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Hur hanterar jag konflikter? Vilka känslor styr mitt handlande? Hur  
påverkas mina medarbetare av mitt sätt att kommunicera? Detta är  
några av frågeställningarna som ledarskapsutbildningen Ledarskap  
i kommuner kretsar kring och som den här rapporten handlar om. 

Utbildningen Ledarskap i kommuner har bedrivits av Centrum för  
kommunstrategiska studier (CKS) sedan 2010 tillsammans med CKS  
samverkanskommuner och vänder sig till kommunala chefer på nivån 
närmast under kommunchefen. 

Utbildningen har två ben: det ena utgår från samhällsvetenskapliga 
fält med fokus på kommun relevant forskning och det andra från psyko-
logiska och beteende vetenskapliga perspektiv med fokus på personlig 
utveckling. Lennart Kågström, beteendevetare, har varit ansvarig för den 
senare delen där deltagarna utforskar sitt personliga ledarskap och han  
beskriver handfast i den här rapporten arbetssätt och lärdomar från den 
processinriktade utbildningen och hur det kan ge skjuts åt deltagarnas 
personliga utveckling. Kontakt, kontaktstilar, att nyfiket utforska, dialog, 
affekter, anknytning och värden är centrala  företeelser i såväl utbild-
ningen som i rapporten.
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Förord
Denna rapport beskriver en ledarskapsutbildning som har bedrivits av 
Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) i samverkan med ett antal 
kommuner under perioden 2010 till 2018: Ledarskap i kommuner (LiKo). 
Under den tiden har fem grupper genomgått utbildningen, som riktar sig 
till verksamma högre chefer i CKS samverkanskommuner. Utbildningen har 
utformats i samarbete mellan CKS, Lennart Kågström och de cirka tjugo 
kommunchefer som ingår i ett nätverk för lärande och erfarenhetsutbyte som 
CKS organiserar. 

Utbildningen består av två delvis integrerade delar. Den ena delen utgår 
från samhällsvetenskapliga fält med fokus på kommunrelevant forskning. 
Den andra delen utgår från psykologiska och beteendevetenskapliga perspek-
tiv med fokus på personlig utveckling. Lennart Kågström, författare till den 
här rapporten, har varit ansvarig för den senare delen. Lennart är beteende-
vetare och genom hans expertis har utbildningens inslag med avseende på 
personlig utveckling och ledarskapsträning kunnat genomföras. Genom den 
här rapporten dokumenteras och beskrivs tankarna bakom ledarträningens 
utformning och dess organisering.

I varje omgång av utbildningen deltar ungefär 16 personer och samman-
taget, över åren, har omkring 80 personer genomgått den. Att utbildningen 
har organiserats med fokus på den kommunala sfären har varit ett stöd för att 
stärka relevansen i kursens olika inslag för dem som har deltagit.  Vi har fått 
signaler om att den har haft betydelse för deltagarnas ledarskap och att det i 
sin tur gör skillnad för de organisationer som deltagarna leder. 

CKS är tacksamma över att vi har kunnat engagera Lennart Kågström 
att leda och organisera utbildningen. Vi hoppas att hans beskrivning av och 
reflektioner över utbildningen och dess utgångspunkter ska inspirera chefer, 
ledare och medarbetare att reflektera över grundläggande förutsättningar för 
ändamålsenligt ledarskap och processer i grupp.  

Brita Hermelin
Professor och vetenskaplig ledare, Centrum för kommunstrategiska studier. 
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Författarens förord
Bakgrunden till utbildningen Ledarskap i kommuner är en tidigare utbildning 
i CKS regi som drevs under många år, och där det fanns ett behov att utveckla 
detta mot ”Det personliga”. Vad det personliga är och hur man kan utveckla 
det är vad denna text handlar om.

Beställare av nuvarande utbildning är medlemmarna i CKS nätverk för 
kommunchefer. I ett samarbete med dem har vi designat utbildningen, pro-
vade den med en första grupp ledare och sedan förbättrat i små men viktiga 
steg till det som i dag är den utbildning jag skriver om här. I programlednin-
gen för utbildningen ingår alltid en kommunchef för att behålla kopplingen 
till dem som beställare. Kommuncheferna är tillika mentorer i utbildningen.

Att jag fått förmånen att leda utbildningen under dessa år är för mig per-
sonligen såväl glädjande som väldigt meningsfullt. Lärandet i det vi gör gäller 
i hög grad även mig. Att skriva om utbildningen har varit en stor utmaning 
för mig och skulle aldrig blivit av utan mina kollegor Brita Hermelin, Josefina 
Syssner och Sabrina Thelander på CKS. Brita har varit min handledare och 
som sådan visat stort tålamod. Varmt tack till alla för stödet. Tack även till 
Calle Fjellman som varit min inspiratör under många år och bidragit som sak-
kunnig i avsnitten om affekter, anknytning och värden.                         

Lennart Kågström
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Sammanfattning
Ledarskap är en viktig fråga i dagens organisationer. Mycket tid och energi 
läggs på att resonera om, rekrytera, stimulera och utveckla ledare på olika 
nivåer i landets kommuner och andra organisationer. Ett populärt tema för 
ledarskap är det personliga ledarskapet. Syftet med denna rapport är att bidra 
till reflektioner kring vad ”det personliga” kan vara, och hur man kan jobba 
med det i en utbildning för kommunala chefer där gruppen utgör en viktig 
resurs för lärandet. Det är också viktigt att sätta in frågan om det personliga i 
perspektivet ”ledarskap som relation” som jag valt att utgå från.

Rapporten bygger på erfarenheter från CKS utbildning Ledarskap i kom-
muner (LiKo). Detta är en utbildning för kommunala chefer på nivån närmast 
under kommunchefen. Det övergripande syftet med utbildningen är att stödja 
och utveckla ledarskapet i kommunerna och östgötaregionen med omnejd. 
Utbildningen kan beskrivas bestå av två delar: en teoretisk del med utvalda 
teman som i huvudsak har sin utgångspunkt i vetenskap och aktuell samhälls- 
och beteendevetenskaplig forskning för att deltagarna ska kunna förhålla sig 
till vad det innebär att vara ledare i en demokratisk, politiskt styrd organisa-
tion samt kunna göra omvärldsanalyser och hantera samhällsförändringar. 
Den andra delen av utbildningen handlar om ledarskap. Det senare är temat 
för den här rapporten. 

Speciellt viktigt för mig som processledare och ansvarig för utbildningens 
del som handlar om ledarskap har varit frågor som handlar om hur relevant 
innehållet och upplägget är för deltagarna. Är det vi gör i utbildningen något 
som blir användbart i det vardagliga ledarskapet? Lär sig deltagarna något 
som går att relatera till personlig utveckling? Kan man på goda grunder säga 
att utbildningen leder till ökad kunskap och medvetenhet med avseende på                        
de teman vi tar upp?

De teman som väckt mest engagemang och tydliga utvecklingssteg för 
deltagarna i utbildningen är:

• Kontaktstilar/projicering

• Att nyfiket utforska som dialogmetod

• Affektskola

• Anknytning

Alla dessa teman finns utförligt beskrivet i texten och mer om deltagarnas 
lärande finns under rubriken ”Sammanfattande diskussion och lärande för 
deltagarna”. 

Träning för ökad medvetenhet och kunskap kring projiceringar gör jag med 
deltagarna i en övning där de får säga saker om varandra och sedan reflektera 
kring vad som kan vara projiceringar och hur det kan uppfattas av den som 
får det ”lagt på sig”. Upplevelsen hos deltagarna är oftast att de känner igen 
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detta och att projiceringar sker dagligen i deras arbete. Som ledare är det för 
dem också igenkännande att detta kan vara kraftfullt, speciellt med koppling 
till konflikter eller missnöje. Kunskapen kring vad som sker när medarbetare 
projicerar tankar, känslor eller upplevelser tycker många är till stöd för att 
som ledare inte själv dras in i olika processer. Att snarare kunna förhålla sig 
till det som sker blir ett sätt att behålla ledarskapet. Självklart leder detta 
också omvänt till att ledarna reflekterar mer kring sitt eget projicerande.

Att nyfiket utforska som metod och förhållningssätt är det i utbildnin-
gen som för de flesta deltagare blir en ”ögonöppnare”. Jag försöker ständigt 
stimulera deltagarna att pröva det vi tränar i utbildningen på sin arbetsplats. 
Ibland som en tydlig hemuppgift. Kring temat nyfiket utforska och vad de 
prövat i sitt dagliga ledarskap har deltagarna många upplevelser att dela med 
sig av på våra internat.

Affektskola är en viktig del av utbildningen och har för några deltagare 
betytt väldigt mycket. Både för den personliga utvecklingen och för att förstå 
hur situationer, med starka känslor inblandade, kan hanteras annorlunda 
när ledaren har mer insikt i ämnet och om sina egna reaktioner. Om affekter 
och känslors betydelse i olika situationer både som person och ledare sade en 
deltagare ”...att jag är fyrtioett år och aldrig tänkt eller reflekterat kring det och 
på detta sätt, är inte det märkligt?”.                        

Anknytning kan sägas vara det starka band vi alla knyter till en vuxen 
vårdnadshavare tidigt i livet och som färgar vårt sätt att se på och fungera i 
relationer. I grunden handlar det om överlevnad och den hjälp vi behöver för 
att livet i stort ska fungera. I vuxen ålder blir den känslomässiga delen mer 
framträdande men kanske kan det sägas att även det handlar om överlevnad, 
åtminstone med den mentala hälsan i behåll.                        

Det engagemang deltagarna visar i denna utbildning och det sätt som detta 
uttrycks ser jag som ett kvitto på att utbildningens innehåll och hur vi arbetar 
med övningarna är relevant för dem. Det gäller både den personliga utveck-
lingen och ledarskapet. Det varierar givetvis mellan de enskilda deltagarna 
beroende på de olika teman vi berör och hur de intresserar och är aktuella för 
deltagarna.
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Inledning
Intresset för ledarskap och ledarfrågor är stort. Exempel på det är en mång-
fald av populärvetenskapliga tidningar, tidskrifter och böcker i ämnet, forskn-
ing om ledarskap och ett starkt fokus på ledarskap i många organisationer. 
Kraven och förväntningarna på vad ledare ska kunna åstadkomma är ofta 
stora och kanske inte alltid realistiska, sett till de förutsättningar som ges för 
den enskilda ledaren. 

Resonemang om vad ledaruppdraget ska innebära är mycket vanliga på 
arbetsplatser; diskussioner om vad chefen eller ledaren ska göra och hur den 
ska vara, kan vara ständigt pågående. Ofta förväntas en ledare bidra med vilja 
och kunskap att administrera inom befintliga system, kompetens i sakfrågor 
och utföra ett tydligt ledarskap. Inte sällan handlar det om omfattande 
idealiseringar, och mindre om ledarens egna föreställningar, tankar, värden, 
känslor och självbild; eller vad som skapar mening i hans eller hennes ledar-
skap. Vanligtvis läggs inte mycket tid på att reflektera över dessa betydelser 
som tillskrivs ledarskapet. Förväntningarna är ofta höga och stödet en ledare 
får är ibland väldigt litet. Glappet mellan medarbetarnas förväntningar och 
ledarnas upplevelser av den egna vardagen, som i hög grad kan upptas av att 
lösa konkreta problem, kan alltså vara stort.

Ännu ett uttryck för det stora intresset för ledarskapsfrågor är mångfalden 
av utbildningar i ledarskap. Koncepten för dessa utbildningar kan vara väldigt 
olika och de är inte alltid enkla att överblicka eller förstå till sina innehåll och 
upplägg. Inte minst gäller det för de utbildningar som, liksom den utbildning 
som jag kommer att berätta om här, lyfter fram det personliga ledarskapet. 
Det kan bli en stor utmaning för organisationer att avgöra vad som är en 
ledarskapsutbildning med goda kvaliteter. Ofta är utgångspunkten för dessa 
utbildningar en redan definierad idé. Den tilltänkta organisationens och de 
enskilda ledarnas behov finns redan formulerade i ett koncept.

I den här texten vill jag berätta om ett arbetssätt som har en annan utgång-
spunkt, nämligen att individens behov utforskas i den process genom vilken 
det personliga ledarskapet utvecklas. I det arbetet väljer jag att arbeta med det 
som är, vilket innebär att det personliga också ska integreras i det vardagliga 
ledarskapet som deltagarna utför. Jag delar i texten med mig av ett exempel på 
hur det personliga ledarskapet kan utvecklas och vad som kan vara innehållet 
i en sådan process. 

Den praktik som används som exempel är utbildningen Ledarskap i kom-
muner (LiKo). Det är en utbildning som Centrum för kommunstrategiska 
studier (CKS) vid Linköpings universitet erbjuder i samverkan med kom-
munchefer i Östergötland med omnejd. Den har genomförts fem gånger 
under perioden 2010 till 2018. En ny omgång planeras från hösten 2018. 

Deltagarna är speciellt utvalda av sina respektive chefer för att de ska få 
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en möjlighet att under ett år bland annat få stöd för sin personliga utveckling. 
Det övergripande målet är att få utveckla sitt ledarskap, vilket i sin tur ska 
stärka medarbetarna och organisationen. Förväntningarna på deltagarna och 
på oss som leder utbildningen kan vara högt ställda. Ibland kan det vara så att 
användbarheten på kort sikt står i fokus – det här ska ”ge något”.                        

Utbildningen består av två delvis integrerade delar. Den ena delen utgår i 
större utsträckning från psykologiska och beteendevetenskapliga perspektiv 
med fokus på personlig utveckling, den andra delen från samhällsvetenskap-
liga fält med fokus på kommunrelevant forskning. Utbildningen organiseras i 
sex internat och jag har huvudansvar för de fyra internat under vilka gruppen 
särskilt arbetar med utveckling av det personliga ledarskapet. I de avsnitt som 
nu följer berättar jag om och reflekterar över de arbetssätt som vi använder då.

För den del av utbildningen som handlar om det personliga ledarskapet 
finns inte några helt färdiga koncept för hur en ledare ska vara. I utbildningen 
ges istället förslag på vad som kan vara viktigt för deltagarna att kunna och 
vara medvetna om när de ska välja det ledarskap som de vill bedriva. Min 
tanke är nämligen att deras val ska bygga på kunskap och ökad medvetenhet 
och bli så personligt som är önskvärt och möjligt för dem.

Målgrupp och syfte
Denna text är ett sätt att sammanfatta erfarenheter från mitt arbete med 
utbildningen LiKo. Avsikten är att det ska kunna vara till hjälp i vidareutveck-
lingen av utbildningen. Det är min förhoppning att denna text också ska vara 
av intresse för deltagare i utbildningen såväl som den generella målgruppen 
för CKS rapportserie som omfattar politiker och tjänstemän inom offentlig 
sektor, media och en intresserad allmänhet för de frågor som behandlas här 
med avseende på ledarskap och personlig utveckling. 

Syftet med texten är att beskriva och förklara innehåll och arbetssätt i 
LiKo. Jag ger konkreta exempel från aktiviteter med grupper av deltagare. 
Några av övningarna ligger fristående i den löpande texten. Avsikten är också 
att i någon mån relatera det som görs i utbildningen till relevant litteratur 
inom området, för att på så sätt placera utbildningens olika inslag i ett vidare 
forskningssammanhang och förtydliga relevansen i innehåll och arbetssätt. 
De flesta avsnitten följer denna logik. 

Texten är indelad i fem huvudavsnitt. Efter detta inledande avsnitt dis-
kuteras i avsnitt två hur man kan utveckla det personliga ledarskapet i grupp, 
avsnitt tre handlar om att utgå från ett perspektiv där ledarskap ses som rela-
tionellt, avsnitt fyra tar upp de viktigaste temana som finns med i utbildningen 
och texten avslutas i det femte avsnittet med en sammanfattande diskussion.
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Om ”det personliga”
Ibland talar vi om det personliga ledarskapet som om vi alla hade en gemen-
sam bild av vad det är, men min erfarenhet visar att så är inte fallet. Jag menar 
att det är viktigt att öka vår kunskap och medvetenhet om vad vi menar när vi 
pratar om personligt ledarskap. Genom att formulera gemensamma referen-
sramar underlättas samtalen vad vi tänker om personligt ledarskap och hur vi 
vill utveckla det.

Till den som är ledare brukar jag säga att han eller hon ska fråga sig själv: 
Vad tänker jag att personlig utveckling för ett personligt ledarskap är? Vad är 
mitt behov av personlig utveckling? Hur kopplar jag samman det med ledar-
skap? Man kan reflektera själv men på arbetsplatsen kan man givetvis även ta 
sina ledarkollegor i anspråk. Det är bra att samtala med varandra och försöka 
att identifiera så mycket som möjligt av sina egna uppfattningar och idéer. 
Och att undersöka vad litteraturen om ledarskap säger. Viktigt är också att 
reflektera över det sammanhang där utvecklingen av det personliga – i sam-
band med det personliga ledarskapet – ska ske: Vad i organisationens kultur 
kommer att stödja utvecklingsbehoven? Vad kommer motståndet att bestå av? 
Vilka blir de hindrande respektive drivande krafterna? Svaren på dessa frågor 
har betydelse, eftersom var och en behöver ett stödjande sammanhang när 
man ska utveckla sitt personliga ledarskap.

Tillsammans och var för sig kan individer alltså formulera vad som är 
deras personliga och generella behov att utveckla i det personliga ledarskapet 
i sin organisation. Det blir förhoppningsvis enklare att välja inriktning på 
ledarskapsutbildningen om man har en lite stabilare egen grund att stå på. De 
egna valen blir lite mer medvetna.

Att använda gruppen som pedagogiskt verktyg
Ofta ges gruppen en central betydelse i dagens arbetsliv. Arbetsgrupp, lagar-
bete eller team är uppmärksammade företeelser som tillskrivs stor betydelse 
för arbete och individ. Ibland används avsevärda resurser för att deltagarna i 
en grupp ska lära känna varandra, utvecklas och bli effektiva i sitt samarbete 
med varandra.

Förmågan till samarbete i grupper har betydelse inte bara för att uppgifter 
blir utförda, utan också för hur de genomförs. Den har också betydelse för att 
vi – individuellt och tillsammans –ska förmå göra framsteg. I en grupp kan 
det genereras idéer för att lösa problem. De idéer som skapas genom grupper 
kanske inte skulle ha utvecklats om arbetet i stället skulle ha organiserats mer 
individuellt. I många sammanhang är behovet av teamarbete för att uppnå 
framgång tydligt - många av oss skulle till exempel inte komma på idén att 
själva bygga ett nytt hus, utan vi skulle förmodligen ta hjälp av andra som har 
den kunskap som krävs för att lösa en så komplex uppgift. I arbetsgruppen 
kan vi också lära oss att vara på det sätt mot varandra som bäst gynnar det 
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vi ska åstadkomma tillsammans. Gruppen får då en fostrande roll gentemot 
deltagarna (Wheelan 2012).

För en ledare är det alltså viktigt att reflektera över det egna ledarskapet 
tillsammans med andra med liknande erfarenheter. Varje organisation bör 
fråga sig vilka forum som ledarna har för att utbyta erfarenheter av att stå 
inför olika typer av dilemman eller för att få stöd i att hantera utmaningar och 
lära av varandra. Arbetssättet i Ledarskap i kommuner tar fasta på detta och 
syftar till att ge deltagarna möjlighet att skapa sådana forum. Utbildningen 
utgår från gruppdynamiska processer och det lärande som kan uppstå i olika 
situationer och interaktioner.

I utbildningen ses personlig utveckling i grupp som betydelsefull för ut-
vecklingen av det personliga ledarskapet. För att deltagarna ska kunna arbeta 
med sin egen person och vilja och våga vara personliga i gruppen, krävs att 
ramarna blir tydliga och att den som leder utbildningen ger stöd i processen. 
Deltagarna måste bjudas in till att delta på ett aktivt sätt. Vad de enskilda 
deltagarna vill visa av sig själv och vad de anser att de behöver utveckla är 
deltagarens egna val. I utbildningen är gruppen alltså ett viktigt pedagogiskt 
verktyg. 

Gruppen som trygghet och utmaning
I LiKo blir gruppen en miljö där deltagarna får trygghet. Men gruppen erb-
juder också utmaningar i utvecklingen mot målet att uppnå ökad medvetenhet 
och kunskap som kan stödja förmågan att leda. Den ökade medvetenheten, 
att se och förstå mer om vad som påverkar mig personligen, kan bidra till 
flera valmöjligheter för det personliga ledarskap som varje deltagare själv vill 
utveckla. 

Nu följer ett par exempel på övningar som syftar till att erbjuda möjligheter 
till ökad självkännedom och, i förlängningen, ett mer medvetet ledarskap:

Övning: Feedback och spegling
Som stöd i den pedagogiska processen, där deltagarna delar med 
sig av egna tankar kunskaper och erfarenheter, kan jag organisera 
arbetet genom till exempel gruppcoaching, reflekterande team el-
ler någon form av feedback. En deltagare i taget ges en möjlighet 
att ta upp något dilemma från sin vardag som gruppen sedan 
hjälper till att utforska för att tydliggöra och förstå. Därefter re-
flekterar alla tillsammans över det som man har hört. Kanske ger 
man också sin feedback till deltagaren med avseende på hur han 
eller hon har hanterat dilemmat. Deltagarna lär av varandra.

En annan typ av övningar är sådana i vilka deltagarna i gruppen och jag som 
utbildningsledare kan spegla den enskilda deltagarens självbild. Tillsammans 
kan vi bidra med våra olika upplevelser av den enskilda individen. Syftet är att 
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det ska kunna bli ett underlag för individens utveckling.
Det kan inte nog betonas att denna typ av övningar behöver ske med stor 

känsla för etik, samspel och nödvändiga gränser. Gränserna mellan det som 
är privat, personligt eller professionellt är inte alltid lätt att vara klar över. 
Skillnaden mellan hur deltagarna förhåller sig till dessa gränser kan vara 
stor. Förhoppningen är att deltagarna ska vilja och våga visa sig för varandra i 
gruppen, men inte uppleva att de behöver bli (för) privata. 

Gruppens reaktion på det som olika deltagare berättar bidrar till olika 
möjliga scenarier för vad som kan hända fortsättningsvis. Reaktioner och 
handlingar bidrar alltså till den kreativa processen. Ett viktigt förhållningssätt 
är att man, så långt det är möjligt, bör reflektera och lära mer än att värdera. 
Bara det brukar vara en utmaning för många deltagare, samtidigt som det 
bidrar till att skapa förutsättningar för en kreativ utvecklingsprocess för de 
som deltar.

Processer i fokus
Att utveckla det personliga ledarskapet är en process för varje enskild delta-
gare i utbildningen. Och denna individuella process sker i en grupp som också 
är inne i en process. Därför vilar arbetssättet i utbildningen på vad som kanske 
kan benämnas ett ”dubbelt processtänk”.

Övning: Process och mål
Ett arbetssätt som vilar på ett ”processtänk” innebär att jag när 
jag leder processerna inom LiKo har idéer om målen med det som 
görs, men varje steg för att komma dit är inte uttänkt i förväg. 
Bakgrunden till det är att jag vet att varje deltagare har sina egna 
erfarenheter, känslor och sitt eget sätt att skapa mening av det vi 
ägnar oss åt under utbildningens olika steg.

Jag försöker kommunicera idéer, ansatser och önskningar som, om de alls får 
fäste, blandas med de tankar och ambitioner som de olika individerna har. 
I den processen, som i sig kan vara ganska oförutsägbar, så omtolkar och 
förändrar varje deltagare olika budskap till något som passar in i den egna 
föreställningsvärlden. Mottagaren har en mycket viktig och medskapande 
roll i utvecklingen av det personliga ledarskapet (Alvesson och Sveningsson 
2009).

Kontakten och dialogen med den enskilda deltagaren om det vi behandlar 
under utbildningen, i t ex. muntliga eller skrivna reflektioner, blir avgörande 
för att förstå vad som händer med var och en som deltar. Under utbildningens 
gång går jag inte gärna vidare i utbildningsprocessen med mindre än att jag 
upplever att deltagarna förstår och reflekterar över det som vi behandlar. Hur 
deltagarna i sitt ledarskap sedan väljer att använda det innehåll vi arbetar med 
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i utbildningen i sin hemmaorganisation är deras ansvar. Det egna ansvaret och 
det egna valet ser vi som en viktig del av deltagarnas utvecklingskompetens.

Val, ansvar och gränser
I LiKo prövas deltagarnas vilja och förmåga att göra val, ta ansvar och sätta 
gränser i gruppen och dessa tre begrepp finns med som en röd tråd i utbild-
ningen. 

Val handlar om hur vi ser på livet i stort och de möjligheter vi har att göra 
egna genuina val utifrån olika situationer. Ansvar handlar om på vilket sätt vi 
har eller tar ansvar för oss själva och andra människor och situationer. Gränser 
berör frågor om på vilket sätt vi sätter gränser för oss själva eller mot andra. 

En bärande idé i arbetet med att utveckla det personliga ledarskapet är att 
vi konstruerar våra liv genom de val vi gör. Därmed är vi också ansvariga för 
vårt liv och våra handlingar. I utbildningen är en utgångspunkt att människan 
betraktas som riktad och intentionell, med möjlighet att välja. Vi människor 
är på väg någonstans och vi har intentioner med det vi gör och hur vi beter 
oss. Hur vårt liv ter sig blir en fråga om våra relationer till andra människor, 
men också en fråga om hur vi ser på livet i stort och hur vi väljer att hantera de 
frågor och utmaningar som följer med detta (Stiwne 2010).

Denna utgångspunkt är något som kanske kan skapa oro men också kan 
vara hoppingivande. Processen mot ökad medvetenhet och kunskap ska 
förhoppningsvis hjälpa deltagarna att göra mer medvetna val i sitt ledarskap 
(Hostrup 2002). Detta sagt med förståelse för att de egna valen ständigt görs i 
ett sammanhang som i olika grad påverkar den enskilda individen. 

Svårigheter att sätta gränser har en tendens att dyka upp i många dilemman 
och problematiska situationer som ledare blir inblandade i. Svårigheten kan 
handla om en bristande vilja eller förmåga att sätta gränser för sig själv, vilket 
kan sägas vara högaktuellt i dessa tider av stress och ohälsa i organisationer. 
Men det kan också handla om att sätta gränser mot andra, som av olika skäl 
utmanar ledare i det dagliga arbetet. Hur relationen mellan ledare och medar-
betare ser ut och hur mycket slitningar relationen tål kan vara avgörande för 
ledarens gränssättning. En del av svårigheten med gränser kan härledas till en 
oro för att det skulle kunna förstöra relationen till någon annan om man sät-
ter gränser. En ledares legitimitet prövas ofta i samband med situationer och 
händelser som handlar om gränser och det är också där konflikter kan uppstå. 
Ledare som är tydliga med gränser kan riskera att avvisas från gruppen.
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Ledarskap som relation
Ännu en utgångspunkt för arbetssättet i LiKo är att ledarskap och rollen som 
ledare ses som något som skapas, upprätthålls och förändras av ledaren själv 
och av andra i hans eller hennes omgivning. Förväntningar och krav påverkas 
av rådande och föränderliga föreställningar om ledare och ledarskap. 

För att uppnå lärande och en diskussion om ledarskap som relation intro-
duceras ett antal teman och begrepp i utbildningen: kontakt, kontaktstilar, 
nyfiket utforska, dialog, affekter, anknytning och värden. Dessa företeelser 
har betydelse för oss människor i umgänget med oss själva och andra och 
kommer därmed att påverka hur ledarskapet utövas. Ökad kunskap och med-
vetenhet om hur företeelserna påverkar den enskilda ledaren blir därför av 
yttersta vikt för dennes personliga ledarskap. Ett mål är att deltagarna redan 
vid den första träffen ska ha möjlighet att öka sin medvetenhet om betydelsen 
av hur vi relaterar till varandra. Låt mig säga några ord om det.

När vi träffas för första gången på det första internatet är alla kanske lite 
spända på hur detta ska bli. Några känner varandra, eller har åtminstone 
setts förut. Kanske har några till och med varit arbetskamrater. Några är 
mycket erfarna ledare, några har nyligen börjat sitt uppdrag. Några kommer 
från större kommuner, andra från mindre. Där finns kvinnor och män i olika 
åldrar och med skilda bakgrunder. Min utgångspunkt som ledare för LiKo är 
att dessa deltagare - liksom alla människor - har ett behov av att få tillhöra en 
grupp, och när vi träffas på detta första internat är gruppen vi som finns där. 
Att tillhöra denna grupp förutsätter, som i alla grupper, att man blir sedd och 
accepterad (Svedberg 2016).

Övning: Skapa trygghet i gruppen
Så vi startar där. Från minut ett vill jag skapa en upplevelse av att 
vara lite ”naken” och av att man faktiskt kan skapa trygghet inom 
lite andra ramar än man vanligtvis agerar inom. Ambitionen är 
att stödja deltagarna i att redan här bli så personliga som man vill 
och vågar.

Konkret kan det innebära att deltagarna då de presenterar sig 
berättar något mer eller annat än vad de är utbildade till och vilk-
en titel och position de har. En inledande presentationsrunda kan 
säga mycket om hur deltagarna är personliga och om de vill och 
vågar visa sig. Sedan ägnar vi en rejäl stund till mingel med fri 
eller mer styrd dialog. Detta innebär korta möten för att sedan 
byta partner. Däremellan någon fråga om ”hur blev det där? vad 
blev lika? vad blev olika?” På så sätt skapar vi direkt ett fokus på 
kontakt genom dialog och kommunikation. Detta sker genom att 
man möts en och en, i mindre grupper eller i helgrupp.
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I detta tidiga skede av utbildningen brukar deltagarna ha föreställningar om 
varandra, mer eller mindre relevanta utifrån hur de senare lär känna varan-
dra. Förmodligen beter sig gruppdeltagarna på det sätt som de vanligtvis gör i 
grupper. Som ledare för gruppen får jag en uppfattning både om gruppen och 
dess deltagare. Redan från start gör jag det tydligt för deltagarna att det inte 
finns en färdig modell för hur denna grupp ska bli eller vara. Gruppdeltagarna 
behöver själva utforska det och kunna påverka hur gruppen formas. Däremot 
kan det självklart bli lite annorlunda om deltagarna vågar ”visa sig” för varan-
dra. Det bidrar i regel till gruppens utveckling. 

Det låter kanske självklart att människor visar sig i en grupp där vi jobbar 
med personlig utveckling, men det brukar inte vara helt enkelt för alla att leva 
upp till. Många är dessutom vana från arbetslivet att lite i förväg veta vad som 
ska hända och att ha varje steg klart för sig. Det kan bidra till en upplevelse av 
ökad trygghet hos oss människor. Här i gruppen är inte den tryggheten given 
från start.

Övning: Utveckling som en process 
Syftet och målet med vårt arbete ska vara tydligt, men vägen fram 
kan vara lite oklar. Utifrån det tema vi behandlar för stunden tar 
vi ett steg i taget. Ibland startar steget med ett experiment, och 
beroende på vad som händer beslutar vi oss för hur vi ska gå vidare 
mot målet. Vi vill undvika att mekaniskt följa ett i förväg beslu-
tat program. Arbetssättet strävar efter att arbeta med utveckling 
som en process, som bygger på en ständigt pågående dialog med 
och mellan deltagarna. Starten på deltagarnas utvecklingsprocess 
denna första dag betyder oerhört mycket för det fortsatta arbetet. 
Jag vill som utbildningsledare på bästa sätt bidra till trygghet, god 
stämning och glädje, utan att det blir flamsigt. Hur kan vi göra 
en start som balanserar mellan öppenhet, trygghet och utman-
ing? Upplevelsen hos deltagarna ska vara att det är nära till skratt, 
men att det under ytan finns mycket substans och viktiga frågor 
att söka svar på. 

Min erfarenhet är att frågan ”Vill och får jag vara med i den här 
gruppen?” finns med som en given del under den eller de första 
träffarna. Generellt brukar några i gruppen tidigt visa att de vill 
vara med, några är lite mer avvaktande och någon kan verka tvek-
sam. Den processen är inte möjlig att tala om så här i starten, men 
jag vill vara uppmärksam på vad som händer: Kommer de avvak-
tande och de tveksamma till en vändpunkt och i så fall när? När är 
de tydligt redo att aktivt agera och delta i samtalen?

Till och från får jag som processledare återkoppling på att jag kunde ha utm-
anat deltagarna mer – att jag borde ha ”drivit hårdare” och kanske ”pressat” 
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enskilda deltagare mer intensivt i vissa lägen. Något kan självklart ligga i det. 
Men det aktualiserar även frågan om utgångspunkterna för denna utbildning. 
Huvudansvaret för sin egen utveckling har alltid den enskilda deltagaren. 
Utbildningen erbjuder och lockar deltagarna till utmaningar. Varje person 
gör sina egna val och tar ansvar för vad den vill visa och vad man vill ändra 
på i sitt ledarskap, vilka utmaningar man vill ge sig i kast med. Samtidigt är 
utgångspunkten att deltagarna kan stärka sin förmåga att göra medvetna 
val endast om det finns en upplevelse av trygga relationer i gruppen. Därför 
börjar vi bygga sådana relationer redan vid denna första träff. 

Sammanfattningsvis kan sägas att jag har valt i utbildningen att koncen-
trera mig innehållsmässigt på sådant som redan är. Funktioner, fenomen eller 
mentala strukturer som vi alla bär med oss från tidigt i livet. Det kan tolkas 
som att deltagarna i förstone kan rikta sin uppmärksamhet mot sig själva och 
hur de samspelar med sig själva och andra, snarare än att titta ut alltför långt 
mot omvärlden. Deltagarna bär redan på mycket stoff till sin vidare ledarut-
veckling och att få fatt på och bli mer medveten om de teman vi berör är ett 
första viktigt steg. Att tillföra kunskap och reflektera tillsammans med andra 
över det som blir viktigt för den enskilda deltagaren utifrån dessa teman, kan 
möjligtvis bidra till personens utveckling.
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Viktiga teman i Ledarskap i kommuner
En utgångspunkt för det arbetssätt som används i utbildningen är att ledar-
skap är något som definieras och formas i relationer, vilket jag har berört 
tidigare. Ledarskapet påverkas av sådant som egna och andras förväntningar 
(som kan variera över tid och plats), av traditioner och rutiner samt organisa-
toriska förutsättningar och villkor.

För att deltagarna ska förstå och reflektera över det relationella och person-
liga i ledarskapet arbetar vi utifrån tydliga teman och begrepp i utbildningen. 
De teman som tas upp ska vara sådana som deltagarna kan känna igen i egna 
vardagliga upplevelser och erfarenheter. Under utbildningens gång hjälps vi 
åt att synliggöra och sätta ord på dessa teman. Avsikten är att deltagarna på 
detta sätt ska få bättre verktyg för att utveckla sin förmåga att välja vad de vill 
utveckla med koppling till sitt personliga ledarskap.                         

Några centrala teman och begrepp som vi arbetar med i Ledarskap 
i kommuner är kontakt, kontaktstilar, nyfiket utforska, dialog, affekter,  
anknytning och värden. Skälet till att jag vill jobba med just dessa teman 
är att de alla har betydelse för vårt sätt att skapa och upprätthålla relationer 
till andra. Märk väl alltså att alla de teman och begrepp som tas upp redan 
finns hos oss människor som funktioner, fenomen eller mentala strukturer. 
Affekter, anknytningsmönster osv. finns hos oss människor från tidigt i livet. 
Det är något som redan är.

Kontakt och kontaktstilar
För att förstå ledarskap som relation är det viktigt att reflektera över hur 
kontakten ser ut. Både med dig själv - dina tankar och känslor - men också 
med vad ”den andre” säger, tänker och känner. Kontakten kan vara av olika 
karaktär. Alltifrån ögonkontakt till en djupare upplevelse av förståelse och 
samhörighet. Kanske till och med någon slags själslig kontakt. 

Medvetet och omedvetet kan vi i det vardagliga göra saker som skapar eller 
avbryter kontakten. Tonfall, ansiktsuttryck och annat som vår kropp visar kan 
spela roll för hur kontakten blir. En hastig blick på klockan kan vara tillräck-
ligt för att en medarbetare upplever att kontakten i samtalet med sin ledare 
bryts. Dialogen är ett viktigt medel man använder för att utveckla kontakt 
med andra. 

Kontakten påverkas också av kontaktstilar, det vill säga olika saker vi gör 
som påverkar kontaktprocessen. De kontaktstilar vi berör i utbildningen är 
projektion, introjektion och retroflektion (Hostrup 2002). Alla kontaktstilar 
kan ha en sund eller en osund användning för oss människor vilket innebär 
att de gör något gott eller något dåligt för oss.                         

Introjektion och introjekt handlar om de budskap vi fått med oss i livet och 
hur vi tar emot sådana och vad de gör med oss. Retroflektion är den kontakt-
stil där vi reflekterar mycket för oss själva innan vi kommunicerar ut det till 
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andra. Projektion syftar på när man i dialogen ”lägger” saker på andra, som 
egentligen handlar om en själv. Det sunda med det kan vara att du ”speglar” 
dig själv i omgivningen vilket spelar en viktig roll för vårt lärande. Det osunda 
kan vara att du undviker att ta ansvar för sådant som du borde ta ansvar för 
genom att du lägger det på andra. Att öka din kunskap och medvetenhet om 
kontaktbegreppet och kontaktstilar, med allt vad det kan innebära, kan abso-
lut spela roll när du vill skapa relationer till andra människor.                                                

De flesta av oss bedömer, och ibland dömer, andra i vår omgivning men vi 
säger inte alltid vad vi tänker och tur är väl det. För det vi tänker kan faktiskt 
handla uteslutande om oss själva men vi kan alla ha en tendens att lägga det 
på andra.

I utbildningen brukar vi göra en övning där vi tränar oss i att projicera och 
reflektera över vad som händer. Syftet är att förstå lite mer om hur vi gör när 
vi projicerar och hur det kan bli när andra gör det mot oss. Övningen går ut 
på att plocka fram så mycket som möjligt av våra bilder, synpunkter eller upp-
fattningar om varandra i gruppen. Deltagarna får en möjlighet att uttrycka, 
uttala och reflektera över det som man tänkt och sagt om andra och pröva de 
utsagorna på sig själv. Kan det vara så att det vi säger om andra kan innehålla 
en önskan om att själva få feedback på att vi är kloka, begåvade, snälla eller 
vad vi nu uttryckt? I övningen kallas det för att ”hämta hem sina projektioner”.

Övning: Hämta hem sina projektioner
Övningen går till så att varje deltagare på ett blädderblocksblad 
skriver ned två saker som de gillar hos sig själv och två saker som 
de vill eller tycker att de behöver utveckla. Sedan gör de samma 
sak om alla andra deltagare. I mindre grupper delar alla med sig 
av de ord man skrivit. Inte om vem utan bara orden. Var och en 
får också reflektera kring huruvida man känner igen de ord man 
skrivit; om andra, hos sig själv eller inte alls. I stora gruppen får 
varje deltagare sedan berätta vad den skrivit om sig själv men ock-
så höra vad andra skrivit om just den personen. För varje sak som 
en deltagare skrivit om någon i gruppen får den också reflektera 
kring hur den känner igen det hos sig själv eller ej. Efter det skriv-
er alla femton personer ned på varandras blädderblocksblad det 
de skrivit om just den deltagaren. I en avslutningsrunda får varje 
deltagare möjlighet att ställa klarläggande frågor till varandra om 
det de fått på sitt blad. Man vänder sig till den som skrivit och kan 
få dennes tankar om mig som frågar, men också reflektioner kring 
huruvida det kan handla om projektioner.

Hela övningen kan vara utmanande men också konstruktiv då deltagarna får 
en möjlighet att lära om sig själva, varandra och om projektioner. Utmanande 
för att deltagarnas tankar eller tysta projektioner om varandra blir synliga 
vilket för en del kan vara mycket spännande. Lärandet kan bli konstruktivt 
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när deltagarna får en upplevelse av att det är möjligt att under ordnade former 
vara öppen och verkligen prata med varandra mer än om varandra. Det blir en 
tydlig erfarenhet av att vi alla projicerar saker på varandra och ibland handlar 
projektionerna mer om oss själva än om den andre.

Om vi kan tänka oss kontakt som en process som vi tillsammans bygger 
upp med andra personer i en dialog så innehåller kontakten några olika 
beståndsdelar. Dessa kan vara medveten närvaro, kontaktzoner, kontaktcykel 
och kontaktstilar.

Medveten närvaro används ibland som synonym till engelskans awareness 
eller mindfulness. Det handlar om att vi är medvetna om och uppmärksam-
mar det som händer just nu med oss själva och i relation till omgivningen. Det 
kan beskrivas som en inre ”scanning” där vi upprätthåller kontakten generellt 
med oss själva men med beredskap att fokusera på det som för stunden kan bli 
viktigt för oss och vår överlevnad. 

Ett stöd i hela denna process är våra kontaktzoner som består av inner-
zonen som motsvarar våra känslor, mellanzonen som motsvarar våra tankar 
samt ytterzonen som motsvarar omvärlden. Ett fritt flöde mellan dessa zoner 
bidrar till att vi som individer blir så ”hela” som möjligt i samspel med oss 
själva och andra. Att bli för ”låst” i mellanzonen eller i innerzonen försvårar 
ofta dialogen med andra. 

Flödet mellan zonerna utgör den grund ur vilken någonting som är viktigt 
för oss sticker ut och blir en tydlig ”figur”. Vi fokuserar, engagerar oss och 
agerar utifrån den ”figuren”. En kontaktcykel är etablerad när en ”figur” träder 
fram ur grunden. Kontaktcykeln består av att utifrån ”figuren” utgöra en 
episod med närmande (till det som hamnat i fokus - figuren som framträder), 
vara tillsammans med och ett tillbakadragande med den fråga, den figur 
som hamnat i fokus (Hostrup 2002). Ett exempel på ovanstående är när vi 
får en tanke eller känsla som är svår att släppa. Av allt som vi har i vår kropp 
av tankar och känslor, sticker just detta ut och tar kanske all vår uppmärk-
samhet. Det blir en ”figur” för oss och det är den som kommer att styra vår 
handling när kontakten med ”figuren” blir påtaglig. I vårt vardagliga umgänge 
med oss själva och andra kan upplevelsen av kontakt eller ej, vara av väsentlig 
kvalitativ betydelse för det mellanmänskliga samspelet.                         

Kontakt kan bidra till att arbetsmöten blir mer meningsfulla
Ett viktigt syfte med att låta deltagare i utbildningen bekanta sig med kontak-
tbegreppet är att det kan bidra till meningsskapande i arbetssituationer. Kon-
takt och kontaktstilar som begrepp hittar vi framförallt inom olika teorier som 
ligger till grund för Gestalt som idé vilket till exempel kan innebära Ehrenfels 
gestaltpsykologi, Fritz och Laura Perls gestaltterapi eller Kurt Lewins fält-
teori. En modell för mellanmänsklig kontakt är den så kallade kontakt- eller 
energicykeln vilken är central inom gestaltteorin. Bakom modellen finns en 
teori om att vi människor vill fungera så effektivt som möjligt och att uppnå 
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tillfredsställelse, vilket kan tolkas som en del av vårt skapande av mening. 
I den strävan ingår även den kontakt vi har med andra, till exempel i vårt 
arbete, och där vi kan känna balans och tillfredsställelse när vi upplever att vi 
har kontakt med varandra. Självklart har dialogen en viktig roll i kontaktska-
pande och av det skälet lägger jag mycket energi på att utveckla vilja, kunskap 
och förhållningssätt som gynnar kontakt i ledarnas dialog med andra (Gaffney 
2010; Nevis 1987).

Nyfiket utforska - en metod och ett förhållningssätt
I dialogen med andra är det ett ganska vanligt fenomen att vi tidigt värderar 
det som sägs. Det behöver inte vara något konstigt med det. Men vi riskerar att 
missa viktig information - som vi kanske behövt för att öppet och konstruktivt 
kunna värdera det vi hör. 

Många ledare kan känna igen situationer i sitt ledarskap då de har haft 
upplevelsen att ingen lyssnar. Frustrationen ligger på lut och ledaren begriper 
inte ”hur den andre tänker”. Men det kan man enkelt ta reda på. Nyfiket ut-
forska är ett förhållningssätt och en metod som kan vara till stor hjälp här. 
Syftet med nyfiket utforska är att:

• Samla information

• Göra ett problem eller skeende konkret

• Förstå var den andre befinner sig

• Hjälpa den andre att formulera sig

• Förstå hur den andre ser på sitt ansvar, sin roll, sin skuld eller del i det 
som sker

Metoden bygger på öppna frågor som kan börja med vad, vem, hur och när. 
En öppen fråga är en fråga som inte bara går att svara ja eller nej på. Vi kan 
få en sammanhållen berättelse som gör saker begripliga. Förhållningssättet, 
som absolut kräver mer medveten träning, bygger på att ”sitta på sina händer”. 
Var inte för snabb med att värdera eller gå igång känslomässigt. ”Hugg inte på 
kroken” kan vara ett eget litet mantra vi kan testa för att träna på detta.

Det här handlar om att vi kan bli bättre på att lyssna. Inte bara för vår egen 
skull, utan också för den andres. I vårt aktiva lyssnande kan vi vara till stor 
hjälp för, till exempel en ledarkollega, som har ett dilemma och behöver refle-
ktera kring det. Våra frågor hjälper den andre att formulera sig. Själv vinner vi 
förmodligen en del respekt genom att inte bara hävda vår egen åsikt, eller att 
formulera våra ibland så påträngande råd. Ta inte över ansvaret för lösningen!

Metoden och förhållningssättet inbjuder till samspel, reflektion och ömse-
sidighet. Vilket i sin tur stärker relationen till den person vi har framför oss.
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Övning: Nyfiket utforska
Att nyfiket utforska kan vara ett meningsfullt sätt att ha kollegi-
ala samtal. I utbildningen brukar vi träna metoden först. Detta 
kombineras med att konkret arbeta i mindre grupper kring reel-
la dilemman som någon ledare vill ta upp. Det fortsatta arbetet 
genomförs med en person i centrum med sitt dilemma, och de an-
dra i gruppen som utforskare. Ibland kan det också vara en obser-
vatör i gruppen vars roll blir att följa det som händer och utifrån 
vad den ser och hör ge återkoppling till gruppen.

Det här brukar bli mycket lärorika stunder. Det som vanligen kommer fram 
är att:

• Det är positivt att dela saker i en grupp med andra ledare

• Etikfrågorna blir avgörande för att vilja och våga dela frågor

• Det är utmanande att inte komma med lösningar

• Lyftet är att verkligen bli lyssnad på

• Ledarna känner igen sig i att de ”sitter i samma båt” och delar kanske 
samma dilemma

Övningen att nyfiket utforska förutsätter att de som deltar är genuint nyfikna. 
Att man verkligen vill försöka förstå vad andra deltagare berättar. Ledstjärnan 
är att den som har ett problem oftast själv har lösningen. Vårt utforskande 
kommer att visa att det faktiskt förhåller sig så och mycket av poängen blir då 
att ansvaret för lösningen hamnar hos rätt person.

Värt att speciellt kommentera är att vi är mycket noggranna med etik-
frågor. De som tar upp sina dilemman kan om de vill och det fungerar, välja 
att inte ta upp namn eller funktion på de personer som är inblandade. Det 
vi också vill är att det vi pratar om ska ”stanna i rummet”. Ibland vill någon 
ta upp ett dilemma men inte i gruppen. Då erbjuder vi alltid möjligheten till 
individuella samtal. 

Förhållningssättet kan bidra till en fruktbar allians
En utforskande dialog fungerar bäst om de inblandade personerna lyckas 
skapa en förtroendefull allians som inbjuder till öppenhet och tillit. För att 
åstadkomma det behöver vi som utforskar ha ett förhållningssätt där vi gör 
allt vi kan för att genuint leva oss in i den andra personens tankar och känslor, 
och aktivt visar att vi på ett accepterande och icke-värderande sätt kan lyssna 
och försöka förstå. Just känslan av att uppleva sig förstådd är en viktig och 
avgörande faktor för det fortsatta samtalet. Om starten av ett viktigt samtal 
upplevs som hotfullt för personen kommer det sannolikt att dra igång förs-
varsstrategier hos den vi samtalar med och vi kan få svårt att skapa kontakt 
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med varandra (Sonnby-Borgström 2012). Utöver det metodiska och vårt 
förhållningssätt i samtalet, spelar den icke-verbala kommunikationen så som 
ansiktsuttryck, gester, tonfall och beröring stor roll för att skapa en allians 
med varandra i samtalet. 

På arbetsplatser samtalas det mycket - ibland formellt och strukturerat 
och ibland tvärtom. En del samtal kan handla om annat än arbetet, men 
givetvis är det mesta arbetsrelaterat och handlar om problem som ska lösas, 
information som ska föras vidare eller förbättringar som är önskvärda. Alla 
samtal kan inte ha en utforskande karaktär men med koppling till ledarskap 
och kunskap kring samtalet i sig, har vi alla mycket att vinna på att metoden 
och förhållningssättet att nyfiket utforska får ett större utrymme. 

Affekter
Varför har vi känslor? Ibland verkar det bara röra till det hela. I en situation 
hamnade kanske du eller någon annan i ”affekt” och sedan gick allt ”över styr” 
- känslorna ”tog över”. Ibland delar vi in oss själva eller andra som ”förnuftiga” 
eller som en ”känslomänniska”. I verkligheten är det givetvis så att alla män-
niskor har känslor, om vi inte är födda med någon sjukdom eller annat som 
försvårar detta. Men det varierar mellan individer hur vi uppmärksammar, 
hanterar eller visar känslor. Känslor är mycket viktiga för oss och vår över-
levnad. För att kunna klara ut resonemanget är det viktigt med några defini-
tioner. Vi ska skilja på begreppen affekt som är vår biologi, känsla som är vår 
psykologi och emotion som är vår biografi. (Havnesköld och Mothander 2013) 

I Ledarskap i kommuner har vi genom åren och på olika sätt pratat om 
och arbetat med affekter och känslor. Ett sätt att göra det är att arbeta med en 
affektskola vars syfte är att öka medvetenhet och kunskap om affekter och hur 
de det påverkar individen, gruppen och kanske en hel organisation.

Affektskola är ett pedagogiskt koncept som 1993 utarbetades av profes-
sorerna Bengt-Åke och Kerstin Armelius, Jan Bergdahl med flera vid Umeå 
Universitet (Institutet för klinisk psykologi 2018). Den innebär att en grupp 
om sex till åtta personer träffas vid cirka åtta tillfällen på vardera två timmar. 
Vid varje träff behandlas en affekt och där varje deltagare berättar en liten 
scen där de upplevt den affekt som ska behandlas under mötet, till exempel 
glädje eller lättnad. Arbetet går ut på att uppmärksamma, uttrycka, förstå och 
handskas med sina affekter.                        

Affekterna vi berör är:

• Intresse/nyfikenhet

• Lättnad/glädje 

• Förvåning/överraskning 

• Ilska/raseri 
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• Rädsla/skräck 

• Ledsnad/oro/förtvivlan 

• Avsky/förakt 

• Skam/förnedring

Det finns inte bara en affektteori men i utbildningen stödjer vi oss på Tomkins 
affektteori (Bowlby 2003). Han var bland annat inspirerad av Darwin som 
tidigt upplevde att människor från olika världsdelar hade liknande ansikt-
suttryck för ilska, glädje, sorg och så vidare. Av det drog han slutsatsen att 
affekterna måste vara ett för alla människor lika biologiskt system. Om af-
fekter kan sägas att de smittar, inte bara till samma affekt utan även över till 
andra affekter. De bär mycket information med sig - berättar något om hur ”vi 
mår”. De kan vara påträngande - signalerar vad som är viktigt för oss. De är 
biologiska och utan preferenser (går ej att värdera). De ska hjälpa oss överleva. 
De kan gå igång från kognition (våra tankar), perception (varseblivning med 
stöd av våra sinnen) eller biokemi. De påverkar våra sociala relationer. De kan 
både styra och styras av våra tankar.

Men vad har detta med det personliga ledarskapet att göra? Några av 
ovanstående punkter kan vara värda att uppmärksamma speciellt. En viktig 
aspekt är att affekter bär mycket information med sig. Det säger något om 
hur jag eller du har det. Om du är nyfiken (den affekt som står för lärande 
och utveckling), kan du utforska dina och andras affekter och emotioner 
och känslor, för att bättre förstå vad som händer och varför. En andra viktig 
ingång till det personliga ledarskapet är att skam, som är en av de basala 
affekterna, brukar betraktas som vår mest sociala affekt. Den reglerar allt 
mellanmänskligt samspel. Skam är kopplat till identitet och det betyder att 
när vi vill vara med i en grupp är vi beredda att bete oss på ett sätt så att vi ska 
passa in i gruppen. Vi har starka drivkrafter för att tillhöra gruppen och vill 
inte bli avvisade. Om någon på något sätt säger till oss att vi inte duger kan 
det innebära ett avvisande, vilket kan vara en mycket påfrestande upplevelse. 
Ledaren ska helst inte själv vara den som startar sådana processer och ska 
gärna uppmärksamma om det sker i gruppen som den leder. 

Att affekter smittar, inte bara över till samma affekt, utan också till andra 
affekter är en viktig kunskap för ledaren. Det kan innebära att en ilsken person 
gör att någon annan blir ilsken eller rädd. En nyfiken person kan kanske leda 
till att andra blir nyfikna osv. I gruppsammanhang kan vi lätt förstå vilken 
betydelse det har, att vi kan öka vår medvetenhet om affekter inte minst för oss 
som ska leda en grupp där mycket och kanske starka affekter är igång. 

En viktig poäng är att vi kan träna oss i hur vi ska förhålla oss till skillnaden 
mellan affekter, känslor och emotioner. Om affekten är ren och skär biologi, 
det ”bara sker” som ett svar på något som händer inom eller utom oss själva, 
så innebär det att vi inte kan värdera den som rätt eller fel. Det är något som 
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bara är. Hur vi däremot reagerar eller agerar utifrån en affekt, det kan vi alltid 
resonera om. Men själva affekten kan vi tänka oss finns där för att hjälpa oss 
att reagera på det som är viktigt. Vi kan se affekten som en ”förstärkare” av det 
som aktiverat den (Sonnby-Borgström 2012, Bergsten 2015, Havnesköld och 
Mothander 2013).

Anknytning
Under de första dagarna, veckorna, månaderna och kanske åren i vårt liv, är 
vi helt beroende av någon eller några vuxna för vår överlevnad och för att få 
grundläggande behov tillgodosedda. Inte bara mat och skydd utan även den 
psykologiska närheten och relationen som kan ge oss en tillräckligt trygg bas 
för att vi så småningom ska våga börja utforska världen.

Det vanligaste mönstret är att det varit en person som tydligt varit när-
maste omvårdnadsperson och mycket talar för att det är av den kontakten vi 
lärt oss hur världen ”är beskaffad”. I det kan ingå att vi redan så tidigt i livet 
skapat en inre modell för hur vi kan fungera i relationer till andra människor.

Övning: Familjeträdet
Som ett stöd för att reflektera över sin bakgrund och hur kontakt 
och relationer har sett ut gör vi en övning med ett familjeträd 
som varje deltagare enskilt får rita upp och kommentera i mindre 
grupper. Trädet handlar om föräldrar och deras föräldrar samt 
egna syskon och barn kan ingå i bilden. Var och en avgör givet-
vis själv vad den vill berätta. Men det får gärna handla om vilka 
man stod närmast som liten och vilka egenskaper man sett hos de 
olika personerna och om man ser dessa egenskaper hos sig själv. 
Syftet med övningen är att reflektera kring det sammanhang man 
kommer från. Både likheter och stora olikheter mellan deltagarna 
kan bli synliga. Från den bild man fått av sin egen bakgrund leder 
vi vidare resonemanget över till anknytning och hur det kan ha 
påverkat oss utifrån den person vi tänker att vi är idag. Om vi har 
en utgångspunkt att i stort utgå från ledarskap som relation, kan 
det finnas mycket intressant att reflektera över med koppling till 
vår egen anknytning. 

Den brittiske psykiatrikern John Bowlby och den amerikanska psykologen 
Mary Ainsworth har gjort sig kända för sin anknytningsteori (Bowlby 2003). 
Bowlby menade att vi alla som barn har ett tidigt och märkbart anknytnings-
beteende som ska hjälpa oss att skapa och upprätthålla närhet till en omvård-
nadsperson. Beteendet handlar om allt det som skapar kontakt och relation. 
Det kan bestå av leenden, gråt eller fysisk kontakt och där vi får någon form 
av svar eller respons från den vuxne. Det kan under gynnsamma förhållanden 
bidra till att vi får tröst eller trygghet när vi så behöver. Av det samspelet i 
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den tidiga relationen skapas också det man kallar inre representation eller 
modeller hos barnet som sedan ligger till grund för utveckling av personlighet 
och som påverkar personens sätt att skapa och hantera relationer med andra. 

Vårt anknytningsbeteende gäller inte bara när vi är barn utan finns hos 
oss under hela vårt liv. Utifrån ovanstående kan sägas att det som våra inre ar-
betsmodeller representerar också kan delas in i fyra kända anknytningsmönster:

• trygg anknytning

• otrygg-undvikande anknytning

• otrygg-ambivalent anknytning

• desorganiserad anknytning

Sammantaget blir vårt anknytningsbeteende och anknytningsmönster det 
som Bowlby kallade för ett primärt relationellt motivationssystem. Det in-
nebär att vi på ett grundläggande sätt är inställda på och motiverade att skapa 
relationer till människor i vår omgivning för vår egen överlevnad (Bowlby 
2003). 

Skapandet av relationer påverkas på olika sätt av det eller de anknyt-
ningsmönster som är mest framträdande hos individer. Tilliten till andra 
människor är förmodligen generellt större om vi har en trygg anknytning. Den 
otrygga anknytningen innebär en ständig utmaning för att man ska kunna 
eller våga lita på andra. Begreppet för den desorganiserade anknytningen kan 
sägas ha framkommit i senare forskning och innebär att personen saknar ett 
tydligt mönster och att den visar beteenden som är motstridiga och svåra att 
förstå (Hart & Swartz 2010, Wennerberg 2010, Bowlby 2003, Perris 2000).

De tre övriga anknytningsmönstren (trygg, otrygg-undvikande samt 
otrygg-ambivalent) gör avtryck på ledarskap som relation om vi tänker oss att 
de representerar inre bilder hos ledaren av andra människor som:

• Tillgängliga och empatiska 
• Avvisande alternativt allt för påträngande 
• Nyckfulla och oberäkneliga

Detta är en sammanfattande förenkling som kan fungera som en tankemodell 
för att reflektera över en djupare koppling till anknytningsmönster (Josefsson 
och Linge 2015).

Värden
Vad är viktigt för dig i livet? I vilka situationer och av vilka orsaker brukar 
du känna dig kränkt? Om vi utgår från att värden är upplevda erfarenheter 
mer än semantik är de inte alltid självklara eller tydliga för oss. Att utforska 
känslan när du blir kränkt är ett sätt att hitta dina värden. Värden i den här 
meningen är ofta mycket viktiga för oss. Om vi är lite drastiska kan vi säga att 
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våra värden är idéer som vi är beredda att leva och dö för. 
Vi människor kan utforska vilka våra värden är. Ett sätt att göra det är 

att fundera på egna upplevda erfarenheter, som vi tycker präglar vad som 
framstår som viktigt i vårt liv. Om vi till exempel har varit med om att någon i 
vår närhet ljugit för oss i någon viktig sak, har kanske ärlighet blivit ett av våra 
värden. Eller om vi haft missbruk i vår närhet, kanske drogfrihet har blivit ett 
värde för oss. Våra värden kan vi ofta känna i hela vår kropp. Barn som har 
levt med missbrukare och som har blivit medberoende, brukar ”känna i mag-
gropen” om det är alkohol på gång i något sammanhang. Det kan vi tolka som 
att vi känner värden intuitivt och att vi inte behöver rättfärdiga dem. De bara 
”är” och det är här och nu vi upplever dem. Ibland är det tydligt för oss vad 
som skapar våra reaktioner, men andra gånger är det kanske mindre tydligt, 
eftersom våra värden dessutom kan få olika uttryck hos oss. 

Våra värden är inte alltid lätta att få fatt i. I konflikter brukar de bli lite 
mer synliga. Där kan vi identifiera vad som är viktigt för oss, och vi är oftast 
beredda att agera när någon försöker ”sätta sig på oss”; eller ”trampar på våra 
värden” som vi också skulle kunna uttrycka det. Det som kan hända i konflik-
ter i till exempel en arbetsgrupp är att en persons värden kolliderar med någon 
annans värden. En värdekrock har uppstått. 

Varför skulle värden vara så viktiga för oss? Givet det ovan sagda kan våra 
värden vara det som i mångt och mycket påverkar oss och våra val här i livet. 
Våra värden är vår kompass i livet och hjälper oss att navigera. Värdena är det 
som verkligen är viktigt för dig och mig, och som hjälper oss att skapa mening.

I dagens organisationer arbetas det ganska mycket med värden och värder-
ingar. Det kan sägas vara en trend i organisationsvärlden, men den värdegr-
und som byggs upp där är oftast av semantisk karaktär. Det är en intellektuell 
konstruktion av saker som vi av något skäl tycker är viktiga. Ibland innebär 
det att det blir svårt att få engagemang i värderingsfrågor på samma sätt som 
medarbetarnas egna och ibland starka känslomässiga och affektivt laddade 
upplevelser. Det sätt att se på värden som vi jobbar med i utbildningen byg-
ger, som beskrivits tidigare, på upplevda erfarenheter och kan vara helt fritt 
i förhållande till den organisation deltagarna finns i. Många ledare som jag 
möter har mycket svårt att frigöra sig från sin organisation och identifierar sig, 
på gott och ont, väldigt mycket med organisationen och den värdegrund som 
man upplever finns där. 

Som en övning för att utforska deltagarnas värden och knyta samman 
dessa med det personliga ledarskapet gör vi följande: 

Övning: Värden i det personliga ledarskapet
I all enkelhet får deltagarna börja med att fundera över vad som 
är viktigt i deras liv utan att censurera sig själva och sedan skriva 
ned detta i enstaka ord eller begrepp om det går. Nästa steg är att 
försöka reflektera över om dessa ord går att härleda till någon spe-
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ciell händelse i deltagarens liv och som kan sägas vara en upplevd 
erfarenhet och även detta ska skrivas ned. 

Med detta material går deltagarna ihop i mindre grupper för att 
en i taget under en stund få vara i centrum för övriga gruppens 
utforskande och coachande.

Efter det har de flesta deltagarna kommit fram till något eller 
några ord eller begrepp ur sin egen historia som de kan börja byg-
ga sin egen ledarvision på. Syftet med den är att ge drivkrafter och 
den kan också vara utgångspunkt för konkretisering i form av mål 
för personens ledarutveckling.

När jag har utformat arbetssättet i utbildningen har jag valt att tro på att värden 
finns - alltså en slags värderealism som innebär att våra värden har avgörande 
betydelse för våra intentioner. Eftersom jag arbetar med deltagarnas egna 
upplevda erfarenheter kan jag tänka att deltagarens värden inte är detsamma 
som fakta som kan sägas vara sanna eller falska. Värden ska här ses som att de 
står i en unik relation till varje deltagare och att normativa uttalanden utifrån 
det ska hanteras som fakta, men kanske bara för den individen. En rimlig 
konsekvens för ledare i arbetsgrupper där normer utvecklas utifrån deltagar-
nas värden kan därför vara att reflektera medvetet tillsammans. Är gruppens 
normer uttalade och tydliga? Ser och förstår medarbetare på arbetsplatsen 
kopplingen mellan individers värden och de normer som finns uttalade eller 
outtalade i gruppen? Tycker vi att det finns goda skäl att ha just dessa normer 
som gemensam värdegrund? (Stiwne 2008)        
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Sammanfattande diskussion och  
lärande för deltagarna
Den här texten har haft som syfte att beskriva och reflektera över hur och 
på vilka grunder vi arbetar med att utveckla det personliga ledarskapet inom 
ramarna för utbildningen Ledarskap i kommuner. I texten finns en ambition 
att lyfta fram de aspekter och tankar om ledarskap som kan sägas utgöra 
programmets grundkomponenter och vad som kan vara det personliga i det. 
Valet att rikta stor uppmärksamhet mot teman som involverar personer och 
det personliga är grundat på min egen erfarenhet av att dessa har betydelse 
för den enskilde ledaren, den grupp som denne leder, den organisation som 
ledaren finns i och inte minst för det resultat man vill uppnå. 

Utbildningens specifika teman kombinerade med arbetssättet har visat 
sig skapa positiva upplevelser och lärande från utbildningen. Detta kan sam-
manfattas i fem komponenter.

1. Öppenheten i gruppen
I det inledande mötet med deltagarna är det viktigt att skapa förutsättningar 
för en god och öppen stämning i gruppen. Ett sätt att bjuda in till det har varit 
tydlighet med de etiska reglerna i utbildningen (till exempel att det vi pratar 
om i våra möten är bara för oss som är där). Det kan vara accepterat att berätta 
för andra om vilka olika moment som ingår i utbildningen, men inte berätta 
vem som har sagt vad eller vad någon deltagare berättat i förtroende för andra 
deltagare. Vidare har vi uppmanat deltagarna att visa sig i gruppen, det vill 
säga vara så personlig som man själv vill och vågar. Det ökar förutsättningarna 
för att få respons på sina egna tankar och känslor. De deltagare som tidigt 
klivit fram och visat sig i gruppen har i stor utsträckning bidragit till att andra 
deltagare vågat dela sina tankar och känslor med andra. 

2. Det kollegiala stödet
Ett sätt att skapa det kollegiala stödet är att vi vid varje möte inom utbild-
ningen startar med vad vi kallar en incheckning. Under detta moment kan 
varje deltagare fritt få säga saker om sitt nuläge och berätta om hur man har 
det just nu för att om möjligt bättre kunna ”landa” i mötet för utbildningen; 
till förmån för att vara ”här och nu”. Det deltagarna säger i samband med 
incheckningen ska få stå oemotsagt och inte bli en del av eller dra igång en 
process i gruppen. Men alla lyssnar och delandet blir ibland påtagligt även 
om inget öppet sägs i relation till det som just uttalats. Tillsammans med allt 
aktivt kommunicerande i olika övningar vi gör brukar en relativt vanlig up-
plevelse hos deltagarna vara att det är befriande att dela med sig av vardagliga 
dilemman och se att många brottas med samma frågor samt att få stöd för de 
lösningsidéer man har.                                                
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3. Förhålla sig till sitt ledarskap i utmanande situationer
De flesta ledare har upplevelser av situationer, personer eller personligheter 
man upplever som besvärliga eller utmanande. Att relativt ostört få prata 
om, få frågor och formulera sig och inte bara få färdiga lösningar, kring detta 
är en viktig del av lärandet om sitt ledarskap. Det har också upplevts som 
värdefullt att försöka se sin egen del i det som händer i de olika situationerna 
i sitt vardagliga ledarskap. Är det den andra personen eller min egen reaktion, 
mina tankar och känslor som blir dilemmat? Vad händer med mig i mötet 
med dessa situationer, personligheter och personer? Att ibland kunna ”backa 
ut” ur situationer och reflektera över sig själv och det som händer, mer än bli 
indragen i processen, är en viktig färdighet. Oftast är det enklare att utifrån 
den positionen kunna påverka sig själv än att påverka den andre. Kanske kan 
ledaren påverka sina tankar som i sin tur påverkar känslorna här och nu?

4. Få återkoppling på sin egen person
Gruppen och vi som leder utbildningen fungerar i utbildningen som en spegel 
för den enskilde deltagaren, dennes ledarskap och sättet att vara professionell 
och personlig i utbildningen. Jag som utbildningsledare av processen i Le-
darskap i kommuner strävar efter att ge respons på det olika deltagare säger 
och gör; både spontant men också med en tydlig struktur. Fyra inslag blir 
till lite mer speciella tillfällen för personlig återkoppling; (1) stödgrupperna 
(tre mindre grupper som deltagarna själva organiserat efter vissa kriterier), 
(2) den möjlighet som alla har att boka tid för enskilt samtal med mig, (3) 
internatet där vi arbetar med projektioner samt (4) det sista internatet då alla 
i gruppen får beskriva sin egen utveckling under utbildningstiden och sina 
behov av utveckling framåt i tiden. 

Här kan det vara speciellt viktigt att framhålla stödgrupperna som delta-
garna själva organiserat under utbildningstiden. Dessa är fasta grupper som 
har egen tid vid varje internat. Där äger deltagarna själva agendan och kan 
dryfta de frågor och fördjupa sig i det som den stödgruppen själv valt att 
avhandla. 

5. Reflektioner över allt som kan påverka ledarskapet
Deltagarna i utbildningen upplever inte att alla teman vi berör är helt obe-
kanta för dem. Men att öka medvetenheten och förståelsen för vidden i dessa 
teman och dess betydelser för ledarskapet kan medföra en och annan ”aha”- 
upplevelse. Ökad medvetenhet och att se mer av olika fenomen möjliggör 
genuina val att utveckla sitt ledarskap i önskvärd riktning. Ibland kan den 
ökade medvetenheten också leda till känslor av obehag men även ödmjukhet 
inför den komplexitet som finns i rollen som ledare. Osökt ser också delta-
garna i utbildningen ibland behovet av reflektion och lärande av samma saker 
som vi berör i utbildningen, i den grupp man leder i det vardagliga arbetet. 
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En fördel som ledare för utbildningens del med fokus på personlig 
utvecklingär att jag genom hela programmet får följa ledarnas personliga 
reflekterande och hur de utvecklas och växer i sin roll som ledare. De stän-
diga idéer vi fått av deltagare och andra till förbättringar av utbildningen har 
bidragit till det genuina och väl fungerande Ledarskap i kommuner vi har 
idag. Att arbetssätt och innehåll bidrar till det deltagarna blivit inbjudna till, 
och accepterat med sin anmälan, tycker jag är tydligt. Att i det personliga 
ledarskapet arbeta med det som redan är - det deltagarna har med sig, tycker 
jag är en framgångsfaktor. Jag litar på att deltagarnas berättelser om lärande 
och betydelse av utbildningen är ärligt menat. Men jag ser också fram emot att 
utbildningen blir ”synad i sömmarna” av flera intressenter. Detta kan stödja  
den vidare utvecklingen och lärandet i ett viktigt ämne.
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Att utveckla det personliga  
ledarskapet i grupp

Hur hanterar jag konflikter? Vilka känslor styr mitt handlande? Hur  
påverkas mina medarbetare av mitt sätt att kommunicera? Detta är  
några av frågeställningarna som ledarskapsutbildningen Ledarskap  
i kommuner kretsar kring och som den här rapporten handlar om. 

Utbildningen Ledarskap i kommuner har bedrivits av Centrum för  
kommunstrategiska studier (CKS) sedan 2010 tillsammans med CKS  
samverkanskommuner och vänder sig till kommunala chefer på nivån 
närmast under kommunchefen. 

Utbildningen har två ben: det ena utgår från samhällsvetenskapliga 
fält med fokus på kommun relevant forskning och det andra från psyko-
logiska och beteende vetenskapliga perspektiv med fokus på personlig 
utveckling. Lennart Kågström, beteendevetare, har varit ansvarig för den 
senare delen där deltagarna utforskar sitt personliga ledarskap och han  
beskriver handfast i den här rapporten arbetssätt och lärdomar från den 
processinriktade utbildningen och hur det kan ge skjuts åt deltagarnas 
personliga utveckling. Kontakt, kontaktstilar, att nyfiket utforska, dialog, 
affekter, anknytning och värden är centrala  företeelser i såväl utbild-
ningen som i rapporten.




