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Förord 

 
 

Vi vill tacka våra intervjupersoner som ställt upp och delat med sig av sina upplevelser. Utan 

er hade inte studien varit genomförbar. Vi vill även passa på att tacka Christer Sandahl vid 

Karolinska institutet som bistått oss med kontaktuppgifter och finansiering. Vi vill också rikta 

ett stort tack till vår handledare Ann Bergman som hjälpt oss med tips och råd under vårt 

arbete. 

 

Under arbetsprocessen har vi båda varit delaktiga vid val av teorier och forskning på området. 

Vi har delat upp och skrivit vissa delar, dock har vi redigerat om och korrekturläst varandras 

texter. Vi anser därför att vi tillsammans författat uppsatsen och att det inte är möjligt att 

skilja på vem som skrivit vad. Arbetet med uppsatsen har varit intressant, innan hade vi 

varken hört talas om UGL eller var särskilt pålästa om ledarskap. Vi har sedan start haft ett 

ganska högt tempo i uppsatsskrivandet då vi ville undvika onödiga stressmoment. Arbetet har 

överlag gått bra och vi har upplevt det som mycket givande.  

 

Louise Eriksson och Sofia Rosby 

 

Karlstad, juni 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning 
 

 

Föreliggande studie har till syfte att undersöka effekterna av ledarskapsutbildningen 

’’Utveckling av grupp och ledare” förkortad UGL, som från början är framtagen av 

Försvarsmakten. Det har genomförts nio stycken kvalitativa intervjuer via telefon eller Skype. 

Samtliga respondenter har gått utbildningen och är chefer på olika nivåer, inom både privat 

och offentlig sektor. Vår studie har fokuserat på huruvida cheferna upplever att deras 

självinsikt har förändrats efter UGL, samt vad det var i kursen som bidrog till förändringen. 

Vi har även valt att fokusera på om cheferna upplever att de har förändrat sitt beteende efter 

kursen och på vilket sätt det har yttrat sig.  

 

I det teoretiska kapitlet beskriver vi ledarskap utifrån ett synsätt som påverkas av både person, 

omgivning och situation. Vår teoretiska utgångspunkt har varit socialpsykologiska teorier som 

behandlar identitet och roller. Vi har också använt oss av teorier och tidigare forskning inom 

ett flertal för ämnet relevanta områden, därav behandlas begrepp som självkännedom, 

rolltagande, reflektion, feedback och grupputveckling. Det insamlade intervjumaterialet har 

förenats med den teoretiska referensramen och ligger till grund för de slutsatser vi har kommit 

fram till.   

 

Av resultatet kan vi konstatera att nästan alla respondenter upplever att deras självkännedom 

har förändrats efter kursen. Det har visat sig på flera olika sätt, vissa beskriver att de blivit 

mer medvetna om sina styrkor och svagheter, andra fick en ökad medvetenhet om hur de 

uppfattas av andra. Feedback och reflektion visade sig vara de viktigaste momenten i kursen 

som bidragit till att respondenterna ökat sin självkännedom. Resultatet har också visat att 

nästan alla respondenter upplever att de på något sätt har förändrat sitt beteende efter UGL. 

Den mest framträdande beteendeförändringen har varit att implementera mer feedback i sin 

verksamhet. Andra tydliga beteendeförändringar har varit att flera respondenter har börjat 

använda sig av aktivt lyssnande. Vissa har på olika sätt gett uttryck för att de har blivit mer 

transparenta, aktiva och autentiska i sitt ledarskap.  
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1. Inledning 

 
I kapitlets första avsnitt introduceras uppsatsens ämne med tillhörande bakgrund. I det andra avsnittet 

återfinns problemformulering. I kapitlets tredje avsnitt följer uppsatsens syfte och frågeställningar. 

Avslutningsvis återfinns uppsatsens disposition.   

 

 

1.1 Bakgrund 

 

Varje år skickar många företag sina chefer på olika slags ledarskapsutbildningar i syfte till att 

utveckla deras ledarskap. Ett effektivare ledarskap förväntas kunna underlätta utvecklandet av 

gemensamma uppfattningar hos gruppen (Wheelan 2017, s 98). En av de mest kända 

ledarskapsutbildningar i Sverige är ’’utveckling av grupp och ledare’’, hädanefter kallad 

UGL. Utbildningen utvecklades från början av försvarsmakten för mer än 30 år sedan och 

under den tiden har runt 150 000 personer gått kursen. UGL togs fram i syfte till att ge 

kunskap och insikter om grupper och gruppers utveckling och har under senare år kommit att 

utvecklats ett flertal gånger. UGL är en upplevelsebaserad kurs som innebär att deltagarna får 

genomföra olika typer av uppgifter i grupp som sedan följs upp av feedback och reflektion. 

Under övningarna får de uppleva hur en grupp utvecklas över tid, hur och vad som sker i en 

grupp under utvecklingsprocessen och vad som bidrar till att en grupp mognar och utvecklas i 

en positiv riktning. Kursdeltagarna vistas på ett internat under fem dagar med människor från 

andra organisationer, tanken är att de inte ska känna varandra sedan tidigare (Larsson, et al. 

2017 och Försvarshögskolan 2018a). 

  

Kursen är på flera sätt mer krävande än en vanlig ledarskapsutbildning. Det ställs krav på ett 

aktivt deltagande och att individerna vill utforska sin egen förmåga. Därför uppmanas 

kursdeltagarna att avstå från att gå kursen om de inte har en stabil livssituation och en normal 

psykisk hälsa. UGL-kursen välkomnar personer som befinner sig på olika organisatoriska 

nivåer, i olika branscher och sektorer (UGL kurser, 2018). UGL grundar sig på 

försvarshögskolans ledarskapsmodell med en tes om att ledarskapsförmåga påverkas av både 

individen själv, omgivning och situation. (Försvarshögskolan 2018b). I uppsatsens teoridel 

presenteras en redogörelse över en vidareutveckling av ledarskapsmodellen. UGL syftar till 

att öka kursdeltagarnas medvetenhet om hur de påverkar sina medarbetare, hur de påverkas av 

dem, samt vilka konsekvenser det leder till. Meningen är att deltagarna ska öka sin förmåga 

till att utveckla den egna arbetsgruppen i en positiv riktning genom samarbete (Larsson, et al. 

2017 s 122). Vad kursens övningar mer specifikt går ut på är svårt att hitta information om. 

Tanken tycks vara att deltagarna inte ska veta så mycket om innehållet sedan tidigare och 

istället uppleva det på plats. 
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           UGL- kursens delmål är enligt Larsson, et al. (2017, s 122 f) att öka deltagarnas:  

• Förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå  

• Förståelse för behov och drivkrafter bakom sina egna och andras beteenden 

• Förståelse för värderingars inverkan på relationer och ledarskap 

• Erfarenhet av konflikters betydelse och hantering 

• Kommunikations- och beslutsförmåga 

• Förmåga att ta och ge feedback 

• Förmåga att förstå och hantera olika stadier i en grupps utveckling 

• Förståelse för hur normer och roller påverkar en grupps arbete 

• Förståelse för behovet av ledarskap 

• Förståelse för olika ledarstilar och det egna förhållningssättet i relation till gruppens 

utveckling 

 

Utifrån kursens syfte och delmål framgår att självkännedom och feedback ses som viktiga 

faktorer för ett effektivt ledarskap. Detta resonemang får till viss del stöd hos 

socialpsykologen Bosse Angelöw (2013, s 55) som menar att ledare genom självkännedom 

lättare kan förstå både sina egna och medarbetares reaktioner på sitt ledarskap. 

Självkännedom innebär en medvetenhet om sina egna känslor, tankar, motiv och drivkrafter i 

olika situationer. En hög grad av självkännedom innebär att individen har en klar förståelse 

för hur andra uppfattar den och hur andra påverkas av individens beteende (Angelöw 2013, s 

55). På så vis hävdar Angelöw (2013) att det är viktigt att individen har insikt om sig själv i 

sin chefsroll och vilka konsekvenser som följer av beteenden vid olika situationer. Genom 

kursens syfte och delmål kan vi även se att kunskap om grupper och deras behov är viktiga 

faktorer för ett effektivt ledarskap. Detta framgår av den grupputvecklingsmodell som 

Wheelan (2017) utvecklat och som UGL till stor del grundar sig i.  

 

Än så länge har det endast genomförts ett fåtal studier om effekterna av UGL. En enkätstudie 

har genomförts i syfte till att undersöka en grupp chefers självskattning och deras 

medarbetares uppfattning om sina chefers agerande efter UGL. Resultatet visar att cheferna 

ansåg att de fick bättre självförtroende efter kursen. Medarbetarna upplevde sina chefer som 

lugnare, mer öppna för diskussion, samt mer villiga att ge och ta emot feedback. I studien 

framkom även att cheferna med ett bra självförtroende utvecklades mer än de med sämre 

självförtroende (Söderhjelm, et al. 2017).  

 

Bergman (2009) presenterar i sin avhandling resultat från en undersökning av kursdeltagare 

som visar att majoriteten anser att UGL bidragit till en ökad självkännedom, samt en större 

förståelse för sina styrkor och svagheter. Nästan samtliga kände att de vågade vara tydligare, 

tro på sin ledarskapsförmåga och upplevde sig mer säkra i sina ledarroller. Ett flertal av 

respondenterna uppgav att de börjat använda sig av tekniker som de lärde sig på kursen 

(Bergman 2009, s 48 ff). 
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1.2 Problemformulering  

 

Med anledning av att UGL är ett relativt outforskat område finns ett behov av undersökningar 

som bidrar till en ökad förståelse för effekterna av kursen. Exempelvis kan en undersökning 

av en grupp kursdeltagares upplevelser under och en längre tid efter UGL bidra till en ny 

kunskap på området. Utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv med inspiration av symbolisk 

interaktionism har vi därför valt att analysera en grupp chefers uppfattning om sig själva och 

sina beteenden i relation till UGL. Genom att fokusera på deltagarnas insikt om sig själva i 

rollen som chef och hur de upplever att de olika kursmomenten påverkat dem i deras 

chefskap. Detta kan bidra till en större förståelse för vad kursen medfört för effekter på 

deltagarnas ledarskapsutveckling. 

 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att identifiera och analysera om och i sådana fall på vilket sätt en 

UGL-utbildning kan påverka chefers syn på sig själva och sitt sätt att verka i sin chefsroll. 

Genom att studera ett antal chefers erfarenheter av en UGL-kurs och sin egen yrkespraktik har 

vi ambitionen att skapa en förståelse för vilken effekt kursen har haft på deras ledarskap. 

Syftet i sin tur bärs upp av följande två frågeställningar:  

 

• Upplever cheferna att deras självinsikt i chefsrollen har förändrats efter UGL och i 

sådana fall hur? Vad var det i UGL-kursen som bidrog till en förändrad självinsikt i 

chefsrollen? 

 

• Upplever cheferna att de har förändrat sina ledarskapsbeteenden efter UGL-kursen och 

i sådana fall hur? 

 

 

1.4 Disposition  

 

I uppsatsens andra kapitel presenteras den teoretiska referensram samt tidigare forskning som 

berör uppsatsens område. I det tredje kapitlet presenteras uppsatsens metoddel som mer 

ingående beskriver hur arbetet har gått till och hur vi har bearbetat vårt material. I uppsatsens 

fjärde kapitel presenteras resultat och analys, där det empiriska materialet kopplas samman 

med teori och tidigare forskning på området. I det femte kapitlet presenteras undersökningens 

slutsatser där samtliga frågeställningar besvaras, där framförs även en diskussion om 

undersökningen. Avslutningsvis följer förslag på fortsatt forskning. Varje kapitel inleds med 

en utförlig beskrivning av det aktuella kapitlets disposition. 
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2.  Teori  

 
I detta kapitel återfinns tidigare forskning och teorier på området. I kapitlets första avsnitt presenteras 

synsätt på ledarskap. I det andra avsnittet återfinns en beskrivning över ledarskapsmodellen och dess 

tre tillhörande ledarstilar. I det tredje avsnittet beskrivs rolltagande i relation till ledarskap. I det 

fjärde avsnittet följer en redogörelse över en modell som visar på olika aspekter av mellanmänsklig 

kommunikation. I de nästkommande fyra avsnitten presenteras centrala begrepp med tillhörande 

teorier och forskning. I det nionde avsnittet presenteras en modell över grupputveckling. En 

sammanfattning över teoridelen avslutar kapitlet. 

 

 

2.1 Synen på ledarskap  

 

Inom litteraturen görs det ibland en åtskillnad mellan begreppen ledare och chef. Chef brukar 

användas som en formell benämning och syfta till en individ med en chefsposition. Ledare 

kan däremot i princip vem som helst bli, det krävs således ingen formell roll (Larsson, et al. 

2017, s 9). Vi har valt att använda begreppen synonymt i uppsatsen för att få en variation i 

språket. 

 

Det finns en mängd olika synsätt på ledarskap. I början 1900-talet fokuserade 

ledarskapsforskning främst på medfödda egenskaper hos ledaren. Senare under mitten av 

1900-talet började forskare intressera sig för inlärda beteenden. På den senare tiden har 

forskning däremot börjat fokusera på organisatoriska förutsättningar för ett effektivt ledarskap 

(Angelöw 2013, s 32 f). 

 

Wheelan (2017, s 123) och Larsson, et al. (2017, s 7) har en gemensam syn på ledarskap och 

menar att det bör ses som ett resultat av både person- och situationsfaktorer. Wheelan (2017, s 

123) ser grupper som ett ömsesidigt beroendesystem då gruppen påverkar och påverkas av 

medlemmar, ledare, yttre faktorer och organisationen som helhet. Gruppens utveckling styrs 

således av en mängd olika faktorer och komponenter. Därför kan inte ledaren ensam hållas 

ansvarig för gruppens effektivitet eller ineffektivitet eftersom även den är en del i systemet. 

Ledaren kan dock förhålla sig på ett adekvat sätt utifrån gruppens behov genom att styra och 

anpassa sitt ledarskap och på vis påverka gruppen i en positiv riktning (Wheelan 2017, s 123). 

 

 

2.2 Ledarskapsmodellen 

 

Ledarskapsforskaren Gerry Larsson, et al. (2017, s 11 ff) har skapat en modell över ledarskap 

utifrån egna studier om ledarskap och vetenskaplig litteratur. Modellen benämns 

ledarskapsmodellen och grundas på en syn på ledarskap som ett resultat av både person- och 

situationsfaktorer (Larsson, et al. 2017, s 7–15). Modellen beskriver rent teoretiskt Larssons, 

et al. (2017, s 7–15) syn på ledarskap. Modellen har under åren kommit att utvecklats och 

ligger till grund för kursen UGL. Ledarskapsmodellen är uppbyggd av tre huvudelement; 

ledarkarakteristika, omgivningskarakteristika och ledarstilar. De ledarkarakteristika faktorerna 
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är sådana beteenden som direkt kan härledas till individen, såsom grundläggande 

förutsättningar i form av fysiska och psykiska egenskaper samt personens livsåskådning. På 

det sättet ses ledarskap som till viss del medfött. Vidare består modellen av ledarkarakteristika 

faktorer i form av önskvärda kompetenser för ett gott ledarskap såsom 

stresshanteringsförmåga, social kompetens och kunskap om yrket. Ju bättre grundläggande 

förutsättningar personen har, desto större möjlighet har den att utveckla önskvärda 

kompetenser (Larsson, et al. 2017, s 17 ff). På det viset ses ledarskap även som något inlärt 

och utvecklingsbart. De beteenden som ryms inom det ledarkarakteristikaområdet är dock 

ingen garanti för ett effektivt ledarskap hävdar Larsson, et al. (2017, s 17) då även yttre 

faktorer påverkar ledarskapet. Alltså kan även organisationen både möjliggöra och begränsa 

förutsättningar för ledarskap. Omgivningsfaktorerna kommer från dels omvärlden och dels 

verksamheten, vilket innefattar allt från regelverk, maktfördelning, struktur, kultur och 

processer som finns inom organisationen. Samt arbetsgruppens struktur och processer 

(Larsson, et al. 2017, s 39 ff). Ledarens beteenden och ledarstil är en följd av samspelet 

mellan omgivningsfaktorer och ledarkarakteristikafaktorer. På så vis är både person- och 

situationsfaktorer avgörande för ledarens beteende. (Larsson, et al. 2017, s 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 

 

 

Figur 1: Ledarskapsmodellen. Ritad utifrån Larsson, et al. (2017, s 16). 

 

I ledarskapsmodellen presenterar Larsson, et al. (2017, s 16 ff) tre olika ledarstilar över hur 

ledarskap kan utövas. Alla ledare använder sig av samtliga stilar i olika högra grad. En mängd 

enskilda ledarbeteenden bildar tillsammans likartade ledarbeteenden, vilket i sin tur ger 

upphov till en ledarstil. Exempelvis finns det en faktor som kallas för personlig omtanke, den 

är uppbyggd på två delfaktorer som är att ge stöd och konfrontera. Ledarstilarna benämns 

Ledarstilar 
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utvecklande ledarskap, konventionellt ledarskap och destruktivt ledarskap. Längre fram följer 

en längre redogörelse över den utvecklande ledarstilen. Härnäst beskrivs de andra två 

ledarstilarna.  

 

Det konventionella ledarskapet består av faktorerna krav, belöningar och kontroll. Dessa 

aspekter kan vara positiva men kan ge negativa följder om chefen börjar överkontrollera sina 

anställda. För att få ett arbete gjort använder den konventionella ledaren sig av 

överenskommelser som grundas på belöning. Omständigheterna är ofta kontrollerade och 

belöningen erhålls om arbetet utförs inom rätt tidpunkt. Om ledaren är öppen för att 

medarbetarna själva kan komma med förslag om hur och när uppgiften ska lösas kan däremot 

en sådan överenskommelse vara positiv hävdar Larsson, et al. (2017, s 77 f). Chefer med 

starkt kontrollbehov kan i värsta fall leda till att chefen börjar leta fel och börjar ingripa i de 

anställdas arbeten. Detta leder till en osäkerhet hos de anställda som kan medföra att de inte 

vågar gå till chefen om de behöver stöd (Larsson, et al. 2017, s 78 f).  

 

Den tredje ledarstilen är det destruktiva ledarskapet. Det finns två olika former av ledarstilen, 

antingen genom ett passivt eller aktivt agerande. Den passivt destruktiva ledaren har en låt-gå-

stil som innebär att ledaren inte vågar konfrontera eller ta tag i saker som anses krävande. En 

sådan typ av ledare ger otydliga instruktioner, brister i sin planering och visar därmed upp en 

otydlig och osäker roll. Den aktivt destruktiva ledaren beter sig arrogant, ställer orimliga krav 

och använder sig av hot och bestraffningar för att få som den vill. Den kan även vara 

egocentrisk och ta åt sig äran för sina anställdas arbeten (Larsson, et al. 2017, s 80 f). 

 

Larsson, et al. (2017 s 122 f) presenterar UGL-kursens olika delmål som bland annat syftar till 

att deltagarna ska få förståelse för hur värderingar påverkar relationer, samt förmåga att ta och 

ge utvecklande feedback. Utifrån delmålen kan vi se en koppling till den utvecklande 

ledarstilen, därför kommer vi främst redogöra för den utvecklande ledarstilen som även anses 

vara den mest fördelaktiga. Stilen kännetecknas av tre saker: Inspiration/motivation, personlig 

omtanke och autentiskt/föredömligt handlande (Larsson, et al. 2017, s 67–87). Den 

utvecklande ledarstilen kännetecknas av att chefen inspirerar och motiverar sina medarbetare. 

Detta genom delfaktorerna delaktighet och kreativitet. Den utvecklande ledaren uppmuntrar 

medarbetarna till engagemang genom att bland annat göra dem delaktiga i utvecklandet av 

framtida målbilder och genom att delegera ansvar. Ett utvecklande ledarskap handlar även om 

att skapa kreativitet genom att verka som en inspirationskälla. Ledaren uppmuntrar sina 

medarbetare till att komma med egna idéer och låta dem vara ifrågasättande. Det är ett 

ledarskap som uppmuntrar till personlig utveckling (Larsson, et al. 2017, s 74 f).  

 

Larsson, et al. (2017, s 75 f) menar att en ledares uppträdande för med sig en stark känslo- och 

beteendemässig smitta. Då ledaren utifrån sin position ges en större möjlighet att överföra 

uttryck till medarbetarna i form av egna känslor. Överföringen skapar i sin tur intryck hos 

medarbetarna som de responderar på genom att göra liknande uttryck. Därför påpekar 

Larsson, et al. (2017, s 76 f) att ledare behöver vara medvetna om att sitt agerande smittar av 

sig och inverkar på hur medarbetarna känner och uppträder. I tillägg menar Larsson, et al. 

(2017, s 76 f) att ledare bör träna på att observera sig själva för att kunna leda på ett bra sätt.  
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Ledarstilen kännetecknas även av personlig omtanke vilket kommer till uttryck genom 

delfaktorerna att ge stöd och att konfrontera. Ett utvecklande ledarskap kännetecknas av stöd 

till medarbetarna i såväl arbetet som på ett personligt plan. Genom att se till varje individs 

behov av bemötande och utveckling skapar det en känsla av betydelsefullhet hos 

medarbetarna. Ett stöttande agerande innebär både att lyssna till andras synpunkter och 

diskutera olika lösningar med medarbetarna (Larsson, et al. 2017, s 72).  Den andra delfaktorn 

inom personlig omtanke är att konfrontera vilket handlar om att vara rak och tydlig. En 

utvecklande ledare tar tag i konflikter, problem och använder sig av konstruktiv kritik i syfte 

till att utveckla medarbetarna. Vid konflikter är chefen inlyssnande till medarbetarens 

versioner och försöker få dem till att själva komma underfund med problemet (Larsson, et al. 

2017, s 73 f).  

 

Ledarstilen präglas även av ett autentiskt och föredömligt handlande, genom att agera utifrån 

sin självtillit och moral som förankrats i både intuition och reflektion. Denna faktor har sin 

grund i tre delfaktorer som utgör ett samband. En av delfaktorerna är värdegrund, den består 

av beteenden som när ledaren uttrycker sina mänskliga värderingar eller ställer krav på såväl 

etik som moral. Det kan handla om att agera tillförlitligt och äkta genom att exempelvis 

diskutera värderingar inför beslut, samt våga stå för dem även om de är impopulära (Larsson, 

et al. 2017, s 69 f). En annan delfaktor inom föredömligt och autentiskt handlande är att agera 

som en förebild. Det kännetecknas av en överensstämmelse mellan ledarens ord och handling. 

Ledaren förväntas visa upp visioner för sina medarbetare och agera därefter. Vidare handlar 

det om att agera öppet, äkta och inte gömma information för medarbetarna (Larsson, et al. 

2017, s 70 f). Beskrivningarna av delfaktorn förebild stämmer till viss del överens med den 

sista delfaktorn, ansvar. Den kännetecknas av att ledaren tar ansvar för sådant som rör 

organisationen, exempelvis att regler efterlevs och att medarbetarna mår bra. Det innebär även 

att ledaren tar ansvar för misslyckanden och delar med sig av ansvaret när något gått bra. 

Larsson, et al. (2017, s 71) menar att ett föredömligt agerande skapar förtroende och respekt 

hos omgivningen. Beskrivningarna av det utvecklande ledarskapet knyter an till ett likande 

resonemang om vikten av autenticitet i ledarrollen i nästkommande avsnitt.  

    

           
 

Figur 2: Utvecklande ledarskap. Ritad utifrån Larsson, et al. (2017, s 68 f).  

 

 
   Personlig 

omtanke 
Inspiration & 
motivation 

Föredöme, 
autentisk 

   

 Värdegrund Förebild 

Ansvar 

 Ansvar Konfrontera Delaktighet 

Kreativitet  
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2.3 Rolltagande  

 

Symbolisk interaktionism är ett teoretiskt perspektiv som kan användas till att förstå den 

sociala verkligheten, såsom människors känslor och beteenden. Vi har valt att använda 

synsättet för att få en förståelse för chefers upplevelse av sig själva i rollen som chef.  

 

Inom perspektivet ses individens definition av situationen som central, på så sätt att den är 

avgörande för individens beteende (Trost & Levin 2010, s 13 ff). Människor agerar i nuet mot 

bakgrund av sina tidigare erfarenheter. Individen använder sig av symboler, såsom ord och 

kroppsuttryck för att kunna definiera en situation. Det är när exempelvis en gest innefattar en 

subjektiv innebörd för individen som den ses som en symbol inom symbolisk interaktionism. 

Människor ses också som aktiva varelser i en ständig process vilket innebär att individer även 

hela tiden ändrar sina värderingar och uppfattningar. På så sätt kan de också omdefiniera 

situationen då ingenting är statiskt. Vidare är social interaktion ett viktigt element inom 

symbolisk interaktionism. Individen interagerar, i möten med andra, med individer som den 

varseblir men även genom att tänka för sig själv (Trost & Levin 2010, s 105 ff).    

 

Sociologen George H. Mead är en betydande tänkare inom symbolisk interaktionism. Enligt 

Mead (1976, s 109) föds inte individen med ett ’’jag’’ eller en identitet. Människans ’’jag’’ 

utvecklas genom social interaktion och förändras under hela livet. Jaget består av två delar, 

dels ett ’’me’’ och dels ett ’’I’’. Individens ’’I’’ finns bara kortvarigt i nuet, det är den 

spontana, aktiva och impulsiva delen av jaget. ’’Me’’ består av individens erfarenheter, 

kunskaper, normer och förväntningar som den tagit till sig och lagrat i sitt medvetande (Mead 

1976, s 132 ff). ’’Me’’ kan sägas vara den reflekterande delen av jaget som censurerar ’’I’’. 

Mead (1976, s 119 ff) menar att ett barn under sin uppväxt härmar och övar sig in i roller för 

att klara av vissa situationer. Det sker genom att den ser sig själv genom signifikanta andras 

ögon, exempelvis en förälder. Ett rollövertagande handlar enligt Mead (1976) om att 

individen övertar andras attityder eller förhållningssätt gentemot sig själv genom att den ser 

på sig själv med andras ögon. Med tiden utvecklar barnen ett självmedvetande och den får en 

mer allmän syn på situationen och jaget. Barnet har då exempelvis upptäckt att det förutom 

sin egen pappa finns flera pappor. Detta medvetna och allmänna synsätt på roller och 

rollövertagande benämner Mead (1976) för den generaliserade andre. Den generaliserade 

andre kan beskrivas som en slags norm för hur en individ bör agera för att handla inom ramen 

för rollen (Mead 1976, s 119–126). Enligt Mead (1976, s 118 ff) övar människor in sig i roller 

och lär sig spelregler för att klara av vissa situationer genom hela livet. Utifrån Mead (1976) 

resonemang tror vi att en chef kan ses som en signifikant andre. Då vi tänker oss att en chef är 

en person vars åsikt kan anses vara viktig för många anställda. Vi tror att medarbetare ofta 

använder sig av ett rollövertagande på det sättet att de gör och beter sig utifrån vad chefen 

verkar tycka är viktigt. Vidare anser vi att den generaliserade andre kan jämföras med en 

företagskultur som bland annat innehåller normer som individer kan uppfatta på olika sätt och 

som i sin tur styr deras agerande. Samtidigt tror vi att chefer behöver styra sitt agerande 

genom att aktivt beakta båda delarna av jaget i varje situation mer eller mindre. På så sätt att 

chefer kan behöva fatta snabba beslut och använda sitt ’’I’’, samtidigt som de behöver 
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använda sig av sitt ’’me’’ och resonera kring sina införlivade förväntningar och erfarenheter 

och på så sätt reglera sitt beteende.  

 

Begreppet roll kan förklaras som en samling av förväntningar och normer som är förknippade 

med en position eller en uppgift (NE, 2018). Således förstår vi att en mängd förväntningar 

riktas mot en individ som innehar en chefsposition. Förväntningar från olika håll om hur den 

bör agera för att handla enligt ramen för rollen. Reed, et al. (2006 refererad i Sandahl, et al. 

2017, s 183 f) ser på rollen som en reglerande del inom individen själv. På så vis ses inte 

rollen som något individen fallit offer för. Vi tolkar det som att individen inte tvingats sätta på 

sig en tröja, det vill säga rollen, utan har själv köpt ett tyg och sedan designat tröjan själv med 

de förväntningar och normer som den valt att leva upp till. Således blir tagande eller skapande 

av rollen individens val. För att visa på ett ytterligare sätt att se på rolltagande har vi valt att 

lyfta in Sociologen Erving Goffman som till stor del har tankar som återfinns inom symbolisk 

interaktionism. 

 

Goffman (2009, s 9) har hämtat inspiration från teatern och skapat ett så kallat dramaturgiskt 

perspektiv som innebär att vardagslivet liknas vid en teater där individer representerar sig 

själva i olika situationer. Enligt Goffman (2009, s 13 ff) har en individ många roller som alla 

är en del av personen själv. Individen intar roll utifrån var den är, vem den möter eller vilka 

som befinner sig i publiken. Vidare är personen i olika hög grad medveten om rollen den 

spelar. Individer beter sig således inte på samma sätt i alla sociala sammanhang, utan väljer 

roll efter publik. Goffman (2009, s 13 ff) menar att enskilda individer strävar efter att skaffa 

sig en uppfattning om motparten samtidigt som denne genom intrycksstyrning försöker 

påverka hur det egna jaget uppfattas av andra. Den försöker alltså ta kontroll över andras 

definition av situationen, hur andra människor ska se på honom eller henne. Detta genom att 

uttrycka sig på ett sätt som styr eller kan styra andras intryck (Goffman, 2009 s 13 ff). För att 

återigen ta exemplet med tröjan, tänker vi oss att en chef till stor del medvetet väljer sin tröja, 

det vill säga sin roll utifrån vad den vill uppnå med sitt agerande.   

 

Enligt Goffman (2009) gör människor framträdanden för andra överallt i samhället, såsom 

skådespelare gör framträdanden inför publik på scenen. Det är på scenen, i det som Goffman 

(2009, s 97 ff) benämner frontstage som framträdandet sker. I frontstage upplever individen 

sig vara kritisk granskad av sin omgivning. I den bakre regionen, backstage kan individen 

däremot slappna av och lägga ifrån sig sin fasad. De olika regionerna ger upphov till olika 

beteenden. I backstage kan personen uppträda mer avslappnat och använda sig av ett 

informellt språk. Det är en plats som inte publiken har tillträde till då den är avskild genom 

varseblivningsbarriärer. I frontstage tenderar individen att använda sig av ett formellt språk 

och är mer på sin vakt. Genom att framkalla en backstage- stil kan personerna dock omvandla 

vilken region som helst till en backstage region (Goffman 2009, s 114 f). Utifrån det 

dramaturgiska perspektivet tänker vi oss att en chefs arbetsmiljö kan bestå av ett flertal 

backstage och frontstage. Ett viktigt kundmöte är en plats som en chef kan uppleva som en 

kritisk miljö, ett frontstage. I relation till det kan platsen för ett personalmöte i sin tur 

upplevas som backstage. Däremot när chefen är ensam på sitt rum kan det troligtvis vara en 

backstage region i förhållandet till platsen där personalmötet sker. På så vis kan samma plats 
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vara såväl en backstage som en frontstage region. Detta beroende på hur individen upplever 

platsen och människorna som befinner sig där.  

 

Goffman (2009, s 23) definierar ett framträdande som en samlad aktivitet hos en individ som 

den visar upp vid en viss situation, inför en viss grupp människor i syfte till att på något vis 

påverka dem. Enligt Goffman (2009, s 35 ff) är det många olika faktorer som påverkar hur 

resultatet av ett framträdande blir. Bland att styrs det av hur bra personen lyckas införliva 

rollens förväntningar. En annan faktor är publikens benägenhet till att visa taktfullhet och 

hjälpa personen att lyckas med sitt framträdande (Goffman 2009, s 199 ff). Publiken behöver 

visa en lämplig grad av intresse och samtidigt reglera sitt egna framträdande genom att avstå 

från handlingar som kan leda till att individen gör felsteg, exempelvis inte avbryta för mycket. 

Om publiken väljer att inte blunda för den agerandes misstag och inte visa taktfullhet genom 

att exempelvis ha en nedlåtande ton kan det medföra att individens framställning, den önskade 

definitionen av situationen förstörs (Goffman 2009, s 200 ff).  

 

En annan faktor som kan påverka framträdandet är hur väl individen lyckas förmedla och 

dölja vissa uttryck. Goffman (2009, s 23) hävdar att i mötet mellan två eller flera individer har 

de inflytande på varandras handlingar. För att kunna förmedla ett äkta intryck behöver 

individen visa på bekräftande fakta som annars skulle kunna vara otydligt för den andre. Det 

innefattar allt sådant som uppfyller och bekräftar den andres förväntningar på rollen. 

Individen kan därför behöva agera tydligt och använda sig av ett så kallat dramatiskt 

förverkligande för att nå sitt syfte (Goffman 2009, s 35). Det kan exempelvis handla om att 

individen måste fatta ett snabbt beslut eller avstå från vissa handlingar under interaktionen i 

syfte till att förmedla ett äkta intryck hos den andre (Goffman 2009, s 35). Goffmans (2009) 

resonemang överensstämmer till viss del med Sandahls, et al. (2017) på så sätt att de båda 

resonerar om att rolltagande sker eller bör ske utifrån syfte och till det krävs ett anpassat 

rolltagande för att kunna förmedla ett äkta intryck.    

 

Enligt psykologen Christer Sandahl, et al. (2017, s 177–191) är det viktigt att chefer har en 

god självkännedom och kan välja att lyfta fram saker utifrån sig själva. I vissa situationer kan 

chefer med fördel vara personliga medan det i andra sammanhang är mer adekvat att inte vara 

det. Chefer behöver därför göra en bedömning över hur mycket eller lite av sig själva som de 

ska visa (Sandahl, et al. 2017, s 189 f). Sandahl, et al. (2017, s 40 f) menar att det kan vara 

svårt för en chef att veta när den ska kliva fram och agera eller när det är mest relevant att 

avstå, därför behöver den använda sig av både känsla och förnuft. Det innebär att chefen ska 

utgå från sina egna känslor eller drivkrafter och kombinera det med sitt förnuft. Genom att 

vara eftertänksam och reflektera om vad som är mest fördelaktigt i varje situation. Ett 

rolltagande bör därför ske mot bakgrund av personens erfarenheter, reflektioner, förnuft, 

känslor samt utifrån det som främjar organisationens syfte. Detta är avgörande för ett 

professionellt och framgångsrikt ledarskap hävdar Sandahl, et al. (2017, s 185).  

 

Reed och Hutton (2000/2001 refererad i Sandahl, et al. 2017, s 186 f) har konstruerat en 

modell med tre aspekter över hur chefer bör agera i sin roll. Den första aspekten innebär att 

chefer behöver agera utifrån organisationens syfte och mål. Den andra betyder att chefer även 
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behöver utgå från sina egna känslor och drivkrafter. Den tredje aspekten innebär att chefers 

agerande styrs utifrån deras befogenheter och de resurser som finns att tillgå. Således finns det 

både möjligheter och begränsningar som följer med rollen. Genom att applicera detta 

resonemang på föreställningen om tröjan återigen ser vi det som att individen behöver anpassa 

tröjans design utifrån vad den ska fylla för funktion eller syfte. Vidare tänker vi att individen 

även bör lyfta in sig själv och sin personlighet i tröjans utformning samtidigt som den kan 

begränsats på grund av sin budget vad gäller valet av kvalitén på tyget.  

 

Sandahls, et al. (2017) och Goffmans (2009) resonemang om att välja sitt agerande utifrån 

syftet kan i sin tur kopplas till Angelöws (2013) sammanfattning av egenskaper som chefer 

och medarbetare anser känneteckna ett effektivt ledarskap. Utifrån egenskaperna beskriver 

Angelöw (2013, s 28 f) att en chef bör agera med en boxhandske på ena handen och en 

silkesvante på den andra. Boxhandsken symboliserar tydlighet, med den fattar chefen beslut 

och kommunicerar rakt och ärligt samtidigt som den ställer krav. Silkesvanten står för 

omtanke och med den är chefen lyhörd, engagerad och närvarande. Vidare kan Angelöws 

(2013) resonemang tydliggöras med hjälp av en modell som benämns Joharifönstret.  

 

 

2.4 Joharifönstret 

 

Psykologerna Joseph Luft och Harrington Ingham utvecklade under 1950-talet Joharifönstret 

för att visa olika aspekter av mellanmänsklig kommunikation. Modellen visar hur 

kommunikationens öppenhet styrs av individens tydlighet och lyhördhet. Joharifönstret kan 

användas till att analysera en individs självkännedom och andras kännedom om den. I vissa 

fall känner individen sig bäst själv men på andra områden kan andra lättare se den utifrån.  

Genom att vara lyhörd kan en individ få feedback från andra, det vill säga få reda på hur den 

uppfattas av andra. På så sätt kan den genom att få feedback öka sin självkännedom. Genom 

ett tydligt agerande ger individen andra möjlighet till att få kunskap om den (Angelöw 2013, s 

56 & Øiestad 2005, s 24). 

 

 Vad chefen vet om sig själv Vad chefen inte vet om sig 
själv 

Vad medarbetarna 
vet om chefen 

Den öppna ledaren: 
Hög grad av lyhördhet och 
hög grad av tydlighet  
  

 

Den blinda ledaren: 
Låg grad av lyhördhet och hög 
grad av tydlighet 

Vad medarbetarna 
inte vet om chefen 

Den stängda ledaren: 
Hög grad av lyhördhet och 
låg grad av tydlighet 

 

Den okända ledaren: 
Låg grad av lyhördhet och låg 
grad av tydlighet 

 

Figur 3: Joharifönstret. Ritad utifrån Luft & Ingman (1955 refererad i Angelöw 2013, s 56 och 

Øiestad 2005, s 24). 
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Vi har utifrån Angelöw (2013, s 56) och Øiestad (2005, s 24) utvecklat en egen modell för att 

beskriva hur chefer kommunicerar gentemot sina medarbetare. Angelöw (2013, 56 f) 

beskriver att en ledare som har hög grad av självkännedom känner sig trygg och agerar 

därefter. Medarbetarna upplever den som tydlig och öppen i sin kommunikation. Den stängda 

ledaren känner sig själv väl, men agerar med en stor fasad och visar inte mycket av sig själv 

utåt gentemot sina medarbetare. Den blinda ledaren har en låg grad av lyhördhet och är därför 

inte mottaglig för feedback från andra. Däremot är ledaren tydlig i sin kommunikation 

gentemot medarbetarna. Den okända ledaren är svår att förstå sig på, den har en låg grad av 

självkännedom och är otydlig i sitt agerande (Angelöw 2013, 56 f).  

 

Den blinda delen kan minska hos en individ genom återkoppling från en annan. Det kan ske 

genom att en person uppfattar något hos den andre som den väljer att dela med sig av. Det kan 

handla om en egenskap som personen inte är medveten om att den besitter eller inte har vågat 

tro på. Genom återkoppling kan individen få en större kunskap om sig själv och den öppna 

delen blir på så sätt större och den blinda delen minskar (Øiestad 2005, s 25). Øiestad (2005, s 

25) menar att en persons utvecklings- och handlingsmöjligheter ökar i takt med att den lär 

känna sig själv mer. 

 

Utifrån detta resonemang kan vi se samband med autentiskt och transparent ledarskap. 

Avolio, et al. (2004, s 812) anser att autentiska ledare kan skapa förtroende och 

samarbetsrelationer med sina medarbetare genom att vara transparenta när de förmedlar sina 

värderingar, ambitioner och svagheter och uppmuntra dem till att göra detsamma. Det är 

genom transparensen som grunden för tillit och personliga band kan skapas. Avolio, et al. 

(2004, s 811) menar att autentiska ledare kan skapa välvilja och integritet med sina 

medarbetare genom att engagera dem, uppmuntra till en öppen kommunikation, dela med sig 

av kritisk information, samt genom att dela med sig av sina känslor och uppfattningar om 

dem. Ett transparent förhållningssätt förespråkas även av May (1975, s 17 f) som menar att 

chefer som vågar tvivla är mer öppna och lyhörda för att tillägna sig andra sanningar och 

synsätt. Chefer som kan erkänna tvivel men ändå uttrycka engagemang är framgångsrika 

eftersom medarbetarna kan känna igen sig i det, vilket kan medföra att chefen skapar 

trygghet, igenkänning och engagemang. 

 

 

2.5 Självkännedom  

 

I syfte till att ytterligare beskriva sambandet mellan lyhördhet, tydlighet och självkännedom 

har vi valt att lyfta fram ett exempel om två olika typer av personer. Beskrivningarna anser vi 

även visar på vikten av självkännedom. Ledarskapsforskaren Bruce J. Avolio (2005, s 39) 

beskriver att den första personen ser jaget som totalt transparent. Den andra personen 

använder sig av många lager av intrycksstyrning även kallat impression management, vilket 

innebär att den i hög grad försöker styra och kontrollera sitt uttryck och skydda vem den 

egentligen är. Den första individen har självförtroende för att förstå vad den inte vet och 

berättar för andra om det. Personens sätt att interagera och påverka andra varierar inte 

speciellt mycket från en grupp till en annan. Andra individer beskriver den som äkta/autentisk 
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och är i kontakt med sig själv. Personen vet sannolikt sina styrkor och bryr sig inte så mycket 

om sina svagheter, eftersom det finns andra som kan bidra med sådant. Avolio (2005, s 39) 

menar att denna typ av individ inte bara är i kontakt med sig själva utan är vanligtvis väldigt 

medvetna om andra. Den är inte utmattad av sig själv och har därför energi att utforska andra, 

deras behov och möjligheter. Den andra personen spenderar mycket energi på att upprätthålla 

sköldar inför andra och får därför nästan ingen energi kvar till att förstå vad andra är i behov 

av från den. Avolio (2005, s 39 f) menar att denna typ av individ ofta även har skapat sköldar 

som inte ens tillåter åtkomst till den själv. På så sätt dämpar den inte bara sin egna, utan även 

andras utveckling. 

   

Även om det finns en mängd olika definitioner av självkännedom så kommer vi att använda 

en definition av Henry Egidius på Psykologilexikon som lyder enligt följande:  

 

Att veta med sig hur man tänker, känner, brukar reagera, vilka värderingar och 

attityder som man har, vilka styrkor och svagheter, kunskaper och färdigheter, 

vilken kompetens och vilket personligt sätt man har i förhållande till jobb, vänner 

och familj, vad man väntar sig av framtiden och vilka minnen av tidigare 

upplevelser och erfarenheter som är viktiga för en. (Psykologilexikon 2018a) 

 

Enligt Sandahl, et al. (2017, s 43 f) använder chefen i stor utsträckning sig själv som verktyg i 

sin chefsroll, därför är det viktigt att chefen har en god självkännedom för att kunna vara 

professionell och trovärdig. När en chef är medveten om sina egna och andras känslor hävdar 

Sandahl, et al. (2017) att det resulterar i att chefen får en ökad lyhördhet, omtanke samt en 

ökad tydlighet i sitt agerande. Sandahl, et al. (2017, s 43 f) anser att chefen lär känna sig själv 

genom att lägga ner mycket tid på självreflektion och diskussion med sina medarbetare om sin 

chefsroll. Detta resonemang hittar även stöd av Larsson (2010 refererad i Larsson, et al. 2017, 

s 119) som menar att en ledarskapsutbildning bör innehålla aktiviteter som syftar till att öka 

deltagarnas självkännedom. Vidare hävdar Avolio (2005, s 39) att självkännedom är en 

avgörande faktor för huruvida en individ ska kunna förbättra och utveckla sitt ledarskap. Mot 

bakgrund av den delade uppfattningen om vikten av självkännedom för det oss vidare till hur 

det kan uppnås. 

 

Både Angelöw (2013, s 55) och Gunnarsson (2014, s 51) påpekar att feedback är ett bra sätt 

för att öka sin självkännedom och att en god självkännedom kan ha en stor betydelse för 

relationer, både privat och i arbetslivet. Ett mottagande av feedback handlar enligt 

Gunnarsson (2014, s 51) inte om att individen ska ändra sin personlighet, istället handlar det 

om att den kan bli medveten om hur den påverkar andra. Om en individ är medveten om hur 

dennes beteende påverkar andra har den också ett val för hur den väljer att agera och med det 

följer även ett ansvar för konsekvenserna av sitt beteende (Gunnarsson 2014, s 51). Forskning 

visar att självkännedom kan erhållas genom bland annat personlig reflektion och feedback. 

Både Bass & Bass (2008, s 1096) och Larsson, et al. (2001b refererad i Larsson, et al. 2017, s 

119) menar att feedback som kombineras med personlig reflektion kan skapa en större 

självmedvetenhet hos individen och bidra till bättre relationer med medarbetarna.  
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2.6 Feedback 

 

Feedback är ett engelskt begrepp som i svenska termer blir återkoppling eller återföring. 

 Øiestad (2005) hävdar: ’’att ge feedback är att se och erkänna egenskaper hos en annan 

person. Att få feedback är att bli bekräftad och få möjlighet att växa’’ (Øiestad 2005, s 13). 

Stefan Gunnarsson (2014, s 13) som forskar inom feedback anser att det finns två intentioner 

med att ge feedback, dels att visa uppskattning och därmed stimulera någon för något den 

gjort bra, dels en korrigerande intention där konstruktiva idéer framförs gällande något som 

individen kan förbättra. 

  

Bass och Bass (2008, s 1096) menar att feedback ska handla om en individs beteende och inte 

om individens personlighet, motivation eller avsikter. En förutsättning för att feedback ska 

kunna fungera är att individen är öppen och mottaglig för den. Detta överensstämmer till stor 

del med Gunnarssons (2014) resonemang om att inte alla personer kan hantera feedback då 

vissa personer känner sig kränkta och upprörda av den. Gunnarsson (2014, s 35) påpekar 

därför vikten av att mottagaren är en trygg person med en inre tilltro till att klara av att 

förhålla sig till feedback. Det är även viktigt att mottagaren har förtroende för att den som ger 

feedback och tror att den har de bästa intentionerna med den och vill att mottagaren ska 

utvecklas och växa. Det är även viktigt att givaren förmedlar feedbacken på ett sätt som 

varken är beskyllande eller värderande (Gunnarsson 2014, s 35). Detta resonemang stämmer 

till stor del överens med det som följande studie visar på.   

 

Dirk van Dierendonck har tillsammans med tre andra forskare genomfört en studie i syfte till 

att undersöka en grupp chefers egen bedömning över sina ledarbeteenden, i jämförelse till 

deras medarbetares bedömning. Syftet med bedömningen var att cheferna genom mottagande 

av feedback från sina anställda skulle få en djupare förståelse för hur medarbetarna uppfattade 

deras beteenden (Van Dierendonck, et al. 2007, s 228 f). Resultatet visade efter den första 

mätningen att parternas bedömning inte stämde överens. Generellt skattade sig cheferna mer 

positivt än vad medarbetarna gjorde, vilket tyder på att cheferna hade en låg medvetenhet över 

hur deras beteende påverkade medarbetarna (Van Dierendonck, et al. 2007, s 233). Efter den 

andra mätningen hade cheferna sänkt sin självskattning på vissa punkter men i övrigt var det 

en liten skillnad mellan den första och andra bedömningen. Medarbetarna upplevde att 

cheferna inte tog till sig feedbacken och att det inte resulterade i någon förändring i chefernas 

beteenden. I studien diskuteras varför resultatet blev som det blev och en fundering väcks om 

chefer med en stark självkänsla och tilltro till sin självförmåga lättare kan ta till sig och 

hantera feedback, samt huruvida det kan ha betydelse från vem feedbacken kommer ifrån. Om 

det är mer sannolikt att en person tar feedbacken till sig om den värderar källan högt (Van 

Dierendonck, et al. 2007, s 233 ff).  

 

Individers olika sätt att hantera feedback på kan förstås genom Gunnarsson (2014) 

redogörelse för tre olika förhållningssätt. Det första är det undvikande sättet, en sådan 

mottagare gillar inte att få sin självuppfattning ifrågasatt av andra, personen ber inte om att få 

feedback och vill heller inte ha det. Ett annat sätt att förhålla sig till feedback är att bekräfta 

den. Ett sådant förhållningssätt kännetecknar en individ som tycker om feedback så länge den 
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bekräftar sin egen självuppfattning. Ett exempel är om någon säger att personen upplevs som 

otålig så är det okej så länge personen delar den uppfattningen. Om någon däremot säger att 

personen upplevs som arrogant och personen inte anser att det stämmer överens med sin 

självbild så kommer den inte kunna hantera feedbacken. Det tredje förhållningssättet kallas 

för mästerskapet. Det kännetecknar en person som har ett nyfiket förhållningssätt gentemot 

feedback, oavsett om feedbacken stämmer överens med personens självbild eller inte. Om 

personen exempelvis får feedback på att den upplevs som arrogant, så undrar personen vad 

det var som fick den att uppfattas som arrogant (Gunnarsson 2014, s 36).  

 

2.7 Aktivt lyssnande  

 

Det finns två samtalstekniker som kan vara användbara i givande och mottagande av 

feedback. Lennéer Axelsson och Thylefors (2013, s 45) anser att teknikerna jag-budskap och 

aktivt lyssnande är användbara för att kunna behärska en konstruktiv problemlösning. Jag-

budskap innebär en tydlig och uppriktig framställning av sina egna intressen och behov, men 

kan även gälla sakliga argument i sakfrågor. Aktivt lyssnande handlar om att försöka skapa sig 

en förståelse för den andres behov, genom att lyssna och spegla den andre genom 

kontrollfrågor för att visa engagemang och få en korrekt bild av vad personen sagt (Lennéer 

Axelsson & Thylefors 2013, s 45 f).  

 

Gunnarsson (2014, s 81) ser aktivt lyssnande som en form av feedback och menar att 

individer ibland har behov av att ibland enbart prata av sig utan att få några råd, få saken 

värderad eller förslag på lösningar. Den som aktivt lyssnar är inte ifrågasättande utan ska 

förmedla förståelse. Det blir en tyst stöttande feedback där lyssnaren ska förmedla att 

personen har rätt till sina känslor och tankar. Den som aktivt lyssnar berättar inte om egna 

erfarenheter eller hur den skulle agera i sammanhanget. Aktivt lyssnande leder till 

samhörighet och att den som pratar känner sig förstådd. Det kan också hjälpa den som berättar 

att bearbeta problemet eller händelsen och även sätta ord på sina känslor.       

 

2.8 Självreflektion och reflektion  

 

Självreflektion handlar om att rikta uppmärksamhet mot egna motiv, handlingar, egenskaper 

och attityder (Psykologilexikon 2018b).  

 

Avolio (2005, s 6) menar att ledarskapsutveckling inte bör stanna vid moment som 

utvärderingar, undersökningar och feedback. Individen bör sedan ta ett steg tillbaka och 

föreställa sig på vilket sätt den vill utvecklas. Sedan kan individen välja vilka förändringar 

den vill eller inte vill göra utifrån det. Detta överensstämmer till viss del med Bass och Bass 

(2008, s 1096) resonemang som hävdar att feedback som kombineras med personlig reflektion 

kan skapa en större en självmedvetenhet hos individen och även stärka banden till kollegor.  

 

Att reflektera innebär att tänka bakåt, analysera och överväga, det kan resultera i att chefer får 

nya insikter om sig själv och utvecklas. Sandahl, et al. (2017, s 217–231) framhåller vikten av 
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att reflektera själv och tillsammans med andra, det kan få chefen och organisationen att växa 

och utvecklas. Det krävs mod att reflektera, reflektion innebär att chefen måste stanna upp 

och granska sig själv och sitt arbete. Det kan leda till insikter som kanske inte alla gånger är 

behagliga, just därför krävs det mod att våga tänka tillbaka och lära sig av sina erfarenheter. 

Om en chef aldrig skulle reflektera utan göra samma sak på samma sätt varje dag, skulle hen 

bli bra på att utföra just den handlingen men risken är att hen kanske blir bra på att utföra fel 

sak (Sandahl, et al. 217–231). 

 

En forskningsstudie har undersökt effekterna av ett ledarskapsutvecklingsprogram som 

använts inom hälso- och sjukvården i Sverige. Programmet har liknande moment som kursen 

UGL då chefer får reflektera och diskutera med andra chefer om bland annat problem och 

dilemman som kan uppstå i deras verksamheter (Palm, et al. 2015, s 267). Resultatet av 

studien visar att majoriteten av medarbetarna anser att deras chefers beteende hade förändrats 

på ett positivt sätt efter programmet. Forskarna kunde urskilja fem stycken 

förändringsbeteenden. Det första var att chefernas självförtroende hade ökat, de hade blivit 

bekvämare i att ta beslut och cheferna var bättre på att hantera konflikter. Vidare hade de 

blivit mer stöttande gentemot sina medarbetare och de var bättre på att leda möten på 

arbetsplatsen (Palm, et al. 2015, s 272 ff). Många medarbetare svarade att de tyckte att chefen 

blivit bättre ju längre tiden gick, då de lärde känna varandra mer och fick därmed en bättre 

relation (Palm, et al. 2015, s 276). Därför är även tidsaspekten en viktig del i utvecklingen av 

ett ledarskap.  

 

2.9 Wheelans modell över grupputveckling 

 

Psykologiforskaren Susan A. Wheelan har studerat grupper i nästan 30 år och publicerat 66 

forskningsrapporter (Wheelan 2017, s 9). Wheelans teorier och modell om gruppers 

utveckling ligger till stor del som grund för den senaste versionen av UGL (Larsson, et al. 

2017, s 44). Vi kan tydligt se att Wheelans (2017) modell kan kopplas till vissa av UGL:s 

delmål: Förmåga att se och hantera olika faser i en grupps utveckling och förståelse för det 

egna förhållningssättets påverkan på gruppens utveckling (Larsson, et al. 2017, s 122 f).  

 

Likt människors upplevelse av olika faser under livet så menar Wheelan (2017) att även 

grupper genomgår olika utvecklingsfaser över tid. Wheelan (2017, s 124) menar att ledare 

bland annat behöver vara medvetna om att gruppmedlemmar har olika förväntningar och 

föreställningar om på hur den bör agera under de olika faserna. Det innebär att ledaren hela 

tiden behöver anpassa sin ledarstil för att kunna öka gruppens mognad och gynna gruppens 

utveckling (Wheelan 2017, s 126). Detta förutsätter att ledaren är medveten om vilka behov 

som förekommer under de olika faserna och hur den bör agera för att gruppen ska utvecklas i 

en positiv riktning (Wheelan 2017, s 65). Wheelan (2017, s 51) påpekar att faserna inte alltid 

följs efter varandra. Såväl yttre som inre faktorer kan medföra att gruppen pendlar i positiv 

och negativ riktning mellan de olika faserna. En ändrad sammansättning av gruppmedlemmar, 

ledarskapsbyte och yttre krav är några av de omständigheter som kan påverka gruppens 

utvecklingsprocess. 
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Den första fasen kännetecknas av trygghet och tillhörighet. Medlemmarna har under denna fas 

ett starkt behov av att blir accepterade av de övriga i gruppen och är ofta mer fokuserade på 

det än på själva uppgiften. De betraktar ledaren som kompetent och rättar sig gärna efter 

dennes kommando (Wheelan 2017, s 45 f). Under den första fasen behöver ledaren vara 

självsäker, styrande och strukturerad. Gruppmedlemmarna behöver en tydlig struktur och 

målformulering då de inte själva har hunnit organisera sig själva och sitt arbete. Ledaren bör 

också försöka minska medlemmarnas oro genom att få alla att känna sig accepterade och 

sedda. Vidare bör ledaren försöka skapa samtal kring mål, uppgifter, värden och ledarskap 

vilket kan underlätta gruppens utveckling (Wheelan 2017, s 103 f). Enligt Wheelan (2017, s 

104) ökar sammanhållningen i gruppen om ledaren ger positiv feedback i början, exempelvis 

genom att uppmärksamma det medlemmarna åstadkommit, i form av belöning och 

tacksamhet.  

 

Den andra fasen kännetecknas av opposition, konflikt och en växande känsla av oberoende. 

En ökad känsla av trygghet genererar i att medlemmarna börjar framföra sina egna åsikter. 

Det leder till att meningsskiljaktigheter uppstår gällande gruppens mål och uppgifter. Det 

börjar bildas grupperingar inom gruppen (Wheelan 2017, s 46 f). I den andra fasen kan vissa 

medlemmar börja ifrågasätta ledarens kompetens och bli misstänksamma mot den, därmed 

kan den också utmanas av vissa (Wheelan 2017, s 107). Delade uppfattningar om ledaren 

inom gruppen kan leda till en splittring inom gruppen. Enligt Wheelan (2017, s 107) kan 

konflikten bero på ledarens beteende, men beror till största delen på sådant som ligger utanför 

ledarens roll. Egentligen är en sådan konflikt ett sätt för medlemmarna att öppna upp för en 

dialog kring inflytande och makt. Det är under denna fas som makt, status, roller, beslut och 

kommunikationsstrukturer växer fram, vilket är nödvändigt för gruppens utveckling. Wheelan 

(2017, s 107) betonar att ledarens roll och gruppmedlemmarnas reaktioner mot den utgör en 

drivkraft i utvecklandet av roller och strukturer inom gruppen. Ledaren behöver lämna ifrån 

sig en del av makten till medlemmarna eftersom det är avgörande för gruppens fortsatta 

utveckling (Wheelan 2017, s 107 f). I den andra fasen bör ledaren vara medveten om att den 

själv kan bli angripen och inte ta det personligt. Istället bör den se det som en naturlig del i 

utvecklingen. Ledaren behöver även hjälpa till med att lösa konflikter inom gruppen 

(Wheelan 2017, s 109 f). Enligt Gunnarsson (2014, s 23) bör ledaren under den andra fasen 

fokusera feedbacken på att få klarhet i roller och reda ut vad det är för olikheter som skapar 

konflikter eller osämja i gruppen. Feedbacken ska inte vara anklagande eller klanka ner på 

individernas olika karaktärer.  

 

Den tredje fasen kännetecknas av struktur och tillit. Gruppen har ofta uppnått en god 

sammanhållning. Kommunikationen är öppen och mer uppgiftsorienterad än tidigare. 

Konflikter uppstår, men hanteras på ett bättre sätt. Deltagarna är ofta prestigelösa och mindre 

fokuserade på frågor som rör makt, status och inflytande. Roll och uppgiftsfördelning 

anpassas efter vad som är bäst utifrån målet. Ledarens roll blir mindre styrande och den får en 

mer konsultativ roll (Wheelan 2017, s 48). I den tredje fasen har medlemmarna tagit över en 

stor del av de funktioner som tidigare var ledarens ansvar. Ledaren bör stödja, uppmuntra och 

belöna gruppmedlemmarnas engagemang till att ta del av ledarskapsfunktionen. En viktig 

uppgift under denna tredje fasen är att hjälpa gruppen med att identifiera problem som kan 
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hindra den fortsatta utvecklingen, samt hitta strategier för hur problemen kan klaras upp 

(Wheelan 2017, s 111 f). Gunnarsson (2014, s 23) hävdar att feedbacken bli skarpare under 

den tredje fasen eftersom gruppen har gått igenom konfliktfasen och klara därför av det. 

Chefen bör fokusera på feedback som handlar om värdegrund och hur gruppen ska formas för 

att bli framgångsrik.  

 

I den fjärde och sista fasen blir gruppen till det som Wheelan (2017) kallar för ett 

högpresterande team. Fasen kännetecknas av produktivitet och effektivitet. Deltagarna har 

tydliga roller och är överens om målen. Medlemmarna har en stor tillit för varandra och 

arbetet. Gruppdeltagarna är medvetna om sin roller och dessa anpassas efter deras förmågor 

(Wheelan 2017, s 49). I den fjärde fasen kan chefen ta en ännu mindre aktiv roll. Ledaren bör 

fortsätta att agera som konsult om det behövs, men deltar annars som en av medlemmarna 

(Wheelan 2017, s 112).  Enligt Gunnarsson (2014, s 23) bör feedbacken i denna fas fokusera 

på hur gruppen ska nå målen  

 

Wheelan (2017) påpekar att grupper är i behov av regelbunden feedback på det de gör. En 

avsaknad av feedback gör det svårt för grupper att både bedöma sin progression, hjälpa sig 

själva och göra korrigeringar (Wheelan 2017, s 36). Wheelan (2017, s 65) menar att 

konstruktiv feedback leder till utveckling och individuella framsteg för gruppen. Vidare 

hävdar Wheelan (2017, s 51 f) att gruppmedlemmar kan uppleva utvecklingsprocessen som 

mer njutbar om de redan innan har kunskap om faserna. En sådan kunskap kan ge en ökad 

förståelse eller acceptans för gruppens konflikter och problem. Risken för misstolkning av 

gruppen och dess problem minskar även genom denna förförståelse om gruppbeteenden. 

Individer med sådan kunskap blir därför bättre gruppmedlemmar och ledare.  

 

2.10 Sammanfattning 

 

I teoridelen har vi presenterat ledarskap utifrån ett perspektiv där ledarskap ses som dels 

biologiskt medfött, dels en förmåga som kan läras in samt som påverkas av yttre faktorer. 

Genom ledarskapsmodellen har vi visat hur både person- och situationsfaktorer styr chefers 

beteenden och ledarstil (Larsson, et al. 2017). Vi har även lyft fram vikten av transparens och 

autencitet i chefsrollen och hur det kan vara avgörande för ett genuint och äkta uttryck 

(Avolio 2004 och Larsson, et al. 2017). Vidare har vi visat på vikten av självkännedom och 

hur det hänger samman med ett äkta rollbeteende (Sandahl 2017). Genom Bass & Bass (2008) 

resonemang har vi visat att självkännedom kan erhållas genom feedback och reflektion. Med 

hjälp av Luft & Ingmans modell Joharifönstret (1955 refererad i Angelöw 2013) har vi 

beskrivit hur chefer genom ett tydligt agerande kan öka sin transparens i rollen och hur de 

genom lyhördhet för mottagande av feedback kan öka sin självkännedom. Vidare har vi lyft 

fram hur chefer bör agera i rollen utifrån organisationens syfte, egna känslor och drivkrafter, 

samt utifrån resurser och sina befogenheter (Reed och Hutton 2000/2001 refererad i Sandahl, 

et al. 2017). Vi har genom Wheelans (2017) modell över grupputveckling uppmärksammat 

hur chefer bör anpassa sitt agerande utifrån gruppens behov och förväntningar under olika 

faser i syfte till att bidra för gruppens utveckling. 
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3. Metod 

 
I det här kapitlet följer en redogörelse över hur vi har gått tillväga vid genomförandet av vår 

undersökning. I det första avsnittet beskrivs valet av metod. I det andra avsnittet beskrivs hur urvalet 

gått till och hur vi etablerade kontakt med respondenterna. I det tredje avsnittet följer en redogörelse 

över hur intervjuerna gått till. I det fjärde avsnittet beskrivs databearbetningen och analysprocessen. I 

kapitlets femte avsnitt förs en diskussion kring validitet och reliabilitet. I sjätte avsnittet beskrivs den 

hänsyn som tagits till forskningsetik. Avslutningsvis följer en reflektion över vår arbetsprocess vid 

insamlandet av materialet.

 

 

3.1 Val av metod 

 

Vi har samarbetat med Karolinska institutet vid insamlingen av det empiriska materialet. Vi 

fick i uppgift att genomföra ett antal kvalitativa intervjuer med individer som genomgått 

kursen UGL. Intervjumaterialet har sedan Karolinska institutet planerat att använda till ett 

eget forskningsprojekt i syfte till att fördjupa sin kunskap om effekterna av UGL. Vi gjorde 

alltså inget aktivt val gällande forskningsmetod, däremot har vi utifrån den kvalitativa 

metoden skapat oss ett eget syfte och frågeställningar till vår undersökning. Vi kom snabbt 

fram till att fokusera undersökningen på deltagarnas upplevelser av deras utveckling i 

chefsrollen i relation till den UGL-kurs som de genomfört. En kvalitativ ansats passade bra 

för vårt syfte då vi ville få en förståelse för respondentens beteende, hur de upplevde kursen 

och vad det skapade för känslor hos dem. Fördelen med att använda kvalitativa intervjuer som 

insamlingsmetod var att vi inte behövde ha en hög grad av strukturering med fasta 

svarsalternativ. Istället kunde respondenterna utveckla sina svar öppet och fritt. Ett kvalitativt 

intervjuverktyg menar Trost (2010, s 25) kännetecknas av att intervjuaren ställer relativt 

okomplicerade och raka frågor men får innehållsrika och avancerade svar. 

 

 

3.2 Urval, kontakt och respondenter 

 

Karolinska institutet hade den första kontakten med våra respondenter via mail (se bilaga 1). 

Vi var själva inte delaktiga i utformandet av det första mailet. Vi blev sedan tilldelade 

kontaktuppgifter till intervjukandidater. Vissa personer hade tackat ja till att medverka, några 

hade tackat nej och resterande hade ännu inte svarat alls. Sammanlagt fick vi ungefär 30 

stycken kontaktuppgifter till individer som genomfört kursen UGL.  På så vis var det ett slags 

bekvämlighetsurval, då vi kontaktade de personer som vi blivit tilldelade (Trost, 2010, s 140 

f). Det har genomförts en avgränsning då samtliga personer som kontaktades genomfört 

versionen UGL 2008, mellan åren 2013 och 2015. Respondenterna arbetade vid 

intervjutillfället som chefer på olika nivåer, de flesta som första linjechefer. Respondenterna 

var verksamma inom både privat och offentlig sektor med placering på olika orter runt om i 

Sverige. Deltagarna var dessutom verksamma inom olika branscher.  
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Den första kontakten vi hade med respondenterna var också via e-mail. Vi presenterade oss 

själva och ställde en förfrågan om tillfälle att boka in intervju för de respondenter som hade 

tackat ja. Respondenterna fick även information om att intervjun beräknades ta ungefär 30–40 

minuter och kunde ske via telefon eller Skype. För de respondenter som inte hade svarat på 

uppdragsgivarens mail skickade vi ett påminnelsemail. I mailet presenterade vi oss och 

frågade igen om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. Efter ungefär två veckors 

mailande hade vi slutligen nio stycken kandidater som tackat ja till att genomföra en intervju. 

Varav två av dem var män och resterande kvinnor. Alla respondenter befann sig i åldern 40–

55 år. Nedan följer en beskrivning av våra nio respondenter:  

 

• Avdelningschef inom privat sektor. 

• Akademichef inom offentlig sektor.  

• Enhetschef inom offentlig sektor. 

• Verksamhetschef inom privat sektor. 

• Enhetschef inom offentlig sektor.  

• Rektor inom offentlig sektor.  

• Enhetschef inom offentlig sektor.   

• Teknisk chef inom privat sektor. 

• Chef inom privat sektor.  

 

3.3 Intervju och förförståelse  

 

Karolinska institutet hade arbetat fram en färdig intervjuguide (se bilaga 2) som baserades på 

ledarskapsmodellen. Intervjuguiden bestod av två övergripande frågeområden, dels frågor 

som var kopplade direkt till deras upplevelse och uppfattning om kursen, dels frågor gällande 

deras hemorganisation och huruvida de kunde använda sina erfarenheter från UGL. Det 

förekom dock utrymme för oss att lägga till egna frågor för att bättre kunna undersöka vårt 

problemområde. Vi ställde olika kontroll-och följdfrågor i syfte att kontrollera om vi uppfattat 

dem rätt, samt för att möjliggöra en djupare förståelse för deras svar (se bilaga 3). Det innebär 

att vi använde oss av en halvstrukturerad intervju som enligt Hjerm, et al. (2014, s 150) 

innebär att intervjuaren ställer samma frågor till alla respondenter men med frihet att ställa 

olika följdfrågor. Vi försökte att ha ett så öppet förhållningssätt som möjligt under 

intervjuerna men var medvetna om att intervjuerna kunde påverkas av vår förförståelse. 

 

Vi hade en relativt liten kunskap om UGL innan vi påbörjade intervjuerna. Vår 

samarbetspartner ville att vi skulle genomföra intervjuerna relativt snabbt och därför hann vi 

inte förankra vårt undersökningsområde i några konkreta teoretiska utgångspunkter. Vi hade 

dock läst om Wheelans (2017) modell över grupputveckling och visste att den till stor del låg 

som teoretisk grund för UGL. Vidare hade vi en idé om att cheferna fått nya insikter efter 

kursen och som ett resultat av det möjligtvis ändrat sina ledarskapsbeteenden i rollen. Därför 

valde vi att undersöka hur kursdeltagarna upplevt UGL, samt om de hade en uppfattning om 

att de hade förändrat sina beteenden till följd av kursen och i sådana fall hur. Vi hade ett öppet 

förhållningssätt under intervjuerna då vi inte var låsta vid någon specifik teori, på det sättet 

har vi anammat en grounded theory inspirerad metod. Grounded theory innebär att forskaren 
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samlar in data från verkligheten utan att ta utgångspunkt i någon eller några teorier (Corbin & 

Strauss 2008, s 65). Vi har skapade uppsatsens syfte utifrån vår förförståelse angående vad vi 

trodde att en ledarskapsutbildning kan ha för effekter. Under intervjuernas gång växte en 

större förståelse för respondenternas upplevelser fram. Utifrån det skapade vi en stor del av 

vår teoretiska referensram, samtidigt som vi utformade uppsatsens frågeställningar. Enligt 

Lantz (2013, s 35 f) finns det inga förutsättningslösa intervjuer då samtalet alltid präglas av 

intervjuarens förförståelse. Samtidigt som intervjuer tar olika riktning genom att följdfrågor 

ställs till vissa och andra inte.  

 

Enligt Hjerm, et al. (2014, s 156) kan bakgrundsfrågor fungera som en slags uppvärmning för 

respondenterna som kan medföra att de känner sig bekväma med situationen. Vi inledde 

intervjuerna med olika bakgrundsfrågor gällande bland annat yrkestitel, hur länge de hade 

arbetat som chefer, hur många anställda de hade under sig, hur könsfördelningen såg ut i 

arbetsgruppen och om personalomsättningen var låg eller hög. Syftet med det var att få en 

viss förståelse för hur respondenternas arbetssituation såg ut och undersöka om det fanns 

skillnader utifrån det. Vi valde dock vid ett senare att inte undersöka detta. Det är möjligt att 

det förekommer skillnader mellan könen och olika sektorer, men vi har inte fördjupat vår 

undersökning kring det. Vi har däremot valt att diskutera om det kan förekomma skillnader 

mellan sektorer i uppsatsen diskussionsdel.  

 

Intervjuerna skedde via telefon eller Skype, respondenterna fick välja det alternativ som de 

föredrog. Vi använde en inspelningsapparat för att kunna spela in intervjuerna och var båda 

delaktiga under alla intervjuer, men turades om att ta den drivande rollen och föra intervjun 

framåt. Den andra tog en mer passiv roll och fokuserade mer på att lyssna och komma med 

följdfrågor. Vi var noga med att informera att vi var två stycken som var närvarande under 

intervjun för att det inte skulle uppkomma några onödiga missförstånd. Den längsta intervjun 

tog 1 timme och 7 minuter, den kortaste intervjun tog 25 minuter. I genomsnitt tog 

intervjuerna cirka 35 minuter. Anledningen till att intervjuerna skilde sig i tid var för att vissa 

personer inte svarade så utförligt på frågorna som vi önskade. En del personer hade gått 

kursen för flera år sedan och hade i och med det svårt att svara på vissa frågor på grund av 

minnesproblematik. Vidare kan respondentens miljö under intervjuerna ha varit en faktor som 

påverkat utförligheten i deras svar och därmed längd.  

 

3.4 Bearbetning och analys  

 

När vi var klara med intervjuerna laddade vi upp ljudfilerna på en transkriberingsföretags 

hemsida på nätet. Företaget genomförde all transkribering åt oss, alltså lyssnade de igenom 

våra ljudfiler och skrev ned allt ljudmaterial i textform. Vi valde den metoden dels för att 

spara tid och dels för att Karolinska institutet stod för kostnaden. Vi transkriberade alltså inte 

materialet själva men vi lyssnade igenom alla ljudfiler som en första analys i syfte till att få en 

första förståelse för vad respondenterna sagt. Hade vi själva transkriberat intervjuerna är det 

möjligt att vi hade fått en djupare förståelse för deras svar. Vi blev nöjda med det färdig 

transkriberade materialet, det var noggrant utfört ord för ord, med vissa känslouttryck utsatta 

såsom skratt.   



22 

 

 

Innan vi började analysera materialet skapade vi en lista över respondenternas namn där varje 

respondents namn även fick en siffra. Detta i syfte till att kunna placera personens svar i en 

numerisk ordningsföljd och på det sättet lättare kunna navigera oss i vår analysprocess. 

Respondenternas namn och siffra valde vi senare att ersätta med följande fiktiva könsneutrala 

namn: Kim, Charlie, Robin, Michelle, Alex, Mika, Sasha, Loa och Billie. När alla filer var 

transkriberade började vi läsa igenom allt textmaterial för att få ytterligare en uppfattning om 

vad som sagts under intervjuerna. Vi började sedan rödmarkera vissa delar i de elektroniska 

dokumenten som vi ansåg var relevanta för uppsatsens syfte och frågeställningar. Sedan 

började vi diskutera med varandra om vad vi hade uppfattat från respondenternas upplevelser 

och kunskaper i relation till UGL. Vi valde därefter gemensamt ut vissa genomgående teman 

från intervjuerna som vi återfann i vår teoridel, dessa var följande: Feedback, självinsikt, 

aktivt lyssnande, reflektion, kunskap om grupputveckling och transparent ledarskap/autentiskt 

ledarskap. Sedan skapade vi ett dokument för respektive tema vilket blev sammanlagt sex 

stycken olika dokument. Detta i syfte till att strukturera respondenternas svar. Därefter delade 

vi upp hälften av de rödmarkerade intervjutexterna emellan oss. Vi kopierade sedan både 

korta och långa citat från texterna till respektive temas dokument. Det var sådana delar från 

intervjuerna som vi ansåg hörde ihop med ett tema. Till exempel en respondent som hade 

berättat om feedback, så kopierades det textutdraget och klistrades sedan in i dokumentet 

’’feedback’’. 

 

     Tabell 1: Citat och teman. Tabellen visar hur två citat har ett samband till två olika teman. 

 

Kursen gav mig ytterligare en aspekt hur man kan tänka på det och hur 

man kan framförallt agera med det, och hur viktigt det är att få fram allt 

på rätt sätt. För annars (...) Feedback kan ju bli väldigt fel om man 

lägger fram det fel. 

Feedback 

Det upplevde jag väldigt tidigt på den kursen, att det är någonting som 

jag lever med i dag. Det är vem jag är. Men jag måste vara medveten om 

det, och där blev jag väldigt medveten om det. Jag tror inte jag var så 

medveten om just de sakerna innan.  

Självinsikt 

 

Detta kallas enligt Hjerm, et al. (2014, s 37) för en reduktion av data eller kodning vilket 

syftar till att göra det empiriska materialet mer hanterbart. Genom att koda materialet så 

identifieras de mest centrala delarna i intervjuerna. Därefter gick vi igenom varandras kodade 

intervjuer och sedan gick vi igenom alla kodade intervjutexter tillsammans. Detta för att 

säkerställa att vi inte missat delar som kunde vara viktiga vid analysen och för uppsatsens 

syfte. Därefter började vi sammanställa varje temas dokument genom att skriva kortare 

sammanfattningar och inhämta kortare citat från varje respondents svar. Nästa steg i analysen 

var att hitta kopplingar och betydelsefulla mönster mellan våra teman vilket enligt Hjerm, et 

al. (2014, s 40) kallas för tematisering. Genom att sortera våra teman kunde vi se om det fanns 

någon form av hierarki mellan dem eller om något tema var beroende av något annat.  
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En förklaring över flera av de samband som vi såg mellan de olika kategorierna kommer 

senare att beskrivas mer grundligt i uppsatsens diskussion 5.2. I tabell 2 nedan visar vi dock 

på en sådan koppling. 

 

    Tabell 2: Teman. Tabellen visar hur ett citat kan kopplas till ett annat tema. 

 

     Feedback                                                                       Självinsikt 

Även om det här man fick till sig inte alltid var så 

himla positivt så var det ändå något att fundera 

kring, att jaha, är det så jag uppfattas. För att det 

är väldigt svårt att veta hur man själv uppfattas av 

andra, man kanske tycker att man låter trevlig fast 

man egentligen låter sur till exempel. 

Citatet till vänster är hämtat från en 

chefs upplevelse av feedback hen fick 

under UGL- vistelsen. Utifrån 

teorierna anser vi att citatet visar på att 

mottagandet av feedback ökat chefens 

självinsikt.  

 

Det sista steget i analysen är enligt Hjerm, et al. (2014, s 42) att dra slutsatser och summera 

det som hittats. För att vi inte skulle bli för säkra i vår slutsats valde vi att gå tillbaka till vår 

kodning och hela intervjuer för att se om våra slutsatser verkligen stämde. På det sättet kan 

vårt sätt att genomföra analysprocessen liknas vid en hermeneutisk ansats. I den 

hermeneutiska ansatsen är det vanligt att forskaren i sin analys pendlar mellan helhet och del. 

I vår analys har vi växlat mellan att läsa igenom intervjuerna i dess helhet för att sedan delat 

upp intervjuerna i olika teman som vi har studerat var för sig. Den hermeneutiska ansatsen 

innebär även att forskaren tolkar den mänskliga tillvaron genom språket. Forskaren vill förstå 

människor och deras livssituation genom att tolka hur det kommer till uttryck genom 

människans språk och handlingar. Inom hermeneutiken är forskaren subjektiv och använder 

sin förförståelse i sin tolkning (Patel & Davidsson 2011, s 28 ff). Utifrån Patel och 

Davidssons (2011, s 23 f) beskrivningar kan vi även dra liknelser till ett induktivt 

förhållningssätt då vi under insamlandet av empirin försökte ha ett öppet förhållningssätt 

under intervjuerna och utgick därför inte från någon befintlig teori. Vid analysen av materialet 

använde vi oss däremot av ett deduktivt arbetssätt och utgick från befintliga teorier och 

forskning. Vårt arbetssätt har därmed präglas av en kombination och kan således liknas vid ett 

abduktivt förhållningssätt. I beskrivningen av vårt resultat valde vi att använda oss av begrepp 

som “de flesta av cheferna” eller “majoriteten av cheferna”. Vi är medvetna om att detta är ett 

mer kvantitativt sätt att redovisa data men det underlättade för vår beskrivning och vi tror 

även att det bidrar till ökad förståelse för läsaren.  

 

3.5 Validitet och reliabilitet 

 

Validitet betyder giltighet vilket innebär att forskaren mäter det som den avser att mäta. 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet som innebär att forskarens mätningar inte innehåller 

slumpmässiga mätfel. Validitet och reliabilitet har sitt ursprung från kvantitativ metod. 

Eftersom att kvantitativ och kvalitativ metod skiljer sig avsevärt från varandra avgörs validitet 

och reliabilitet inom kvalitativ metod på ett annat sätt än vid kvantitativ metod (Trost 2010, s 

131 ff). Det som gjort våra intervjuer trovärdiga är att vi ställt relevanta frågor som fokuserats 

på det som vi ville undersöka. Vi har försökt att undvika “jag-förstår” kommentarer och 
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påståendefrågor, samt tänkt på att inte avslöja våra egna åsikter under intervjuerna. Vi har 

även varit noga med att ställa många följdfrågor samt kontrollfrågor för att säkerställa att vi 

uppfattat respondenterna korrekt.  

 

Det fanns en viss grad av standardisering i våra intervjuer då vi ställt samma frågor till alla 

respondenter i ungefär samma ordningsföljd. Det fanns däremot en viss flexibilitet i och med 

att vi ställde många olika följdfrågor. Trost (2010, s 132) hävdar att det är viktigt att 

intervjuaren är lyhörd och observerar tonfall, ansiktsuttryck och kroppsspråk. Eftersom vi 

mestadels intervjuade våra respondenter via telefon så har vi till stor del gått miste om både 

kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket hade kunnat ge oss värdefull information i vår tolkning. 

Det kan ha påverkat reliabiliteten negativt. Däremot kan vi även se det utifrån en annan 

vinkel, då vi inte påverkades av bland annat respondentens utseende och heller inte dem av 

vårt utseende, vilket kan ha stärkt reliabiliteten. Tillförlitligheten kan även ha förstärkts 

genom att vi båda var med under samtliga intervjuer. Eftersom människor är olika så 

registrerar och uppfattar vi därför saker på olika sätt, vilket har kunnat ökat vår förståelse vid 

tolkningen av intervjuerna.  

 

3.6 Forskningsetiska åtaganden 

 

Vi har tagit hänsyn till de fyra allmänna forskningsprinciper som Vetenskapsrådet (2002) har 

utvecklat. Samtliga krav är faktorer i det grundläggande individskyddskravet. Nedan följer en 

redogörelse över hur vi har beaktat varje princip. 

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagaren om syftet med studien och 

att det insamlade materialet endast kommer användas till forskning. Deltagarna ska 

informeras om att dennes medverkan är frivillig, vilka villkor som finns och att den när som 

helst under processen kan avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Deltagarna ska 

få information om allt sådant som kan påverka dennes vilja till att delta. Vidare ska deltagaren 

informeras om vad studien kan förväntas bidra med, samt en beskrivning över hur 

undersökningen kommer att gå till. Dessutom ska forskaren upplysa om kontaktuppgifter så 

deltagaren lätt kan ta kontakt med forskaren (Vetenskapsrådet 2002, s 7). Intervjupersonerna 

fick ett mail skickat från Karolinska institutet med information om varför de kontaktades och 

vad undersökningen syftade till. De blev informerade om att det var helt frivilligt att delta och 

att de när som helst kunde avbryta sin medverkan. I mailet framfördes även en förfrågan 

angående huruvida kursdeltagarna kunde ställa upp med att ge ut kontaktuppgifter till 2–3 

stycken av sina medarbetare. Detta i syfte till att Karolinska institutet även ville undersöka 

medarbetarnas upplevelser om chefernas beteenden efter UGL. Kursdeltagarna blev även 

informerade om att ingen utomstående skulle få veta vad de eller deras medarbetare sagt. I ett 

andra mail där vi etablerade vår första kontakt informerades intervjupersonerna återigen om 

forskningsprojektet och vi presenterade vilka vi var. Vi informerade även om hur lång tid 

intervjun beräknades ta och kom med förslag på intervjutillfällen. När det var dags för 

intervjuerna informerade vi ännu en gång om att de när som helst kunde avbryta sin 

medverkan, låta bli att svara på vissa frågor och att deras svar endast skulle användas i 
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forskningssyfte. Efter intervjuerna frågade vi respondenterna om de hade intresse av att läsa 

vår färdiga uppsats och att vi i sådana fall kunde maila den till dem.  

 

Kravet gällande samtycke innebär att deltagaren har rätt till att själv bestämma över sin 

medverkan. Därför ska forskaren be om deltagarens samtycke (Vetenskapsrådet 2002, s 9). 

Kravet kan konkretiseras genom en regel som innebär att deltagaren har rätt till att själva 

bestämma om, hur länge och under vilka omständigheter som den ska medverka. Det betyder 

även att personen ska kunna avbryta sin medverkan när som helst utan att den drabbas av 

några negativa konsekvenser. Dessutom får deltagaren inte pressas till att medverka eller 

fortsätta sitt deltagande (Vetenskapsrådet 2002, s 10). Vi har säkerställt samtyckeskravet 

genom att våra respondenter har informerats om att deras deltagande är frivilligt. 

Intervjudeltagarna har när som helst kunnat avbryta eller avböja sin medverkan. 

Respondenterna blev informerade om och fick godkänna att intervjuerna spelades in. Samtliga 

fick även information om strax innan intervjun att de kunde avböja att svara på vissa frågor. 

Vi har skickat ut påminnelsemail till vissa deltagare gällande förfrågning om deras medverkan 

men inte utfört någon annan form av påtryckning.  

 

Ett tredje krav är konfidentialitetskravet som innebär att uppgifter om deltagarna ska ges 

största möjliga konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras på ett säkert sätt där obehöriga ej 

kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2002, s 12). Denna allmänna princip har konkretiserats i 

ett flertal regler, bland annat ska alla uppgifter om deltagaren publiceras, lagras och antecknas 

på ett sådant sätt så att den inte kan identifieras av andra. Detta gäller framförallt vid känsliga 

uppgifter och alltså inte rent generellt. Det ska göras en intresseavvägning gällande risken för 

att individen identifieras och de negativa konsekvenser som kan följa mot den förväntade 

kunskapens värde (Vetenskapsrådet 2002, s 12 f). Respondenterna har fått vara konfidentiellt 

anonyma. Det innebär att vi försökt säkerställa att ingen utomståendes ska kunna ta reda på 

vem av respondenterna som sagt vad. Samtidigt som vi givit vårt löfte om att inte sprida några 

uppgifter om dem vidare. Vi valde att benämna våra respondenter för ’’chef’’ och det är 

endast vi som har vetskapen om vilken person som sagt vad. Vi valde även att använda 

könsneutrala ord såsom hen dels på grund av att vi inte valt att undersöka könsskillnader, dels 

för att säkerställa anonymiteten. Vidare bestämde vi att inte skriva deltagarnas exakta ålder 

och skrev istället att samtliga är i åldern mellan 40–55 år.    

 

Det fjärde kravet är den allmänna principen om nyttjandekravet. Det innebär att uppgifter som 

samlats in om deltagarna endast får användas för forskning och inte för andra icke-

vetenskapliga ändamål. Generellt gäller att personuppgifter som insamlats i forskningssyfte 

endast bör ges till andra forskare som följer de rådande förpliktelserna mot 

undersökningsdeltagarna, alltså följer de villkor och den information som deltagaren erhållit 

från de tidigare forskarna (Vetenskapsrådet 2002, s 14). Vi var noggranna med att berätta om 

hur vi kommer använda oss av materialet och vi kommer inte att sprida några uppgifter om 

deltagarna vidare.  
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3.7 Metodreflektion 

 

Vid genomförandet av intervjuerna märkte vi att det gick bättre ju fler intervjuer vi gjorde. 

När vi reflekterar över det i efterhand tror vi att ett genomförande av en pilotintervju innan de 

riktiga intervjuerna hade varit hjälpligt och passande. Anledningen till att vi inte gjorde en 

pilotintervju var dels för att det var tidsbrist och dels på grund av att vi fann det svårt att hitta 

någon som gått kursen. Om vi hade genomfört en pilotintervju hade vi antagligen varit säkrare 

och känt oss mer bekväma redan vid vår första intervju. Under de första intervjuerna hade vi 

inte fått ett bra grepp om intervjuguiden. Det resulterade i att vi koncentrerade oss för mycket 

på frågorna och hade inte lika lätt för att ställa följdfrågor. Det kan ha påverkat reliabiliteten 

negativt, då vi inte var lika lyhörda för respondenternas svar som vid de senare intervjuerna. 

En annan aspekt var att vi inte riktigt visste vad vi skulle hitta i respondenternas svar, 

exempelvis var aktivt lyssnande ett fenomen som vi inte hade hört talas om innan. Om vi hade 

läst på om aktivt lyssnande innan intervjuerna hade vi vetat vad det innebar och då hade vi 

säkerligen kunnat fråga djupare frågor om det. Vi tror att det finns negativa aspekter med att 

använda ett sådant öppet förhållningssätt som vi gjorde, vilket kan ha påverkat reliabiliteten 

på olika sätt. Samtidigt ville vi undersöka respondenternas upplevelser ganska 

förutsättningslöst och vara öppna. Därför ville vi inte ha alltför specifika frågor då vi trodde 

att det kunde påverka intervjuernas riktning.  

 

Faktumet att vi inte befann oss i samma rum som respondenterna vid genomförandet av 

intervjuerna kan ha påverkat svaren på olika sätt. Om vi hade bestämt plats för intervjuerna 

och träffats på riktigt hade vi kunnat välja en lugn och avslappnad plats utanför deras 

arbetstid. Dock är det inte säkert att respondenten hade upplevt platsen som lugn och det hade 

fortfarande kunnat uppstå störningsmoment. I vårt fall fick respondenten själv styra över sitt 

val av miljö. Vissa respondenter befann sig i hemmet och andra på jobbet. Enligt Trost (2010, 

s 66) finns det för- och nackdelar med de flesta intervjuplatser. I efterhand har vi däremot 

insett att vi möjligen borde ha frågat respektive respondent om var den befann sig under 

intervjun. Om vi hade gjort det hade vi kunnat resonera kring det i samband med analysen. 

Även Trost (2010, s 66) anser är viktig att se över vad platsen kan ha haft för inverkan på 

trovärdigheten hos datan. 
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4. Analys och resultat   

 
I kapitlet följer en redogörelse över resultatet från intervjuerna samt vår analys. Frågeställningarna 

besvaras var för sig i kapitlet. Utifrån intervjuerna kunde vi utkristallisera sex olika teman: självinsikt, 

feedback, reflektion, aktivt lyssnande, kunskap om grupputveckling och transparent/autentiskt 

ledarskap. Samtliga teman kommer vävas in i analysen. Detta genom att presentera korta 

sammanfattningar och citat från intervjuerna som sedan analyseras med hjälp av teorier och tidigare 

forskning på området. 

 

 

4.1 Förändrad självkännedom eller ej? 

 

I det här avsnittet behandlas frågeställningen: Upplever cheferna att deras självinsikt i 

chefsrollen har förändrats efter UGL och i sådana fall hur? Vad var det i UGL-kursen som 

bidrog till en förändrad självinsikt i chefsrollen? 

 

4.1.1 Självkännedom i chefsrollen 

 

De flesta av cheferna upplever att UGL medfört en ökad självinsikt. Övriga chefer upplever 

att de fick sin självbild bekräftad under UGL. Härefter följer en redogörelse över hur detta 

yttrar sig. Charlie upplever att hen fått en större förståelse för vem den är i en grupp, hur den 

fungerar och uppfattas av andra. Charlie upplever även att hen fått en större förståelse för sina 

styrkor och svagheter efter kursen. Mika upplever att feedbacken under kursen ökade hens 

självinsikt och beskriver att hen upplevde det som väldigt påtaglig på så vis att hen kan ha 

svårt för att ta beslut och vara konkret, vilket även de övriga deltagarna uppfattade. Mika 

förklarar: 

 

Det upplevde jag väldigt tidigt på den kursen, att det är någonting som jag lever 

med i dag. Det är vem jag är. Men jag måste vara medveten om det, och där blev 

jag väldigt medveten om det. Jag tror inte jag var så medveten om just de sakerna 

innan (Mika). 

 

Michelle upplever att hen har fått en större förståelse för sitt eget beteende som i sin tur 

speglar hur hen är som ledare. Michelle upplever att feedbacken under UGL bekräftade hens 

egna uppfattning om sig själv i sin ledarroll. Däremot ser Michelle inte UGL som något 

revolutionerande och påpekar att tiden är en faktor som gör att man växer som människa. 

Michelle förklarar att ju fler utbildningar och desto mer erfarenhet man får också leder till en 

utveckling. Michelle framhåller även att hen inte upplever det som ett före och efter UGL. 

Michelles resonemang om att tiden är en viktig faktor i ett ledarskap stämmer överens med 

Palms, et al. (2015, s 272 ff) forskningsstudie där några chefers medarbetare fick svara på om 

de ansåg att cheferna förändrats efter att de hade gått ett visst ledarskapsprogram. Många 

medarbetare uppgav att de tyckte att chefen blivit bättre ju längre tiden gick, då de lärde 

känna varandra mer och fick en bättre relation. Sasha upplever att UGL-utbildningen gav en 
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slags ökad självinsikt som medfört att hen blivit tryggare i själv och i sitt ledarskap. Sasha 

beskriver det på följande sätt:  

 

Min självbild utvecklades så att jag blev mer säker på mig själv… saker jag 

egentligen visste men som jag egentligen inte hade uttalat eller reflekterat så 

mycket runt blev mer klart för mig att ”ja, men det är verkligen så här” och ”det är 

så här jag fungerar” Och sen också att insikten om att på det sättet jag är sprallig 

kan uppfattas oseriöst av vissa och hur jag ska ta emot eller bemöta det (Sasha). 

 

Deras beskrivningar stämmer väl överens med den definition av självinsikt som vi använt oss 

av i uppsatsen. Självinsikt handlar då om att en individ vet med sig hur den brukar tänka, 

känna och reagera. Vidare innebär det att personen är medveten om vilka styrkor, svagheter, 

kunskaper och färdigheter den har, samt vilken kompetens och vilket personligt sätt individen 

har i förhållande till bland annat jobb (Psykologilexikon 2018). Deras beskrivningar tyder på 

att vissa av dem har fått en ökad insikt om hur de uppfattas av andra, en större förståelse för 

sina styrkor och svagheter, samt en större förståelse för sitt sätt att agera i förhållande till en 

grupp.  

 

Utifrån Goffmans (2009) dramaturgiska perspektiv tyder respondenternas berättelser på att de 

under vissa av kursens övningar befunnit sig en frontstage region. Där har de fått framträda 

inför varandra och använt sig av olika roller. Detta är någonting som Mika gör uttryck för när 

hen beskriver att hen under UGL-veckan tvingats in i situationer som den kanske inte riktigt 

var benägen att utsätta sig för annars. Olika övningar i kombination med reflektion om vad 

som egentligen hände efteråt tror Mika är något unikt och betydligt svårare att genomföra i 

jobbet. Mika upplever att övningarna under UGL genererat i en slags insikt om hur hen ska 

agera i liknande situationer i framtiden. Mika förklarar:  

 

Det du inte vet kan vara väldigt läskigt. Och det som du inte har varit med om kan 

du också dra dig från att faktiskt göra. Och jag tror att med UGL så utsätts du för 

(...) rätt så tuffa situationer, som (...) hjälpte mig, i alla fall, i vardagen efteråt 

(Mika). 

 

Kursdeltagarnas berättelser tyder utifrån Goffmans (2009) teorier på att de under UGL agerat 

skådespelare inför en publik där de har fått gestaltat olika roller. Enligt Mead (1976) övar 

individer sig in i roller för att kunna klara av olika situationer. Kim berättar att hen normalt 

inte föredrar att gå in i roller och köra rollspel men att det funkade bra under kursen. Kim 

berättar att de var en tajt grupp med ett öppet klimat där alla uppmuntrades till att vara aktiva, 

gå in i rollerna och ge varandra feedback. Kims upplevelse tyder på att hen under kursens 

övningar befunnit sig i backstage, där hen kunnat slappna av. Detta är även något som Billie 

gör uttryck för: 

 

Kursen, det är som ett testlabb. Det är en testmiljö som är tillåtande, där just det 

här med att man inte ska ha några personliga kopplingar när man kommer dit, är 

ju jättejätteviktigt, för då kan man ta ut svängarna på ett annat sätt. När jag är i 
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min ordinarie ledarroll så måste jag ju vara vaksam på att allt jag gör, allt jag 

säger … alla sätt jag agerar på tolkas av mina medarbetare, även om jag inte gör 

saker. Även det jag inte gör och det jag inte säger är betydelsebärande. Nej, det 

går inte att experimentera lika mycket som man kan göra när man är iväg på kurs 

(Billie). 

 

I detta fall tyder Billies upplevelse på att UGL kan ha uppfattats som en backstage region i 

förhållande till hens arbetsplats. På så vis att Billie ger uttryck för att arbetsplatsen skulle vara 

ett frontstage där hen upplever sig vara mer kritiskt granskad av sina medarbetare. Kopplat till 

Goffmans (2009) tankar skulle UGL-kursen kunna ha upplevts som en kritisk miljö till en 

början men som senare uppfattats som en avslappnad plats. Goffman (2009, s 114 f) menar att 

individer genom sitt agerande kan framkalla en annan typ av region, därför kan en plats där 

individen känner sig kritisk granskad av sina åskådare bytas ut till en känsla av backstage. 

Därmed är individernas agerande till stor del avgörande för hur de själva uppfattar platsen.  

 

4.1.2 Feedback från åskådarna 

 

Under UGL-kursen fick deltagarna även agera i rollen som åskådare genom att observera och 

ge feedback på varandras framträdande. Detta verkar ha varit en viktig del som givit många 

deltagare en ökad självinsikt. Enligt Mead (1976) handlar ett rollövertagande om att individen 

övertar andras attityder eller förhållningssätt gentemot sig själv genom att se sig själv med 

andras ögon. Genom det blir individen också medveten om sig själv. Under övningar på 

kursen fick deltagarna direkt respons från andra, vilket kan ses som en större möjlighet för 

dem att se sig själva utifrån andras perspektiv. Loa berättar: 

 

Vi fick en uppgift så gjorde vi ju den tillsammans vi tolv och så hade vi två 

stycken som fanns med i bakgrunden och som sen gav respons när vi var klara 

och lite så där ifrågasatte. Och ”där pratade ni så och hur tänkte ni då” lite så där 

(Loa).  

 

Larsson, et al. (2017, s 75 f) menar att ledare bör träna på att observera sig själva för att kunna 

leda på ett bra sätt eftersom chefer utifrån sin position ges en stark möjlighet till att överföra 

uttryck till sina medarbetare som starkt kan påverka deras känslor och beteenden. 

Medarbetarna responderar således på ledarens agerande genom att göra liknande uttryck. 

Därför påpekar Larsson, et al. (2017, s 75 f) att chefer behöver vara medvetna om att sitt 

agerande smittar av sig och inverkar på hur medarbetarna känner och uppträder. Loa berättar 

att hen upplevde feedbacken under UGL som mycket givande och beskriver det på följande 

sätt:  

 

Även om det här man fick till sig inte alltid var så himla positivt så var det ändå 

något att fundera kring, att jaha, är det så jag uppfattas. För att det är väldigt svårt 

att veta hur man själv uppfattas av andra, man kanske tycker att man låter trevlig 

fast man egentligen låter sur till exempel (Loa). 

 



30 

 

Loas svar tyder på att hen intagit ett nyfiket förhållningssätt till feedback som kallas för 

mästaren (Gunnarsson 2014, s 36). Då hen ger uttryck för att vara öppen för feedback även 

om den är negativ och inte stämmer överens med personens självbild. Ett sådant 

förhållningssätt är enligt Gunnarsson (2014, s 36) det mest gynnsamma sättet att ta emot 

feedback på. Även Mika gör uttryck för att ha haft ett öppet förhållningssätt när hen berättar 

om att hen innan UGL hade en ganska kaxig uppfattning om sig själv som ledare. Mika 

beskriver att hen under kursen blev neddragen på jorden och fick ett slag på sitt ego. Mika 

upplevde kursen som ett slags uppvaknande ur en förnekelse som hen hade om sig själv. 

Kursen gav Mika ett större perspektiv på vem den är och en insikt om att den inte var så bra 

som den trodde som chef. Sandahl, et al. (2017, s 217–231) menar att det krävs mod för att 

stanna upp och granska sig själv och sitt arbete. Det har i Mikas fall lett till vissa insikter om 

saker som hen både är bra och mindre bra på. Just den insikten under kursen förklarar Mika så 

här: ’’Det var ganska jobbigt, men jag tror inte jag var så ledsen för det, egentligen. Utan det 

var mer så här, att det kändes som att ”det här är den jag är’’. 

Sandahl, et al. (2017, s 217–231) menar att det är just med anledning av att insikter kan 

upplevas som påfrestande som det krävs mod att våga reflektera om sig själv. Mika påpekar 

även att hen blivit mer ödmjuk och stärkt i sig själv och i sin chefsroll efter kursen. Mika 

upplever att hen blivit tryggare och vågar agera mer som chef nu än innan. Sandahl, et al. 

(2017, s 217–231) menar att chefer som får nya insikter om sig själva kan utvecklas. Utifrån 

sina insikter från UGL resonerar Mika så här:  

Jag behöver folk runt omkring mig som kanske är väldigt duktiga på att vara 

operativa. Om jag är duktig på det ena kan jag komplettera med människor runt 

omkring mig som är bättre på det andra. Så blir förmodligen resultatet bättre 

(Mika). 

 

Billie berättar att återkopplingen under kursveckan förändrat och givit hen en mer nyanserad 

bild av ledarskap. Billie berättar att hen innan kursen bestämt sig för att hålla en låg profil 

under UGL- veckan. Detta med anledning av att hen såg sig själv som en person som tog 

mycket plats och ibland även på andras bekostnad. Billies självbild blev däremot ifrågasatt 

under UGL. Hen fick ganska snabbt en entydig återkoppling från de andra kursdeltagarna om 

att de tyckte att Billie höll tillbaka och uppmanade hen att sluta göra det, då de blev stärkta av 

det hen sa. Utifrån Goffmans (2009, s 23) teori kan vi utläsa att Billie intagit en passiv roll där 

hen velat förmedla ett intryck om att den inte är en person som tar mycket plats. Åskådarna, 

det vill säga de övriga kursdeltagarna har dock genomskådat framträdandet och bett Billie att 

sluta med sitt passiva beteende. Utifrån Goffmans (2009, s 199 ff) teori om publikens 

benägenhet att blunda för misstag och visa taktfullhet tolkar vi att de genomskådat chefens 

framträdande och valt att inte blunda för misstagen. Istället har publiken påpekat att de inte 

tror på att hens roll är äkta. På det sättet uppfattar vi att Billie misslyckats med att förmedla ett 

intryck av att hen är passiv och tillbakadragen. Vi kan däremot utifrån Goffmans resonemang 

också se det som att de övriga kursdeltagarna varit taktfulla, då de har visat att de gillar en av 

chefens andra roller, den aktiva rollen. Detta i syfte till att hjälpa hen med att rätta till sina 

felsteg och lyckas med sin andra roll. I det här fallet har Billie fått en positiv muntlig respons 
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som sedan medfört att hen troligen har ändrat sitt beteende utifrån publikens bedömning. 

Goffman (2009) hävdar att om publiken ger uttryck för att acceptera ett beteende så för det 

med sig att personen känner sig uppmuntrad till att förstärka beteendet. Detta är någonting 

som framgår av följande citat: ’’Jag blev stärkt i att jag uppenbarligen hade en positiv 

inverkan på gruppen och på gruppens utvecklingsprocess. Ja, tryggad i det kände jag att jag 

blev’’. 

 

4.1.3 Reflektion över uppträdanden 

 

Enligt Avolio (2005, s 6) och Bass och Bass (2008, s 1096) bör ledarskapsutbildningar inte 

enbart innehålla feedback och utvärderingar, utan även tid för reflektion. Chefer bör fundera 

över hur de vill utvecklas och reflektera över vilka förändringar de vill eller inte vill göra.  

Alex tycker att reflektionsmomenten i kursen var lärorika på så sätt att hen fick reflektera över 

sitt eget sätt att leda, sina brister och vad den kan bli bättre på. Det överensstämmer även till 

stor del med Billies upplevelser som berättar att utrymmet för analys och reflektion över sig 

själv och andra deltagares upplevelser, samt reflektion om ledarskap bidrog till att hen 

breddade sin syn på ledarskap. Billie berättar:  

 

Det var fantastiskt att få den där veckan att reflektera över var jag stod någonstans 

i min process, i mitt ledarskap, var jag befann mig och var jag tyckte att jag själv 

kände att jag saknade och behövde jobba vidare med (Billie). 

 

Inom symbolisk interaktionism ses individens definition av situationen som avgörande för 

personens beteende (Trost & Levin 2010, s 13 ff). Loa beskriver att hen under UGL fick 

lärdom om att även chefer kan ha väldigt olika uppfattning gällande hur olika dilemman ska 

lösas. Loa förklarar: 

 

Att det som för mig var ”ja, men det är väl självklart att man måste tänka så här, 

så här uppfattar jag den här situationen”. Det var inte så, det var många som 

uppfattade situationen på ett helt annat sätt och därför också tyckte att vi skulle 

lösa det på ett helt annat sätt (..) Vi hade väldigt olika bild och min bild var 

absolut inte självklart den rätta. Det tyckte jag var jättespännande, att jag fick 

verkligen omvärdera vissa saker, det lärde mig rätt mycket faktiskt (Loa). 

 

Reflektion i grupp som ger insyn i andra chefers sätt att tänka och lösa dilemman kan ge 

positiva effekter. Resultatet från en forskningsstudie visar att majoriteten av en grupp 

medarbetare anser att deras chefers beteende förändrats på ett positivt sätt efter en 

utbildningsinsats. Forskarna kunde urskilja olika förändringsbeteenden. Ett av dem var att 

chefernas självförtroende hade ökat, de hade blivit bekvämare i att ta beslut och blivit bättre 

på att hantera konflikter. Vidare hade de blivit mer stöttande gentemot sina medarbetare och 

bättre på att leda möten på arbetsplatsen (Palm, et al. 2015, s 272 ff). Genom reflektion i 

grupp under UGL lärde sig Loa otroligt mycket, framförallt om sig själv och att saker inte 

behöver vara så självklara för andra. Inom symbolisk interaktionism ses människan som 

ständigt föränderlig, på så sätt kan individen också omdefiniera sig själv och situationen 
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genom social interaktion (Trost & Levin 2010, s 105 ff). Genom symbolisk interaktionism 

uppfattar vi att Loa i och med interaktionen med de övriga kursdeltagarna och genom 

personlig reflektion kan ha fått nya värderingar och uppfattningar. Detta kan i sin tur ha 

medfört att hen omdefinierat vissa saker, vilket kan ha lett till en förändring i hens beteende. 

Loa berättar att hen under UGL insåg att hen egentligen inte var så säker på sig själv som hen 

trodde i sin chefsroll. Innan utbildningen ville Loa vara en person som alltid satt inne på 

svaren och de goda råden. Loa ville alltid kunna tillgodose andras behov och ville att alla 

skulle vara nöjda med hens insats som chef. Under UGL-vistelsen fick Loa insikt om att hen 

inte behöver vara den chef som hen föreställt sig innan. Loa har därför accepterat och landat i 

att hen inte alltid kan sitta inne på alla svaren, samt att det är nästintill omöjligt att göra alla 

medarbetare nöjda. Loa berättar: ’’Det är okej att inte alla tycker att jag är den bästa chef de 

haft [skratt]. Det var ganska skönt att landa i tyckte jag’’.  

 

Loas upplevelser kan även kopplas till Goffmans (2009, s 23) teori om dramatiskt 

förverkligande. På det sättet att Loa inte verkar känna något stort behov av att göra ett 

dramatiskt förverkligande av sin chefsroll längre eller åtminstone inte samma förverkligande 

av rollen. Tidigare verkar Loa haft en bild av att hen måste vara på ett visst sätt för att kunna 

förmedla ett äkta intryck till andra. Loa kan ha försökt leva upp till vissa förväntningar som 

hen uppfattat gällande hur en bra chef ska vara. Vi tolkar Loas upplevelser som att hen inte 

längre behöver göra ett liknande förverkligande av rollen och de förväntningar som följt med 

den.  

 

Sandahl, et al. (2017, s 185) hävdar att chefer behöver förändra sitt beteende efter vad som 

passar situationen genom ett aktivt rolltagande. Robin beskriver att hen tog lärdom av vissa 

övningar under kursen rent personligt. Under vissa situationer kom Robin underfund med att 

hen inte bör vara för följsam och istället sätta ner foten när det krävs. Därför bestämde sig 

Robin för att träda fram och tala om vad hen tyckte och tänkte. Robin upplever att kursen på 

så sätt bidrog till en ökad självinsikt. Sandahl, et al. (2017, s 42) menar att det kan det vara 

svårt för en chef att veta när den ska kliva fram och agera eller när det är mest relevant att 

avstå. Därför behöver chefen använda sig av både känsla och förnuft. Vidare handlar det om 

att genom eftertanke och reflektion ta fram det från sig själv som är mest fördelaktigt i varje 

situation in i chefsrollen (Sandahl, et al. 2017, s 185).  Under UGL blev det tydligt för Mika 

att hen påverkar mer och gör det hela tiden vilket hen inte tidigare varit lika medveten om. 

Mika beskriver: ’’Det är någon slags timing då, när ska jag göra det och hur ska jag uttrycka 

mig, för att få effekt egentligen? Det är väl det som jag tog med mig från UGL’’. 

 

Mikas beskrivning tyder på att hen har börjat reflektera kring sitt rolltagande och mer 

medvetet väljer sitt beteende utifrån situation och behov. Detta överensstämmer till stor del 

med Alex upplevelser. Alex menar att kursen bidrog till att hen börjat reflekterat över sitt 

rolltagande i gruppsammanhang. Bland annat hur hens val påverkar andra och hur hen blir 

sedd. Alex upplever att UGL-vistelsen bidrog till en ökad medvetenhet gällande sitt eget 

ledarbeteende, vilket medfört att hen börjat fundera över sitt sätt att leda. Kim upplever också 

att kursen bidrog till att hen blivit mer medveten om sitt ledarskap och sitt beteende. 

Chefernas upplevelser och insikter kan förstås med hjälp av Meads (1976, s 132 ff) tankar om 
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jaget. Vi tolkar att de genom sina erfarenheter och insikter från UGL-kursen utvecklat eller 

fyllt på sina ’’me’’, vilket de i sin tur kunnat använda i sin yrkespraktik för att styra sitt ’’I’’, 

den impulsiva delen av jaget. Kopplat till Sandahls, et al. (2017) resonemang skulle vi vilja 

hävda att deras berättelser tyder på att de har fått ett större förnuft kopplat till deras ’’me’’ för 

hur de bör reglera sina egna känslor, sitt ’’I’’ i chefsrollen.  

Chefernas upplevelser av feedback, självinsikt och andras agerande kan förstås med hjälp av 

Joharifönstret (figur 3). Enligt (Øiestad 2005, s 25) kan feedback leda till att den blinda delen 

minskar och att den öppna delen blir större. I takt med det ökar också individens självinsikt. 

Vi tolkar att majoriteten av cheferna har varit lyhörda för andras uppfattningar under UGL-

vistelsen och därmed fått en ökad självkännedom. Detta på grund av att flera uttrycker att de 

blev medvetna om hur övriga kursdeltagare uppfattar dem. Vi tolkar även deras berättelser 

utifrån att de genom ett tydligt agerande givit andra möjlighet till att bilda sig en större 

uppfattning om dem.  

Chefernas svar tyder på att de har eller åtminstone till viss del uppfyllt flera av kursens 

delmål. Bland annat fått en ökad förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå, 

en större förståelse för behov och drivkrafter bakom sina egna och andras beteenden. Vidare 

tyder deras berättelser på att de har fått en ökad förmåga att ta och ge feedback och förståelse 

för behovet av ledarskap (Larsson, et al. 2017, s 122 f).  

 

4.2 Förändrat ledarskapsbeteende eller ej? 

 

I det här avsnittet behandlas frågeställningen: Upplever cheferna att de har förändrat sina 

ledarskapsbeteenden efter UGL-kursen och i sådana fall hur?  

 

4.2.1 Från repetition till show  

 

Kursdeltagarnas berättelser tyder även på att de har tagit sig an rollen som åskådare under 

kursen. De har fått öva på att både observera och dela med sig av konstruktiv feedback. Loa 

berättar att feedbackövningarna är något som hen har använt sig av efter kursen i sin 

yrkespraktik. Då Loa som chef observerat och speglat sina medarbetares prestationer i syfte 

till att se om de kan förbättra någonting. Detta är något som hen fått positiv respons på från 

medarbetarna. Alex har en liknande upplevelse och förklarar att kursen bidrog till flera 

lärdomar om feedback. Framförallt hur hen kan ge feedback på rätt sätt och hur det kan bli fel 

om det läggs fram på ett felaktigt sätt. Även Mika tror att hen har blivit mycket bättre på att 

både ta och ge feedback. Chefernas berättelser tyder på att de efter övning i rollen som 

åskådare har blivit bättre på att framförallt ge feedback i bland annat sina 

arbetsorganisationer. Loa beskriver: 

 

En intensivträning i att formulera sina tankar och att ge feedback på ett 

konstruktivt och varmt och tydligt och framåtriktat sätt, som då kan hjälpa den 

man återkopplar till framåt i sin egen process (Loa). 
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Loas beskrivning om feedback stämmer väl överens med Bass och Bass (2008) och 

Gunnarssons (2014) syn på feedback. Bass och Bass (2008, s 1096) menar att feedback enbart 

ska handla om en persons beteende och inte om en persons personlighet, motivation eller 

avsikter. Det är betydelsefullt att chefer får kunskaper i att ge feedback, vilket är viktigt för att 

mottagaren ska kunna utvecklas och inte känna sig kränkt eller påhoppad. Gunnarsson (2014, 

s 35) menar även att det är viktigt att den som ger feedback förmedlar den på ett sätt som 

varken är beskyllande eller värderande. Robin beskriver att feedbackmomenten på kursen 

fastnade lite grann då hen fick en insikt om att det är viktigt att återkoppla och bekräfta 

varandra. Robin förklarar att det är lätt att ta för givet att andra förstår när hen tycker att 

någon gjort någonting bra. Men att den under UGL fick insikt om att så inte behöver vara 

fallet. Robin upplever att hen försökt och tror sig även ha blivit bättre på att ge bekräftelse och 

feedback efter kursen. 

 

Kursdeltagarna har även fått öva sig i rollen som aktiv lyssnare vilket är något som några av 

våra respondenter tog till sig. Gunnarsson (2014, s 81) beskriver aktivt lyssnande som ett sätt 

att kommunicera och ge feedback. En som aktivt lyssnar ska inte vara ifrågasättande utan 

istället försöka förmedla förståelse. Det handlar om en slags tyst stöttande feedback där 

lyssnaren ska förmedla att personen har rätt till sina känslor och tankar. Kim berättar:  

 

För mig så handlar aktivt lyssnande att man sitter med en person som berättar en 

historia eller en händelse, och istället för att försöka relatera till historien eller 

berättelsen så lyssnar man, ställer raka frågor, eller öppna frågor, och lyssnar på 

hela berättelsen och man går inte in och ger förslag eller lösningar under 

berättelsen, utan i så fall väntar man tills personen är klar och kanske själv 

efterfrågar (Kim). 

 

4.2.2 Rollbyte 

 

Kim berättar att hen tidigare haft lätt för att hamna i dialog med sina medarbetare istället för 

att lyssna. Under kursen fick de öva på att aktivt lyssna vilket hen använt sig av i efterhand på 

sin arbetsplats. Det har medfört att Kim känner sig lugnare och förlitar sig mer på sin 

arbetsgrupp. Även Loa berättar att hen har anammat ett mer inlyssnande förhållningssätt 

gentemot sina medarbetare efter utbildningen. Innan UGL var hen väldigt snabb med att ha en 

åsikt och komma med goda råd till sina medarbetare. Idag hävdar Loa att hen har en mer 

inlyssnande stil och kan be om att få återkomma med ett svar eller inte alls komma med ett 

svar. Istället försöker Loa få medarbetaren att hitta svaret själv. Kunskap om aktivt lyssnande 

har fått Loa att se saker mer ur den andres synvinkel, samt givit hen en insikt om att den inte 

behöver sitta inne på alla svaren själv. Det har gjort hen lugnare i sin chefsroll. Detta stämmer 

till stor del överens med Gunnarssons (2014, s 81) resonemang om individers behov av att 

ibland enbart få prata av sig, utan att få några råd eller förslag på lösningar. Vi kan även se ett 

aktivt lyssnande som en del av det utvecklande ledarskapet. Enligt Larsson, et al. (2017, s 72) 

ska den utvecklande ledaren ge stöd till sina medarbetare genom att se till varje individs 

behov av bemötande och utveckling. Ett stöttande agerande innebär både att lyssna till andras 
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synpunkter och diskutera olika lösningar med medarbetarna. Ett sådant anpassats sätt ger 

upphov till en känsla av betydelsefullhet hos medarbetarna (Larsson, et al. 2017, s 72).  

 

Ett aktivt lyssnande har även Loa anammat när hen själv får kritik. Detta menar Lennéer 

Axelsson & Thylefors (2013, s 45) är användbart vid mottagande av feedback. Innan ville Loa 

alltid försvara sig och förklara varför någonting hade blivit fel. Idag lyssnar hen mer, tar åt sig 

av kritiken och kan erkänna sina misstag, istället för att komma med bortförklaringar. Loa 

beskriver även att hen mer ber om kritik från sina medarbetare och förklarar att hen vid 

medarbetarsamtal försöker gå in mer på djupet i hur medarbetarna uppfattar hen. Istället för 

att nöja sig med ett kort svar så försöker hen få dem att berätta mer. Det är också det ett aktivt 

lyssnande handlar om, det vill säga att försöka skapa sig en förståelse genom att lyssna och 

spegla den andre genom kontrollfrågor. På det sättet visas engagemang och det kan ge en 

korrekt bild av vad personen sagt (Lennéer Axelsson & Thylefors 2013, s 45 f). Loa beskriver 

att det då nästan alltid brukar dyker upp någonting som någon är lite skeptisk till. Hen 

upplever att övningarna under UGL har medfört att hen känner sig säkrare i sin ledarroll och 

förklarar på följande sätt: 

 

Jag är mycket modigare att försöka få dem att hitta … ja, det här som de kanske 

egentligen skulle vilja att jag funderade över. Jag vågar ta den diskussionen och 

vill att de ska komma med någonting som jag kan lära mig av. Jag tror nog att de 

upplever att det är ganska tryggt och lugnt och att de kan … det finns ingenting 

som de inte kan lyfta upp. Och de kan också vara kritiska utan att behöva känna 

sig oroliga över att jag blir sur eller så, det tror jag att de känner (Loa). 

 

Mika kan ibland tänka tillbaka på UGL vistelsen och berättar om det på följande sätt: 

 

Bara den tanken kan ge mig styrka, energi och kreativitet. Eller mod, att gå in i en 

situation som skulle kunna vara ja, men jobbig egentligen… som jag kände att jag 

fick kanske redan utöva då på UGL. Så att det handlar om att testa … tänka 

tillbaka. Man kan reflektera på, hur gick det på UGL och sen så använder jag det 

igen (Mika). 

 

Citatet tyder på att hen genom att ta sig an olika roller under UGL övat sig in i dem vilket 

gjort att hen kunnat använda sig av de erfarenheterna i efterhand. Enligt Meads (1976) synsätt 

tolkar vi att Mika har gjort rollerna till en del av sig själv, sitt ’’jag’’ genom ett 

rollövertagande. Mika berättar att hen under kursen fick en stark känsla av att hen kunde vara 

med och påverka både sin egen och andras inställning. Mika upplevde att hen kunde styra 

gruppen i rätt riktning. Mikas känsla av hens inflytande på gruppen menar vi kan tolkas som 

att Mika upplevde att hen kunde styra de andras definition av situationen. Vidare att hen blev 

medveten om att den genom intrycksstyrning kunde och kan påverka andras synsätt (Goffman 

2009). Innan UGL upplevde Mika att hen inte kunde påverka grupper lika mycket, att det inte 

spelade så stor roll vad den sa. Detta resulterade i att hen inte sa någonting alls och blev 

således passiv i sitt ledarskap. Genom UGL har Mika insett att hen kan påverka hela tiden. 

Detta tyder på Mika kan ha blivit mer delaktig och aktiv i sitt ledarskap, vilket 
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överensstämmer med Loas upplevelse. Loa beskriver att den känner sig mer som en ledare än 

som en chef och vill vara med och leda tillsammans med sin arbetsgrupp. Vidare berättar 

chefen att den inte vill stå över medarbetarna, istället vill hen att de ska göra jobbet 

tillsammans. Loa berättar att hen försöker jobba för att det ska vara högt i tak så att 

medarbetarna vågar ta upp saker. Detta menar Loa medför att hen blir mycket mer en del av 

gruppen, även om det är hen som i slutändan fattar besluten. Loa upplever att hen istället för 

att sitta själv inne på sitt rum, numera är mycket mer delaktig.  

 

En ökad trygghet och ett ökat självförtroende i chefsrollen är något som flera av våra 

respondenter anser sig ha utvecklat. De flesta verkar även ha anammat ett mer öppet 

förhållningssätt gentemot sina medarbetare. Tillika Mika som hävdar att hen genom att utsätta 

sig för vissa situationer under kursen har fått ett ökat självförtroende och förklarar:  

 

Att vara lite mer öppen och transparent, och ärlig egentligen. Det tvingas man ju 

till. Tvingas, eller det var en… Det övar man på i UGL, skulle jag säga. Och det 

kan jag känna, det har hjälpt mig (Loa). 

 

Ett transparent ledarskap förespråkas av May (1975, s 17 f) som hävdar att chefer som är 

öppna mot sina medarbetare om att de ibland tvivlar och gör fel också uppfattas som tydliga i 

sitt agerande. Genom att de kan tvivla så är de också lyhörda för andras synsätt och 

uppfattningar. Chefer som kan visa tvivel men ändå uttrycka engagemang är ofta 

framgångsrika eftersom att medarbetare kan känna igen sig i det, vilket kan skapa trygghet. 

Mikas ökade självförtroende har hjälp hen både när det kommer till hur den agerar med sin 

egna arbetsgrupp men också med sina chefskollegor. Mikas uppfattning kan till viss del 

förstås genom Avolios (2005, s 39) beskrivning om en individ som ser jaget som totalt 

transparent. Mika verkar ha självförtroende på så sätt att hen är medveten om vad den kan och 

är mindre bra på. Vi tolkar att hen även kan dela med sig av det till andra utifrån detta uttryck: 

’’Om jag är duktig på det ena kan jag komplettera med människor runt omkring mig som är 

bättre på det andra’’. Även Loa gör uttryck för ett transparent förhållningssätt när hen berättar 

om att den vågar riskera att göra mer fel idag och ber om ursäkt för småsaker som inte blev 

som den tänkt sig. Loa förklarar:  

 

Just det där att inte försöka försvara sig, att ”ja, men jag hade minsann en stressig 

dag” och bla, bla, bla. Utan man säger ”ja, jag missade det, så var det”. Man 

behöver inte komma med en massa förklaringar till varför det blev som det blev 

(Loa). 

 

Detta tror Loa leder till att andra uppfattar hen som mer genuin i sitt ledarskap och beskriver 

följande:  

 

Att de tycker att ja, men jag är också bara en människa som kan glömma saker 

eller som kan göra fel, precis … och det tror jag gör att de också vågar mycket 

mer vara ärliga med att ”oj, nu har jag nog gjort ett fel här”. Och det tycker jag 

känns bra (Loa). 
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Charlie anser att hen blivit tryggare i sitt ledarskap efter kursen och att hen har fått en större 

förståelse för hur hens beteende kan uppfattas av andra. Charlie tycker att det är viktigt att 

vara autentisk i sin chefsroll, därför har hen efter kursen lagt ner mer tid på att medarbetarna 

ska förstå hur hen fungerar som person. Charlie tror att en grupp har mycket att tjäna på om 

de känner varandra väl och menar att man inte ska vara rädd för att visa sina svagare sidor. 

Även hen själv behöver stöd och kompletteras av andra. Dessa insikter har medfört att hen 

blivit mer personlig mot sina medarbetare. Charlie berättar:  

 

Du använder ju dig själv som redskap hela tiden. Och ju ärligare du kan vara både 

mot dig själv och mot din grupp, desto bättre. Så det jag konkret har lagt lite mer 

fokus på, det är ju att få min grupp att få en större förståelse … alltså hur jag 

fungerar, vem jag är. Jag tror att en grupp har oerhört mycket att tjäna på att man 

känner varandra väl (Charlie). 

 

Charlie berättar att UGL bidragit till en ökad förståelse för andras behov. Charlie förklarar att 

hen som person är väldigt uppgiftsfokuserad och har inte något större behov av att socialisera 

eller få bekräftelse från andra, men att hen genom kursen fått en ökad förståelse för andras 

behov av omtanke och intresse. Charlies insikter har ett starkt samband med det utvecklande 

ledarskapet. Det utvecklande ledarskapet kännetecknas av personlig omtanke på så sätt att 

chefen ger stöd till sina medarbetare på individnivå och ser till varje medarbetares behov 

vilket enligt Larsson, et al. (2017, s 72) kan skapa en känsla av betydelsefullhet hos 

medarbetaren.  

 

4.2.3 Rollanpassning till gruppen  

 

Charlie tycker att upplägget på kursen var bra på så vis att de fick uppleva olika 

utvecklingsfaser på väldigt kort tid. Det har medfört att hen fått en större förståelse för hur 

grupputveckling fungerar. Charlie upplever att det har hjälpt hen i sitt arbete på så sätt att hen 

kan se vissa saker som en naturlig del i utvecklingen och inget som den behöver hetsa upp sig 

för. Charlies upplevelser överensstämmer med Wheelans (2017, s 51 f) resonemang om att 

gruppmedlemmar kan uppleva utvecklingsprocessen som mer njutbar om de redan innan har 

kunskap om faserna. Kunskapen kan ge en ökad förståelse eller acceptans för gruppens 

konflikter och problem. Risken för misstolkning av gruppen och dess problem minskar även 

genom denna förförståelse om gruppbeteenden. Individer med sådan kunskap blir därför 

bättre gruppmedlemmar och ledare (Wheelan 2017, s 51 f). Charlie förklarar att om det skulle 

uppstå konflikter så känner hen sig trygg med vetskapen om att grupper själva kan lösa 

konflikter många gånger. Charlies lärdomar tror vi kan ha bidragit till att hen numera låter 

gruppen själv i första hand försöka reda ut konflikter. 

 

Robin anser att kunskaper om grupper och deras utvecklingsfaser var det bästa med kursen. 

Robin upplever att hen fått en större medvetenhet om hur hen ska agera som chef i de olika 

faserna. Innan UGL var Robin mer passiv i sitt ledarbeteende och lät gruppen sköta mycket 

själva. Robin beskriver att hen tidigare tänkt: ’’ja, men det löser sig nog ändå”. Men sedan 
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blivit arg på sig själv efteråt tänkt: ’’men jag kände ju att det här stämmer inte, varför sa jag 

inget?” Detta menar hen inte varit så bra alla gånger. Idag kliver Robin fram och agerar mer 

och säger sin åsikt när hen upplever att gruppen behöver det. Beskrivningen tyder på att hen 

tagit en mer aktiv roll och minskat sin användning av den passiva formen av den destruktiva 

ledarstilen i ledarskapsmodellen (Larsson, et al. 2017, s 80 f). Robin ger uttryck för att ha haft 

en låt-gå-stil som innebär att ledaren inte vågar konfrontera eller ta tag i saker som anses 

krävande. En sådan typ av ledare ger otydliga instruktioner, brister i sin planering och visar 

därmed upp en otydlig och osäker roll (Larsson, et al. 2017, s 80 f). Robin tror inte att hens 

attityd handlat om att hen inte vågat träda fram eller grundats i en konflikträdsla. Robin 

förklarar enligt följande:  

 

Jag kan inte direkt svara på varför, så här, men ibland har jag kanske varit lite 

passiv. Och jag tror inte jag egentligen är rädd för konflikter på det sättet, utan jag 

har nog varit lite lat (Robin). 

 

Robins beskrivning tyder på att hen blivit mer medveten om sitt agerande och valt att ta en 

mer aktiv ledarroll när det behövs. Robin menar att sitt förändrade agerande kan ha en 

koppling till de kunskaper som hen fick under UGL. Robin berättar att hen försöker ta hänsyn 

till vilken fas gruppen befinner sig i och agera utifrån det. Robin beskriver att hen ibland kan 

komma på sig själv med att tänka: ”Ja, just det, så här är det ju, det finns en anledning till att 

gruppen eller individer i gruppen reagerar på ett visst sätt”. När vi frågar om hen idag kan 

säga i vilken fas gruppen befinner sig så svarar Robin att de befinner sig i stadiet som 

kännetecknas av konflikter. Detta tyder på att Robin fått med sig lärdomar som kan kopplas 

till två av UGL:s delmål som syftar till att öka sin förmåga att se och hantera olika faser i en 

grupps utveckling, samt öka sin förståelse för det egna förhållningssättets påverkan på 

gruppens utveckling (Larsson, et al. 2017, s 122 f). En medvetenhet om detta hävdar Wheelan 

(2017, s 124 ff) är en förutsättning för att som ledare kunna anpassa sin ledarstil i syfte till att 

öka gruppens mognad och gynna utvecklingen. Kunskaper om gruppers utveckling och de 

olika faserna är även något som Kim uppger har bidragit till en medvetenhet om hur hen ska 

agera och anpassa sitt ledarskap. Kim upplever att hen har fått en ökad medvetenhet om att 

grupper och individer har olika behov av ledarskap. Vidare brukar Kim även beakta vad 

gruppen behöver när hen ska anställa en ny medarbetare.  

 

Alex anser att teorin om gruppers utveckling låter väldigt bra men att den är svår att applicera 

i verkligheten på sin organisation. På Alex arbetsplats byts gruppmedlemmar ofta ut och hen 

upplever att gruppen aldrig kommer ur den första fasen. I linje med detta påpekar Wheelan 

(2017, s 51) att en ändrad sammansättning av gruppmedlemmar är en av de omständigheter 

som kan påverka gruppens utvecklingsprocess, vilket kan medföra att gruppen pendlar i 

positiv och negativ riktning mellan de olika faserna. Mika tror att hen till viss del använder 

sig av kunskaperna om grupper och gruppers utveckling från kursen. Inte i detalj då hen heller 

inte riktigt minns de olika faserna, dock anser sig Mika vara medveten om vad gruppen och 

individer behöver. Mika hävdar att sin arbetsgrupp befinner sig i den tredje fasen just nu. Hen 

beskriver att gruppen präglas en öppenhet med en vilja att jobba framåt och att konflikter 

hanteras på ett väldigt bra sätt, samt att gruppen till viss del är beroende av varandra. Utifrån 
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denna beskrivning kan vi utläsa att hen minns de övergripande kännetecknen för den tredje 

fasen i Wheelans (2017) modell. Då kommunikationen är öppen och mer uppgiftsorienterad i 

tredje fasen än tidigare. Fasen kännetecknas även av struktur och tillit, samtidigt som 

konflikter hanteras på ett bättre sätt än innan (Wheelan 2017, s 48). 

 

Chefernas berättelser tyder på att de genom interaktionen med andra människor på kursen 

skaffat sig upplysningar om hur deras framträdanden uppfattas. De verkar ha varit lyhörda för 

publikens reaktioner och tagit till sig av feedback.  På så sätt har de också kunnat ändra sitt 

agerande utifrån det. Resultatet tyder på att cheferna även har blivit mer uppmärksammade på 

andras förväntningar och behov. De verkar vara med lyhörda gällande vad deras arbetsgrupp 

behöver. Deras insikter om grupputveckling verkar ha resulterat i att de flesta till viss del 

ändrat och anpassar numera sin roll efter detta. Chefernas berättelser tyder på att UGL-kursen 

givit dem nya insikter och kunskaper om sitt rolltagande och rollagerande. Vi hävdar att allt 

detta medfört att de har fått en bredare uppsättning av roller eller möjligtvis en större 

förståelse för dem. Billie beskriver: ’’Jag har fått en bredare repertoar. Jag har fått fler verktyg 

i min verktygslåda’’.  

Chefernas svar tyder på att de har eller åtminstone till viss del uppfyllt vissa av kursens 

delmål. En ökad förståelse för känslors inverkan på individ- och gruppnivå, en ökad förståelse 

för behov och drivkrafter bakom sina egna och andras beteenden. Berättelserna tyder på att de 

har fått erfarenhet av konflikthantering och förståelse för dess betydelse. Samt ökat sin 

kommunikations- och beslutsförmåga. Vidare tyder svaren på att de ökat sin förmåga i att ta 

och ge feedback. Det framkommer även att cheferna verkar ha fått en större förmåga att förstå 

och hantera olika stadier i en grupps utveckling. Samt erhållit en förståelse för hur normer och 

roller påverkar en grupps arbete och ökat sin förståelse för behovet av ledarskap. Dessutom 

tyder svaren på att de ökat sin förståelse för olika ledarstilar och det egna förhållningssättet i 

relation till gruppens utveckling (Larsson, et al. 2017, s 122 f). 

 

4.3 Temana i relation till varandra  

 

I uppsatsens metoddel har vi tidigare påpekat att vi har anammat ett Grounded theory 

inspirerat arbetssätt. Detta framgår bland annat av den beskrivning av metoden som Statens 

beredning för medicinisk utvärdering (2014) sammanfattar i sin handbok. Innan intervjuerna 

visste vi inte vad vi ville fördjupa vår undersökning i. Därför valde vi att arbeta parallellt 

under intervjuernas gång med att skapa vår teoretiska referensram och analyserade materialet 

i viss mån efter varje intervju. I takt med att fler intervjuer genomfördes, desto större 

förståelse fick vi för deltagarnas upplever av kursen och tiden därefter. I syfte till att kunna 

hitta förklaringar lyfte vi in alltfler teorier och ytterligare forskning. Efter en tids arbete och 

analys kunde vi utifrån respondenternas upplevelser och svar identifiera sex genomgående 

teman. När vi sedan relaterade dem till varandra för att få en mer sammantagen bild 

uppfattade vi att fem teman gick att sätta i relation till varandra. Det sjätte temat, kunskap om 

grupputveckling gick inte att sätta i ett direkt samband till övriga. Vi kunde däremot se att 
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temat pekade mot en förändring i respondenternas beteende på så vis att flera deltagares 

upplevelser tyder på att de blivit mer aktiva i sin chefsroll och mer anpassat sitt beteende 

utifrån sina nya kunskaper. Vid vår analysering av de övriga fem temana uppfattade vi att 

vissa av dem var underställda andra. Enligt vår analys har respondenterna fått en ökad 

självinsikt, dels genom feedback från andra och dels genom att de reflekterat över sig själva 

både i grupp och enskilt. Vidare uppfattade vi även att kunskaper och övningar i aktivt 

lyssnande har bidragit till att vissa respondenter blivit mer öppna och lyhörda genom att de 

har tillgodosett sig andras uppfattningar om dem, vilket också bidragit till en ökad självinsikt. 

Det framkom även att respondenterna ökat sin transparens och autenticitet i sin chefsroll, 

vilket verkar höra samman med att de antingen har fått sin självbild bekräftad eller ökat sin 

självkännedom. Vi skulle vilja beskriva det som att deras upplevelser tyder på att de fått en 

starkare eller närmare relation med sig själv, sitt ’’jag’’ vilket medfört att de har blivit 

tryggare i sitt ledarskap. Vi ser självinsikten som en förutsättning för att cheferna ska kunna 

vara öppna och autentiska i sin roll, exempelvis krävs det att de är medvetna om sina styrkor 

och svagheter för att kunna dela med sig av det till andra. Resultatet tyder även på att UGL- 

vistelsen bidragit till att cheferna anammat ett mer transparent och autentiskt ledarskap. 

Genom att relatera våra teman till varandra kan vi se att våra frågeställningar knyter an till 

varandra. Utifrån svaren uppfattar vi att vissa moment i kursen bidragit till en ökad självinsikt 

för deltagarna, vilket vi ser som en förutsättning för att bli mer autentisk och öppen i sitt 

ledarskap.  

 

 

 

 

                                                                      

  

   

 

                                                             

 

                                       

 

                          

 

 

 

Figur 4: Chefsutvecklingsmodellen. Egen illustration över relaterade teman. 
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5. Sammanfattande diskussion   

 
I kapitlets första avsnitt besvaras frågeställningarna genom ett formulerande av ett antal slutsatser. I 

det andra avsnittet följer först en redogörelse över huruvida uppsatsens syfte uppfyllts och vilka 

tankar som väckts. I den avslutandet delen i det andra avsnittet återfinns förslag på framtida 

forskning.

 

5.1 Slutsatser 

 

Första frågeställningen är: Upplever cheferna att deras självinsikt i chefsrollen har förändrats 

efter UGL och i sådana fall hur? Vad var det i UGL-kursen som bidrog till en förändrad 

självinsikt i chefsrollen? 

 

Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna upplever att deras självinsikt har 

förändrats efter UGL. De flesta upplever att UGL-kursen har bidragit till en ökad 

självkännedom, vilket har visat sig på flera sätt. En del beskriver att de fick en större 

förståelse för sina styrkor och svagheter, andra upplever att de fick en större insikt om hur de 

uppfattas av andra. Vidare beskriver ett flertal av cheferna att de fick en ökad förståelse för 

sitt rolltagande i grupp. Flera av cheferna upplever att deras självbild bekräftades under 

kursen, på så vis att deras egna uppfattning av sina beteenden blev verifierade av andra. Det 

har visat sig att feedback och reflektion har varit de viktigaste momenten i utbildningen som 

bidragit till att respondenterna ökat sin självkännedom. Genom denna frågeställning kan vi 

knyta an till vårt syfte med uppsatsen och konstatera att UGL-utbildningen har påverkat 

chefers syn på sig själva i sin chefsroll genom att de antingen har fått en förstärkt bild av sig 

själva och/eller en ökad självinsikt.  

 

Andra frågeställningen är: Upplever cheferna att de har förändrat sina ledarskapsbeteenden 

efter UGL-kursen och i sådana fall hur?  

 

Vi kan konstatera att majoriteten av respondenterna upplever att de på något sätt har förändrat 

sitt ledarskap efter UGL-kursen. Detta har visat sig på flera sätt, två framträdande 

förändringsbeteenden är att ett flertal av cheferna ökat sin användning av feedback och aktivt 

lyssnande i sin organisation. Respondenterna ger uttryck för att UGL-kursen bidragit till en 

ökad trygghet och självförtroende i rollen. Detta har i sin tur medfört att de upplever sig ha 

blivit mer transparenta och autentiska i sitt ledarskap. På så sätt att vissa är mer öppna med att 

dela med sig av sina brister. Vidare tyder chefernas svar på att de genom UGL-kursen fått en 

kunskap om gruppers utveckling och deras behov. De minns mest övergripande om vad bland 

annat de olika gruppfaserna kännetecknas av. Chefernas upplevelser tyder på att de har blivit 

mer medvetna om hur deras beteende påverkar gruppen och hur de genom ett medvetet 

rolltagande kan anpassa sig efter gruppens förväntningar och behov. Kunskaperna har de 

anammat i sin yrkespraktik både medvetet och omedvetet. Sammanfattningsvis tyder 

resultatet på att flera chefer upplever sig blivit mer aktiva och delaktiga i sin ledarroll, 

samtidigt som de försöker beakta individens och gruppens behov.  
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5.2 Diskussion och förslag på framtida forskning 

 

Syftet med vår studie har varit att identifiera och analysera om och i sådana fall på vilket sätt 

en UGL-utbildning kan påverka chefers syn på sig själva och sitt sätt att verka i sin chefsroll. 

Med en ambition om att skapa en förståelse för vilken effekt kursen har haft på en grupp 

chefers ledarskap. Tidigare forskning som vi redovisat i vår uppsats visar att UGL-kursen har 

bidragit till att chefer ökat sin självkännedom, fått en ökad förståelse för sina styrkor och 

svagheter samt bidragit till att en grupp chefer upplever sig vara mer säkra i sina chefsroller. 

Ett flertal av dem började även använda sig av olika tekniker på sin arbetsplats som de hade 

lärt sig på kursen (Bergman 2009, s 48 ff). En annan forskningsstudie visar att en grupp 

medarbetare uppfattade att deras chefer blivit lugnare, mer öppna för diskussion och mer 

villiga att ge och ta emot feedback efter kursen (Söderhjelm, et al. 2017). Vi finner det 

intressant att vår undersökning visar på ett liknande resultat. Söderhjelms, et al. (2017) 

undersökning genomfördes sex månader efter en grupp chefer gått UGL-kursen. Vår 

undersökning blir således berikande då vi har intervjuat chefer som genomfört utbildningen 

mellan åren 2013–2015 och därmed undersökt effekterna utifrån ett längre tidsperspektiv.   

 

I arbetet med uppsatsen har vi använt oss av symbolisk interaktionism som perspektiv. Det 

har varit användbart på flera sätt, dels har det varit lämpligt för att kunna få en förståelse för 

chefers känslor och beteenden i rollen och dels i tolkningen av chefers upplevelser av sig 

själva under och tiden efter UGL-vistelsen. Genom att applicera Goffmans begrepp, såsom 

backstage och frontstage har vi kunnat öka vår förståelse för hur individers upplevelse av en 

plats är avgörande för deras upplevelser och beteenden. Teorier om grupputveckling 

fokuseras idag på hur ledare bör agera för att bland annat motivera sina medarbetare till att 

arbeta mot organisationens syfte och mål. Det handlar till stor del om att chefen då bör 

anpassa sitt agerande för att styra individerna åt rätt håll. Goffmans benämning av 

intrycksstyrning kan vara ett bra komplement för att förstå hur chefer påverkar och har 

inflytande på andra individer. Symbolisk interaktionism har även varit värdefullt som 

perspektiv då chefer ses som en del i en ständigt pågående process. Därför ses de som 

konstant föränderliga och utvecklas ständigt i sitt ledarskap, på så vis behöver de ständigt 

reflektera över sitt beteende och avgöra vad som är det mest fördelaktiga beteendet i varje 

given situation. Genom social interaktion interagerar chefer med personer som har olika 

förväntningar på deras ledarskap. Vi har genom teorier visat på vikten av självkännedom och 

hur det är centralt för att kunna förmedla ett äkta intryck. Vi har genom uppsatsen visat hur 

chefer bör ta sig an sin roll utifrån bland annat organisationen syfte och anpassa sitt agerande 

utifrån gruppens fas. Allt detta genom att reflektera över vad chefen vill uppnå med sitt 

agerande och hur den tror att andra uppfattar den. Utifrån vår analys som visas i 

chefsutvecklingsmodellen (figur 4) uppfattar vi att om chefer ges möjlighet till att se sig själv 

utifrån andras ögon så kan de även lära känna sig själv bättre. Det kan dels ske genom 

observation av varandras agerande, det vill säga genom mottagande av feedback från andra, 

dels genom reflektion över sitt egna beteende. Ett aktivt lyssnande har även visat sig vara ett 

bra sätt för chefer att tillgodose sig andra uppfattningar om dem. Sammanfattningsvis kan de 

tre momenten leda till en ökad självinsikt som kan resultera i ett mer autentiskt och 
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transparent ledarskap. Utifrån vår analys anser vi därför att UGL-kursen kan vara ett bra sätt 

för chefer att få sådana insikter.  

 

Inför intervjuerna hade vi en tanke om att chefer kanske inte upplever att de kan utöva det 

ledarskap som de vill på grund av olika begränsningar. Detta kopplat till Reed och Huttons 

(2000/2001 refererad i Sandahl, et al. 2017, s 186 f) resonemang om att chefer bör agera i sin 

roll utifrån bland annat organisationens syfte och mål, samt att deras agerande styrs utifrån 

befogenheter och resurser. Utifrån detta frågade vi därför våra respondenter huruvida de 

upplever att det finns möjlighet till att agera utefter vad de tycker är ett bra ledarskap. 

Resultatet visade att vissa chefer upplever vissa begränsningar. Några chefer berättade att de 

skulle vilja ha mer tid att lägga på de mjuka delarna av ledarskapet, exempelvis gå runt varje 

dag och fråga hur de anställda mår. Andra berättade att de inte att kunde vara lika närvarande, 

inkluderande och synlig i gruppen på grund av tidspress. Det förekom även begränsningar i 

form av hårt styrda regelverk och otillräckliga resurser. 

 

Enligt Goffman är frontstage en region där individen upplever sig som kritisk granskad av sin 

omgivning. I vår teoridel har vi visat på vikten av att agera transparent i chefsrollen. Vi kan 

reflektera över att chefer kan vara begränsade i att kunna vara transparenta, då de ofta kan 

uppleva att de befinner sig i frontstage eller måste agera som om de är i frontstage. Även om 

en chef känner sig avslappnad i vissa situationer så kan den ändå inte fullt ut agera så 

transparent som den kanske vill. Det kan handla om att den förväntas agera mer formellt och 

anpassa beteendet utefter sin omgivnings krav och organisationens syfte. Vidare kan det 

innebära att chefen kan av organisatoriska skäl behöva undanhålla viss information för de 

anställda. Utifrån tidigare teorier och våra egna tankar finner vi därför att Goffmans syn på 

regionbeteende kan vara svår att applicera på chefers situation eftersom teorin inte tar full 

hänsyn till den komplexitet som chefsrollen innebär.   

 

Under intervjuerna frågade vi våra respondenter om de kunde identifiera i vilken gruppfas 

deras anställda befann sig i. Faktum var att ingen svarade att de befann sig i den fjärde fasen 

som kännetecknas av att gruppen är högpresterande. Detta tyder på att det verkar vara svårt 

för grupper att komma till denna fas som alltså är den mest effektiva. Vi tror att det bland 

annat kan bero på att chefen är begränsad i sin möjlighet att lägga ner tillräckligt mycket tid 

på grupputveckling, samt att det kan finnas olika slags faktorer i organisationen som kan 

begränsa chefens möjlighet att utöva det ledarskap som den vill. Vår analys och resultat tyder 

på att det krävs tid, kunskaper och förutsättningar för att lära känna sig själv, vad andra 

individer och gruppen behöver, samt vad som är det mest fördelaktiga agerandet. Vi har även 

sett tendenser som tyder på att inte alla chefer upplever att de kan agera så om de önskar eller 

anser är mest effektivt. Utifrån de här fynden skulle vi önska att framtida undersökningar 

genomfördes i syfte till att mer djupgående undersöka vad chefer har för möjligheter att ändra 

sitt ledarbeteende. Det skulle vara intressant att se vilka yttre faktorer som kan påverka 

chefers ledarskap och på vilket sätt exempelvis regelverk, organisationskultur och tidsresurser 

påverkar ledarskap. Det hade även varit intressant att undersöka om och i sådana fall på vilket 

sätt det finns skillnader mellan olika sektorer, samt undersöka eventuella könsskillnader.  
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Bilagor 
 

Bilaga 1: Mail från Christer Sandahl vid Karolinska institutet 

 

Hej NN, 

För några år sedan gick du en UGL kurs. I samband med det accepterade du att vara med i 

vårt forskningsprojekt som syftade till att undersöka om kursdeltagande har några effekter i 

organisationen. Vi har nyligen publicerat en del resultat och mer är på väg. 

Sammanfattningsvis tyder våra resultat på att medarbetare till personer som deltagit i UGL 

efteråt tycker att chefernas positiva ledaregenskaper förstärktes och att de mindre bra 

aspekterna av ledarskapet minskade. Samtidigt beskrev de deltagande cheferna sitt eget 

ledarskap som oförändrat. 

  

Vi är nu intresserade av att fördjupa vår kunskap om vad deltagare i UGL ganska lång tid 

efteråt minns av erfarenheten och vad den kom att betyda. Vi vill också intervjua några 

medarbetare för att höra vad de minns om chefernas sätt att vara före och efter UGL. I 

samarbete med Ann Bergman, som är professor i arbetsvetenskap vid Karlstad Universitet, 

har vi engagerat några studenter, som skriver sitt avslutande examensarbete inom ramen för 

programmet för Personal & Arbetsliv. Vi hoppas att du kan tänka dig att samtala med någon 

av dem på telefon vid en för dig lämplig tidpunkt. Intervjun kommer att ta 30-40 minuter och 

kommer att spelas in.  

  

Vi vill också tala med några av dina medarbetare som var med då du gick UGL och vore 

tacksamma om du kan fråga 2-3 stycken av dem om de kan tänka sig att också medverka i en 

telefonintervju. Din och dina medarbetares medverkan är självklart helt frivillig och ni kan 

när som helst avbryta deltagandet. Du kommer inte få veta vad dina medarbetare säger i 

intervjun och ingen mer än de som deltar i forskningen kommer att få veta vad du eller dina 

medarbetare sagt, men vi vill naturligtvis gärna dela med oss av resultaten i stort så 

småningom. 

  

Jag är tacksam om du vill svara på detta mail och berätta om du vill vara med eller inte. Det 

räcker med ett ”OK” med vändande mail. Du behöver inte veta med säkerhet att några av dina 

medarbetare vill vara med. Om inte det går att ordna vill vi gärna tala med dig ändå. Om du 

vill vara med kommer några studenter ha fortsatt kontakt med dig och komma överens om tid 

för intervju med dig och dina medarbetare. Ange också om du vill ta del av de artiklar och 

rapporter som tas fram i forskningsprojektet. 

  

Bästa hälsningar 

Christer Sandahl 

Senior professor i samhälls- och beteendevetenskap 

Leadership, evaluation and organisational development (LEAD) 

Medical Management Centre, Karolinska Institutet 

171 77 Stockholm, 070 -618 3618 
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Bilaga 2: Karolinska institutets intervjuguide  

  

Kursen 

1.    Vad var bäst med kursen tycker du? 

        a. Varför då? 

2.    Kursen är ju upplevelsebaserad, hur var det? 

        a. Vad stannade kvar hos dig/vad gjorde det med dig? 

3.    Vad har du fått med dig från kursen som du har använt i praktiken? 

        a. När använder du dig av detta? 

        b. På vilket sätt? 

4.    Gav kursen dig nytt perspektiv/förståelse för din hemmaorganisation t.ex. här på 

kursen vågar man pröva, men inte hemma? Ge exempel. 

5.    Har kursen förändrat din syn på dig själv och ditt eget ledarskap? 

6.    Har kursen förändrat din syn på dina anställda och dina chefskollegor? 

7.    Upplevde du att män och kvinnor agerade olika på kursen? 

        a. Hur upplevde du det? 

        b. Var det någon som kommenterade det/gjorde något åt det? 

8.    Tror du att dina anställda upplever dig som en tryggare ledare? 

        a. På vilket sätt märker du det? 

        b. Vad gör det med dig i sådana fall? 

9.    Har kursen förändrat din syn på vad som är bra ledarskap? Hur har det påverkat dig 

och ditt eget ledarskap? 

  

Hemmaorganisationen 

1.    Skiljer sig kursen från din hemmamiljö vad gäller arenan att prova nya saker? 

2.    Vilka är konsekvenserna om du gör fel i din hemmaorganisation? 

3.    Uppmuntras du att pröva nya saker/sätt? Ge exempel! 

4.    Har du möjlighet att diskutera ditt ledarskap med andra ledare? /Har du ett nätverk 

där du kan diskutera utmaningar? Vilka pratar du med, är de andra chefer på företaget 

eller personer utanför? 

5.    Hur håller du liv i det du tyckte var viktigt från kursen? 

6.    Vilket intresse har organisationen/din chef visat för dina nya kunskaper från 

kursen? Har någon annan varit intresserad? 

7.    Varför valde du att gå kursen? 
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Bilaga 3: Våra egna intervjufrågor  

 

          Bakgrundsfrågor  

• Vad har du för titel och position? 

• Hur många anställda har du under dig?  

• Hur ser personalomsättningen ut? 

• Hur ser könsfördelning ut bland dina medarbetare? 

• Hur länge har du arbetet som chef på nuvarande arbetsplats? 

 

          Tilläggsfrågor 

• Under kursen fick du kunskap om olika faser i en grupps utveckling, kommer du ihåg 

det? Minns du vad som kännetecknar de olika faserna? Använder du dig av den 

kunskapen i praktiken?  

• Hur kommer det till uttryck? (Styr/anpassar ditt ledarskap utifrån fas/behov)? 

• Hur tror du att dina medarbetare vill att du ska vara som chef? (Förväntningar) 

• Tror du att ditt kön har en inverkan på hur dina anställda uppfattar ditt ledarskap? 

(Föreställningar) 

• Har kursen förändrat din syn på vad som är bra ledarskap?  

• Nej: Vad tycker du kännetecknar ett bra ledarskap? Agerar du efter det? På vilket sätt? 

Ja: Agerar du efter det? 

 

 

 


