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Sammanfattning 
 
Studiens utgångspunkt var att undersöka hur man kan arbeta med organisations-
utveckling utifrån ett Tavistockinspirerat förhållningssätt. Den grupp som 
studerades var fem deltagare i ett chefs- och ledarutvecklingsprogram för 
mellanchefer i en primär- och tandvårdsförvaltning. Syftet med studien var att 
dokumentera de intervjuade mellanchefernas berättelser om hur de beskriver sitt 
ledarskap före, under och efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Vi ville 
utröna om intervjupersonerna säger sig uppleva någon kvalitativ förändring i sitt 
ledarskap som ett resultat av kursen, och vad denna förändring i så fall består av. 
En narrativ, hermeneutisk metodansats valdes och kvalitativa, semistrukturerade 
intervjuer genomfördes. Vid diskussionen kring berättelserna användes en 
psykoanalytisk teoribildning kring omedvetna processer. Resultaten visar att 
varje individ berättar om en upplevd kvalitativ förändring utifrån de subjektiva 
förväntningar och behov de hade före kursens början. Det är svårt att avgöra om 
den kvalitativa förändringen består i att omedvetna processer blivit medvetande-
gjorda. Frågan är om de erhållit en kvalitativ förändring genom erfarenhets-
baserat lärande och fått insikter som internaliserats, eller om de har lärt in 
kunskap enligt ett traditionellt, och diskursivt, kognitivt förhållningssätt. 
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Förord 
 
Första sommarvärmen börjar anas i Stockholm. Två psykologstudenter är på 
psykoterapimässa och får en idé. Så började vårt uppsatsarbete, som vi nu 15 
månader senare avslutar. Vi har drivits av både nyfikenhet och ångest, och 
emellanåt vilat i grundantagandenas sköna skugga. Även om vi har haft ett 
mycket gott samarbete, där vi turats om att dra, så hade uppsatsen inte varit 
möjlig att genomföra utan den välvillighet och hjälp vi erhållit. 
 
Först vill vi rikta ett stort tack till personalcontrollern och den organisation han 
företräder, för att vi fick möjlighet att använda oss av ledarutbildningen och dess 
deltagare. Utan er vore det ingen uppsats. Likaså vill vi tacka konsultföretagen 
MBB Consulting och Valence Consulting AB för ert generösa mottagande och 
er välvilliga inställning till att låta oss komma in i era konsultuppdrag. Ett tack 
också till både den interna och externa konsulten som öppnade dörrarna till 
kursen, och som tog sig tid att sätta oss in i vad själva utbildningen innehöll och 
syftade till. 
 
Våra intervjupersoner – tack, tack, tack! Ni upplät er dyrbara arbetstid och 
delade med er av era berättelser. Efter intervjutillfällena har ni genom dessa 
berättelser funnits hos oss varje dag i åtta månader, och vi hoppas att ni känner 
att vi har gjort er någorlunda rättvisa. Tolkningarna däremot är just tolkningar – 
inga sanningar. 
 
Vår handledare, Elinor Edvardsson Stiwne, till dig riktar vi ett stort varmt tack 
förstås. Du har hela tiden trott på vår uppsatsidé och vår förmåga. Du har både 
drivit oss hårt och uppmuntrat oss. Vi är glada och tacksamma för att du har 
ställt upp och läst våra texter i tid och otid, så att vi kunnat arbeta framåt i den 
takt vi önskat. 
 
Det finns fler som vi vill tacka som på olika sätt ställt upp: Catharina och Stefan 
Jernberg samt Jenny och Magnus Linder för mat och husrum i samband med 
intervjuer, Jens Kufver och Pelle Liljegren för teknisk support, Hanna Dekker 
Linnros och Gunvor Larsson Abbad för genomläsning och uppmuntran. 
 
Till sist vill vi tacka våra familjer som på olika sätt stöttat och uppmuntrat oss, 
samt hållit sig ur vägen när det har behövts… Vi älskar er! 
 
 
Åsa och Christina 
 
 
 
 

 2



Innehållsförteckning 
 

Fem berättelser om ledarskap............................................................................ 5 
 
Bakgrund ........................................................................................................... 5 
Rapportens disposition ...................................................................................... 5 

 
Teoretisk referensram......................................................................................... 6 

 
Teoretiska perspektiv på ledarskap .................................................................. 6 
Öppna sociala system ........................................................................................ 8 
Omedvetna processer ........................................................................................ 9 
Primitiva psykiska försvarsmekanismer .......................................................... 9 
Omedvetna gruppdynamiska skeenden.......................................................... 11 

 
Empirisk forskning ........................................................................................... 13 
 
Utbildning enligt Tavistockmodellen............................................................... 16 
 
Konsultuppdraget.............................................................................................. 17 

 
Uppdragsgivarens beskrivning och intentioner............................................. 17 
Kursens organisation och rollfördelning....................................................... 18 
Konsulternas beskrivning och intentioner..................................................... 19 
Konsulternas roller i processdelen ................................................................. 19 
Processdelens innehåll.................................................................................... 20 

 
Syfte .................................................................................................................... 21 
 
Metod .................................................................................................................. 22 

 
Val av metod .................................................................................................... 22 
Urval av intervjupersoner ............................................................................... 23 
Genomförande av intervjuer........................................................................... 23 
Bearbetning och analys av intervjupersonernas berättelser ......................... 25 

 
Resultat............................................................................................................... 28 

 
Sara före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ....................................... 29 
Sara under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet .................................... 31 
Sara efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ...................................... 33 
Vår tolkning av Saras berättelse .................................................................... 35 
 

 3



Kerstin före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ................................... 36 
Kerstin under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet................................ 38 
Kerstin efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet .................................. 39 
Vår tolkning av Kerstins berättelse ................................................................ 42 
 
Per före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ......................................... 43 
Per under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ...................................... 45 
Per efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ........................................ 46 
Vår tolkning av Pers berättelse....................................................................... 48 
 
Lena före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet....................................... 49 
Lena under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ................................... 50 
Lena efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ..................................... 52 
Vår tolkning av Lenas berättelse .................................................................... 54 
 
Martin före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ................................... 56 
Martin under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ................................ 57 
Martin efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet .................................. 59 
Vår tolkning av Martins berättelse................................................................. 62 

 
Diskussion........................................................................................................... 63 

 
Metoddiskussion.............................................................................................. 63 
Resultatdiskussion........................................................................................... 67 
Begränsningar................................................................................................. 72 

 
Slutsatser ............................................................................................................ 72 
 
Förslag på fortsatt forskning............................................................................ 73 
 
Referenser .......................................................................................................... 74 
 
Bilaga 1 ............................................................................................................... 79 
Bilaga 2 ............................................................................................................... 80 
Bilaga 3 ............................................................................................................... 81 
Bilaga 4 ............................................................................................................... 82 
 
 
 
 
 
 
 
 

 4



Fem berättelser om ledarskap 
 
Bakgrund 
 
Utifrån de olika erfarenheter vi har med oss från våra tidigare yrkesliv in i 
psykologutbildningen har vi reflekterat mycket kring vad det skulle kunna 
innebära att som psykolog arbeta som organisationskonsult. Efter att själva ha 
mött flera organisationskonsulter ”in action” på våra arbetsplatser har det slagit 
oss hur ofta det varit det synliga och konkreta som dessa konsulter tagit fasta på. 
Problem i organisationen har ofta isolerats till att gälla enskilda arbetsgrupper 
eller individer. Vi har ställt oss frågor som ”Vad kan psykologer som yrkes-
grupp tillföra organisationer i förändring?” och ”Vad är vår specialkompetens 
som psykologer i floran av organisationskonsulter och managementkoncept?” 
 
I maj 2004 var vi på psykoterapimässa i Älvsjö där vi bland annat lyssnade på 
en presentation av ett konsultföretag bestående av psykologer/psykoterapeuter 
som arbetade efter en Tavistockinspirerad modell, som bland annat innebar att 
fokus riktades på omedvetna skeenden på individ-, grupp- och organisations-
nivå. Idén föddes att kunna använda konsultföretaget och något av deras kund-
uppdrag för den studie som skulle utgöra vårt examensarbete på psykolog-
programmet.  
 
Konsultföretaget visade intresse för att delta i vår studie och presenterade 
uppdrag som de trodde var möjliga studieobjekt. Efter gemensam diskussion 
rangordnade vi uppdragen utifrån syftet med vår studie. Huvudkriteriet var att 
konsulternas interventioner skulle bygga på psykoanalytiska antaganden om 
medvetna och omedvetna skeenden i förhållande till ledarroll, arbetsgrupper och 
organisation.  Uppdraget skulle också vara slutfört när vår studie gjordes så att 
vi inte gick in och påverkade processen med våra interventioner. Det skulle 
finnas en tydlig början och ett tydligt slut på konsultuppdraget så att vi skulle 
kunna följa en förändringsprocess. Det konsultuppdrag som stämde bäst in på 
våra önskemål blev vårt studieobjekt. Uppdraget ifråga avsåg ett chefs- och 
ledarutvecklingsprogram, delvis baserat på Tavistocktraditionens teoretiska 
grund.   
 
 
Rapportens disposition  
 
För att underlätta för läsaren att följa vårt arbete med denna studie, har rapporten 
disponerats på följande sätt. Som utgångspunkt för arbetet ges en översikt över 
teoretisk referensram och tidigare forskning inom det forskningsområde som det 
valda konsultuppdraget berör – ledarskap och ledarutveckling utifrån ett psyko-
analytiskt perspektiv. Då konsultföretaget inspirerats av Tavistocktraditionen i 
sitt arbete med ledarutveckling, ges vidare en kort generell beskrivning av hur 
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en sådan utbildning, en s.k. grupprelationskonferens, kan utformas. Vidare följer 
en redogörelse för det konsultuppdrag som utgör ramen för vår studie, vilka 
intentioner och mål som uppdragsgivare och konsulter hade med chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet. Utifrån denna inledning och bakgrund presenteras 
sedan vårt syfte med studien och vårt val av metod. Därpå följer själva studien: 
resultatet, i form av deltagarnas berättelser om sitt ledarskap och våra 
tolkningar, diskussion av metodval, diskussion av resultat utifrån vald teoretisk 
referensram samt våra slutsatser.    
 
 

Teoretisk referensram 
 
Teoretiska perspektiv på ledarskap 
 
Boalt Boethiüs och Jern (1996) konstaterar att synen på betydelsen av ledarskap 
och hur vi väljer ledare har växlat genom åren. De rationalistiska ledarskaps-
teorierna (Bass & Stogdill, 1990; Svedberg, 2000) som har sitt ursprung i början 
av 1900-talet, och representeras av centralgestalter som Taylor och Fayol, sätter 
fokus på det mänskliga förnuftet som organisatorisk princip och styrinstrument. 
Taylor och Fayol strävade efter att med vetenskapens hjälp bygga den bästa av 
organisationer och det därtill hörande ledarskapet. Verksamheten i 
organisationer uppfattas som en direkt funktion av mål, vilka i sin tur bestäms av 
en huvudman, t.ex. en bolagsstyrelse. Detta medför att alla handlingar i en 
organisation, oavsett om de utförs av en ledare eller anställda, blir underordnade 
dessa överordnade mål.  Ledarskapet ses som funktionellt, styrt av produktions-
krav. Administration och kvantitativ information betonas. Ledaren betraktas som 
en rationell och logisk person, som organiserar och kontrollerar likaledes 
rationella och logiska anställda.  

 
Som en motreaktion till denna mekaniska syn på människan utvecklades Human 
relations-rörelsens ledarskapsteorier (Bass & Stogdill, 1990; Svedberg, 2000) 
där Mayo kan ses som en betydande förebild. Vid studier av en fabrik i Chicago, 
den s.k. Hawthorne-studien, fann Mayo att materiella belöningar, i form av t.ex. 
pengar, inte styr produktiviteten i lika hög grad som psykologiska faktorer som 
t.ex. grupptillhörighet och solidaritet. Den anställde sågs inte enbart som 
rationell, utan även som en social varelse. Detta var något som den ”goda” 
ledaren måste förhålla sig till.  

 
Vid 1900-talets början lanserades ledarskapsteorier som lyfte fram ledaren som 
den främsta nyckeln till en organisations framgång. Dessa Great Man- teorier 
menar att ledaregenskaper är något som människor antingen är utrustade med 
eller inte; ”leaders are born - not made” (Bass & Stogdill, 1990; Bolman & Deal, 
1997; Brown, 2000; Forsyth, 1999; Robbins, 1984; Svedberg, 2000; Yukl, 
1998). Ledare uppfattas t.ex. som starkare, modigare och mer begåvade än de 
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som de är satta att ledas. En sentida representant för denna livaktiga tradition är 
Maccoby (1982) som vid en analys av sex framgångsrika ledare försökte finna 
de personlighetsdrag som dessa ledare hade gemensamt. Han fann att social 
kompetens, som t.ex. omtänksamhet, ansvarskänsla och förmåga att hantera 
människor, var av större betydelse än rena fackkunskaper. Metaanalyser (Bass & 
Stogdill, 1990) har dock funnit att det är svårt att finna några generella och 
entydiga samband mellan personlighetsdrag och ledarskap.  
 
De som är kritiska till Great Man- teorierna hävdar bland annat att det är i själva 
utövandet, handlingen, som ledarskapet kommer till uttryck. Teorier om ledar-
stilar studerar sambandet mellan ledares handlingar och ledares effektivitet 
(Bass & Stogdill, 1990; Brown, 2000; Forsyth, 1999; Robbins, 1984; Svedberg, 
2000; Yukl, 1998). Företrädare som Blake och Mouton ser ledarskap som 
sammansatt av två grundläggande dimensioner: uppgiftsinriktning och 
relationsinriktning (Bolman & Deal, 1997; Forsyth, 1999; Yukl, 1998). De 
menar att en ledare ska vara bra på båda dessa områden, d.v.s. ha en ledarstil 
som främjar såväl uppgifter som relationer. Med ledarstil avses grundläggande 
drag och mönster i ledarens handlingar. På detta sätt kombineras den rationella 
skolans syn på människan som rationell med Human Relations-skolans syn på 
människan som en social varelse. Genom att kombinera de två grundläggande 
dimensionerna identifierade Blake och Mouton genom studier fem olika ledar-
stilar i en s.k. ”Managerial Grid” Denna indelning kan användas som en 
referensram för att beskriva och utöva effektivt ledarskap. Blake och Mouton ser 
en kombination av hög uppgiftsinriktning och hög relationsinriktning, ”ideal-
chefen”, som den mest effektiva ledarstilen.  

 
Dessa statiska bilder av ledarskapet, att det skulle finnas vissa ledaregenskaper 
eller en viss ledarstil som är ”bäst” i alla lägen, utmanades från 1960-talet och 
framåt av teorier som fokuserade på ledarskapets situationsberoende. Dessa 
kontingensteorier, som fortfarande har en stark ställning inom ämnesområdet, 
ser ledarskapet mer som en relation än som en position (Bass & Stogdill, 1990; 
Bolman & Deal, 1997; Brown, 2000; Robbins, 1984; Svedberg, 2000; Yukl, 
1998). Blanchard och Hersey (1993) är välkända representanter för denna 
tradition med sin teori om situationsanpassat ledarskap. De tänker sig, i likhet 
med Blake och Mouton, att ledarskapet forma i brytningen mellan en uppgifts- 
och en relationsdimension. Till skillnad från Blake och Mouton anser de 
däremot inte att det finns en ”idealchef” som är effektiv i alla grupper och i alla 
situationer. De tänker sig att den mest ändamålsenliga ledarstilen beror på 
situationen. Det situationsanpassade ledarskapet kan beskrivas utifrån en 
utvecklingskurva med fyra stadier som karaktäriserar gruppens utvecklingsnivå, 
”mognad”, för en speciell uppgift. Viktiga faktorer i detta synsätt är ledarens 
lyhördhet för gruppens mognadsnivå gällande kompetens och motivation i 
förhållande till uppgiften. Ledarens främsta uppgift är i denna modell att hjälpa 
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gruppen utvecklas genom de olika stadierna genom att vara flexibel i valet av 
ledarstil. Olika grader av uppgiftsmognad kräver olika typer av situations-
anpassat ledarskap. En effektiv ledare uppvisar fyra olika ledarstilar under 
gruppens livscykel: från styrande, via entusiasmerande och deltagande, till 
delegerande ledarstil.  

 
Parallellt med dessa huvudinriktningar bland ledarskapsteorier har psyko-
analytiska tankegångar och Tavistocktraditionens teoribildning vunnit gehör 
som ett kompletterande synsätt (de Board, 1978; Boalt Boethiüs & Jern, 1984, 
1996; Kaufmann & Kaufmann, 2005; de Swarte, 1998). Tavistocktraditionens 
teoretiska grund består huvudsakligen av systemteori och psykoanalytisk teori 
och utmärks av två grundläggande antaganden (AGSLO, 2004; Boalt Boethiüs 
& Jern, 1996; Gould 2004). Det ena antagandet innebär att man betraktar 
individer, grupper och organisationer som öppna sociala system (systemteori). 
Det andra antagandet bygger på föreställningen om att människors tankar, 
känslor och handlingar inte bara är rationella, utan även påverkas av känslor och 
föreställningar som är omedvetna, s.k. omedvetna processer (psykoanalytisk 
teori).  
 
 
Öppna sociala system 
 
Från systemteorin kommer antagandet att individer, grupper och organisationer 
kan förstås som öppna sociala system som existerar genom sitt samspel med 
omgivningen – en inre värld som interagerar med en yttre verklighet (Rice 1965, 
1984). När det gäller den enskilda individen tänker sig Rice att systemet består 
av individens inre, intrapsykiska, värld med hans eller hennes tankar, känslor 
och handlingar. Individen existerar som ett öppet system och interagerar med 
den värld som han eller hon lever i och försöker att skapa en balans mellan egna 
inre krav och behov och omgivningens krav. Vår förmåga att handla, tänka och 
känna som individer präglas av den gemenskap vi ingår i, men vi har också 
inflytande över den helhet vi är en del av. Av betydelse, enligt Rice (ibid.), är 
betoningen på utbytet mellan vad som finns innanför och utanför en gräns, 
oavsett om denna gräns är på individ-, grupp- eller organisationsnivå. Hos 
individen är det jaget som är gränsvakt, d.v.s. har hand om utbytet och upprätt-
håller ett gott hälsotillstånd och ett autonomt förhållningssätt. Jaget tar på sig 
ledarrollen inom individen. Ett moget jag utmärks av att det kan definiera 
gränsen mellan vad som är innanför, intrapsykiskt, och vad som är utanför samt 
hur utbytet, de interpersonella relationerna, ska gå till. I en organisation eller en 
grupp ligger huvudansvaret för definition av gränser och kontroll av utbyte över 
gränserna hos dess ledning.  
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Omedvetna processer 
 
Det andra antagandet, som hämtar sin teoretiska referensram från psykoanalytisk 
teoribildning, bygger på föreställningen om att människors tankar, känslor och 
handlingar inte enbart är rationella, utan även påverkas av känslor och före-
ställningar som individen av olika skäl inte vill tillstå för sig själv. För att 
undvika dessa dolda, ofta omedvetna processer, utvecklar individen olika 
försvarshållningar (Boalt Boethiüs, 2003; Boalt Boethiüs & Jern 1984, 1996; 
Gould, 2004). Antagandet om omedvetna processers inflytande över individer 
har vidgats till att även omfatta omedvetna processer i organisationer och 
grupper (Armelius, 1985; Armelius & Armelius, 1995; Boalt Boethiüs, 2003). 
Det som sker i grupper och organisationer kan inte alltid förstås enbart med 
hjälp av rationellt tänkande. Inte minst betonas samspelet mellan ledare och 
ledda samt gruppens betydelse för utvecklingen av ledarskap. En viktig del i 
arbetet både som ledare och som medarbetare är att vara medveten om hur lätt 
omedvetna önskningar, behov och dolda skeenden kan ta över och dominera 
arbetet under kortare eller längre tid.  Av särskilt intresse är Kleins teorier om 
primitiva psykiska försvarsmekanismer samt Bions antagande om omedvetna 
processer i grupper (Boalt Boethiüs, 2003; Boalt Boethiüs & Jern 1984, 1996; 
Gould, 2004).   
 
Primitiva psykiska försvarsmekanismer 
 
I psykoanalytiskt orienterad ledarskapslitteratur dominerar, enligt Boalt 
Boethiüs (2003), ett relationellt perspektiv på ledarskap, där ledarskapet ses som 
ett samspel mellan ledare och ledda. Clemedson (2003) konstaterar att ledarskap 
alltid involverar minst två personer – den som utövar ledarskapet och den som 
bekräftar det genom att låta sig ledas. Relationen mellan ledare och ledda har 
drag gemensamma med relationen mellan t.ex. föräldrar och barn, storasyskon 
och småsyskon. Alla dessa relationer är asymmetriska med avseende på makt, 
ansvar och befogenheter. Boalt Boethiüs (2003) menar att dessa tidiga nära 
relationer, som utgör mönster som präglar vårt förhållande till auktoriteter och 
till samarbete, utvecklas och modifieras med tiden.  
 
Såväl barnet, som den vuxne, kan sägas leva i två världar; den inre, som 
individen kan hantera själv, och den yttre, som individen inte alltid kan påverka. 
När den yttre världen blir för obegriplig anpassar sig individen genom att skapa 
ordning i den inre. Omvänt gäller även att om individen upplever sin inre värld 
som obegriplig eller kaotisk, kan anpassningen ske genom att skapa ordning i 
den yttre världen (Granström, 2000; Kernberg, 1980). Ordning skapas framför-
allt med hjälp av fyra primitiva psykiska försvarsmekanismer: projektion, 
projektiv identifikation, introjektion och klyvning. Den psykoanalytiker som 
främst är känd för sin beskrivning och analys av dessa mekanismer är Melanie 
Klein. Kleins bidrag till den psykoanalytiska teoribildningen, som grundar sig på 
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hennes erfarenhet som barnanalytiker, har haft stor betydelse, även om hennes 
tankegångar har varit och fortfarande är förhållandevis kontroversiella (de 
Board, 1978; Granström, 2000; Kernberg, 1980; Kernberg, 1998). 
 
Projektioner innebär, enligt Klein (1984, 1993), att barnet, eller den vuxne, för-
flyttar delar av sig själv in i någon annan. Inte i fysisk mening, utan i den 
representation eller föreställning om den andre som individen bär på i sin inre 
värld. Projektion innebär inte att den andre individen förändras, utan det är i den 
egna föreställningen om den andre som denne tillskrivs nya känslor eller egen-
skaper. Vi tillskriver andra såväl goda som dåliga känslor, egenskaper eller 
handlingar som vi har, men av olika skäl inte kan eller vill tillstå. Detta är ett 
exempel på omedvetna skeenden som kan skapa betydande problem i relationen 
mellan t.ex. ledare och ledda. Vid studier av arbetsgrupper har Boalt Boethiüs 
(1989) funnit tre vanliga situationer som stimulerar projektioner genom att de på 
olika sätt kan uppfattas som hotande och skapa osäkerhet. Det handlar om 
situationer där en individ är den enda i sitt slag, t.ex. enda kvinnan bland enbart 
män. Det kan även röra sig om situationer, där individen beter sig på ett sätt som 
uppfattas som annorlunda jämfört med övriga gruppmedlemmar, t.ex. genom att 
vara mer frispråkig. Situationer där individen har en annan roll än de övriga, 
t.ex. genom att anta rollen som ledare kan också vara ett tillfälle som stimulerar 
projektioner. Enligt Granström (2000) kan människor i grupper gemensamt 
projicera egenskaper på andra individer eller grupper. Mobbning kan ses som en 
form av projektioner, som inte åtgärdats i tid.  
 
Klein (1984, 1993) använder begreppet introjektion för att beskriva hur den yttre 
världen inte enbart upplevs som någonting utanför individen, utan tas in i självet 
och blir en del av individens inre värld. Individen införlivar några av objektets 
egenskaper och påverkas av dem. Introjektion är en viktig process i samband 
med att barnet identifierar sig med goda egenskaper hos modern.  
 
Projektion, liksom introjektion, är en process som utspelar sig i individens inre 
föreställningsvärld. Det är en representation av objektet som är föremål för 
projektionen. Men då våra föreställningar styr vårt handlande, är det högst 
troligt att vi även behandlar individer i vår omgivning utifrån de föreställningar 
vi har om dem. Projektiva processer kan ibland leda till att den person, eller 
grupp, som genom interaktion utsätts för projektionerna införlivar dem och 
handlar i enlighet med deras innehåll (Klein 1984, 1993). Projektionen blir en 
form av självuppfyllande profetia. Man talar då om projektiv identifikation.  
 
Ett fenomen som hör samman med begreppen projektion och introjektion är 
splitting (klyvning) (Klein 1984, 1993). Det handlar om barnets benägenhet att 
uppleva objekt, eller sig själv, som antingen goda eller onda. Det splittrar eller 
delar upp sin föreställning om objektet i goda eller onda delar, för att sedan 
hantera en del i taget. Denna anpassningsprocess hjälper barnet att stabilisera 
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och kontrollera den inre världen av objektsrelationer. Splitting kan ses som ett 
primitivt sätt att i vuxen ålder hantera intrapsykiska konflikter som kan uppstå 
då livsvillkoren är svårbegripliga eller när situationer är svårhanterliga för 
individen.  
 
 
Omedvetna gruppdynamiska skeenden 
 
En av de mest kända och använda teorierna baserad på psykoanalytisk teori 
gällande grupper är W.R. Bions vidareutveckling av Kleins teorier om primitiva 
försvarsmekanismer (Boalt Boethiüs, 2003; Boalt Boethiüs & Jern, 1996; 
Clemedson, 2003; de Board, 1978; Gabriel, 1999; Granström, 2000; Kjellqvist, 
2001; Rioch, 1984). Utifrån sitt arbete med terapigrupper vid Tavistock-kliniken 
på 1930- och 1940-talet växte Bions teorier, eller modeller som han föredrog att 
kalla dem, fram som samlade reflektioner över vad han tyckte sig kunna se i 
terapigrupperna, d.v.s. teorierna är grundade på kliniska observationer. Hans 
exempel är för det mesta tagna från mindre terapigrupper, även om han tänker 
sig att teorierna kan sägas ha en allmän giltighet, då han generaliserar till större 
formationer som t.ex. ”adeln”, ”armén” och ”kyrkan”. Bions teorier har senare 
tolkats och vidareutvecklats av forskare som tillämpat dem i andra kontexter, 
t.ex. arbetsgrupper. (Armelius & Armelius, 1995; Granström, 2000; Granström 
& Stiwne, 1986; Kjellqvist, 2001; Rioch, 1984).  
 
En central tanke hos Bion (1961) är att det i varje grupp på ett metaforiskt plan 
finns två grupper närvarande: arbetsgruppen och grundantagandegruppen. 
Gruppen beter sig som om det fanns två grupper. Med detta menar Bion att det i 
varje grupp finns två aspekter eller två olika sätt att bete sig. Då tillståndet i 
gruppen kännetecknas av uppgiftsinriktning och problemlösande betecknar han 
gruppen som en arbetsgrupp. Arbetsgruppen är medveten om sitt syfte och kan 
definiera sin uppgift. Detta är något av ett rationellt och moget idealtillstånd, ett 
tillstånd som gruppen dock inte kan upprätthålla någon längre tid. Aktiviteterna i 
arbetsgruppen störs hela tiden av andra psykiska aktiviteter som innehåller 
känslomässigt material. Istället för att vara rationella tycks gruppmedlemmarna 
skaffa sig en ny gemensam uppgift, en kollektiv regression uppstår. Gruppens 
aktiviteter vilar på nya, outsagda eller omedvetna, antaganden eller fantasier. 
Försvar som projektion och förnekande används flitigt. Gruppen har trans-
formerats till en grundantagandegrupp. De nya föreställningarna, grundantag-
andena, är ofta förknippade med projektioner riktade mot ledaren i gruppen och 
har det gemensamt att de vanligtvis hindrar gruppen från att utföra den uppgift 
de samlats för.    
 
Enligt Bion (1961) finns det i grupper tre vanliga känslomässiga tillstånd av 
regressiv karaktär, från vilka man kan härleda tre grundantaganden: beroende, 
flykt/kamp och parbildning. Beroendegruppen kännetecknas av att deltagarna 
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överlämnar allt ansvar till ledaren, de lutar sig mot och förlitar sig på att han 
eller hon tar ansvar för både arbetet i sig och för deltagarna. Flykt/kampgruppen 
uppstår då gruppens medlemmar istället för att ta ansvar för arbetet sysslar med 
flyktmanövrar, utser syndabockar, konkurrerar inbördes med varandra i gruppen 
eller vänder sig mot en yttre, verklig eller inbillad, fiende. I parbildnings-
gruppen är antagandet att deltagarna samlats i ”fortplantningssyfte”, för att få 
fram en Messias – en människa, en idé, ett Utopia – som ska rädda gruppen från 
uppgiftens krav. Stämningen i gruppen är hoppfull, varm och flirtig. Gruppen 
lämnar över ansvaret på ett ”par” som man hoppas och tror ska kunna 
frambringa den efterlängtade Messias.  
 
Beroende på vilket grundantagandetillstånd som gruppen befinner sig i 
förändras även ledarens roll. Ledaren väljer inte sin roll själv, utan det är snarare 
gruppen som väljer en roll till ledaren (Bion, 1961; Granström, 2000; Stiwne, 
1983). I beroendegruppen är ledaren aktiv och beteendet kännetecknas av 
omnipotens, d.v.s. en hög tilltro till egen förmåga och omdöme. Det är grupp-
medlemmarnas hjälplösa och okunniga uppträdande som formar denna ledarroll. 
Bildligt talat kan man säga att deltagarna snarare bärs än leds av ledaren som 
fungerar som en allvetande förälder. Om ledaren inte ställer upp på denna roll, 
utövar gruppen sanktioner i form av t.ex. påtryckningar och smicker. Hjälper 
inte detta kan ledaren antingen avsättas eller så accepterar gruppmedlemmarna 
kraven och växer i arbetsansvar. Flykt/kampgruppens medlemmar leds inte 
heller av sin ledare. De undviker att arbeta med den uppgift de har fått sig ålagd, 
eller riktar sina aktiviteter mot en yttre eller inre fiende. Den accepterade ledaren 
för en grupp i detta tillstånd är en person vars krav på gruppen ger möjlighet till 
flykt eller aggressivitet. Ställer ledaren krav som inte uppfyller det villkoret 
ignoreras han eller hon av gruppen. Ledaren själv kan t.ex. vara passiv och 
undvika att återföra gruppen till den huvudsakliga arbetsuppgiften. Om fienden 
anses finnas utanför gruppen kan ledaren ibland ses om en anförare som leder 
sin trupp i anfall mot fienden. Men det är inte ovanligt att det är just ledaren som 
definieras som en inre fiende, en syndabock som får bära gruppens ångest. 
Ledaren i parbildningsgruppen är neutraliserad, detta gäller även om ledaren 
ingår som en del av det par som tar över kommunikationen i gruppen. Ingen 
egentlig ledare är eller behöver vara närvarande. Gruppen lever genom paret i 
hopp om att det ska skapas en ny ledare, en ny tanke eller någonting som kan 
lösa de problem som finns. Det väsentliga är dock att denna nya ledare inte 
kommer, eftersom det är just frånvaron och omnipotensen hos denna som 
gruppen har behov av i detta grundantagandetillstånd. I arbetsgruppen uppträder 
både ledare och deltagare som kompetenta, vuxna och ansvarsfulla kollegor. Det 
kan därför vara svårt att urskilja olika roller, ledaren kan ses om ”en i gänget”, 
mer än någon som de övriga följer.  
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I de flesta grupper skiftar man mellan att vara en arbetsgrupp och en grund-
antagandegrupp (Bion, 1961; Granström, 2000; Rioch, 1984). Ingen grupp orkar 
vara en arbetsgrupp allt för länge, utan behöver då och då ”vila” och samla nya 
krafter. Att övergå, för ett tag, till ett grundantagandetillstånd kan ses som något 
naturligt, oundvikligt och t.o.m. nödvändigt för att gruppen ska kunna överleva. 
En grupp som vill utvecklas och som strävar efter att lösa sin uppgift får dock 
inte fastna i ett grundantagandetillstånd allt för länge. Enligt Clemedson (2003) 
är det inte ovanligt i arbetslivet att irrationell dynamik, grundantaganden, tagit 
överhanden och blivit en del av gruppens kultur. Gruppmedlemmarna har med 
tiden blivit oförmögna att ändra på mönstret och ser inte vad de själva gör för att 
upprätthålla det. I stället använder de gärna mystifierande beskrivningar som 
”det sitter i väggarna” och liknande. Granström (2000) konstaterar att det går att 
urskilja tre olika funktioner som grundantaganden kan ha för en grupp: som 
befrielse från arbetet (kollektivt regressivt försvar mot krav och stress), som stöd 
för arbetet (välbehövlig vilopaus, regression i arbetets tjänst) eller som 
ersättning för ett grundantagande som inte längre kan fungera ångestbefriande.  
 
Bion (1961) använder begreppet valens för att beskriva individers benägenhet att 
inta roller i vissa speciella grundantagandegrupper. Alla människor har inte 
någon tydlig valens, medan andra är mer uttalat beroende, flyktbenägna eller 
kampinriktade. Bion vill med begreppet valens, som Rioch (1984) beskriver det, 
visa på ett sätt att tänka om människan i hennes funktion som en social varelse. 
Valens i grundantagandegrupper motsvarar, enligt detta sätt att se, samarbete i 
arbetsgrupper. Samarbetet i arbetsgruppen kräver eftertanke, mognad och en 
viss grad av organisation. Valens i grundantagandegruppen ställer inga sådana 
krav, utan den uppträder spontant som en funktion av människans tendens att 
söka andra människors sällskap. Enskilda personer kan dock inte enligt Bion 
(1961) driva fram ett grundantagande, utan detta är en grupprocess, inte en 
individuell process. En enskild grupp uppvisar ett likartat mönster gällande 
grundantaganden i olika situationer, och olika grupper inom en och samma 
organisation, som delar samma organisationskultur, anammar likartade mönster. 
Denna benägenhet att återkomma till vissa bestämda grundantaganden benämns, 
enligt Granström (2000), gruppens propens, och kan sägas vara den kollektiva 
motsvarigheten till det individuella begreppet valens.      
 
 

Empirisk forskning 
 
Det fält som forskning om grupper och organisationer görs inom omfattar flera 
forskningsdiscipliner (t.ex. psykologi, sociologi, antropologi, företagsekonomi) 
och utgår ifrån flera olika teoretiska perspektiv. Då vi var intresserade av 
ledarskap och ledarutveckling utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv började vi 
vårt sökande efter empirisk forskning inom dessa områden. Med empirisk 
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forskning avser vi forskning som skett systematiskt och på vetenskaplig grund 
(Allwood, 1999; Bryman, 2002; Sandell & Wedin, 1995).  
   
Vi gjorde ett flertal sökningar i databasen PsychInfo. Sökningen startade med 
sökorden ”leadership” och ”psychoanalytical theory” och fylldes sedan på 
successivt med flera sökord som alla användes var för sig eller i kombination: 
leadership development, organizational development, experiential learning, 
Tavistock, group relation approach, group dynamics, psychodynamics, 
organizational behavior, unconsciousness, open system theory och evaluation. 
Vi begränsade sökningen till de senaste 25 åren (1980-2005). Resultatet av 
sökningen förvånade oss något, då de ”träffar” vi erhöll var relativt få och oftast 
inte direkt anknöt till det område vi var intresserade av. En anledning till att 
flera sökord lades till successivt var frånvaron av sökresultat med hjälp av de 
ursprungliga sökorden. I de fall ämnet som sökningen genererade var relevant 
för vår uppsats, var innehållet i artikeln eller boken vanligen av teoretisk art, 
d.v.s. redogjorde för teoretiska antaganden och utgångspunkter. Frånvaron av 
empiri, där forskare prövade eller genererade teorier, och frånvaron av praktisk 
tillämpning av teorier var markant.  
 
Vi utvidgade därmed vår sökning, dels via Libris och dels via en hemsida till-
hörande Arbetsgruppen för Studium av Ledarskap och Organisation (AGSLO), 
en svensk stiftelse som arrangerar grupprelationskonferenser enligt Tavistock-
modellen. Resultatet av våra sökningar visade på en brist på empiriskt grundade 
forskningsrön i vetenskaplig mening, men gav oss tillgång till artiklar där för-
fattarna beskriver hur de praktiskt tillämpat psykoanalytisk teori i frågor rörande 
ledarskap och ledarskapsutbildning.      
 
Utifrån ett antal fall beskriver Hirschhorn (1990) ur ett ledarskapsperspektiv hur 
de roller som ledare och ledda har i en postindustriell organisation behöver 
förändras för att möta de nya behov och krav som ställs av en allt mer komplex 
och föränderlig omgivning. Han menar att såväl ledare som ledda måste sam-
arbeta i högre utsträckning än vad som tidigare varit fallet. En mer samarbets-
inriktad relation mellan ledare och ledda kräver ett förändrat förhållningssätt hos 
båda parter. Ledaren måste våga ge upp sin omnipotenta ledarroll, visa sin 
sårbarhet och otillräcklighet, genom att föra in mer av sin person och sina 
känslor i ledarrollen, utan att avsäga sig den makt och auktoritet som ligger i 
rollen. Målet är inte att ledaren ska bli ”en i gänget”. Organisationen behöver 
både ledarens person (känslor) och roll. Medarbetarna, de ledda, måste i sin tur 
förhålla sig till och hantera den känslomässiga ambivalens som kan uppstå hos 
dem då ledaren ”abdikerar” från den omnipotenta ledarrollen. Tidigt 
internaliserade föreställningar om auktoritet ifrågasätts. De måste själva aktivt 
samarbeta med auktoriteten, ledaren, genom att frigöra sig från omedvetna 
önskningar om att sätta sig upp mot ledaren eller passivt böja sig för dennes 
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auktoritet eller försöka ställa sig in hos ledaren. Hirschhorns slutsats är att såväl 
ledare som ledda aktivt måste arbeta med att medvetandegöra de känslor och 
tankar de har kring ledarskap och auktoritetsbegrepp 
 
Stein (1998) diskuterar projektion och projektiv identifikation i ledarskaps-
utbildningar. Han redogör för två fall där han själv som lärare och konsult tycker 
sig ha bevittnat och tagit del av hur dessa två psykoanalytiska mekanismer kan 
ta sig praktiska uttryck. I det ena fallet rör det sig om en individ som har svårt att 
härbärgera sin egen brist på intresseområde och kompetens, och därför 
projicerar dessa brister på andra individer. I det andra fallet rör det sig om en 
grupp som i en diskussion rörande död och etnisk identitet utvecklar ett behov 
av en syndabock, någon att lägga skulden på. Stein (ibid.) menar att det i en 
inlärningssituation vanligen existerar två specifika problem av psykoanalytisk 
natur. Individen som projicerar egenskaper är inte medveten om att detta sker, 
och har därför svårt att ta till sig och arbeta med projektionerna på ett medvetet 
sätt. Den individ som projektionen avser kan på ett påtagligt sätt förnimma att 
egenskaper ofrivilligt har tillskrivits honom/henne. Stein anser att en av 
lärarens/konsultens viktigaste uppgifter är att hjälpa deltagare att bli medvetna 
om, känna igen och hantera egna projektioner. Läraren/konsulten bör själv vara 
medveten om och bearbeta de projektioner som kan förläggas hos denne i rollen 
som lärare, så att projektiv identifikation inte inträffar. Projektioner och 
projektiv identifikation är, enligt Stein, processer som inte går att eliminera, utan 
som kräver att vi som individer ständigt aktivt arbetar med att medvetandegöra 
och hantera dem.    
 
Trots bidrag på praktisk tillämpning av psykoanalytisk teori från t.ex. Hirsch-
horn och Stein var, som tidigare nämnts, frånvaron av empirisk forskning i 
vetenskaplig mening markant. Vi ställde oss därför frågan: ”Hur kan det komma 
sig att det, trots en sådan riklig flora av teoretiska artiklar och böcker, finns så 
lite empiriskt material att tillgå?”  
 
Den psykoanalytiska forskningen om grupper och organisationer karakteriseras 
av Gabriel (1999) som ojämn, dynamisk och fortfarande stadd under utveckling. 
Detta bekräftas av Gould (1991) som konstaterar att det, trots en rik produktion 
av teoretiska begrepp om beteende i organisationer, är förhållandevis lite 
empirisk forskning och praktiskt tillämpbar metodik som genererats. Han menar 
att psykoanalytisk organisationspsykologi i jämförelse med klinisk psykoanalys 
fortfarande befinner sig i sin linda. En förklaring till att psykoanalytisk teori inte 
alstrat särskilt mycket empirisk forskning tror Armelius och Armelius (1995) 
kan vara att abstraktionsnivån i dessa teorier generellt sett är relativt hög, och att 
det därmed ställs stora krav på metodutveckling innan teorin kan användas för 
empirisk forskning. Kernberg (1984) redogör för den osäkerhet han kommit att 
förknippa med sina försök att empiriskt applicera psykoanalytisk kunskap på 
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grupprocesser och ledarskap i organisationer. Han använder sig av metaforer 
och beskriver tillämpning av psykoanalytiska interventioner som ”navigation 
över stormigt vatten” och konstaterar att det kanske är så att konsulten själv 
befinner sig på divanen, istället för bakom den… 
 
Edvardsson Stiwne (1992) konstaterar att en historisk tillbakablick visar att 
gruppforskning traditionellt sett tycks ha varit detsamma som experimentell 
smågruppsforskning. Komplexa fenomen eller större grupper har sällan varit 
föremål för forskning. I synnerhet är det svårt att finna systematiska studier 
grundade på empiriskt eller teoretiskt material, utifrån vilket hypoteser bildats 
eller testats. Forskning som bedrivs utifrån Tavistocktraditionens referensramar 
har, enligt Boalt Boethiüs och Jern (1996), huvudsakligen karaktär av aktions-
forskning. Detta innebär att forskaren förutom att beskriva och analysera 
skeenden i en viss verksamhet även är engagerad som konsult, och därigenom 
bidrar till att förändra den verksamhet som studeras. Ett dilemma med sådan 
forskning är, enligt Edvardsson Stiwne (1992), sekretessfrågan. Organisationer 
där aktionsforskning genomförts vill ofta inte att resultaten publiceras. Gabriel 
(1999) påpekar att konsulten förutom att som forskare undersöka fenomen 
(”hitta sanningen”), även har krav på sig att dels uppnå resultat (”lösa 
problemet”) och dels förhålla sig till uppdragsgivaren. Dessa olika roller kan, 
menar Gabriel, medföra en risk för felkällor i forskningsprocessen. Påverkas 
forskningen av att forskaren själv är delaktig i interventioner och genom att 
denne har en relation till uppdragsgivaren? Är det möjligt att forskaren i avsikt 
att ”lösa problemet” gör avkall på sitt huvuduppdrag, att ”finna sanningen”?  
  
 

Utbildning enligt Tavistockmodellen 
 
Då vi valt att göra vår studie på ett konsultuppdrag som i sitt upplägg är 
inspirerat av Tavistockmodellen, vill vi ge en kort beskrivning av hur en 
ledarskapsutbildning baserad på denna modell kan se ut. Tavistockmodellens 
grupprelationskonferenser bygger på ett erfarenhetsbaserat lärande (Stapley, 
2004). Arbetssättet utgår ifrån övertygelsen att det bästa sättet att lära sig om 
sociala skeenden är att studera dem medan de pågår. Genom att delta i sociala 
skeenden, reella eller skapade i en utbildningssituation, bearbeta dessa 
erfarenheter utifrån de reaktioner som väcks intrapsykiskt, och internalisera de 
insikter som fås, skapas ett erfarenhetsbaserat lärande som utgår från individens 
egna subjektiva perspektiv. Resultatet av en sådan internalisering är ett förändrat 
förhållningssätt till ledarrollen, i såväl tankar som känslor och beteende.  
 
Under en grupprelationskonferens upprättas en tidsmässigt avgränsad 
organisation med en huvuduppgift som ger den dess existensberättigande 
(AGSLO, 2004).  Konferensen innehåller olika moment i smågrupper och i 
storgrupp, där olika uppgifter ska lösas. Inom denna organisation, där 
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konferensdeltagare och ledningsstab samspelar, utvecklas en kultur med 
dynamik, normer och arbetssätt. Ledning betraktas inom Tavistocktraditionen 
som en relation mellan ledare och ledda, där förmågan att följa är lika viktig 
som förmågan att leda. Genom ledning regleras inre och yttre gränser mellan 
system, mellan delsystem, mellan fantasi och verklighet och mellan stabilitet 
och förändring. Att i en grupprelationskonferens delta i de processer som 
utvecklas i spänningsfältet mellan deltagare och konferensstab kan ge deltagaren 
insikter om innebörden av ledning och samverkan, och möjlighet att utforska sitt 
eget förhållande till ledning. Syftet är att erbjuda deltagarna ett tillfälle att öka 
sina kunskaper och insikter om sociala skeenden i grupper och organisationer. 
Genom perspektivväxlingar mellan individ, grupp och konferensen som organ-
isation kan deltagarna bli varse hur egna och andras föreställningar, känslor, 
avsikter och handlingar blir en del av konferensens medvetna och omedvetna 
liv. Deltagarna lär sig genom att göra egna erfarenheter och reflektera över 
dessa. De erbjuds inga färdiga lösningar, och det finns ingen bestämd 
beskrivning av vad som ska läras eller läras ut. Det innebär att varje deltagare 
själv avgör vad som är meningsfullt att lära sig och hur man går tillväga för att 
lära sig detta. I Sverige finns sedan 1974 stiftelsen Arbetsgruppen för studium 
av ledarskap och organisation (AGSLO), som anordnar grupprelations-
konferenser i enlighet med Tavistocktraditionen.  
 
 

Konsultuppdraget 
 

Under studiens planeringsstadium genomfördes intervjuer med såväl beställaren 
som utförarna av konsultuppdraget. Vår avsikt med dessa intervjuer var att få ta 
del av deras beskrivningar av och intentioner med kursen, med fokus på 
processdelen.   
 
 
Uppdragsgivarens beskrivning och intentioner 
 
Det konsultuppdrag vi var intresserade av var ett uppdrag inom ramen för ett 
återkommande chefs- och ledarutvecklingsprogram (nedan även benämnt som 
kursen) inom primär- och tandvårdsförvaltningen i ett landsting.  Beställare och 
huvudansvarig för kursen var förvaltningens personalcontroller. Han fungerade 
även som rektor för chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Programmets 
övergripande syfte, som presenterades i kursbeskrivningen, var ”att genom 
ledarutbildning ge förutsättningar för utveckling av verksamheterna och 
organisationen”. Målgruppen var enligt personalcontrollern chefer i förvalt-
ningen som inte tidigare gått jämförbar utbildning. Deltagarna var 21 
mellanchefer inom den kliniska verksamheten inom primär- och tandvård. 
Främst rörde det sig om nya chefer i förvaltningen, men också chefer som 
arbetat i flera år men inte fått möjlighet att gå någon ledarskapsutbildning. 
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Personalcontrollern förklarar att orsaken till det beror på att organisationen som 
helhet har genomgått en större omorganisation, och att det under den perioden 
inte anordnades någon ledarskapsutbildning 

 
Personalcontrollern vill att cheferna i organisationen ska ha goda förutsättningar 
för att utöva sitt ledarskap. Med goda förutsättningar menar personalcontrollern 
såväl de faktakunskaper som de processkunskaper som varje chef behöver för att 
klara av sitt ledaruppdrag. De två dimensionerna fakta och process återfanns i de 
utbildningsmål som satts upp för kursen. Målet med faktadelen var enligt 
personalcontrollern att ge deltagarna möjlighet att inhämta faktakunskaper som 
stöd för ledning och ledarskap. Det kunde vara moment såsom politisk styrning, 
kontakter med massmedia, jämställdhet, etnisk mångfald och att visa på helheten 
i regionen, berättar han. Processkunskaperna beskriver personalcontrollern som 
verktyg till hjälp för deltagarna att kunna relatera till sig själva som ledare i en 
ledarroll i relation till sina medarbetare, för att kunna hantera konflikter, och för 
att ges möjlighet att utveckla sig själv och sin personalgrupp. Målen för 
processdelen omfattade, enligt personalcontrollern, fördjupad och utvecklad 
förståelse av ledning och ledarskap i en offentlig organisation, samt att del-
tagarna skulle ges möjlighet att utveckla förmågan att uppmärksamma och 
hantera omedvetna grupp- och organisationspsykologiska skeenden, reflektera 
över sitt eget ledarskap och få tillämpa sina lärdomar och erfarenheter. I förläng-
ningen hoppades personalcontrollern att kursen skulle kunna leda till att 
verksamheten utvecklas. I vår studie är det främst deltagarnas berättelser om 
sina erfarenheter av processdelen som vi är intresserade av.  
 
 
Kursens organisation och rollfördelning  
 
Personalcontrollern berättar att han tillsammans med förvaltningens interna 
konsult har lagt grunden för utformningen av kursen. De som genomförde 
utbildningen var den interna konsulten tillsammans med en extern konsult. Den 
interna konsulten, som i organisationen är anställd som personalutvecklare, hade 
det praktiska ansvaret för programmet och hade därmed, enligt henne själv, både 
rollen som kursledare och rollen som intern konsult. Den externa konsulten är en 
av medlemmarna i konsultgruppen vi först tog kontakt med. Han deltog som 
extern processkonsult under processdelen, det vill säga 17 av 25 utbildnings-
dagar.  
 
Kursen genomfördes under nio månader, fördelat på tio tillfällen om samman-
lagt 25 dagar, med omväxlande två- och tredagarstillfällen med övernattning. 
Kursens processdel, som byggde på erfarenhetsbaserat lärande inspirerat av 
Tavistock-traditionen, förlades till de sex tredagarstillfällena och genomfördes 
gemensamt av den interna och externa konsulten, båda som konsulter. Kursens 
faktadel, som förlades till tvådagarstillfällena, byggde på traditionell kognitiv 
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faktainlärning. Då besöktes kursen av olika föreläsare, både från den egna 
organisationen, men också från det omgivande samhället, såsom landstings-
politiker och mediatränare. Samordnare under dessa dagar var den interna 
konsulten som då först och främst hade rollen som kursledare.  
 
 
Konsulternas beskrivning och intentioner 
 
Den externa konsulten, som säger sig ha tjugo års erfarenhet av att arbeta i 
organisationer som extern processkonsult, uppger sig vara inspirerad av 
Tavistock-traditionen i sitt konsultarbete. Han berättar att han varit aktiv i 
arbetet med att formulera kursens övergripande syfte och utforma kursplanen, 
inte minst processdelen. Genom formuleringen ”att genom ledarutbildning ge 
förutsättningar för utveckling av verksamheterna och organisationen” blir inte 
chefs- och ledarutvecklingsprogrammet ett mål i sig, utan ett medel, menar den 
externa konsulten. Med detta syfte kopplas ledarutbildningen samman med 
organisationen, med systemet. Han menar att när arbetet i kursen sker utifrån ett 
sådant syfte så öppnar man upp för omedvetna processer. En viktig del av 
processdelens utformning är, enligt den externa konsulten, att skapa en länk 
mellan vad deltagarna lärt sig på kursen och tillämpning i den dagliga 
verksamheten. Den teoretiska basen i kursen var, enligt den externe konsulten, 
densamma som Tavistocktraditionens teoretiska grund, det vill säga systemteori 
och psykoanalytisk teori. Främst användes Bions teori om grundantaganden, där 
fokus låg på grupprocesser omkring deltagarna som ledare.  
 
Den interna konsulten menar att när målet med en utbildning är att utveckla 
organisationen där medlet är bra chefer för att göra det, så är det en förutsättning 
att utbildningen sker internt i organisationen. Hon berättar att hon träffar alla 
deltagarna före utbildningen för ett avstämningssamtal, och att hon redan då för 
in organisationsperspektivet och visar på hur utbildningen är en del av organisa-
tionen. Som intern konsult är hon själv en länk till organisationen, liksom 
personalcontrollern i egenskap av rektor är en länk mellan utbildningen och den 
styrgrupp i förvaltningen som ansvarar för ledarskapsfrågor. 
 
 
Konsulternas roller i processdelen 
 
Den externa konsulten lyfter fram betydelsen av att han som konsult inte hör till 
organisationen och därför hade möjlighet att kliva åt sidan och betrakta vad som 
hände i rummet med ett utifrånperspektiv, medan den interna konsulten var en 
del av samma organisation som deltagarna. Det gav honom möjlighet att studera 
hur deltagargruppen förhöll sig till sin ledare, det vill säga i det här fallet den 
interna konsulten, och sedan återföra det till gruppen för reflektion.  
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Den interna konsulten beskriver hur de båda under processdelen arbetade som 
processkonsulter. När tillfälle gavs använde de sig av händelser i utbildnings-
gruppen, eller använde sitt ”processöga” som hon uttrycker det, och visade på 
vad som hände i rummet just då. Den interna konsulten säger att hon såg det 
som en grannlaga uppgift att förmedla detta för att inte ”skriva någon på näsan”, 
eller få deltagarna att känna sig dumma. Den interna konsulten beskriver sin 
hållning som att inte vilja framställa sig själv som att hon förstår mer eller ser 
mer, utan att istället försöker uppmuntra deltagarna till ett gemensamt under-
sökande. Den interna konsulten såg också vinsten med att deras konsultroller 
sinsemellan skiljde sig åt, att den externa konsulten i och med att han inte 
tillhörde organisationen hade mandat att ”skruva åt lite hårdare, spetsa till lite 
mer”. 
 
 
Processdelens innehåll 
 
Enligt den interna konsulten innehöll processdelen arbetspass, där teoretiska 
begrepp eller synsätt rörande omedvetna processer och öppna system intro-
ducerades, vilka gruppen sedan arbetade med. Den externa konsulten menar att 
deltagarna inte är så betjänta av ren teori, utan det kursen förmedlar bör kunna 
appliceras på och kännas igen i deltagarnas vardag. Därför använder han sig 
gärna av fall som de för en diskussion omkring.  Exempel på vad som togs upp 
under teoripassen är ledarrollen, konflikthantering, krishantering ur roll- och 
organisationsperspektiv, reflektioner kring hur det är att både leda behandlare 
och samtidigt själv vara behandlare, samt intergrupprelationer.  
 
Den externa konsulten berättar att han använder sig mycket av metaforer. Det 
kan exempelvis handla om var ledaren och/eller personalgruppen befinner sig 
vid en konflikt: ”på planen, i omklädningsrummet och bråkar med någon, eller 
på åskådarläktaren”. Ledaren och/eller personalgruppen kan få ”grus i ögonen 
utav gruppdynamiken” (förblindade), personalgruppen eller ledaren kan få 
”tunnelseende” (bara se en del av problemet). Det kan också vara ett fall som 
presenteras, där han som konsult vill hjälpa deltagarna att vid en konflikt se 
gruppen istället för enskilda personer, något som han kallar för ”att ta ett 
helikopterperspektiv”. Han menar att alla är delaktiga i en konflikt, även de till 
synes passiva: ”Vad gör publiken uppe på åskådarläktaren?" Vem eller vilka 
understödjer de, samtidigt som de själva frånsäger sig allt ansvar?”  
 
Ett återkommande tema på kursen som den externa konsulten arbetade med 
handlade om vikten av att skilja mellan person, roll och uppgift. När ett arbete 
ska utföras menar han att det är vanligt att första frågan är vem som är lämplig 
att bli ledare (person), istället för att först vara överens om uppgiften och sedan 
vad som ska göras (roll), därefter vem som ska göra vad. Den externa konsulten 
tror att deltagarna på kursen lärde sig att se förutsättningarna för ledarskapet 
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(rollen och uppgiften) istället för att anklaga sig själva (personen) när något inte 
fungerar. Om det finns en roll och en uppgift så finns det ett mandat att leda, om 
någon av dessa faktorer saknas så finns inte förutsättningarna för ledarskapet, 
oavsett kompetens, var hans budskap. 
 
För att göra de omedvetna processerna synliga, innehöll kursen en hel del 
övningar, berättar den interna konsulten, exempelvis rollspel, som varvades med 
teori. Rollspelen utgick från fall, både sådana som konsulterna hade med som 
exempel, men deltagarna fick även dela med sig av egna fall som sedan kunde 
följas upp vid nästa kurstillfälle. ”Hur gick det?” Gruppdiskussioner användes 
för reflektion i anslutning till såväl teoriavsnitt som övningar. Hon hoppades att 
de på så vis lyckats konceptualisera och medvetandegöra dessa skeenden, så att 
deltagarna skulle kunna se hur de kan använda sig av kunskapen om omedvetna 
skeenden, samt hur denna kunskap kan stärka dem som ledare. Den interna 
konsulten menade att hon och den externa konsulten var medvetna om att 
chefernas vardag består av mycket praktiska problem, där de omedvetna 
processerna kanske inte är det första man som ledare tänker på. Därför var ett 
viktigt inslag, menade hon, alla de fallstudier de använde sig av med konkreta, 
aktuella, autentiska fall som syftade till att belysa hur de omedvetna processerna 
blir synliga just i vardagen. En intergruppövning genomfördes som enligt den 
externa konsulten var designad för att studera grupprocesser mellan grupper. De 
använde sig av en riktig fråga (halvtidsutvärderingen) och två riktiga ledare, 
kursledaren och rektor. En verklig arbetsuppgift genomfördes samtidigt som 
intergrupprocesserna studerades. 
 
 

Syfte 
 

Utgångspunkten för vår studie var initialt att vi ville undersöka hur man kan 
arbeta med organisationsutveckling utifrån ett Tavistockinspirerat förhållnings-
sätt. Det var i synnerhet möjligheten att använda ett psykoanalytiskt perspektiv 
på ledarrollen, arbetsgrupper och organisationer som intresserade oss. 
 
Den grupp vi valde att studera var deltagare i ett chefs- och ledarutvecklings-
program för mellanchefer i en primär- och tandvårdsförvaltning, vilken valt att 
utbilda ledare med avsikten att därigenom utveckla organisationen. Kursen i sig 
är inte ett mål utan ett medel, där medvetandegörandet av omedvetna processer 
ses, av såväl uppdragsgivaren som de två konsulterna, som ett viktigt redskap 
för att utveckla ledarskapet.  
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I vår studie vill vi dokumentera mellanchefers berättelser om hur de beskriver 
sitt ledarskap före, under och efter ett chefs- och ledarutvecklingsprogram. I vår 
tolkning och analys fokuserar vi på om intervjupersonerna säger sig uppleva 
någon kvalitativ förändring i sitt ledarskap som ett resultat av kursen. I så fall, 
hur beskriver de denna förändring? Vad tror de att förändringen beror på?  
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Figur 1. Illustration av hur deltagarnas berättelser kan delas upp i före, under och efter chefs- 
och ledarutvecklingsprogrammet. 
 
Vid vår diskussion av berättelserna använder vi oss i huvudsak av en psyko-
analytisk teoribildning kring omedvetna processer. Vi utgår bland annat ifrån M. 
Kleins teori om projektioner och W.R. Bions teori om grundantaganden, så som 
den utvecklats av andra forskare och tillämpats på arbetsgrupper. 
 
 

Metod 
 
Val av metod 
 
Vi valde en explorativ och induktiv ansats. Kvalitativa metoder kännetecknas av 
att de har den subjektiva upplevelsen i fokus och vanligen ämnar undersöka 
beskaffenheten hos ett fenomen och fördjupa förståelsen för detsamma (Lantz, 
1993; Starrin & Svensson, 1994), att få fatt i det som är unikt och specifikt, inte 
att presentera ett mätbart och allmängiltigt resultat (Kvale, 1997). För att få 
tillgång till denna unika och specifika kunskap krävs, enligt Holme och Solvang 
(1997), kontakt och närhet till källan, något som med fördel kan erhållas genom 
t ex kvalitativa intervjuer.  
 
Metodologiskt inspirerades vi i vårt arbete av det hermeneutiska perspektivet 
(Allwood & Erikson, 1999; Alvesson & Sköldberg, 1994; da Silva & Wahlberg, 
1994; Sjöström, 1994), företrädesvis av den narrativa, hermeneutiska ansats så 
som den beskrivs av t.ex. Skott (2004). Enligt Skott kan hermeneutiken ses som 
en tolkningsteori som undersöker förståelsen av vad t.ex. berättelser och språket 
betyder i olika sammanhang. Att studera berättelser innebär att synliggöra 
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människors meningsskapande processer för att på ett djupare plan förstå 
innebörden i den mening som skapas. Även synen på vår förförståelse kan sägas 
vara påverkad av hermeneutiken, då vi strävade efter att medvetandegöra och 
förhålla oss till vår förförståelse under arbetets gång. 
 
 
Urval av intervjupersoner 
 
Kontakt togs med personalcontrollern inom primär- och tandvårdsförvaltningen. 
Vid ett möte med honom fick vi information om såväl organisationen som helhet 
som om chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Efter en presentation av vår 
studie, muntligen och skriftligen, fick vi tillåtelse av organisationens lednings-
grupp, där personalcontrollern ingår, att gå vidare och välja ut intervjupersoner 
ur det aktuella chefs- och ledarskapsprogrammet.   
  
Deltagarna i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet var 21 stycken. Målsätt-
ningen var att intervjua fem av deltagarna, för att uppnå ett varierat urval. 
Tillsammans med den interna konsulten gjordes ett ”strategiskt slumpval” för att 
få en så stor variation som möjligt. Konsulten hade en lista på kursdeltagarna 
som var numrerade från 1 till 21, en lista som vi inte hade sett. Vi slumpade sex 
nummer på listan för att inte få för få intervjupersoner om någon skulle avböja 
att vara med. Därefter bedömdes om vi fått ett strategiskt urval utifrån ålder, 
kön, yrke, antal anställda, antal år som chef, storstad – landsbygd samt utifrån 
primärvård – tandvård. Vid två för lika deltagare slumpades en bort och ett nytt 
slumpat nummer gav en ersättare.  
 
De utvalda sex personerna tillfrågades via e-postat missiv om de ville delta. Vi 
beskrev kort syftet med vår studie samt informerade om konfidentialitet och 
möjlighet att avstå (se bilaga 1). En kopia på missivet skickades också till 
utbildningsansvarig (personalcontrollern) för kännedom. En person avböjde då 
denne nyligen gått vidare till annan tjänst och inte ansåg sig ha möjlighet att 
medverka i ett samtal. Totalt intervjuades fem personer. Intervjuerna genom-
fördes under en vecka ett halvår efter att det aktuella chefs- och ledar-
utvecklingsprogrammet avslutats.  
 
 
Genomförande av intervjuer 
 
Vi valde att göra semistrukturerade intervjuer, d.v.s. intervjuer som inte är helt 
öppna, men heller inte helt styrda. Kvale (1997) benämner dessa som 
”ostandardiserade intervjuer” och ”explorativa intervjuer”, medan Lantz (1993) 
använder begreppen ”riktade öppna intervjuer” och ”semistrukturerade inter-
vjuer”. Såväl Kvale (ibid.) som Lantz (ibid.) beskriver med dessa beteckningar 
en öppen och flexibel intervju som fokuserar på ett antal frågeområden som 
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intervjuaren tänkt ska avhandlas under intervjun. Dessa frågeområden finns 
vanligen nedtecknade i en intervjuguide. I de semistrukturerade intervjuer vi 
gjorde gavs intervjupersonen frihet till egna associationer och intervjuaren gavs 
möjlighet att ställa relevanta följdfrågor. Detta för att ge en god spridning och ett 
bra djup i materialet, samtidigt som intervjun får karaktären av en samskapande 
berättelse.  
 
Ahlberg (2004) menar att det finns flera olika benämningar på situationer där 
berättelser skapas i forskningssyfte, t.ex. berättande intervju, dialogliknande 
intervju, djupintervju, reflekterande samtal, men det är oklart om detta 
egentligen innebär skilda förfaringssätt. Varje samtal kan sägas ha en dynamisk 
funktion som utlöser berättande (Mishler, 1986). Individer som samtalar med 
forskare kan ofta klarlägga och förstå viktiga händelser i sina liv genom att 
berätta om dem (Riessman, 1993). Det spelar mindre roll hur man i detalj 
formulerar sina frågor jämfört med på vilket sätt själva samtalet uppmuntrar till 
berättande. Frågor som är mer öppet formulerade har större förmåga att locka 
fram berättandet. Berättelser växer fram i samspel mellan berättaren (intervju-
personen) och lyssnaren (intervjuaren), där dessa ömsesidigt påverkar varandra 
genom hela processen, menar Riessman (ibid.).  
 
Vi var båda delaktiga i samtliga intervjuer, vilka följde en grundläggande 
struktur. Till att börja med ställde vi några bakgrundsfrågor för att få en ”platt-
form”, som exempelvis antal år som ledare, antal anställda o.s.v. (se bilaga 2). 
Dessa frågor ställdes av samma intervjuare vid samtliga tillfällen. Därefter 
visade den andra intervjuaren intervjupersonen en figur som bestod av en pil 
med två markeringar som symboliserade början och slutet på chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet. Detta förtydligades med en klammer och rubrik 
(se bilaga 3). Figuren användes som ingång då vi bad den intervjuade berätta om 
sin utbildning och sin syn på sitt ledarskap. Som stöd i det fortsatta samtalet, där 
berättelsen växte fram i samspel mellan intervjupersonen och de två 
intervjuarna, hade vi ett antal frågeområden med underrubriker. De områden vi 
valt var: ledarrollen, nyttan, arbetsgruppen, organisationen och 
omgivningsfaktorer (se bilaga 4). Dessa teman var valda för att ringa in och 
fokusera våra frågor, så att den intervjuade skulle berätta om sin syn på 
ledarskap och i relation till detta spegla både sin upplevelse av chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet samt sin erfarenhet av, och reflektioner över, det 
vardagliga arbetet som ledare i förhållande till medarbetare, ledningsgrupp, 
kunder/patienter, landstingsregionen och samhället i stort.  
 
Efter samtycke från intervjupersonerna spelades samtliga fem intervjuer in på 
ljudband. Detta är att föredra framför att enbart föra anteckningar, då 
intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och dynamiken i intervjun (Kvale, 
1997). Till varje intervju hade vi avsatt två timmar. Vi ville avsätta väl tilltagen 
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tid, dels för att varken intervjupersonen eller intervjuarna skulle känna sig 
stressade under intervjun och dels för att intervjupersonen skulle få tillräckligt 
med tid för reflektion och eftertanke samt kunna uppehålla sig vid och närmare 
beskriva viktiga ögonblick i livet (Lantz, 1993; Riessman, 1997). De genom-
förda intervjuerna varade mellan 72 och 120 minuter. Alla intervjuer pågick till 
dess att intervjuguidens samtliga frågeområden berörts och intervjupersonen 
själv inte ansåg sig ha något mer att tillägga. I de fem intervjuerna blev fokus på 
intervjuguidens frågeområden mer eller mindre olika, vilket kan ses om en 
logisk och önskvärd följd av den narrativa formen, där det är berättarens intresse 
som styr berättelsen.  
 
Vid intervjutillfället, före själva intervjun, informerades de medverkande 
intervjupersonerna om studiens syfte, sekretesskydd och anonymitetsaspekten. 
De fick även en försäkran från oss om att såväl bandinspelningar som utskrivet 
material skulle behandlas konfidentiellt under genomförandedelen, och att 
materialet skulle komma att förstöras efter studiens slutförande. Samtliga inter-
vjupersoner uttryckte en önskan om att få ta del av den färdiga rapporten, vilket 
de kommer att få. Ingen av intervjupersonerna fick genom oss kännedom om de 
andra intervjupersonernas identitet. Under själva intervjuerna försökte vi på ett 
medvetet sätt förhålla oss till en annan etisk fråga. Vi var uppmärksamma på att 
det var som forskare och inte som terapeuter vi förde samtalet med intervju-
personerna. Kvale (1997) understryker vikten av att beakta skillnaden i huvud-
sakligt mål mellan forskningssamtalet (förvärva kunskap) och det terapeutiska 
samtalet (förändring av patienten). Å andra sidan var vi även medvetna om hur 
vi som intervjuare var med och skapade berättelsen genom våra frågor och 
dialogen i övrigt.    
 
Ahlberg (2004) betonar vikten av att efter varje intervjutillfälle skriva ner hur 
man som forskare upplevt intervjusituationen, miljön vid tillfället samt annat av 
värde. Efter varje intervju gjorde vi tillsammans korta fältanteckningar i en 
forskardagbok, om hur vi spontant, individuellt eller gemensamt, hade uppfattat 
samtalet. Detta arbetssätt innebar att våra frågor och tankar följde med in i de 
efterkommande intervjuerna. Inte så att vi frångick våra teman, men att vi under-
hand skapade oss en egen bild av organisationen som intervjupersonerna befann 
sig i, liksom deras arbetsmiljöer. Man kan säga att varje intervju bidrog till en 
kontextualisering av berättelserna, vilket gav oss ökad förförståelse inför varje 
ny intervju.  
 
 
Bearbetning och analys av intervjupersonernas berättelser 
 
Vi utgick främst ifrån ett induktivt narrativt förfarande (Skott, 2004; Johansson, 
2005) vid vår analys av materialet. Detta analysförfarande, med sin öppna och 
explorativa karaktär, ansåg vi väl svarade mot studiens syfte - att beskriva och 
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tolka teman som förekommer i intervjupersonens livsvärld (Kvale, 1997). Det 
kan, menar Kvale, sägas råda ett obrutet sammanhang mellan beskrivning och 
tolkning. Han illustrerar detta genom att redogöra för sex möjliga steg i en 
analys. Analysen av ett intervjumaterial påbörjas redan under själva intervjun, 
då den intervjuade beskriver sin livsvärld, ofta utan mer omfattande tolkning 
eller förklaring. I ett andra steg ser intervjupersonen själv, under den pågående 
intervjun, nya innebörder i vad hon upplever och gör. Till det kommer att 
intervjuaren, likaledes under själva intervjun, kan koncentrera och tolka det 
intervjupersonen säger och stämma av denna tolkning med denne. I det fjärde 
steget tolkas den utskrivna intervjun av intervjuaren. Det är oftast detta som 
åsyftas då man talar om analysarbete. Till dessa fyra steg lägger Kvale även 
möjligheten att göra ytterligare intervjuer med intervjupersonen samt att utvidga 
beskrivningens och tolkningens kontinuum till att även omfatta handlande, där 
intervjupersonen börjar handla utifrån de nya insikter hon fått. Även Skott 
(2004) menar att tolkningsprocessen påbörjas vid intervjutillfället, då forskaren 
(intervjuaren) lyssnar till intervjupersonens berättelse. Forskaren vill förstå, 
berättaren vill bli förstådd. En naiv förståelse skapas. Såväl Kvales som Skotts 
synsätt på kopplingen mellan beskrivning och tolkning har påverkat oss i vårt 
analysarbete.   
 
Bryman (2002) menar att intervjusamtalet genom utskrift, d.v.s. transkribering, 
struktureras i en form som lämpar sig väl för närmare analys. I föreliggande 
studie transkriberades samtliga fem intervjuer. Totalt 473 minuters intervju-
material utmynnade i sammanlagt 255 sidor transkriberad text. Vi gjorde själva 
samtliga utskrifter, i syfte att få maximal överblick över materialet och inte gå 
miste om den första känslan som man kan få för sitt material, en känsla som man 
kan ha stor nytta av under det fortsatta tolkningsarbetet (Ahlberg, 2004; 
Bryman, 2002; Kvale, 1997). Att höra varje ord och utryck och skriva ner dem 
kan vara ett sätt att bekanta sig med materialet, öppna sig för innebörder och det 
fenomen som studeras samt påbörja tankeprocessen.  Av praktiska skäl delades 
dock transkriberingsarbetet upp mellan författarna. En av oss transkriberade två 
av intervjuerna, medan den andra skrev ut de övriga tre. Ahlberg (2004) menar 
att det alltid finns en risk för att intressanta partier inte kommer med om inte 
intervjun skrivs ut i sin helhet. Det är inte alltid uppenbart från början vad som 
är ”guldkorn” respektive ”transportsträckor” i texten. Innan vi påbörjade arbetet 
ställde vi därför, utifrån Kvale (1997), upp vissa gemensamma regler för hur 
själva transkriberingen skulle gå till. Vi valde att återge hela intervjuerna 
ordagrant, inklusive förekommande återupprepningar. Pauser, intonationer och 
emotionella uttryck, som t.ex. skratt och suckar, noterades. Efter att utskriften 
var gjord, bytte vi material med varandra och lyssnade av de intervjuer vi inte 
själva transkriberat, samtidigt som vi läste igenom den transkriberade texten. 
Avsikten var att båda skulle få en övergripande bild av och känsla för det totala 
innehållet. Var och en av oss noterade möjliga tolkningar och andra tankar som 
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uppstod under genomlyssningarna, vilket på detta sätt kom att bidra till det fort-
satta arbetet med materialet.   
 
Den fortsatta analysen av det transkriberade intervjumaterialet skedde 
gemensamt och var i hög grad påverkad av narrativ tolkningstradition ur ett 
hermeneutiskt perspektiv (Ekman & Skott, 2004; Frid, 2004, Johansson, 2005; 
Labov, 1972; Labov, 1982; Skott, 2004). Vi har i detta arbete använt oss av 
Labovs modell för narrativ analys. Han analyserar berättelser utifrån olika 
strukturella element som vanligen följer på varandra: Orientering (Vem? Vad? 
När? Var?), Händelse/-er (Vad skedde?), Värdering (Vad betydde/innebar detta? 
Vad är poängen?), Resultat/ Upplösning (Vad var resultatet/lösningen? Vad 
hände till slut?) och Slutkläm (Coda, övergång till nuet). Ibland kan berättelsen 
även inledas med en form av sammanfattning (Vad handlar det här om?).     
  
Som ett första steg i den fortsatta analysen gick vi tillsammans igenom varje 
intervjupersons berättelse med det transkriberade materialet som underlag. Vi 
sammanställde och jämförde, sida för sida, för att orientera oss i berättelsen och 
söka efter betydelsefulla händelser, reflektioner och intryck. Vad berättar inter-
vjupersonen? Vad väljer denne att lyfta fram? Vad återkommer vi till gång på 
gång i berättelsen? I varje berättelse markerade vi under denna genomgång dels 
teman, dels vad som i berättelsen kan sägas ske före, under respektive efter 
ledarskapsutvecklingsutbildningen.  
 
Nästa steg i analysarbetet av varje berättelse var att försöka värdera berättelsens 
teman och identifiera dess huvudbudskap. Det som vi identifierade som kärn-
citat, d.v.s. uttalanden som illustrerade huvudbudskapen, markerades. Därefter 
ringade vi in resultatet av händelseutvecklingen och försökte se vad det 
handlade om, vilken betydelse resultatet har för nuet och framtiden. Då alla fem 
intervjupersonernas berättelser hade bearbetats, diskuterade och reflekterade vi 
över dessa. Såg vi några gemensamma teman? Några teman som ”stack ut”, där 
intervjupersonerna t.ex. skilde sig åt markant? Vi tyckte oss kunna se två 
huvudsakliga dimensioner; kronologi (före – under – efter) och tema (personen 
– ledaren – kursen). Berättelserna gicks igenom ytterligare en gång, då vi 
strukturerade upp dessa teman var för sig utifrån de två dimensionerna.  
 
Med hjälp av de två dimensionerna – kronologi och tema – dokumenterade vi de 
individuella berättelserna, där utvalda excerpt fick exemplifiera och förtydliga 
texten. Excerpten har i möjligaste mån återgetts ordagrant. I vissa fall har vi, i 
enlighet med Kvales (1997) rekommendation, valt att ge berättelserna en mer 
litterär stil för att underlätta för läsaren. Sättet att återge excerpten, gällande t.ex. 
förtydligande och utelämnande av ord eller meningar, följer de rekommen-
dationer som ges av APA (Brännström, Gustafsson, Hylander & Rosander, 
2005). Av hänsyn till intervjupersonerna gavs de fingerade namn. Uppgifter och 
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material som skulle kunna underlätta en identifiering av personerna utelämnades 
ur berättelserna.  
 
Tolkningen av materialet, av berättelserna, skedde kontinuerligt och gemensamt 
under genomförandet av studien - från intervjutillfällena fram till färdigställ-
andet av rapporten. I vår resultatdiskussion använde vi oss av en psykoanalytisk 
teoribildning kring omedvetna processer. Vi utgick bland annat ifrån M. Kleins 
teori om projektioner och W. R. Bions teori om grundantaganden, så som den 
vidareutvecklats av andra forskare och tillämpats på arbetsgrupper. 
 
Vi har i ett avseende frångått gällande uppsatsmanual för utformning av upp-
satser i psykologi vid Linköpings universitet (Brännström, L., Gustafsson, S., 
Hylander, I. & Rosander, M., 2005). Vi har valt att avstå från att ha figurtexter 
till förekommande figurer i resultatdelen. Vi motiverar det med att vi i uppsats-
ens syfte presenterar den figur som är utgångspunkten för de övriga figurerna för 
läsarna, med en förklarande figurtext. Därefter redogör vi i inledningen av 
resultatdelen för vår användning av figurerna. Till sist anser vi att en figurtext 
skulle komma att bli en upprepning av den rubrik som föregår varje figur, varför 
en figurtext inte skulle tillföra läsaren något. 
 
 

Resultat 
 
Fem personer berättar om sina upplevelser och erfarenheter av samma chefs- 
och ledarutvecklingsprogram: Sara, Kerstin, Per, Lena och Martin (namnen är 
fingerade). Vår förhoppning är att vi gör varje berättelse rättvisa. De olika 
berättelserna eller intervjupersonerna jämförs inte med varandra, utan illustrerar 
snarare en mångfald, ett urval av deltagare.  
 
För varje intervjuperson redovisar vi dennes berättelse och vår tolkning av 
berättelsen. Utifrån intervjupersonernas subjektiva upplevelser har vi struktur-
erat berättelserna i underrubrikerna före, under och efter kursen.  Varje under-
rubrik har en figur som är tänkt att lyfta fram det vi uppfattar som varje enskild 
berättares huvudbudskap, samtidigt som vi placerar dem i förhållande till tiden, 
kursen och gruppen.  
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Sara före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Duger jag? 

Sara 
 

 
Sara berättar att hon inte varit chef så länge då hon fick möjlighet att söka till 
chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Hon hade vid denna tidpunkt arbetat i 
organisationen i totalt 10,5 år, varav det senaste halvåret på sin första chefs-
tjänst, vid en mindre enhet med 15 anställda.  
 
Ungefär ett år innan Sara sökte sin första chefstjänst hade hon deltagit i en intern 
ledarskapsutbildning, som fungerade som en urvalsprocess. Hon beskriver hur 
organisationen under två intensiva dagar, genom intervjuer, tester och rollspel, 
prövade dels lämpligheten hos dem som var intresserade av att bli chefer, dels 
vilken typ av ledaruppdrag som var och en passade bäst för. Sara upplevde dessa 
dagar som jobbiga, men nyttiga. Hon menar att det inte är konstigt att 
organisationen vill försäkra sig om att de personer som de anställer som chefer 
klarar av sina ledaruppdrag.  
 
Enligt Sara fanns det en sökande från enheten till den chefstjänst hon nu har. 
Hon har fått veta att personalgruppens representanter vid rekryteringsprocessen 
förordade henne, en utomstående, framför den internt sökande. Sara tror dock att 
den som sökte tjänsten internt kanske mest gjorde det av pliktkänsla, för att det 
skulle finnas någon sökande överhuvudtaget, att avsikten med andra ord inte var 
”helhjärtad”. Sara tror att personalgruppen tyckte att hennes ledarskap skiljde 
sig från det ledarskap den förra chefen utövat, vars ledarstil personalgruppen 
beskrivit för Sara som mycket auktoritär. Hon upplevde att medarbetarna var 
öppna och mottagliga för en annan typ av ledarskap, att de längtade efter en 
förändring, vilket Sara kunde erbjuda. Hon kände att personalen var nöjd med 
hennes ledarskap, att de tyckte att bytet av chef innebar en förbättring. 
 

… jag känner att jag har fått bra respons från dem och att det har 
fungerat bra. Jag har inte känt att de har saknat det de hade, det tror 
jag inte. Det är nog så att jag har hört att det här tycker de är mycket 
bättre, eller… ’nu får vi ta del mer’ 

 
Sara upplever att det är svårt att beskriva sin bild av ett bra ledarskap. Hon 
tycker att en bra ledare ska våga stå för sina åsikter, men också lyssna på med-
arbetarna och inte vara vare sig alltför auktoritär eller ”mesig”. Det som Sara 
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säger sig uppskatta i sitt ledarskap är att få vara med i centrum och styra, att ha 
kontroll över det som sker och få leda verksamheten åt rätt håll. Det som inte är 
lika roligt, menar Sara, är när det uppstår personalproblem, något som hon upp-
lever som ganska jobbigt att hantera. Hon kände sig nöjd med sitt eget ledarskap 
när hon fick fram sitt budskap och upplevde att hon fick med sig sin personal, 
när det fungerade i verksamheten och det var en bra stämning i gruppen.  

 
… att jag känner att det blir en bra stämning här, då kan jag känna att 
då har jag lyckats. När det flyter med verksamheten, med små 
projekt som man gör, med möten eller vad som helst. Fast det är ändå 
jag, jag kan leda, fast jag behöver inte, jag behöver inte vara den som 
står och syns där i korridoren… Då känns det bra för mig.  

 
Sara tycker inte att det går att dela upp sig genom att vara en i arbetslaget i det 
kliniska arbetet och sedan chef på vissa tider. Chef är något man är hela tiden, 
menar Sara. På sin tidigare arbetsplats, då hon enbart arbetade kliniskt, kunde 
det uppstå en ganska personlig relation med de närmaste medarbetarna, upplever 
Sara. Som chef anser hon inte att det går att ha en sådan relation till dem man 
arbetar kliniskt med. Hon säger sig ha gjort ett medvetet val då hon valt bort 
denna typ av relation, men hon kan även känna att hon saknar att få vara en del 
av gemenskapen, ”en i gänget”.  
 

… att jag ändå får vara ledare, det tycker jag är viktigt, att jag inte 
jamsar med eller att jag försvinner undan och bara är en i mängden. 
… man vill ju ändå vara en av dem, fast man själv inser att det är 
man ju aldrig, men en liten del vill man ändå vara det.  

 
Den kliniska rollen upplever Sara som mycket viktig. Hon känner sig väldigt 
säker i sin yrkesroll, den ger henne trygghet. Om chefstjänsten enbart inneburit 
en ledarroll, tror Sara att hon hade känt sig ganska vilsen.   
 
Sara beskriver hur hon hade stora förväntningar på kursen. Hon hoppades få lära 
sig mycket, både teori och sådant som hon menar är lite mer diffust i 
ledarskapet, sådant som man inte kan ta på. Samtidigt kände hon sig nervös och 
osäker på sig själv, vad hon skulle klara av och om hon dög.  
 

… jag är väl ganska, kan vara ganska osäker på mig själv vad jag 
klarar av, och att tro på mig själv då, att det jag gör duger. Det är nog 
min svaga sida… Det vet jag.  

 
Hon funderade även över var hon skulle befinna sig kunskaps- och erfarenhets-
mässigt i jämförelse med de andra i gruppen.  
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… var befinner jag mig i den här gruppen om man jämför med alla 
andra, hur långt har alla andra kommit… Nu visste jag ju i och för 
sig att alla var inte precis nya heller, men att man inte kände att man 
var helt avvikande mot dem andra.  

 
 
Sara under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

 Sara 

Jag får 
bekräftelse 

 
Enligt Sara var det främst de andra deltagarna och gruppens sammansättning 
som gjorde att hon tyckte att kursen blev bra och givande för hennes egen del. 
Hon upplevde att deltagarna i kursen mycket snabbt fick en bra relation och att 
de kom väldigt nära varandra. Hon tror att en starkt bidragande orsak till 
gruppens sammansvetsning var att mordet på utrikesminister Anna Lindh ägde 
rum i samband med att gruppen träffades för första gången.  
 

Första gången när vi träffades så omkom ju Anna Lindh när vi var 
där, och det tror jag gjorde att man kände liksom, man kom varandra 
så nära så snabbt. Och det tror jag gjorde att man snabbt kunde öppna 
sig och prata ganska mycket när man har varit med om något… ja, 
det var ju traumatiskt… att sitta där och alla var långt borta hemifrån 
och man tänker på sina nära när det händer någonting sånt här. Så det 
tror jag betyder mycket för gruppens sammansvetsning.   

 
Sara tycker att hon rent allmänt hade stor nytta av interaktionen med alla de 
andra som gick kursen. Hon beskriver hur utbytet mellan kursdeltagarna inte 
enbart pågick under schemalagd tid utan även på raster och på kvällar, genom 
mer informella samtal. 
  

… det var ju inte kurs i åtta gånger tre [dagar], det var ju tjugofyra 
timmar gånger tre dagar, så det var ju hela tiden man hade möjlighet.   

 
Sara upplever att kursen stärkte henne och fick henne att växa i sin ledarroll. Av 
kursinnehållet är det, enligt Sara, först och främst övningarna som var givande, 
som gav henne ”en kick”. Föreläsningarna, teorigenomgångarna, som den 
externa konsulten höll i, kände Sara inte att hon kunde ta till sig så mycket av. 
Hon tyckte att det mest var upprepningar av samma budskap gång på gång, att 
hon efter ett par gånger slutade lyssna. Hon hade väntat sig att den externa 
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konsulten i högre utsträckning skulle delge gruppen sina egna synpunkter och ge 
förslag på lösningar och alternativ på de problem som diskuterades. Sara kände 
att personkemin mellan henne och den externa konsulten inte alls stämde, de 
passade inte ihop. Hon har vid intervjutillfället svårt att minnas hans namn. 
 
Sara ansåg att hon behövde träna sig på att ta mer utrymme, vilket hon upplevde 
sig få möjlighet till under utbildningen. Hon beskriver hur deltagarna gjorde 
övningar i mindre grupper, där Sara kunde känna att de andra i gruppen hade ett 
stort förtroende för henne i hennes ledarroll. I övningarna kunde hon pröva på 
att leda och känna att det höll. 
 

Där kände jag att jag fick en väldigt bra…, eller ett starkt förtroende 
av de andra just för min roll som ledare, och det betydde jättemycket 
för mig. …. Och när vi gjorde övningarna så fick jag, kände jag att 
jag fick ta stor del åt dem och göra saker, och det stärkte mig 
jättemycket, och känna att ’wow, det här klarar jag av’, och jag fick 
bra respons både från min egen grupp och från andra. Det tyckte jag, 
det betydde mycket. Då kan jag känna liksom att man växte. 

 
Sara berättar om en intergruppövning som hela kursgruppen genomförde och 
som hon upplevde som särskilt betydelsefull för henne som person. Hon 
beskriver hur hon i denna övning vågade ta egna initiativ, och fick träna sig på 
att ta plats.    
 

Den övningen tyckte jag gav mycket, där jag kunde känna att jag 
själv kunde ta stor plats. För det behöver jag träna på, att ta plats, 
eller ta utrymme då. Det var jag som förhandlade med [”VD:n”] om 
…, jag kommer faktiskt inte ihåg vad vi förhandlade om, men det 
blev en förhandlingsprocess då. Vi skulle komma fram till ett 
gemensamt förslag då. …. Och det är en sådan grej som ger mig 
mycket. Att jag vågade själv gå fram och… inte bara bli 
framknuffad, utan det där att ta steget framåt själv, samtidigt som 
man kände att man har stöd från de andra.   

 
Det fall från sin egen vardag som Sara presenterade i en mindre grupp, såg hon 
som en möjlighet till bekräftelse på giltigheten i sina tankar om vad som 
behövde göras på den egna arbetsplatsen. Detta gav även motivation att genom-
föra åtgärder i praktiken. ”En liten spark att komma igång” som Sara uttrycker 
det. Men att presentera ett fall innebar även, kände hon, att ta plats och att hon 
blottlägger sig själv inför de andra. Det fall hon lade fram var ju inte bara ett 
problem hon ville lösa, menar hon, utan hon själv som ledare var en del av den 
problematik hon berättade om. Detta är något som hon upplevde som jobbigt.  
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Men det var ju ruskigt jobbigt tycker jag att när man la fram 
problemet och liksom sitta där själv och vara tupp, det tyckte jag var 
jobbigt. … ta upp det och … man frågar tillbaka hur de kände för det 
när de hörde det och… ja, det var tufft, tyckte jag. Jag blottlade mig 
själv och kände mig lite utsatt… Det blev ju på mig också, det blev 
ju inte bara på mitt, på problemet, utan jag är ju en del av det, och det 
kände jag att det blev ju även mot mig själv, så att säga.  

 
 
Sara efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Sara 

Jag  
är ledare! 

 
Sara försöker beskriva var hon befinner sig nu, efter kursens slut, som ledare. 
Nu kan hon se att hon duger som ledare, att hon är ledare, men att hon fortsätter 
att växa i sin roll och uppgift. 
 

Det är svårt att säga exakt, alltså man växer ju hela tiden… i sin roll 
eller sin uppgift. Det är klart att jag känner att jag blivit stärkt, det 
har jag ju blivit. Sen har man väl ’up and downs’, det får man ju 
erkänna… Att när man ser, att jag kan känna, att jag ser att jag 
duger, att jag gör ett bra jobb, att kunna se det [då blir jag stärkt]. 

 
Hennes bild av hur en ledare bör vara och agera har förändrats sedan hon gått 
kursen, säger Sara. Hon berättar att hon numera brukar tänka på vikten av att 
skilja mellan person, uppgift och roll i sitt ledarskap. Som ett exempel beskriver 
Sara hur hon i konfliktsituationer numera brukar tänka på att det är Sara i sin 
ledarroll som är i fokus, att Sara som person inte är inblandad i konflikten.  Hon 
uppfattar även att hennes beslutsfattande har förändrats. Hon beskriver till 
exempel hur hon tidigare känt krav från sig själv på att hon som ledare omedel-
bart måste ge besked. Numera kan hon be att få tänka igenom saken och åter-
komma med svar.  
 

… och just det här med beslut, att det känns skönt att veta att… 
ibland vet man ju direkt, men när man inte gör det, och känna att det 
blir bättre… jag kan känna mig nöjd och trygg med att veta att det 
blir ett bättre beslut om jag får tänka till lite eller kolla upp saker 
innan jag kommer med ett svar… Och det tror jag mycket hjälpt till 
när vi pratat och gjort övningar och så där.  
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… det var krav från mig själv tror jag. Jag tror inte att de var ställda 
krav från andra…  

 
Även om hon inte bokstavligt talat går tillbaka till kurspärmen för konsultation, 
beskriver Sara hur hon ibland går tillbaka i tanken till kursen och de olika 
övningarna för att hitta lösningar på problem och situationer som dyker upp i 
vardagen.  

…då kan jag gå tillbaka, det är inte så att jag går tillbaka och 
bläddrar i pärmen, men man kan ändå tänka till hur, vad man gått 
igenom eller diskuterat. Hur man svarar eller när man svarar eller 
hur man lägger upp saker och ting, det kan jag känna, det har ändrats.  

 
Sara kan även se att hon inte längre ställer lika stora krav på sig själv att utföra 
uppgifter själv, utan i högre utsträckning kan delegera till andra. Hon funderar 
över om denna förändring beror på deltagandet i kursen eller på att hon har 
skaffat sig mer erfarenhet och därmed känner sig tryggare i sin ledarroll.   
 
Sara berättar att hon och två andra deltagare har fortsatt att hålla kontakten efter 
kursen. De ringer varandra vid behov, och träffas då och då för att dela med sig 
av erfarenheter, för att be om råd, ge varandra beröm.  Sara känner att det är 
jätteskönt att de kan stötta varandra.  
 
Sara berättar att hon gärna vill fortsätta vara ledare även i framtiden. Hon känner 
sig nöjd med den ledarbefattning hon har just nu och har för tillfället inga 
ambitioner att söka sig till en större enhet. Den kliniska yrkesrollen är fort-
farande viktig för henne, säger hon. Hon skulle inte vilja släppa den rollen helt 
och hållet.   
 
Ibland upplever Sara att det kan vara svårt att hålla isär roll och person, att kritik 
riktad mot ledaren tas emot av Sara som person. Detta kan möjligen vara ett 
område för henne att arbeta vidare med, säger Sara.  

 
Det är väl då det kan bli jobbigt när man känner att det tar på ”Sara”, 
så det är väl… Ja, jag vet nog inte riktigt hur jag hanterar det här 
egentligen. Det är väl nåt man, eller jag, behöver jobba på i så fall… 
Ja, men jag tror ändå att det alltid kommer att finnas tillfällen när det 
[blir jobbigt] hur professionell man än är. 
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Vår tolkning av Saras berättelse   
 
 
 
 
 
 
 
 

Jag får 
bekräftelse 

 
 

Sara 

Duger jag? 
 
 

Sara 

Jag  
är ledare! 

 

Sara 

 
Huvudbudskapet i Saras berättelse är att hon upplever att hon genom sitt del-
tagande i kursen stärks och bekräftats i sin ledarroll. Det är först och främst de 
andra deltagarna som Sara lyfter fram i sin berättelse som värdefulla för denna 
utveckling. Det är genom interaktionen med dem, vid samtal eller i övningar, 
som Sara upplever sig bli bekräftad.  
 
Före kursstarten, som nybliven chef, känner sig Sara ganska osäker i sin nya roll 
som chef och undrar om hon kommer att räcka till som ledare. ”Duger hon?” 
Trots att flera olika aktörer inom organisationen (såväl ledning som med-
arbetare) vid flera tillfällen (dels vid utbildningen som fungerade som en urvals-
process, dels vid rekryteringen till chefstjänsten) visat att de tror på henne som 
ledare, är hon osäker och tvivlar på sin förmåga att klara av ledarrollen.  
 
Sara har ett mål med sitt deltagande i kursen – att bli säkrare i sin ledarroll. På 
en konkret och medveten nivå handlar det för Sara om en förväntan om att få 
tillgång till teorier o verktyg, att lära sig att bli mer säker i sin roll. Enligt ett 
objektrelationsteoretiskt synsätt skulle detta kunna tolkas som att Sara på ett mer 
omedvetet plan önskar att andra, d.v.s. deltagare och/eller kursledning, ska 
godkänna henne, säga att hon duger som ledare. Sara fäster stor vikt vid 
betydelsen av interaktionen med de andra kursdeltagarna som hon känner en 
stark samhörighet med. Hon upplever att hon fick en god kontakt med de flesta, 
de kommer väldigt nära varandra och umgås även utanför schemalagd tid. Sara 
får bekräftelse av kursgruppen på att hon duger.  Hon kan därmed även tillåta 
sig att bekräfta sig själv. ”Jo, jag duger som ledare”. Även efter det att kursen 
avslutats har Sara valt att aktivt arbeta på att hålla kontakten med några av 
deltagarna. De kan sägas utgöra hennes ”livlina”, en försäkran om möjlighet till 
en fortsatt kontinuerlig bekräftelse. Sara känner däremot att hon inte kan ta till 
sig så mycket av de föreläsningar och teorigenomgångar som den externa 
konsulten står för. En tolkning av detta är att konsulten inte delar med sig av 
sina egna synpunkter, och därmed ger han inte Sara det ”kvitto” på att hon duger 
som ledare som hon upplever sig behöva, och som de andra deltagarna ger 
henne.  
 
Sara beskriver hur hennes ledarskap förändrats under den tid hon gått kursen. 
Tidigare upplevde hon inre krav på att t.ex. göra ”allt” själv och att fatta snabba 
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beslut, för att därigenom bevisa för sig själv och sina medarbetare att hon 
verkligen var ledare. Genom kursdeltagarnas bekräftelse vågar Sara numera lita 
på sig själv i sin ledarroll. Hon känner sig tryggare, kan delegera mera och tänka 
efter innan hon fattar beslut. Sara har före kursen en vision om hur en bra ledare 
ska vara. En bra ledare är den som har en balans i sitt ledarskap. Hon ställer i sin 
beskrivning av denna ledare goda egenskaper mot dåliga, t.ex. auktoritär mot 
”mesig”, och förefaller ha svårt att se hur hon ska kunna hitta en väg till ett eget 
ledarskap som hon kan beteckna som bra. Utifrån ett objektrelationsteoretiskt 
perspektiv kan det tolkas som att Sara vid denna tidpunkt splittrar upp ledar-
rollen i ”onda” och ”goda” delar. Med tiden, under kursens gång, nyanseras och 
integreras Saras bild av ledarrollen och splittringen minskar. Hennes ökade 
förmåga att förstå den yttre verkligheten, ledarrollen, och att förena motstridiga 
impulser ökar hennes förmåga till en syntes av ledarrollens ”onda” och ”goda” 
sidor. Sara ger inte själv uttryck för att hon har kunnat se en sådan process. Vårt 
samtal blir en form av intervention, där Sara reflekterar över sitt ledarskap.  
 
Sammanfattningsvis framgår av Saras berättelse att hon upplever att kursen har 
svarat mot hennes behov av bekräftelse och stärkt Saras tro på att hon kan verka 
som ledare. Idag känner hon sig tryggare i sitt ledarskap.  Sara förefaller genom 
sitt deltagande i kursen ha skaffat sig en mer nyanserad bild av ledarrollen och, 
som en följd av detta, förändrat sitt förhållningssätt som ledare.  
 
 
Kerstin före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det här 
behöver jag 

 

Kerstin 

 
Kerstin berättar att hon arbetat inom denna organisation hela sitt yrkes-
verksamma liv, ungefär 30 år. Till den enhet som hon är verksam vid nu, kom 
hon som vikarie, och hade ursprungligen inte tänkt stanna länge, säger hon. Men 
efter ett halvt år blev en chefsposition på enheten vakant, och Kerstin blev 
tillfrågad av sin chef om hon ville ta tjänsten. Egentligen trivdes hon inte så bra 
på enheten, och hade inte tänkt söka tjänsten, berättar hon. Kulturen på enheten 
präglades, enligt henne, av ett ”osunt hänsynstagande” som gjorde att det 
saknades svängrum, och som skapade ett övermått av försiktighet. Hon upplevde 
att det inte var tillåtet att höja rösten, man fick inte tycka något högt, inte 
ifrågasätta, inte skratta högt, inte skämta rått. Kerstin säger att eftersom hon 
ursprungligen bara tänkt arbeta på enheten under den tid vikariatet gällde, hade 
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hon inte försökt att anpassa sig till den rådande kulturen eller att utmana den. 
Vid kursens början har Kerstin varit chef på enheten cirka sex månader. 

 
… för det är för mycket, det är för mycket hänsynstagande, för 
mycket jams, tycker jag. Jag tycker det, alltså. Jag tycker vi binder ris 
åt vår egen rygg.  …. Och det finns ju där också, ett väldigt stort 
hänsynstagande hela tiden, man får inte, man bör inte, man ska inte. 
Man kan inte tala om för folk egentligen om de inte sköter sig eller 
så, utan det ska göras så försiktigt, och man ska smyga med det och 
så att ingen annan hör och så att de inte blir ledsna och… Det är 
väldigt mycket så.   

 
Att bli erbjuden en chefstjänst på en arbetsplats med en sådan kultur var en 
utmaning säger Kerstin. Att försöka ”vända skutan” och skapa en annan, och i 
hennes tycke, bättre arbetsmiljö. ”En utmaning som man inte får tacka nej till”, 
tyckte Kerstin och tackade ja till sin första chefstjänst.  
 
Kerstin hade ingen formell ledarutbildning sedan tidigare, men mycket livs-
erfarenhet. När hon talar om sitt ledarskap så relaterar hon gärna till sin egen roll 
som förälder, en roll där hon beskriver sig ha varit ganska bestämd och styrande 
och haft bra kontroll på helheten. Hon betonar att det är ett sätt att leda som hon 
trivs bra med och som hon tycker fungerar. Kerstin föredrar ”raka rör” i 
relationerna till andra, att man är tydlig, i betydelsen ärlig, och säger både vad 
som är bra och vad som är dåligt. Hon tycker att det ligger i ledarrollen att vara 
ett föredöme och ”gå före”, men uppfattar inte sig själv som någon ”morsa” på 
arbetsplatsen. Hon säger sig inte vara någon särskilt omhuldande person, utan 
hon ”lägger krutet där det måste läggas”. Vissa saker är det inte lönt mödan att 
ta strid för, tycker Kerstin.   
 
Kerstin berättar att hennes nuvarande chef hade gått chefs- och ledarutvecklings-
programmet tidigare och rekommenderade Kerstin att gå det. Vid kursstarten var 
det stor arbetsbelastning på enheten, då en medarbetare blivit långtidssjuk-
skriven och ingen vikarie kunde tillsättas. Situationen riskerade att förvärras om 
Kerstin skulle gå kursen och därmed tidvis vara borta även hon. Hennes chef 
föreslog då att hon kanske skulle vänta till en annan gång, men Kerstin själv 
kände att hon verkligen hade behov av kursen, eftersom det var ”struligt” på 
arbetsplatsen, och hon ville därför gärna genomföra utbildningen som planerat. 
Hon tror att en stor del av problematiken på enheten hade kvarstått även om hon 
avstått från kursen. Så Kerstin hade stora förväntningar på chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet, och var mycket motiverad. 
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Kerstin under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Jag  
bryts ner och  

byggs upp 
 

Kerstin 

 
Kerstins spontana beskrivning av hur hon upplevde kursen var att den för henne 
fungerade först nedbrytande och sedan uppbyggande. Hon beskriver det som att 
nedbrytningen handlade om att de förhållningssätt som hon använt tidigare i sitt 
ledarskap ifrågasattes och utmanades. Hon upplevde att den kultur av hän-
synstagande och omhändertagande som hon känt av på enheten betonades och 
förstärktes i kursen genom kursledningens budskap. Kerstin kände sig då för-
virrad. Hon upplevde att mycket av det som tidigare varit självklart och lätt för 
henne nu blev svårt, när saker och ting ställdes på sin spets.   
 

Man blir lite förvirrad, inte så lite förvirrad, man blir ganska mycket 
förvirrad. Att väldigt mycket som är så självklart här borta [före 
kursen] som förälder, så lätt, blir så svårt här. Det går inte att vara så 
här tydlig. Man måste vara smidig, man måste vara försiktig, men 
man måste ändå vara tydlig. Det upplevde jag som jättesvårt. …. Det 
var så mycket sånt som ställde saker och ting på sin spets på något 
sätt. …. Och det kan man väl säga var den här, 
nedbrytningsperioden, tycker jag det känns som, innan nånting kan 
börja byggas. Att man på något sätt ska ner i botten innan man 
börjar.    
 

När hon befann sig på ”botten” tog uppbyggnaden vid, där hon kände att hon 
kunde ta in ny kunskap. Om nedbrytningsprocessen upplevdes som frustrerande, 
så var uppbyggnadsfasen desto mer positiv. Kunskapsinhämtningen innebar inte 
enbart att ny kunskap tillfördes (”aha-upplevelser”), utan mycket var även 
kunskap som hon kände igen, som hon tagit del av tidigare. Hennes inställning 
är dock att man aldrig kan få för mycket av kunskap, det är bra med 
återupprepningar.  
 

Men sen är det den andra delen [uppbyggnadsfasen] som är mera 
fylld av kunskapsinhämtning, sån ren kunskap, som egentligen jag 
tycker är så jätteroligt. Alltså, plocka in, samla, lägga på hög och 
kunna hämta upp. …. Det var jättemycket saker som, mycket jag 
kände igen, men också mycket som var aha-upplevelser där. ’Aha…’ 
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Jag kunde se på mina tidigare roller som anställd eller, ja, och jag 
kunde se på mina gamla chefer med helt andra ögon.   

 
De moment som Kerstin spontant beskriver som lärorika var t.ex. övningarna, 
som hon överlag ansåg var ”fantastiska”, och de fall som kursdeltagarna 
presenterade för varandra. Hon fick själv inte någon möjlighet att presentera 
något fall, säger hon, då hon upplevde att andra deltagare hade större behov än 
vad hon själv hade, varför hon valde att avstå. Trots det, menar Kerstin att fallen 
gav deltagarna möjligheter att lära av varandra, att kunna stötta varandra, att se 
att man som ledare inte är ensam. Själv diskuterade hon olika problem och 
situationer med andra deltagare vid mer informella tillfällen, utanför schemalagd 
tid. Att deltagarna kom från olika områden, primärvård och tandvård, tyckte hon 
inte var något problem, tvärtom, eftersom man i kursen lyfte fram det 
allmängiltiga i ledarskapet. Fokus var på ledarskapet i sig, inte på detaljer i 
verksamheternas strukturer.  
 
I kursgruppen fanns det också deltagare som kom från det privata näringslivet, 
vilket Kerstin såg som positivt. Det medförde att kulturskillnader lyftes fram och 
diskuterades, säger Kerstin. Hon beskriver hur hon tycker att en viktig aspekt av 
kursen var att kursgruppen fick möjlighet att diskutera den rådande 
organisationskulturen, vilken hon själv upplever som präglad av hänsynstagande 
och omhändertagande. Kerstin menar att landstinget skulle gynnas av att till viss 
del anamma synsätt som råder inom den privata sektor, t.ex. rörande hur man ser 
på medarbetare som inte utför sina arbetsuppgifter. Inom den privata sektorn 
riskerar den som inte sköter sitt arbete att bli uppsagd, säger Kerstin, men så är 
det inte inom landstinget.   
 
 
Kerstin efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Jag är  
fortfarande  

på väg… 
 

Kerstin 

 
När Kerstin vid intervjun reflekterar över sina erfarenheter, så säger hon att även 
om hon fick nya kunskaper under kursen, så hade hon svårt att använda sig av 
dessa kunskaper i sin vardag under den tid som utbildningen pågick. Hon säger 
dock att hon fortsätter att utvecklas efter kursen. Utveckling av såväl sig själv 
som personalgruppen och verksamheten är jättespännande, och hon tror att det 
handlar om en mognadsprocess, att det kan ta tid innan hon ser på sig själv som 
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en ledare och kan agera som en sådan på ett sätt som är bra för både 
organisationen och henne själv.   
  

Jag tror att det är en mognadsgrej. Jag kan känna att ju mer tiden går, 
så börjar jag få fason på det här. I början hade jag jättesvårt, och 
under kursens gång var det lätt varje gång man var på kursen, därför 
att då hamnade man i rätt miljö. Man fick diskutera och titta på sin 
egen roll och på sina positioner och så. Men så fort man kommer 
tillbaka i verkligheten så ramlar allting isär igen. Så jag tror att det är 
tid och kunskap som man måste ha för att se den här skillnaden. 

 
Hon känner sig osäker på vem hon är som ledare nu efter utbildningen och hur 
hon kommer att vara som ledare i framtiden. Även om man aldrig blir ”färdig”, 
tror Kerstin att man kan bli ganska färdig och även ganska bra som ledare. Hon 
upplever att såväl personalgruppen på enheten som kursledningen har ställt krav 
på att hon anpassar sig och ”hålla sig på mattan”. Hon säger att hon inte fått 
möjlighet att på arbetsplatsen visa vem hon var innan hon gick kursen, och att 
medarbetarna därför inte riktigt kan förstå att hon har förändrats som ledare 
under utbildningstiden. Kerstin säger att hon har en förhoppning om att någon 
gång i framtiden, om än långt fram, kunna rekonstruera den gamla rollen hon 
hade före kursens nedbrytningsfas. 
 

Jag är inte färdig, jag har nog rätt så lång tid kvar … och det är nog 
långt här borta [i framtiden] tror jag. Och då, då tror jag ändå att jag 
har fått ihop de små bitarna som gick sönder här och kunnat hämta 
tillbaka den här gamla rollen jag hade här [före kursen] … rak och 
tydlig kan man faktiskt vara i alla fall.   

 
Det hon säger sig vilja åstadkomma genom sitt ledarskap är att förändra den 
kultur av ”osunt hänsynstagande” som hon upplever fanns, och till stor del fort-
farande finns, på arbetsplatsen. Hon upplever att denna kultur är något som 
”sitter i väggarna” och att det är svårt att förändra den. ”Det kommer att göra ont 
på vägen”, som Kerstin uttrycker det. Hon beskriver sig ha en vision om att 
skapa en öppen och glad arbetsplats där man vågar prata. Kerstin tycker att 
arbetsplatsen idag är glad, men att medarbetarna ännu inte vågar säga vad de 
tycker i den utsträckning som Kerstin skulle tycka vore önskvärt. Hon är med-
veten om att det kommer att ta tid att förändra kulturen, och ser det som en 
utmaning. ”Det gäller att hålla visionen levande hela tiden”.  
      
Att Kerstins chef gått kursen före henne ser hon som en stor tillgång. De har en 
gemensam referensram och kunskapsbank att utgå från i sina diskussioner och 
försök att lösa olika problem. När Kerstin under själva intervjun berättar om 
kursen, märker hon att den har haft större betydelse för henne än vad hon 
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tidigare förstått. Hon refererar till kurspärmen som sin ”bibel”, som något som 
ger trygghet. Hon har inte memorerat all kunskap, men använder den som en 
uppslagsbok och idégivare vid behov.  

 

Jag bläddrar mycket i den där pärmen. Och varje gång det är strul, 
bråk, knöl här så är den lite trygghet på något sätt. ’Äh, jag tror att 
jag sätter mig en stund.’ Och då kanske jag inte letar efter just det 
som jag ville ha svar på, men jag, den känns som en trygghet på 
något sätt att öppna den där, och så faller jag in i den där världen och 
så kommer jag ihåg att ’Ja, det är så här, så här jobbigt är det faktiskt 
ibland och det löser sig nog.’ Ja, så den innebär någon form av bibel 
kan man säga.    

 
Hon beskriver det som att kursen givit henne verktyg – bilder – som hon kan 
använda i sin vardag. En sådan specifik bild som Kerstin nämner specifikt är 
”åskådarläktaren”, där medarbetare förhåller sig passiva i konfliktsituationer, 
står vid sidan och tittar på och inte vill delta eller ta ställning. Detta är ett syn-
sätt, ett verktyg, som varit och är värdefullt när hon ska försöka analysera och 
förstå konflikter på arbetsplatsen. Hon upplever även att hon har ett behov av att 
få sätta sig ner och reflektera, att titta med ett ”helikopterperspektiv” på verk-
samheten då och då, för att orka arbeta vidare som ledare.  
 

… man har lärt sig att om jag ska gå och bekymra mig om detta hela 
tiden, då blir det inte bra, det blir tungt, då mår jag inte bra. … när 
det blir för mycket att göra för länge… så att man inte hinner sätta 
sig ner och titta med det här helikopterperspektivet, och hinner 
fundera lite, och då är man tillbaka där igen, alltså får jag inte tid till 
det mellan varven, ’Vad är det som händer, vad är det som sker här’, 
då blir jag stressad. Då mår jag dåligt.    

 
Kerstin håller visserligen kontakten med några av de andra deltagarna som hon 
kände sedan tidigare och som arbetar inom samma område som hon själv, men 
hon framhåller mer betydelsen av diskussion och samtal dels med den egna 
chefen, som tidigare gått kursen, dels med en kollega, som gått kursen efter 
Kerstin. Hon går även i handledning. Kerstin betonar också betydelsen av att ha 
en ”hemsida”, som hon uttrycker det. Att kunna dryfta arbetsrelaterade frågor 
med maken hemma och få höra hur han, som utomstående, uppfattar olika 
situationer, tycker Kerstin är värdefullt.  
 

Men när man har fått möjlighet med chefen, att sätta sig ner och 
diskutera, prata med gubben hemma och så har vi haft handledning 
också. Då känner man att ’Nämen, det här det fixar jag, det här 
stoppar jag ner i ryggsäcken och använder nästa gång. Det här blir 
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bra, det här lär jag mig något på.’ Men får man inte den tiden, då 
fixar man inte det.      

 
 
Vår tolkning av Kerstins berättelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

Jag  
bryts ner  

och byggs upp 
 

Kerstin 

Det här  
behöver jag! 

 

Kerstin 

Jag är  
fortfarande  

på väg… 
 

Kerstin 

Huvudbudskapet i Kerstins berättelse är att hon själv upplever att hennes ledar-
skap har ifrågasatts både på enheten (av medarbetarna) och på kursen (av 
konsulterna), och detta har väckt ambivalenta känslor hos henne. Hon berättar 
också att hon tycker att hennes ledarskap har förändrats under kursen.  
 
I sin berättelse ger Kerstin uttryck för hur de outtalade, och kanske omedvetna, 
krav och förväntningar som hon känner på sig själv som ledare, väcker ett behov 
hos henne av att få verktyg för att hantera detta. Hon ser kursen som en möjlig 
kunskapskälla. Även om det vid kursstarten är extra hög arbetsbelastning på 
enheten, är hon inte beredd att avstå från att delta i programmet. Hennes behov 
av att förstå och skapa mening i det som sker och få redskap att hantera 
situationen är stort.  
 
Kerstin liknar vid kursstarten, som nybliven chef, i mångt och mycket sitt ledar-
skap med sitt föräldraskap, vilket för henne är en relativt omnipotent roll som 
hon känner sig bekväm med. Kerstins upplevelse är att de budskap hon får av 
konsulterna på kursen, och därmed i förlängningen även av organisationen, är att 
hon ska förändra och anpassa sitt ledarskap. Hon uppfattar att den ledarstil hon 
har inte passar ihop med den kultur av ”osunt hänsynstagande” som hon tycker 
präglar organisationen i stort. Kerstin beskriver det som att hon ”bryts ner” 
under kursen. Själv upplever hon inte i lika hög grad något behov av förändring, 
utan skulle gärna vilja behålla den syn på ledarskap hon redan har. Det förefaller 
som om Kerstin haft en föreställning om att hon skulle kunna överföra en roll-
beskrivning, förälderns, till en annan roll, ledarens. Då Kerstin försöker använda 
sitt föräldraskap som modell för ledarskapet möter hon först motstånd i 
personalgruppen och sedan även hos kursledningen. Den roll (föräldrarollen) 
som hon känt sig trygg i, och som hon tycker har gett goda resultat tidigare, 
ifrågasätts. Detta kan tolkas som att Kerstin upplever medarbetarnas, och 
konsulternas, ifrågasättande av hennes ledarskap som ett indirekt ifrågasättande 
av hennes föräldraskap.  
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Den process som Kerstin beskriver äger rum under kursen – nedbrytning och 
uppbyggnad – kan tolkas som att hon uppfattar det som nödvändigt att först 
släppa gamla föreställningar (brytas ner), för att sedan kunna inhämta och 
tillgodogöra sig ny kunskap (byggas upp). Då hon upplever ett behov av 
verktyg, ny kunskap, för att kunna hantera sin vardag ser hon nedbrytningen 
som ett nödvändigt ”ont” för att få tillgång till användbar kunskap. Kursen ger 
henne den kunskap hon efterfrågar. Kerstin refererar ofta och gärna till kurs-
pärmen som en bibel, en verktygsuppsättning eller ett uppslagsverk.  
 
Kerstin säger sig ett halvår efter kursen avslutats inte riktigt ha klart för sig vem 
hon är som ledare: ”pusslet är ännu inte färdiglagt”. På en nivå förefaller det 
som om Kerstin har accepterat det upplevda kravet från organisationen på att 
förändra sitt ledarskap. Hon talar om en mognadsprocess, att hon fortfarande 
håller på att konstruera sig själv som ledare. Kerstin har dock ambivalenta 
känslor inför att förändras som ledare. Hon hyser fortfarande en förhoppning om 
att i ”slutändan” få återgå till den ledarroll hon upplever sig ha stått för före 
kursens början, en ledarroll som starkt påverkats av hennes föräldraroll.  
 
Sammanfattningsvis framgår av Kerstins berättelse hur hon upplevt att hon 
genom sitt deltagande i kursen har fått redskap för att förstå och agera på det 
som sker på enheten. Hon beskriver det som att hon under kursens gång blivit 
ifrågasatt i sitt ledarskap, att hon ”brutits ner” för att sedan ”byggas upp” i en 
mognadsprocess som fortfarande pågår. Samtidigt är Kerstin ambivalent i sin 
inställning till detta förändrade ledarskap och hyser allt jämt en förhoppning om 
att kunna återgå till den ledarroll hon känner sig bekväm med.  
 
 
Per före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Per 

Vad  
kan den här  
kursen ge  

mig? 

 
Per berättar att han hade arbetat på enheten i 12 år när han övertog chefskapet 
drygt ett år före kursstart. Den tidigare chefen blev befordrad, så han frågade 
runt på avdelningen om det var någon som var intresserad. Per var den ende på 
enheten som sökte tjänsten. Innan dess hade Per funderat på att kanske ta ett 
ledaruppdrag någon gång i framtiden. Erbjudandet att bli chef kom ”för tidigt”. 
Eftersom Per hade småbarn hemma så passade det egentligen inte så bra, men 
han kunde förhandla om förutsättningarna och tackade därför ja.  
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Per hade ingen vision eller tankar om förändringar av verksamheten, utan såg 
det mera som sin uppgift att förvalta det som redan byggts upp, dock med 
flexibilitet för att kunna göra förändringar när behov uppstår. Per tänker sig att 
vissa är födda till ledare, eller möjligtvis lär sig det på dagis. Han räknar inte sig 
själv till den skaran, men tyckte ändå att det skulle bli roligt att få vara med och 
påverka. Per tror att personalgruppen på enheten hade en viss positiv förväntan 
på honom att allt skulle flyta på ganska bra, eftersom han visste att han är lätt att 
samarbeta med. Per säger sig inte ha eller ha haft några ”fåniga principer” som 
övriga måste hålla sig till, utan att han prioriterar flödet i verksamheten.  
 
Nackdelen med att bli chef på den enhet där han arbetat sedan tidigare var enligt 
Per att det kunde vara svårt för personalgruppens medlemmar när han ibland 
varit tvungen att ta för dem obekväma beslut. Han ger ett exempel på en om-
placering inom enheten av en medarbetare. Då fick personalen träffa honom i en 
annan roll där han inte bara var snäll, glad och vänlig. När han tänker tillbaka på 
tiden innan han sökte chefstjänsten, så hade också han svårt att se sig själv i en 
sådan roll.  
 

Att jag skulle göra någonting som var så jobbigt för henne [den 
person som skulle omplaceras], det var inget jag ville, det var ju 
liksom inte målsättningen med mitt chefskap. Nu handlar det ju om 
att göra det som man tror är bäst för verksamheten.  
 

Per tycker det kunde vara svårt att få tid att ägna sig enbart åt sina chefs- och 
ledaruppgifter. Även om han avsatte tid så kunde de ha så stort patienttryck på 
enheten att han blev tvungen att ta patienter då. 
 

Jag hade tänkt att jag skulle ha 40 % till ledarskap, men det… …. 
Jag satte av tid i schemat, men jag tror inte att det blir riktigt så 
mycket, för jag måste hela tiden, för att få det att flyta känner jag, 
tulla på det, sätta in patienter på den tiden då.  

 
Överhuvudtaget så har det i praktiken blivit så, menar Per, att uppgifterna har 
varvats genom att han varit tillgänglig för personal och patienter under sin av-
satta administrativa ledartid. 

 
Men det gör ju inget. Det tar lite… totalt så naggar det lite i kanten 
så att säga.  

 
Per hade ingen tidigare ledarutbildning, mer än den övergripande del som ingick 
i hans yrkesutbildning. Per var ganska tveksam till chefs- och ledarutvecklings-
programmet då han såg att det skulle vara deltagare från både primär- och tand-
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vård. Han hade förväntat sig en mer yrkesspecifik kurs, och undrade vad den här 
skulle kunna ge.  
 
 
Per under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Per 

Bra 
faktadel ! 

 
Per berättar att kursen var uppdelad i två delar, en kunskapsdel [faktadelen] och 
en del med ledarskapsteorier och övningar [processdelen], men att uppdelningen 
inte alltid var så renodlad, utan att de gick in i vart annat. Per ser faktadelen som 
en organisationskunskapsutbildning. Han tycker det var bra att de hade med den, 
så att det inte bara blev ledarskapsteorier.    
 

… den organisationskunskapsutbildningen var ju formulerad, den 
gavs ju av personer från organisationen i stort sett. …. Det var ju 
från den högsta chefen för hela [organisationen] ner till våra chefer. 
…. Det fanns ju en ganska stor spännvidd där, … det var ju väldigt 
påtagligt att det var just de och den kunskap de gav. För just det som 
man kände innan dess, det var ju som om vi var på ett stort okänt hav 
vad gäller organisationen. …. Och hur beslut fattades och … ja, den 
biten kändes ju fullständigt förvirrande snarast innan.  
 

Per upplevde att det fanns ett väldigt engagemang hos deltagargruppen. Det var 
ett urval av personer som ville ha ut något av kursen. Per berättar att han själv 
också blev engagerad i övningarna som de gjorde. Per minns särskilt en övning 
som tydliggjorde hur informationsflödet i en organisation kan se ut och hur Per 
upplevde att de goda idéerna nerifrån ”fullständigt ignorerades”. Han berättar 
också om en intergruppövning där en uppgift skulle lösas som han tyckte visade 
på hur svårt det kan vara att få ganska enkla saker att fungera när det är många 
inblandade.  
 
Per berättar att de både i smågrupper och i storgrupp hade möjlighet att lägga 
fram egna praktiska ledarskapsproblem, fallbeskrivningar, som diskuterades. Per 
säger att han inte kommer ihåg vad han själv la fram för ett fall, men att han 
minns ett annat fall som en annan deltagare tog upp och som gjort intryck på 
honom. Fallet handlade om en mobbningssituation där en vikarie blivit synda-
bock på grund av en omplacering som chefen gjort. Kursdeltagaren hade enligt 
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Per löst det hela genom att läsa ett stycke som handlade om utanförskap ur en 
bok av en filosof, istället för att tala om för sin personal hur de skulle uppföra 
sig.  

 
… det var ju flott tycker jag, så läste [kursdeltagaren] lite om detta, 
om hur det är att vara utanför och… så. Och det hade blivit helt 
succéartat. Otroligt mycket bättre. …. Men sen är det ju en annan 
fråga om man kan omvandla det till praktik för egen del.  

 
 
Per efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Per 

Jag  
fick inga 
verktyg 

 
Så här efteråt upplever Per att det som för honom ger den största omedelbara 
skillnaden är den kunskap om organisationen som han fick. Per säger att han 
känner sig mindre vilsen nu. 
 

”Nu känner man ju till lite grann hur det ser ut uppströms, och då 
känns det lite lättare.”  
 

Samtidigt tycker Per att det är tungt med de yttre kraven på honom som ledare, 
exempelvis vem som ska ha utvecklingssamtalen. För hans del, som har en enhet 
med 30 anställda, så menar han att det blir svårt att hinna med eftersom han i 
realiteten knappt är halvtidschef. Per tycker också att den information som 
kommer uppifrån nästan aldrig handlar om verksamheten utan om arbetsmiljön, 
och att det ofta inte alls svarar emot enhetens behov. Han anser att ledningen i 
organisationen borde ha mer användarfokus.  
 

”Vi pratar ju aldrig om Volvobilen, hur vi gör bilen bättre, utan vi 
talar om hur arbetarna som gör bilen mår hela tiden, och det kan jag, 
det fokuset kan jag tycka är lite jobbigt.” 

 
Ibland kan Per känna sig väldigt tveksam till en del beslut som tagits högre upp i 
organisationen och som han förväntas verkställa, utan anvisning hur det ska 
göras eller någon motivering varför. Han konstaterar att när man är en del av en 
organisation så går det inte som chef att bara göra som man vill.   
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Per säger att han känner sig ganska splittrad av att ha två roller, två olika 
uppdrag. Den kliniska verksamheten tar mycket tid i anspråk, liksom ledar-
uppdraget, och det kan bli väldigt mycket på båda fronter. Samtidigt trivs han 
med att vara med och påverka, att ”köra hela skutan”. Vore det inte stimulerande 
skulle han inte orka.  
 
Per förhåller sig skeptisk till tanken att en kurs kan skapa stora skillnader i hur 
man är som ledare före och efter. Den ”prins eller prinsessa som rider fram på en 
stolt springare som spränger snabbt och målmedvetet framåt utan att göra några 
fel” finns inte i verkligheten, menar Per. Han tycker också att det är svårt att 
veta om de insikter han har fått beror på kursen eller på att han har fördubblat 
sin tid som chef och därmed samlat på sig mer erfarenhet.  Per berättar att hans 
närmaste medarbetare, som han i viss mån delar ledarskapet med, tycker att han 
blivit tydligare, vilket han själv har svårt att se. 

 
Det är nog svårare att svara på vad det har gjort, de teoretiska 
ledarskapsteorierna… de teoretiskt – praktiska. Det var ju praktiska 
övningar också. Och se hur det har påverkat mig, vad gjorde jag inte 
förut som jag gör nu eller tvärtom, det vet jag inte riktigt.  
 

Per vill minnas att hans närmaste medarbetare blev anställd ungefär samtidigt 
som han började chefs- och ledarutvecklingsprogrammet. Per berättar att hon 
hade arbetat som chef även på sin förra arbetsplats. Där hade hon gått en ”sån 
här kurs”, samt hunnit omsätta det hon lärt sig i praktiken. Hon hade med sig en 
massa idéer och impulser till enheten, säger Per, vilket gör det svårt att avgöra 
om de förändringar som de tillsammans gjort på enheten beror på insikter han 
fått via kursen, eller om det främst är ledarkollegans förtjänst. 
 
Per anser att chefs- och ledarutvecklingsprogrammet inte har lett till att han 
medvetet har förändrat sitt ledarskap. Han överväger alternativet att en del 
kanske har ”inkorporerats” mer eller mindre omedvetet under kursens gång. Per 
är ifrågasättande kring kurser i allmänhet och hur stort genomslag de har på den 
praktiska verkligheten. Det han vill ha är rent konkreta verktyg ”hur gör jag i 
den här situationen”. När det gäller den kliniska verksamheten kan det bestå av 
nya rutiner eller en checklista som ska betas av. Per upplever inte att han har fått 
några konkreta verktyg som han har nytta av i sin vardag. Det går inte, enligt 
Per, att välja ut en av teorierna som presenterades och använda på nästa 
arbetsplatsträff. 
 

… jag känner inte att det har revolutionerat min vardag att jag gick 
kursen. …. Även om jag tror att det är viktigt att man har… har 
kunskap om hur man fungerar i grupp. Och såna här experiment med 
organisationer som vi gjorde och så, så var de ju väldigt illustrativa.  
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Per ser det som att chefs- och ledarutvecklingsprogrammet hade lite av ett 
”grundutbildningsstuk”, eftersom den pågick under ett år så att deltagarna skulle 
kunna arbeta med materialet under tiden. I och med att kursen är fördelad över 
ett år så samverkar ju kursen och tiden, menar Per. Under kursdagarna träffar 
man kollegor och pratar med varandra om ledarskap, sen åker man hem och 
arbetar en period, sen träffas man igen, o.s.v. Kursen ger erfarenheter, men ger 
också tillfälle att sätta ord på sin egen ledarerfarenhet. När det gäller ledarskaps-
erfarenheter så säger Per att de är lika för alla, oavsett vilken typ av verksamhet 
man finns i, alla har samma typer av problem.  
 
Per funderar på om det finns något som han genomfört tidigare som han nu, 
efter kursen, skulle ha gjort annorlunda utifrån det han har fått med sig. Han 
resonerar kring en förändring i rutinerna som han drivit igenom, och hur han då 
lade upp förändringsarbetet för att få med sig personalgruppen. Med själv-
kritiska ögon konstaterar han nu att han gjorde alldeles för mycket av grund-
arbetet själv. Hade han gjort den här förändringen idag hade han försökt att få 
alla engagerade hela vägen från planering till genomförande. Sen, om det är 
kursen eller erfarenheten som gör att han ser annorlunda på det nu, det vet han 
inte.  
 
 
Vår tolkning av Pers berättelse  
 
 
 
 
 
 
 

Bra faktadel! 
 
 

Per 

 

Vad kan  
den här kursen 

ge mig? 
 

Per 

Jag fick 
inga verktyg 

 

Per 

 
Ur ett epistemologiskt perspektiv kan det tolkas i Pers berättelse som att han har 
en kognitiv kunskapssyn. Han förväntar sig en ledarutbildning där han förvärvar 
fakta, riktlinjer och anvisningar som han praktiskt kan nyttja i sitt ledarskap 
inom den kliniska verksamheten. När han ser att chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet vänder sig till chefer både inom primär- och 
tandvård, att den inte är yrkesspecifik, blir han tveksam till vad kursen ska 
kunna ge honom. 
 
Det första Per gör när vi orienterat oss om hans plattform och börjar samtala om 
chefs- och ledarutvecklingsprogrammet och ledarrollen, är en snabb utvärdering 
av kursen. Det är faktadelen som Per lyfter fram, med dess orientering i 
organisationen som han uppskattat mest, och som för hans del gör mest skillnad 
mellan tiden före och efter kursen. Då chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 
innehåller både kognitiva och erfarenhetsbaserade moment, tolkar vi det som att 
det för Per är den kognitiva faktadelen som bäst stämmer överens med hans 
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kunskapssyn, men även att det svarade mot ett uttalat behov han hade. Han fick 
fakta som han kunde förhålla sig till, och som gav honom en bild av hur 
organisationen är uppbyggd. Trots det är det hans kluvenhet i rollen som 
mellanchef i förhållande till organisationen som löper som ett huvudbudskap 
genom hela berättelsen. Processdelen har han svårare att hitta någon nytta med, 
även om han tyckte att den var engagerande och en del övningar talande. Denna 
del är främst erfarenhetsbaserad och det läggs ett ansvar på den enskilde 
deltagaren att reflektera över skeenden i deltagargruppen och hos sig själv.  Det 
är lätt att föreställa sig att den som förväntar sig att få fakta och verktyg inte 
uppfattar innehållet i processdelen som relevant eller betydelsefullt.  
 
Per tycks inte ha haft någon uttalad vision för vad han skulle vilja göra som 
ledare för verksamheten när han tog över chefskapet. Vi frågar oss om ledar-
skapet generellt ses som en del av yrket inom den professionen Per tillhör, att 
det ingår att vara ledare, eller att Per själv uppfattar det så. För Per skulle det 
alltså kunna ha varit en naturlig följd av yrket att axla manteln efter sin 
föregångare, trots att det egentligen inte passade så bra för Per just då. Genom 
sin profession får han per automatik tillgång till ledarskapet, samtidigt som Per 
inte ser sig själv som född till ledare.  
 
Sammanfattningsvis framgår av Pers berättelse att kursen till stora delar för 
honom innebär en krock mellan två olika epistemologiska synsätt (kognitivt och 
erfarenhetsbaserat) och olika syn på ledarskap (medfött och förvärvat). Per har 
svårt att se några reella skillnader i sitt ledarskap som en konsekvens av att han 
gått kursen. Per upplever sig ha ett behov av konkreta verktyg att använda i sitt 
ledarskap, ett behov kursen inte förmår tillfredsställa, även om han tycker att 
han fick en tydligare bild av organisationsstrukturen.  
  
 
Lena före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Det  
här ska bli 
spännande! 

 
Lena 

 
Lena berättar att hon är chef på en mindre enhet med 10 anställda. Innan hon 
blev chef deltog hon i en urvalsprocess där det testades vilken chefsprofil man 
hade, säger Lena, och blev ”godkänd”. Efter det gick hon en självkännedoms-
kurs för blivande chefer varefter hon sökte den här tjänsten.  
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Lena säger att hon ansåg sig vara en demokratisk ledare, eller situationsan-
passad, även om hon före kursen inte hade några teorier.  Det visade sig föra 
med sig svårigheter, berättar Lena, då det tidigare ledarskapet på enheten var 
mycket formellt med regelverk och överliggare. Personalen var inte van att ta ett 
eget ansvar på det sätt som det demokratiska ledarskapet krävde. Lena utgick i 
sitt ledarskap ifrån att vara flexibel och följsam, och ändå ha vissa ramar.    
 

… man kan inte lösa allt med en regel… man kan inte säga att ’jag 
har gjort det korrekt’. Det kanske är korrekt, men det kanske inte är 
bra. 

 
Lena berättar att hon hade en fil.kand. i botten innan hon skolade om sig till sitt 
nuvarande yrke. Utöver det har hon läst ett antal enstaka kurser inom olika 
områden, bland annat flera kurser som har anknytning till ledarskap. De sista 
åren har hon alltid haft någon högskolekurs på halvfart på gång som hon läser på 
eget bevåg. Hon säger att hon gör det för att det är roligt, en rolig utveckling. 
Hon kallar det för ett livslångt lärande. Lena tycker att det är viktigt att 
utvecklas, det alltid finns något mer att lära sig. Lena berättar att när hon får syn 
på chefs- och ledarutvecklingsprogrammet rådfrågar hon en lärare på den hög-
skolekurs hon deltar i, som tycker att den ser intressant ut och uppmuntrar henne 
att gå den. Lena tänker att det kunde vara matnyttigt för henne som ny chef att 
gå kursen, medan hon fortfarande är formbar, och söker den. Då hade hon varit 
chef i två år.  
 
 
Lena under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

 Lena 

Jag får 
teorier 

 
Kursdeltagarna fick göra en del självtester och övningar, berättar Lena, som 
bland annat handlade om konfliktlösning, självbild med mera. Lena tyckte att 
det gav henne en aha-upplevelse, att det öppnade upp blinda fläckar hos henne 
själv, vilket hon tyckte var viktigt.  Samtidigt säger hon att vi alla har olika 
försvar, men eftersom hon ville utvecklas så var hon inte rädd för att se vad hon 
behövde arbeta med. Hon tror att det kan ha varit jobbigt för en del andra kurs-
deltagare, men om det skulle hända något så var man ju tvungen att ta till sig 
och acceptera, menar Lena. Hon tyckte att hon lärde sig mycket om sig själv 
under kursen. 
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De gjorde flera olika övningar, berättar Lena, bland annat genomförde de grupp-
övningar där hon upptäckte styrkor hos sig själv som hon inte trodde att hon 
hade. Lena menar att hon inte är så dominant eller framträdande, och att hon 
tidigare även fått höra från andra att hon inte säger så mycket. Kursen var ett bra 
tillfälle att i olika övningar få testa olika slags ledarstilar, för att sedan kunna 
använda sig utav flera olika delar av sig själv, olika sätt att vara. Nu kunde hon 
själv konstatera att hon tog den plats hon behövde. De gjorde en intergrupp-
övning också, där fattade hon ingenting, enligt egen utsago. Med hjälp av roll-
spel kunde de ta upp egna fall, berättar Lena. Hon lade själv fram en svår sak 
som hade hänt på hennes arbetsplats som spelades upp. Lena upplevde att när de 
tillsammans pratade om problemet så kom ny förståelse. 

 
… när man då pratar om det [egna fallet], så kommer ny förståelse 
och man får ny kraft eller vilja eller så, att det var rätt, när man får 
verbalisera saker igen, det händer något och så blir man kanske 
stärkt och andra kan säga att det var OK.    

 
Lena berättar att hon också tog upp sitt dilemma med att föra in en ny typ av 
ledarskap på sin enhet med den externa konsulten. Alla i hennes personalgrupp 
hade tyckt att det var så positivt med ett nytt ledarskap, och tyckt det var roligt 
att få vara med och bestämma, men det blev också mycket konflikter.  
 

… och det lärde jag mig, att det var inte konstigt att det blev 
konflikter. Jag tänkte ’att kära nån, vad är detta?’. ’Men det är ju inte 
konstigt, om man öppnar upp’ sa [den externa konsulten], ’då blir 
det konflikter’. Alltså, jag lät dem komma.    

 
Lena framhåller att det gällde att våga blotta sig lite på kursen, att riskera saker 
och ting. Genom att göra det så fanns chansen att få någonting. En förutsättning 
för att våga testa var, enligt Lena, att det kändes tryggt i gruppen, vilket hon till 
viss del kände i just den här kursgruppen. Hon konstaterar att det var en väldig 
mix av deltagare på kursen från helt nyblivna chefer till dem som hade suttit i 
stora sammanhang på högre nivåer. Lena säger att hon hade lärt sig från tidigare 
utbildningar att känna av vad som är lämpligt eller mindre lämpligt att ta upp i 
en grupp.  
 
Lena upplevde att hon under kursen fick namn på det hon gör i vardagen, att det 
blev en teori.  
 

Man går en sån här kurs, och det man gör i vardagen, det blir en 
teori, man får en teoretisk överbyggnad, som hjälper, som förklarar 
och utvecklar. Så slipper man gå på känn alltid. Man får namn på 
saker och ting.  
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Lena tycker att det här med person, roll och uppgift var väldigt bra och klar-
görande, att det är rollen som styr upp vad som ska göras, att mandatet hör till 
rollen. Det innebär att den som är i rollen inte behöver ta så personligt illa vid 
sig, fastslår hon. 
 
 
Lena efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Jag vill 
utveckla och 

utvecklas 
Lena 

 
Före kursen, säger Lena, så var det viktigt att göra rätt som chef. Nu är hon mer 
intresserad av process, alltså själva verksamheten på ett annat sätt. Förut hade 
hon tankar om att hon ville utforma ett demokratiskt, situationsanpassat ledar-
skap. Hon tycker inte att hon har ändrat det, men att hon inte hade några teorier 
om det då, så som hon upplever sig ha fått nu. Nu känner hon sig säkrare då hon 
använder sig av rollen. Det ser hon som väldigt viktigt, och nu vilar hon i det. 
 
Lena kommenterar att det på kursen var så mycket att man ska vara ledare, trots 
det, menar hon, så använder man ju sin person mycket också. Lena berättar om 
en kvinna som definierar begreppet ledarskap som två ord; ”ledar” och ”skap”. 
För Lena innebär det att ”ledare” är hur du gör, vilka regler som styr, medan 
”skapandet” är det som du skapar själv, det du är med din person. Alla modeller 
som de lär sig är teoretiska och tekniska, menar Lena. Genom att använda sin 
person i förståelsen och användandet av modellerna så skapar man sitt eget 
ledarskap. 
 
Lena anser att hon sätter av för lite tid för ledarskapet, 3,5 – 4 timmar i veckan, 
då inga patienter bokas på henne. Hon känner att hon måste lägga den mesta 
tiden på det kliniska arbetet. Men hon säger att det svänger, vissa perioder får 
hon lägga lite mer tid på ledarskapet, exempelvis då hon ska ha medarbetar-
samtalen. Samtidigt vill Lena i sitt ledarskap föra en ständig dialog med 
medarbetarna, skapa delaktighet och engagemang, och då känner hon att det är 
väldigt svårt att schemalägga dialog. Om hon hör att det är någonting som är 
angeläget så tar hon ofta upp det direkt med den det gäller, utnyttjar luckor för 
mindre samtal för att lösa mindre problem. 
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”Ja, det finns ju det här ’small talks’, jag vet ju inte egentligen vad, 
men alltså jag löser rätt mycket i [rum på enheten], om man säger 
så.” 

 
Lena berättar att hon genom sitt ledarskap vill försöka överföra en kultur på sin 
enhet som präglas av öppenhet, och att det ska finnas en trygghet i gruppen. Hon 
kallar det för en ”no-blame-culture” där det är tillåtet att göra fel. Personalen ska 
kunna prata om det som är jobbigt och tungt, och ta hand om det. Istället för att 
leta fel hos varandra så ska de hjälpa och stötta varandra, förklarar Lena. Hon 
tycker även att det är viktigt med glädje i personalgruppen, att det är roligt när 
folk skrattar lite. Hon drar gärna själv några historier för att ”få upp ångan” hos 
personalen. Lena talar om enhetens helhetsbild, att det handlar både om det 
praktiskt kliniska arbetet och om enhetens kultur.  Hon ser det som synergi och 
att ”tänka ihop”. Lena arbetar ständigt med dessa frågor. Lena planerar en 
utvecklingsdag för all personal där hon tänker prata om kommunikation, att 
tänka i helheter där hela kedjan är viktig för att det ska bli bra, att se varandra 
och lite grann vidga förståelsen för de andras arbetsuppgifter.  
 

Förändringsarbete, nu tänker jag så många gånger så här: ’Vad ska 
jag välja för ord?’ när jag ska göra en sån förändring. ’Hur ska jag 
lägga upp det? Hur ska jag välja? Vad ska jag välja för metod eller 
hur ska jag liksom få in det på ett naturligt sätt?’ …. Jag tänker 
mycket på det, hur jag ska lägga fram saker så att folk känner att de 
kan vara med, och känna sig engagerade, delaktiga i detta. Därför 
tänker jag mycket på det här med kommunikation nu.    

 

När hon var ny som chef, berättar Lena, så tog hon mest upp frågor som 
exempelvis scheman, direktiv om sparbeting och liknande på dessa dagar. Det 
kändes säkrare, hon kunde till och med läsa innantill. Nu vill hon tänka aktivare, 
skapa en plattform för enheten, och för att ingen ska känna sig påhoppad så är 
hon noga med vad hon ska säga och på vilket sätt. 
 
Lena strävar i sitt ledarskap efter att se alla människors goda sidor. Hon känner 
inte att hon själv måste sitta på någon prestige, utan kan lyfta fram det som 
andra är bra på. Lena uppfattar även sig själv som sensitiv för stämningar i 
personalgruppen, vilket kan var både till nackdel och till fördel. Utan att någon 
har sagt något så vet hon många gånger att det är något som inte är bra. Ibland 
kollar hon upp och försöker att lösa det, men inte alltid, då hon tänker att de får 
lösa det själva. Lena tillstår att hon ofta själv kommer i sista hand, att 
medarbetarnas och patienternas behov vanligen går före de egna, men betonar 
att hon inte är någon ”morsa” för gruppen. Som chef har hon ju ändå vissa 
skyldigheter och ett ansvar, resonerar Lena, och framhåller att man också måste 
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våga ta det ansvaret. Vid dessa tillfällen tycker Lena att det är ett skydd att vara i 
rollen. Då känner hon sig starkare. 
 
Lena framhåller att som chef får man vissa formella befogenheter, men att det 
viktigaste är att bli accepterad som ledare. Hon känner att hon måste återerövra 
ledarskapet, att hon måste göra sig värdig det, få de anställda att känna för-
troende för att få deras mandat. Hon uppger sig inte ha något personligt behov 
av att vara chef, men har däremot ett behov av att få leda, att få påverka. Lena är 
nöjd med att hon sökte det här jobbet, även om det var väldigt jobbigt i början. 
Hon har fått feedback från personalen att det blivit roligare på enheten. Lena 
berättar att de skrattar mycket tillsammans på enheten, och att det generar 
positiv energi.  
 

Jag är livrädd för att man ska komma in i negativa spiraler alltså, för 
det kan driva en verksamhet rakt ner. … ledarskapet måste 
återerövras. Man kan ju inte tänka att nu har vi det så bra liksom, för 
imorgon, då kan det vara en jättegrej på, så man får hela tiden stävja 
och ta det som är bra, lyfta fram det som är bra … inte göra så stor 
affär av det som är dåligt, men ändå liksom försöka… alltså inte 
lyfta fram det och göra det jättestort, men ändå markera att det, ’Så 
gör vi inte!’. 

 
Lena tycker det är roligt att vara chef. Det ger henne tillfredställelse på olika 
sätt, hon nämner personlig utveckling, tillgång till bra kurser, ökad omvärlds-
kunskap, få ett större nätverk samt att få vara med och påverka. Hon skulle 
kunna tänka sig något annat ledarskapsuppdrag där hon släpper sin profession. 
Så länge hon inte tröttnar fortsätter hon att försöka utvecklas, avslutar Lena, det 
är hennes drivkraft och hennes mål.  
 
 
Vår tolkning av Lenas berättelse 

 
 
 
 

Jag  
får teorier 

 

Lena 

Det  
här ska bli 
spännande 

 

Lena 

 

Jag vill  
utveckla och 
utvecklas 

 

Lena 

Lenas drivs av ett behov att ständigt förkovra sig. Utöver chefs- och ledar-
utvecklingsprogrammet har hon läst flera högskolekurser med anknytning till 
ledarskap. I den här utbildningen så hamnar fokus på deltagarnas eget ledarskap, 
varför Lena kanske på ett annat sätt än tidigare letar i teorierna efter ord på sitt 
eget sätt att leda, en teoretisk överbyggnad. Vi tycker oss se i Lenas berättelse 
att kursen har gett henne teorier så att hon kan identifiera, formulera och för-
verkliga sin tolkning av ett situationsanpassat ledarskap. Den externa konsulten 
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blir för henne kunskapsbäraren, den som har det hon vill ha. Den kunskap som 
hon tar till sig ger henne bekräftelse, tillfredställelse och trygghet. Lena har 
främst använt kursen till att lära sig saker om sig själv och sitt ledarskap. Genom 
de olika momenten fick hon möjlighet att spegla sig mot gruppen och kursled-
ningen samt utforska olika sidor i sitt ledarskap. 
 
Lenas förefaller ha svårt att verbalisera det hon tänker och känner kring sitt 
ledarskap. Som forskare upplever vi därför berättelsen stundtals svårtolkad. 
Genom sin teoretiska förförståelse av ledarskap antar vi att Lena hade med sig 
en ledarskapsdiskurs in i kursen, då diskursen tydligt framträder under vår 
intervju. Till viss del tolkar vi det som att kunskap för Lena är en objektiv enhet 
i större utsträckning än en subjektiv upplevelse. Hennes inlärning tycks till 
största delen ske på ett kognitivt plan där diskursen blir hennes trygghet. 
 
I Lenas förståelse av ledarskapet pratar hon om roll och person, om en teoriöver-
byggnad. Utifrån hennes berättelse får vi en bild av att hon har en förmåga att 
uppfatta olika stämningar och kan redogöra för vad hon upplever på sin enhet 
samt hur det var i kursgruppen. Lena reflekterar över interaktionen mellan ledare 
och ledda, och hur det formar ledarskapet. Hon poängterar vikten av att var dag 
återerövra ledarskapet.  
 
Lena säger att hon tidigare försökte göra ”rätt saker”, det hon trodde att 
organisationen förväntade sig av henne. Genom kursen har hon lärt sig vikten av 
att fokusera på processen, vilket Lena beskriver som en fokusering på 
verksamheten. Med denna nya inriktning har Lena ambitionen att utveckla 
enheten. Hon vill skapa en plattform där utvecklingen av verksamheten och 
arbetsplatskulturen samverkar i en synergi. Lena pratar om att skapa dialog, 
delaktighet och engagemang. Lena kallar det hon eftersträvar för en ”no-blame-
culture”. 
 
Sammanfattningsvis visar Lenas berättelse att hon anser sig erhållit en kvalitativ 
förändring i sitt ledarskap genom sitt deltagande i kursen. Framförallt har hon på 
ett kognitivt plan genom teorierna fått en förståelse för vad ledarskap kan vara, 
och genom övningar och fallbeskrivningar utökat sitt eget handlingsutrymme. 
Lena upplever sig även ha fått bekräftelse i sitt ledarskap genom att spegla sig i 
kursgrupp och kursledning.  
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Martin före chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

 

Vilken nivå? 
Har jag tid? 

Martin 

 
Martin berättar att han har arbetat i yrket i totalt 20 år, och inom organisationen i 
14 år. Han har varit chef i sammanlagt fem och ett halvt år, varav närmare två år 
på nuvarande enhet, när erbjudandet om att gå chefs- och ledarutvecklings-
programmet kom. På enheten där Martin är chef finns det 25 anställda.                  
 
Martin har utöver sin grundtjänst som chef och kliniker på sin enhet, berättar 
han, flera uppdrag i förvaltningen. Han beskriver det som ledamotsuppdrag, 
samt som deltagare i olika projekt med specifika arbetsuppgifter och ansvars-
områden. Därmed, menar Martin, hade han god överblick och förståelse för 
flödet i organisationen innan han började kursen. Som mellanchef är det enligt 
Martin viktigt att förstå verksamhetens krav, samt att se mellanchefens uppgift 
att synliggöra sin egen enhet i organisationen. När Martin jämför sig med sina 
chefskollegor ser han att många är väldigt kliniskt drivna chefer. Martin trivs bra 
med den kliniska verksamheten, men det är själva ledarskapet som driver 
honom, det är där han vill utvecklas och gå vidare.  
 
Martin såg sig som välförsörjd på ledarutbildning sedan tidigare. Han berättar att 
han hade gått enstaka högskolekurser med inriktning på ledarskap, en satsning 
som gjordes i organisationen i slutet på 90-talet för att förebygga chefsbrist.  
Därefter har Martin deltagit i en urvalsmekanism som åtföljdes av en själv-
kännedomskurs. 
 

… det var också en återkoppling till mig som person på det som jag 
trodde om mig själv och de förutsättningar jag har stämmer överens 
med vad omgivningen uppfattar mig va… och efter ett godkännande 
där så började man på… en längre självkännedomskurs… Det var 
liksom första steget… femton dagar som var en mycket besynnerlig 
kurs i början men som gav oerhört mycket. …. Det var en mycket 
bra ingång, åtminstone för mig. 

 
Martin berättar att han därför var ifrågasättande till om han skulle gå chefs- och 
ledarutvecklingsprogrammet. Skulle han att ha tid för kursen och på vilken nivå 
skulle den komma att vara? Hans närmaste chef tyckte absolut att han skulle gå 
kursen, och Martin säger att han lyssnade på det, han var trots allt nyfiken på 
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vad den skulle kunna ge.  Martin säger att han bestämde sig för att gå kursen och 
ta emot alla goda nyheter och infallsvinklar som kursen kunde ge.  
 
 
Martin under chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Martin 

Jag lutar  
mig tillbaka  

och tar emot  

 
Martin berättar att han upplevde det väldigt behagligt att gå den här kursen. Den 
gav honom en bekräftelse på det han tidigare upplevt i sin vardag, en slags 
uppdatering. Martin beskriver hur han ”lutade sig tillbaka och lyssnade av”. I 
huvudsak tyckte han att kursen handlade om en mognadsprocess. 
 

…för flera andra handlar det nog om en introduktion,  men för mig 
blir det en mognadsprocess rätt mycket va.  Det handlar om att 
reflektera tillbaka på det jag fått tidigare och det jag stod i och kunde 
göra det mitt i… och så hade jag handledning av… av kurs-
ledningen… så man kunde ta upp specifika problem man hade och 
brottades med… inför gruppen och inför… Och det gjorde ju det 
att… alltså det är bra att ha ett bollplank också, att känna att min 
lösning, eller mitt sätt, på det här kanske är ett bra sätt va. För man är 
ju rätt… man är ju rätt ensam som chef och ledare va, … Det tror jag 
många av oss upptäcker först då det stormar, då är man jävligt 
ensam…  

 
Martin berättar att deltagargruppen var ”disparat”, att deltagarna hade väldigt 
olika bakgrund. Bland annat fanns en deltagare med som tidigare hade arbetat 
inom det privata näringslivet, samt att han själv med sina erfarenheter skilde sig 
från huvuddelen av gruppen. Martin ansåg att det gav rätt bra och livliga 
diskussioner som han inte tror hade blivit annars. Främst lyfter han fram hur den 
andra deltagarens erfarenheter från näringslivet speglades mot landstingets 
uppförandekodex, där det till och med kunde bli konfrontationer i diskussion-
erna kring hur man ska vara, vad som är uppdragets karaktär och vad som är 
mest effektivt. Martin upplevde att chefs- och ledarutvecklingsprogrammet, 
liksom tidigare ledarskapsutbildningar han gått, i början försöker ”mosa sönder” 
denna uppförandekodex för att deltagarna ska kunna tänka fritt och våga säga 
sådant som står i bjärt kontrast till uppdraget. Den här gruppsammansättningen 
tror Martin gav en extra krydda. Martin beskriver också hur de i början av 
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kursen skulle upprätta ett kontrakt, men att det bara blev en process som aldrig 
avslutades i någon gemensam formulering. Martin menar att diskussionen ledde 
till att det blev underförstått i gruppen hur de skulle förhålla sig till varandra, 
och att alla ”köpte” det. 
 

… ja vi gjorde processen, men där, … det var nog så att både jag och 
[deltagaren som tidigare hade arbetat inom det privata näringslivet] 
satte oss emot det här, för vi tyckte att det var så självklart, men då 
var vi en grupp, som, hade så många, då hade vi… en del hade 
mycket med sig så att säga va, och jag tänkte ’ägna sig en dag åt att 
gå igenom det här’, hur vi ska förhålla oss till varandra, det tyckte 
jag kändes jobbigt… Och [den andra deltagaren] då som kom från en 
helt annan värld, han tyckte att det här var ju sanslöst. …. Jag 
kommer ihåg att vi hamnade i samma grupp då vi skulle diskutera 
det här, och vi sa ’det här går ju inte alls’  …. Det var väldigt bra för 
övrigt också att den diskussionen hamnade så tidigt, därför att jag 
kände då att här gäller det att… för mig till en början att hålla lite låg 
profil också va, så kände jag det, det blir risk att man blir 
dominerande… 

 
En beskrivning som för Martin blev väldigt tydlig, och som han säger sig ha 
känt tidigare men inte kunnat ge konkreta ord för, är hur det vid en situation 
”sitter folk uppe på läktaren och tittar på”. Martin berättar att den externa 
konsulten hade en väldig fokusering på just grupprocesser, och att de under 
kursen återkom många gånger till att de som ledare måste försöka ”få ner folk på 
planen igen”. Martin upplevde att det under kursen visades på ett mycket tydligt 
sätt, att det gäller att vara observant på det här. Martin menar att konflikter oftast 
är oerhört mixade och att det inte finns några enkla verktyg, men att det däremot 
finns en möjlighet att ställa någon slags diagnos. Vilka är med? Vilka pushar på? 
Vilka låter det gå?  
 

… men det var också lite grann för mig att luta mig bakåt i den 
mening att det var också… helt plötsligt gav det ord på ett sätt som 
jag inte… haft det tydligare och… han [den externa konsulten] 
tydliggjorde det väldigt bra. 

    
Martin berättar om en övning som han tyckte var rolig och gav väldigt mycket. 
Han beskriver hur de fick organisera sig i grupper som tilldelades olika uppgifter 
som de fick sitta och arbeta med i olika celler. Övningens ledning satt isolerad, 
och till dem skulle de gå in och kräva mandat. Martin tyckte det var spännande 
att se hur han själv och andra reagerade. Det dök upp konkurrens mellan och 
inom grupper, och vid förhandlingar försökte de nästan lura varandra, fortsätter 
han. 
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… jag skulle tycka det var roligt att göra den igen, några gånger så 
att säga, göra lite återkopplingar med lite olika infallsvinklar, för att 
det, det speglade väldigt väl också hur snabbt man hamnar i roller 
som man inte vill hamna i. Och att man, åtminstone för mig då, fick 
en bild av hur jag försöker skaffa mig kontroll, antingen genom att 
själv ta initiativet och försöka styra utvecklingen åt mitt håll… eller 
lyssna mig för, placera in mig och så där… 
 

Martin beskriver hur han under kursen blev väldigt förvånad över att många av 
kursdeltagarna hade bilden av att de hade halkat in på chefskapet på ett banan-
skal. Han tror dock inte att det är så, utan att de har velat bli ledare, men att de 
inte vågar stå för det fullt ut. Han tror att det kan vara lite typiskt just för en 
kvinnodominerad organisation, att ingen får sticka ut. Martin berättar att de var 
två stycken, inklusive han själv, som sa att de ville vara chefer, och att de tyckte 
det var roligt.  Han jämför med den urvalsprocess han var med i där man 
försökte mäta viljan att leda, och där man såg det som ett viktigt kriterium. Han 
kan inte minnas att det hela gav någon tydligt reaktion hos kursledningen, 
möjligen att den externa konsulten reagerade och bejakade, som ett sidospår. 
 
Martin uppfattade det som att hela chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 
fokuserade på rollen: att veta sin roll, att veta ramarna för sin roll. Är man chef 
så måste man våga stå för att man är det, sammanfattar Martin. 
 
 
Martin efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 

Martin 

Jag sätter 
gränser 

Martin säger att han skiljer mellan begreppen ”chef” och ”ledare”. Att vara chef 
associerar han med en position, en etikett som talar om för andra var han be-
finner sig. Det är ett verktyg som ger möjlighet att påverka och fatta beslut, 
konstaterar han. Men, säger Martin, det är att vara ledare som är den spännande 
aspekten.  
 
Martin funderar kring innehållet i kursen, och menar att mycket var allmängods 
för allt ledarskap. Han tar som exempel organisationens direktör, som var på 
besök under kursen, som enligt Martin hade enormt mycket större kunskap och 
erfarenhet än vad kursdeltagarna hade. Om hans ledaregenskaper extraherades 
så skulle det ha handlat om mycket allmängiltiga saker, då sättet att hantera 
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sådana här saker är väldigt lika menar Martin, oavsett vilken position, kunskaps-
nivå eller tidigare erfarenhet man har som ledare.  
 
Martin anser att han efter kursen till viss del har förändrat sitt sätt att hantera 
konflikter. Han uppger sig vara mycket mer tydlig nu gentemot sina med-
arbetare. Han berättar att han inte längre accepterar att personer kommer in till 
honom och berättar saker för honom som de inte själva vill stå för. Han tolkar 
det som att de som gör så ofta är dessa som ”sitter uppe på läktaren”. Var och en 
ska ta ansvar för det den säger, menar Martin. Ett annat exempel är när en 
personal kommer till honom med något problem som rör en enskild med-
arbetare, men som Martin nu bollar tillbaka och ber dem att själva ta upp det 
med vederbörande. Det tycker Martin att han blivit mer observant på efter 
kursen, och att han inte låter sig smickras av tilltron till hans förmåga att lösa 
problemet. Martin säger att han inte ska vara någon ”pappa” för verksamheten, 
personalgruppen består ju av vuxna, mogna människor som han vill ska ta 
ansvar för sig själva, men att de i vissa lägen beter sig som små barn. Det krävs 
mod att våga ställa det kravet, erfar han. 
 
Martin reflekterar över organisationsövningen i kursen, och hur han var 
frustrerad över att inte få komma i kontakt med ledningen när han ville. Nu 
konstaterar han att han i sitt ledarskap själv i många avseenden agerar såsom 
ledningen gjorde i övningen. På enheten vill personalen att han ska vara till-
gänglig, men han kan inte alltid vara det.   
 

… och den frustration jag kände för det här, jag menar, jag 
accepterade ju inte ens en gång, ibland var det ju så att man var 
upprorisk va, bara tog sig fram, eller försökte charmera dörrvakten 
med allsköns mutor och så där…, jag menar, kände jag den 
frustrationen så är det klart att de känner den också. Men därifrån till 
att, det är en sak att ha förståelse för det, det är inte alltid lätt att hitta 
lösningar på det. Lösningen kanske är att just visa att man har 
förståelse för det, och att då skapa ett slags tålamod hos 
medarbetarna, en förståelse för att det inte alltid finns återkopplingar 
direkt, förståelse för att man inte alltid kan vara hur tydlig som helst 
när man delar ut något uppdrag eller uppgift eller lösning på 
någonting, utan att de måste också känna frihet att tolka det.   

 
Martin har en idé om ”det goda ledarskapet”. Han anser att det handlar om att 
uppfatta uppdragets karaktär. ”Vad har jag för uppdrag?” I hans fall, menar 
Martin, innebär det ett verksamhetsuppdrag, ett personaluppdrag och ett 
ekonomiskt uppdrag. ”Det goda ledarskapet” blir då i praktiken, säger Martin, 
att leverera en bra vara tillbaka till dem som satt honom att göra det, samt att de 
som jobbar på enheten kan känna att de tillsammans gör ett bra jobb. Martin 
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berättar att han i sitt chefskap vill finnas nära verksamheten, och vara tydlig och 
tillgänglig. Han vill arbeta i en ”samklang” med enhetens ledningsgrupp, där 
alla förstår verksamhetens krav, vilken handlingsplan och vilka mål som finns, 
och känner till de regelverk som gäller. Martin menar att det är en förutsättning 
för att kunna delegera ledarskapet. Han delegerar själv den dagliga löpande 
driften till sina närmaste medarbetare. 
 

Jag menar… det är allt från detaljerade rutiner till mer sätta fingret i 
luften och ’skulle Martin fatta ett liknande beslut också’. …. Jag 
brukar säga till dem [ledningsgruppen] att jag ger dem fritt att fatta 
vilka beslut egentligen som helst bara de gör det i min anda, men det 
är ju, då är det viktigt att de har modet att göra det … att de också 
förstår vad min eller vår anda är.  … det ställer också krav på att de 
ska känna att de har mandat att fatta beslut, de har också mandat att 
fatta fel beslut. Det tycker jag är viktigare att man fattar beslut än att 
man inte gör det alls.    

 
Martin berättar att han fick ut väldigt mycket av chefs- och ledarutvecklings-
programmet. Han upplever att det blev en bekräftelse av det han känt tidigare, 
och en uppdatering. Ur ett personligt perspektiv som chef, så säger Martin att 
han lärt sig att sätta gränser för sig själv som person på ett annat sätt. Framförallt 
är det efter programmet, under hösten, som han har bearbetat det han varit med 
om, och låtit det mogna. Han säger att man inte kan göra allt alltid, att man inte 
alltid kan vara alla till lags, utan man måste fokusera sig mera. Det är inte minst 
konflikten mellan den kliniska rollen och ledarrollen, menar Martin som får 
honom att vilja sätta tydligare gränser för sig själv som person. Organisationen 
har enligt Martin sagt i sin policy att de som är chefer ska fokusera på sitt ledar-
uppdrag, men i praktiken måste cheferna även arbeta mycket kliniskt. Om man 
som chef ska utveckla sitt ledarskap, måste man även få utrymme för detta inom 
ramen för sin tjänst, menar han.  
 

…för kursen handlade ju naturligtvis väldigt mycket om hur jag är 
som person i min roll… men också upplevde jag det att kunna hitta 
ett perspektiv att flyga lite ovanpå och se sig själv i förhållande till 
andra va, och det kräver, tycker jag, lite eftertanke, och det mognar 
efterhand. Så känner jag. Jag menar, väldigt många av de här 
processerna som beskrivs under de här utvecklingsprogrammen, 
både vad gäller gruppdynamik och de roller man har, och hur man 
ska förhålla sig till vissa uppgifter och så där, det… Nästan alltid när 
man börjar sådana här program så vill många, och kanske jag själv 
också, ha handgripliga verktyg. ’Så här ska man göra, si och så, för 
då löser sig allting’. Men beroende på att det handlar mycket om ett 
förhållningssätt du har själv, hur trygg du är i dig själv, hur trygg du 
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är i din roll och i ditt uppdrag… så tycker jag det kräver rätt mycket 
mognad och eftertanke. Och det kommer inte på en gång, det gjorde 
inte så för mig, utan det får sjunka undan, och så poppar det upp 
efterhand, och då betyder det att jag måste sätta gränser nu.  
 

Martin tycker inte att han i dagsläget har ett acceptabelt uppdrag, därför behöver 
han sätta gränser inte bara för sig själv, utan både uppåt och nedåt. Han upplever 
sig kommit till ett vägskäl där han måste välja. Hans ambition är att utveckla sig 
som chef och ledare, och då måste han överge sin kärnverksamhet. Martin säger 
att det inte är givet att det ska ske inom organisationen, utan att han kanske ska 
pröva på något helt annat istället.  
 
Martin ser ett framtida behov av handledning i någon form, mer på det 
personliga planet, för att komma vidare i sin personliga utveckling, än i sin 
nuvarande ledarroll. Han berättar att sedan vi bokade in tidpunkten för den här 
intervjun har han medvetet inte tillåtit sig att tänka tillbaka på utbildningen i 
syfte att göra detta samtal till ett återkopplingstillfälle. 
 
 
Vår tolkning av Martins berättelse 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Jag lutar  
mig tillbaka  
och tar emot 

 

Martin 

 
Vilken nivå?  
Har jag tid? 

 

Martin 

Jag sätter 
gränser 

 

Martin 

 
I inledningen av vår intervju med Martin under orienteringsdelen, för Martin in 
det tema som blir ett huvudbudskap genom hela berättelsen.  Han har en tanke 
om ”det goda ledarskapet” som han vill leva upp till, men som är svårt då hans 
vardag som chef och kliniker är väldigt fragmenterad. Martin befinner sig i en 
fas där han omprövar och söker nya vägar. Vi tolkar det som att han använder 
kursen främst för att söka den bekräftelse från gruppen och kursledningen som 
han behöver för att ta nästa steg. 
 
När Martin berättar om kursen beskriver han sig själv som en ganska passiv 
kursdeltagare som väljer att ligga lågt. Han säger att han ”lutar sig tillbaka och 
lyssnar av”. Han upplever det som att han skiljer ut sig från flera av kurs-
deltagarna för vilka kursen är en introduktion, medan Martin använder den för 
sin mognadsprocess. Han säger att det var värdefullt att kunna använda gruppen 
och kursledningen. Utifrån ett objektrelationsteoretiskt perspektiv kan Martins 
berättelse tolkas som att han speglar sig i deltagargruppen och i kursledningen, 
liksom föreläsare i faktadelen, för att se på sig själv i förhållande till andra. 
Martins egna omedvetna processer under kursen handlar enligt vår tolkning i 

 62



mångt och mycket om ett utbyte med omgivningen i form av projektioner och 
introjektioner. Martin kan tänkas introjicera egenskaper hos andra som han vill 
identifiera sig med, och gör dessa egenskaper till en del av sig själv. Martins roll 
i kursen kan även ha skapat projektioner från deltagargruppen med en förväntan 
på honom som ledare. Genom projektiv identifikation fick Martin på så vis 
ytterligare bekräftelse på sin särställning.  
 
Martin förhåller sig till vår intervju, enligt vår tolkning, på samma sätt som till 
kursen. Vad gäller vår intervju gjorde han ett medvetet val att inte gå tillbaka till 
kurspärmen och uppdatera sig inför intervjun. Han använde sig av intervjun som 
ett redskap för sin egen utveckling, som ett återkopplingstillfälle. Han speglar 
sig i oss och prövar sina resonemang på oss – vi charmas och blir en del av den 
bekräftelse han söker. Det blir ett utbyte av goda projektioner mellan oss. Vi 
erhåller ett samtal som varken han eller vi riktigt vill avsluta, tillsammans finner 
vi ständigt nya spår.  
 
Intentionerna med kursen var att utveckla ledare för att utveckla organisationen 
– Martins berättelse visar att han främst använde kursen till att utveckla sin 
person, men även till att reflektera över ledarskapet. Det blir en enhet, personen 
och ledaren Martin. Han pratar flera gånger om mognad och eftertanke, att det 
tar tid. Han visar under samtalet att han tagit till sig de metaforer kring ledare 
och ledda som konsulterna använde sig av, och säger själv att det handlar om att 
hitta fram till en intuition. Tiden efter chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 
använder Martin till att bearbeta sina erfarenheter av kursen, låta det mogna. 
Martin berättar att det han framförallt lärt sig och som han nu försöker 
praktisera, är att sätta gränser för sig själv, dels gentemot den verksamhet han 
står i, men också vertikalt i organisationen.  
 
Sammanfattningsvis anser vi oss i Martins berättelse kunna se att han genom sitt 
deltagande i kursen har fått ord på sådant som han tidigare intuitivt känt, men 
också gjort en del nya upptäckter. Före kursen upplevde Martin att hans 
arbetssituation var fragmenterad. Under kursen fick Martin tillfälle att luta sig 
tillbaka och lyssna både inåt och utåt. Han tog tillvara möjligheten att reflektera 
över sin egen ledarroll och relationen mellan ledare och ledda. Idag upplever 
Martin att han kan sätta gränser för sig själv och sitt ledarskap.  
 

 
Diskussion 

 
Metoddiskussion 
 
Inom positivistisk och kvantitativ forskningstradition har begrepp som validitet, 
reliabilitet, och generaliserbarhet relativt bestämda innebörder, vilket inte är 
fallet vid en kvalitativ metodansats. Vissa kvalitativa forskare ignorerar eller av-
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färdar helt begreppen, medan andra anser att begreppen bör ges nya och/eller 
bredare innebörder i den kvalitativt inriktade forskningen (Bryman, 2002; 
Kvale, 1997; Svensson, 1996). Vi har i denna metoddiskussion valt att förhålla 
oss till Kvales (ibid.) resonemang kring reliabilitet, validitet och generaliser-
barhet. Han menar att reliabilitet hänför sig till forskningsresultatens konsistens, 
dess tillförlitlighet. Begreppet validitet likställer han med studiens kvalitet, hur 
skicklig forskaren är vid utförandet av sitt hantverk.   
 
Frågan om en kvalitativ studies verifiering tillhör inte något särskilt stadium, 
utan bör uppmärksammas under hela forskningsprocessen menar Kvale (ibid.). 
Vi har på ett medvetet och aktivt sätt arbetat med att kontinuerligt och kritiskt 
granska vårt tillvägagångssätt under arbetets gång. Reliabilitets- och validitets-
aspekter av vår studie diskuteras här utifrån tre underrubriker som relaterar till 
tre delar av forskningsprocessen: genomförande, transkribering och analys. 
Studiens generaliserbarhet diskuteras under egen underrubrik.   
 
 

Genomförande. Intervjun är att betrakta som råmaterial till det fortsatta 
forskningsarbetet (Kvale, 1997). Kvaliteten hos den ursprungliga intervjun har 
stor betydelse för hur kvaliteten hos den vidare bearbetningen och analysen blir.  
Kvalitetskriterier är t.ex. omfattningen av spontana, rika, specifika och relevanta 
svar från den intervjuade samt i vilken grad intervjuaren följer upp och klargör 
meningen i de relevanta aspekterna av svaren. Av betydelse för intervjuns reli-
abilitet är t.ex. förekomsten av ledande frågor.  

 
Kvale (ibid.) anser att en alltför stark tonvikt på reliabilitet, tillförlitlighet, i en 
studie kan motverka kreativitet och flexibilitet, vilket är värdefulla verktyg i en 
kvalitativt inriktad forskningsprocess. All mellanmänsklig interaktion kräver 
kontinuerlig tolkning, varför man aldrig kan förhålla sig helt objektiv under en 
intervju eller i den senare analysen av densamma. I en kvalitativ studie kan man 
inte värja sig mot en viss grad av subjektivitet, utan måste förhålla sig till denna 
både som forskare och läsare.  
 
Vårt forskningsmaterial, de fem berättelserna, skapades genom interaktionen 
mellan forskarna (intervjuarna) och berättaren (intervjupersonen). Vi är väl med-
vetna om att vår medverkan i samtalen gör oss till medskapare av dessa 
berättelser. Vi har aktivt och kontinuerligt förhållit oss till detta under såväl 
samtalen som under den fortsatta bearbetningen av materialet. Vi har t.ex. varit 
uppmärksamma på när, var och hur vi deltagit i samtalen. Vi har även i efter-
hand diskuterat om vi förhållit oss på olika sätt till de fem intervjupersonerna 
under samtalen, och hur detta i så fall kan ha påverkat den pågående tolknings-
processen. Under samtalen arbetade vi t.ex. aktivt med att ställa klargörande 
frågor och följdfrågor samt att undvika att ställa ledande frågor.   
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Vi ser fördelar ur såväl reliabilitets- som validitetssynpunkt i att vi båda aktivt 
medverkade under samtliga intervjuer och i hela den fortsatta forsknings-
processen. Detta gav oss samma tillgång till materialet, men gav oss möjlighet 
att betrakta materialet ur olika synvinklar, beroende på skillnader i förförståelse. 
Vi anser att användandet av två intervjuare vid samtalen var en fördel, då 
möjligheterna att erhålla en uttömmande och nyanserad berättelse ökade, då vi 
var två som kunde följa upp oklarheter, ställa följdfrågor, sammanfatta osv. 
Möjligen kan man tänka sig att närvaron av två intervjuare kan ha inverkat stör-
ande eller hämmande på den enskilda intervjupersonen, men vår upplevelse var 
att så inte var fallet vid de intervjuer som vi genomförde.  
 
En möjlig begränsande faktor vid öppna intervjuer, som strävar efter att fånga 
intervjupersonens egen berättelse, är berättarens förmåga att språkligen gestalta 
sina erfarenheter av ett fenomen i ord (Ahlberg, 2004). I vår studie uttryckte två 
av intervjupersonerna själva att de upplevde sig ha svårt att formulera sina 
tankar i ord under samtalet. Per såg inte sig själv som ”självanalyserande” och 
Lena sade sig ha ”svårt att formulera sig kort”. Detta kan, givetvis, ha påverkat 
hur deras berättelser gestaltade sig och är något som vi tagit hänsyn till under 
tolkningsarbetet. Något som också kan ha inverkat på samspelet mellan 
intervjuare och intervjupersoner är att vi som forskare dessutom representerar 
psykologkåren. Den externa konsulten i chefs- och ledarutvecklingsprogrammet 
är legitimerad psykolog, vilket kan ha påverkat intervjupersonernas hållning 
gentemot oss i relation till hur de uppfattade honom. 
 
I missivet till intervjupersonerna presenterade vi vår studie som teoriprövande, 
vilket vi under arbetsprocessen i inledningsskedet omprövade, och det fortsatta 
arbetet fick en mer induktiv och undersökande prägel.  
 
 

Transkribering. Utskriften, transkriberingen, av en intervju är inte att 
betrakta som grundläggande data, utan ska ses som en konstruktion, en tolkande 
process i sig (Kvale, 1997). En transformation sker; en berättarform, den 
muntliga diskursen, förvandlas till en annan berättarform, den skriftliga dis-
kursen. Instruktionerna för transkriberingen blir därmed av betydelse för graden 
av reliabilitet. Vi ställde gemensamt upp regler för hur transkriberingen av vårt 
material skulle gå till. Vi tog även del av de intervjuer vi själva inte 
transkriberat, genom simultan genomläsning och –lyssning. Därigenom anser vi 
oss ha uppnått en god intersubjektiv reliabilitet.  
 
Gällande validitetsfrågan menar Kvale (ibid.) att det är omöjligt att besvara 
frågan ”Vilken är den riktiga utskriften?”. Enligt honom finns det ingen sann, 
objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form, utan han föreslår en mer 
konstruktiv fråga: ”Hur ser den utskrift ut som lämpar sig för mitt forsknings-
syfte?”. Vi anser att vårt val av en ordagrann återgivning av hela samtalet, där 
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även pauser, repetitioner, betoningar och tonlägen antecknats, väl lämpar sig för 
syftet med vår studie - att dokumentera de intervjuade mellanchefernas egna 
berättelser om sitt ledarskap före, under och efter chefs- och ledarutvecklings-
programmet. 
 
 

Analys. Då läsaren av en intervjuundersökning är beroende av forskarens 
urval och kontextualisering av intervjuuttalandena blir metoder för kontroll av 
intervjuanalysen viktig, anser Kvale (1997). Han förespråkar två metoder för att 
säkerställa en god kvalitet: flera uttolkare samt förklaring av tillvägagångssätt.  

 
Genom att göra analysen av intervjuerna gemensamt, anser vi oss ha minskat 
riskerna för en godtycklig eller ensidig subjektivitet. I och med att vi båda två 
under hela forskningsprocessen, från planering via genomförande, bearbetning 
och tolkning till avslutande diskussion, haft tillgång till samma material, anser vi 
att en obruten linje skapats i processen. Vi kan gemensamt stå bakom studiens 
resultat. 
  
I studiens metodavsnitt redogör vi explicit för de olika stegen i bearbetnings- 
och analysprocessen. Avsikten har varit att underlätta för läsaren att inta samma 
synvinkel som vi och se det som vi tycker oss se, oavsett om läsaren instämmer 
eller ej. Resultaten har underbyggts med citat för att underlätta läsarens egen 
värdering av resultaten.  
 
Något som vi upplevde som en svårighet under denna del av arbetet var hur vi 
skulle identifiera och tolka de omedvetna processerna. Eftersom vi av praktiska 
och tidsmässiga skäl inte hade möjlighet att göra upprepade intervjuer med 
intervjupersonerna, gick vi miste om den ”vandring” mellan datainsamling 
(intervjuer), analys och tolkning som kunde ha varit önskvärd. En del 
”ledtrådar” - tankar och frågor - som uppstod då tolkningarna gjordes, kunde 
därför inte följas upp och klargöras med ytterligare intervjuer.   
 
 

Generaliserbarhet. Avsikten med denna studie var att bidra till en djupare 
förståelse av det undersökta fenomenet, inte att producera generaliserbara 
resultat. Det är dock rimligt att anta att de mönster som framträtt när det gäller 
upplevelsen av ledarskap före, under och efter det aktuella chef- och ledarut-
vecklingsprogrammet kan användas för att reflektera kring upplevelsen hos 
deltagare i andra årskullar av samma program eller deltagare i andra utbild-
ningar som också inspirerats i sin design av Tavistocktraditionen. Vi tror, och 
hoppas, även att studiens resultat kan inspirera till och vara en utgångspunkt för 
fortsatt forskning inom området. 
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Resultatdiskussion 
 
De fem intervjupersonerna har det gemensamt att de genomgått samma chefs- 
och ledarutvecklingsprogram. Vi har dokumenterat och tolkat fem berättelser 
som i mångt och mycket skiljer sig åt. Varje individ skapar mening och berättar 
om sina erfarenheter utifrån ett unikt, subjektivt, perspektiv. Vi har i våra 
sammanställningar av deras berättelser och i våra tolkningar försökt att lyfta 
fram de teman som vi såg framkom i berättelserna samt sammanfatta det som vi 
sett som intervjupersonernas huvudbudskap. I vår resultatdiskussion kommer vi 
att återknyta till detta, men även lyfta diskussionen till en generell nivå där vi 
diskuterar utifrån vår studies teoretiska referensram, d.v.s. en psykoanalytisk 
teoribildning, vad vi som forskare kan se i berättelserna på en gruppnivå. 
 
Vi kan konstatera att intervjupersonernas upplevelser av kursen, och hur den 
påverkar deras ledarskap, ter sig olika på grund av hur deras subjektiva erfaren-
heter, behov och förväntningar vid kursstarten såg ut. Även om vi utgår från att 
konsulterna gjort sitt bästa för att informera och utbilda deltagarna, så kan det 
objektrelationsteoretiskt tolkas som att deltagarna med hjälp av försvars-
mekanismer som t.ex. projicering, rationalisering och förträngning, försökt att 
slippa konfronteras med sådant som hotar deras självbild och självkänsla.  De 
personer vi intervjuat i denna studie befinner sig alla på olika ”hållplatser” i sin 
”ledarskapsresa”.  
 
Sjukvården har en tradition av att vara en hierarkisk organisation där ansvaret 
för verksamhetens mål och inriktning ligger på ledaren. I den hierarkiska 
organisationen (Granström, 2000) är ledarens främsta uppgift att fatta beslut. 
Genom det auktoritära ledarskapet har personalen inte erhållit något utrymme att 
ta egna initiativ och beslut. Det skapar en propens för grundantagandet beroende 
(Bion, 1961) där gruppen beter sig som om de själva inte vet någonting och 
därför inte klarar sig utan sin ledare. Intervjupersonerna i vår studie förhåller sig 
på olika sätt till beroendegruppens krav på sin ledare. Den kan passa väl in på 
den egna ledarstilen, vilket medför att man identifierar sig med rollen och agerar 
enligt förväntningarna. Rollen kan också göra det lättare att anta sitt ledarskap 
genom att gruppen projicerar sin kompetens och initiativförmåga på ledaren. Det 
tillfredsställer behov av bekräftelse och styrker chefen i sitt ledarskap.  
 
Vi har i berättelserna sett hur flera av intervjupersonerna upplever sig få en 
mamma- respektive papparoll lagd på sig som de inte vill ha. De förväntar sig 
ett större ansvarstagande hos gruppmedlemmarna och vill avstå från den 
omnipotenta beroendegruppens ledarroll. Samtidigt kan det vara smickrande att 
få den här rollen, och den bekräftelse personalgruppen ger, vilket kan 
kompensera för eventuella känslor av osäkerhet. Den bekräftelse som 
beroendegruppen ger sin ledare kan dock skapa en ambivalens som leder till 
dubbla budskap. ”Var beroende av mig – ta eget ansvar.” Att säga sig välja bort 
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rollen att vara beroendegruppens ”goda förälder”, kan även ses som ett utslag av 
ledarskapsdiskurs, det vill säga de förväntningar som idag ställs på organisa-
tioner att vara platta, transparenta och präglas av ett gemensamt ansvarstagande, 
ett teamtänkande. 
 
Flera av studiens intervjupersoner är relativt nya i sitt ledarskap, och ledarbytet 
har på något sätt påverkat relationen mellan ledare och ledda. I de grupper där 
ett auktoritärt ledarskap ersätts av en ledare som förväntar sig att personalen ska 
vara delaktig i ansvarstagande och beslutsfattande kan den psykologiska 
balansen rubbas. I personalgruppen kan det uppstå motsättningar och ambi-
valens intrapsykiskt hos de enskilda gruppmedlemmarna och interpersonellt i 
gruppen. De som trivdes i det mer byråkratiska systemet kan känna sig vilsna 
när frihetsgraden bli för stor. Andra som har längtat efter ett annat ledarskap kan 
tänkas vilja utnyttja möjligheten att få vara med och påverka verksamheten. För 
att försvara sig mot obalansen i systemet och rädda gruppens kohesion kan 
personalgruppen växla från grundantagandet beroende till grundantagandet flykt 
vid ledarbytet. Allt ”ont” projiceras ut från gruppen och ett behagligt umgänges-
klimat råder. Ledaren kan lockas med i flyktgruppen och förväntas hitta 
strategier för reträtt.   
 
Kamp och flykt är för Bion (1961) två sidor av samma mynt, d.v.s. en pendling 
mellan att kämpa mot ”det onda” och att fly ifrån det. Den försvarsmekanism 
som dominerar kampgruppen är projektion. De goda upplevelserna associeras 
med gruppen och det som man inte vill kännas vid projiceras ut, det vill säga 
orsaken till gruppens inre spänningar förläggs utanför gruppen. Gruppen blundar 
vid denna splitting för att både gruppen och omgivningen har bra och dåliga 
sidor. Ledaren förväntas vara gruppens anförare. ”Om du inte är med oss är du 
emot oss.” Det kan leda till en konflikt för ledaren som både vill bli accepterad 
av gruppen och vara lojal mot den övriga organisationen. Ledaren får egentligen 
bara två alternativ, att anföra gruppen och förlora i trovärdighet mot omgiv-
ningen eller gå emot gruppen och uppfattas som om den inte förstår gruppens 
behov och därmed isoleras från medarbetarna. Denna kluvenhet kan ses som 
mellanchefens dilemma, här ur ett kampgruppsperspektiv, något som vi 
upplevde framkom i några berättelser.  
 
Utifrån ett objektrelationsteoretiskt perspektiv (Klein, 1984, 1993) kan kurs-
gruppen och kursledningen ses som signifikanta andra i vilka den enskilde 
deltagaren kan spegla sig och därmed bekräfta sig själv som ledare. Några av 
intervjupersonerna gav uttryck för att kursgruppen och/eller kursledningen hade 
en viktig roll för dem i utforskandet av sitt eget ledarskap. Genom att introjicera 
det som den enskilde deltagaren har uppfattat som goda ledaregenskaper hos de 
andra, erhålls den bekräftelse som behövs för att känna trygghet och tillit till sin 
egen förmåga. I intervjupersonernas relation till sina respektive personalgrupper 
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är det projektioner av kompetens och initiativförmåga som gruppen (Granström, 
2000) lägger på sin ledare som skapar motsvarande känsla av självtillit. 
Ledarens positiva jag-ideal stärks av den bekräftelse gruppen ger genom dessa 
projektioner. Samtidigt förläggs de egna behoven av att få vara liten och svag på 
medarbetarna, så att endast de starka och handlingskraftiga delarna av jaget 
färgar självbilden.  
 
Vi tycker oss kunna se en parallellprocess mellan hur intervjupersonerna som 
kursdeltagare intrapsykiskt förhåller sig till kursledningen och deras förhållande 
till den egna personalgruppen. I de fall kursledningen blir en förebild, eller en 
”frälsare” tar de också själva på sig den rollen gentemot sin personalgrupp. Det 
kan till exempel handla om att ”rädda” personalen från ett tidigare auktoritärt 
ledarskap, eller att vara kunskapsbäraren som har något värdefullt att ge sin 
personalgrupp. Besvikelser på kursledningen, att den inte kunde leva upp till den 
enskildes förväntningar, kan å andra sidan skapa en osäkerhet kring att själv 
räcka till som ledare, och tvivel på att själv vara uppskattad och omtyckt av sina 
medarbetare.  
 
Att se kursledningen som den goda föräldern innebär att kursdeltagaren har 
infantila förväntningar på att få förståelse och kärlek. En tolkning av 
berättelserna är att det skulle kunna finnas motsvarande förväntningar på 
organisationsledningen. Flera av intervjupersonerna talar om ett behov av 
”verktyg” att använda i sitt ledarskap, i form av allt ifrån konkreta checklistor 
till ett förhållningssätt. Önskan om att få dessa verktyg av kursledning 
respektive organisationsledning skulle kunna uppfattas som en förväntan på att 
den ”goda föräldern” ser till ”barnens” behov och uppfyller dem. Mellanchefens 
position kan bli extra tung då den enskilde enhetschefen inte känner sig förstådd 
och inte får de verktyg den frågar efter. 
 
De verktyg som efterfrågas kan också tolkas utifrån en kognitiv kunskapssyn. 
Behoven formuleras då efter detta synsätt och det som efterfrågas är konkreta 
verktyg, exempelvis manualer för konfliktlösning. När kursledningen inte har 
några sådana instruktioner kan den enskilde deltagaren uppleva det som att 
kursen inte skapar de förutsättningar för ledarskap som utlovats i program-
förklaringen.  
 
Utifrån vår förförståelse, skapad av intervjuerna vi genomförde med uppdrags-
givaren och de två konsulterna, hade vi en föreställning om att kursdeltagarna 
tagit del av Bions och Kleins teorier. Vi antog att deltagarna med hjälp av 
teorierna medvetet reflekterat över och analyserat omedvetna skeenden under 
övningarna, i kursgruppen och i personalgruppen. Det är mot denna bakgrund 
som vi har tolkat intervjupersonernas berättelser. I deltagarnas berättelser tycker 
vi oss se hur en mer ”användarvänlig” form av teoribildningen tillämpats, där 
bilder och metaforer blir ett slags verktyg som kan läras in och sedan mer eller 
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mindre mekaniskt användas. Flera av intervjupersonerna förefaller inte ha 
upplevt kursen som ett forum där de själva aktivt skulle reflektera, bearbeta och 
vara medskapande till kunskapsproduktionen. En orsak till detta kan vara att 
ambitionen att medvetandegöra de omedvetna processerna hos deltagarna legat 
dolt i kursens syfte och aldrig klart och tydligt redovisats för deltagarna. En 
alternativ förklaring är att intervjupersonerna under vårt samtal vill göra ett gott 
intryck och svara ”rätt”, och att de därför antar ett traditionellt diskursivt 
perspektiv, där kognitiv inlärning är normen. Det är tänkbart att kursens upp-
lägg, med omväxlande faktadelar och processdelar, försvårar för deltagarna att 
tillgodogöra sig de insikter som det erfarenhetsbaserade lärandet syftar till att 
erbjuda. Den traditionella kognitiva synen på inlärning, som vi antar deltagarna 
är vana vid sedan tidigare och som utgör grunden för kunskapsinhämtningen i 
faktadelarna, ”tar över” även i processdelarna. Det är även möjligt att deltagarna 
som chefer omedvetet upplevde att de hade förväntningar på sig att de måste få 
med sig något konkret att ”ha med sig och visa upp” för den egna 
personalgruppen då de återvände till enheten.        
 
Kursledningens intentioner var bland annat att ge deltagarna möjlighet att 
utveckla förmågan att uppmärksamma och hantera grupp- och organisations-
psykologiska skeenden samt reflektera över sitt eget ledarskap. Vi kan utifrån 
våra tolkningar konstatera att intervjupersonerna har tagit till sig kunskapen om 
omedvetna processer på olika nivåer. Ingen av dem har explicit kunnat redogöra 
för intrapsykiska eller interpersonella omedvetna skeenden, och hur dessa kan 
påverka deras ledarskap. Kerstin, Lena och Martin har i sina berättelser visat på 
olika tankemodeller, bilder och erfarenheter från kursen som de har tagit till sig. 
Kerstin är konkret i sin förståelse, och använder tankemodellerna och bilderna 
som ett redskap, en ”bibel”, för att förstå och agera på det som sker på enheten. 
Vi tolkar det som att Lenas förståelse ligger på en relativt teoretisk nivå, som 
delvis är svår för henne att omsätta i vardagen. Martin har sedan tidigare en 
intuitiv förståelse av omedvetna skeenden, och fick genom kursen möjlighet dels 
att sätta ord på denna förståelse och dels att tillämpa denna förståelse konkret i 
sitt ledarskap. För Sara hade kursen stor betydelse, men hon fokuserar framför 
allt på att få sin ledarroll bekräftad, och uppmärksammar i dagsläget inte denna 
typ av kunskap. Per har en annan ledarskapssyn och en annan kunskapssyn än de 
som kursen representerade, och ser inte vikten av att ta till sig denna typ av 
kunskap för att utöva sitt ledarskap i praktiken. Däremot kan vi som forskare 
både innehållsmässigt och språkligt tolka berättelserna som att omedvetna 
processer hos intervjupersonerna påverkar, eller t.o.m. styr, deras berättande, 
såväl intrapsykiskt som interpersonellt, i förhållande till kursgruppen, 
kursledningen och personalgrupperna. Men att med hjälp av det som intervju-
personerna berättar försöka utröna vad de själva förstår, är medvetna om eller 
har internaliserat visar sig vara mer komplicerat. Trots våra resultat är det svårt, 
kanske omöjligt, att uttala sig om huruvida kunskapsinhämtningen är resultatet 
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av subjektivt och erfarenhetsbaserat lärande, eller om den är ett uttryck för att 
intervjupersonerna inhämtat kunskap enligt ett traditionellt, och diskursivt, 
kognitivt förhållningssätt, där kunskap är något objektivt som kan läras ut. När 
kan en individ sägas vara medveten om betydelsen av omedvetna processer? 
Vilken nivå av medvetenhet eftersträvas? Krävs det att individen i fråga kan 
koppla medvetenheten explicit till teorier om omedvetna processer, och kan 
redogöra för de bakomliggande teorierna? Räcker det att forskaren genom sin 
analys, t.ex. genom tolkning av individens berättelse, kan visa att det finns en 
medvetenhet i någon form, om än inte teorianknuten? Vi anser att svaret beror 
på vad medvetandegörandet ska tjäna för syfte. I detta fall, då kursen vänder sig 
till nya ledare i organisationen, kan det vara värdefullt att utbildningen är bred, 
och att den ger grundläggande verktyg som kan medverka till framtida insikter 
om omedvetna processers betydelse. Samtliga intervjupersoner har fått med sig 
någonting från kursen som svarar mot deras behov, och de flesta har dessutom 
fått kunskap om omedvetna processer, om än på olika nivåer.  
 
Vi har inte funnit någon vetenskapligt grundad empirisk forskning som 
undersöker ledarskapsutveckling ur ett psykoanalytiskt perspektiv. Hirschhorn 
(1990) och Stein (1998), som beskriver praktisk tillämpning av psykoanalytisk 
teori i frågor rörande ledarskap och ledarskapsutbildning, framhåller vikten av 
att medvetandegöra omedvetna processer, men diskuterar inte tillvägagångssätt 
eller utvärderingsformer. Det förefaller vara svårt att avgöra om, och i vilken 
grad, omedvetna processer blivit medvetandegjorda vid ledarutveckling. Det 
förefaller även vara svårt att utforska hur man genom ledarutveckling får 
individer att uppmärksamma och inse innebörden av omedvetna skeenden. Där-
utöver kan man fråga sig om, eller i vilken utsträckning, individer som blivit 
medvetna om betydelsen av omedvetna processer under en utbildning kan 
använda denna insikt i andra situationer, t.ex. i sina arbeten eller i sina privatliv. 
Flera av de intervjuade personerna uttrycker att de upplevde det som svårt att 
”överföra” eller ”införa” de kunskaper de fått på kursen i sin vardag på 
respektive enhet.  
 
Vad är en kvalitativ förändring? Det är lätt att koppla ihop förändring med 
utveckling, men en förändring kan ske i båda riktningarna. Kerstin beskriver hur 
hon ”brutits ner”, vilket kan upplevas som ett bakslag. Det är också en 
förändring. Nu beskriver hon det själv som en början på något nytt, en 
uppbyggnad, men samtidigt något som var krävande att gå igenom. Vem avgör 
om det deltagarna berättar om är en förändring? Vad skulle deras medarbetare 
svara på frågan vad kursen gjort med deras chefer? Här har vi fokuserat på 
deltagarnas egen subjektiva upplevelse, vilken vi tolkar och är med och 
formulerar i ett samskapande. Vi kan inte se att de av kursledningen högt 
uppsatta målen helt har uppnåtts, även om deltagarna fortsätter att utvecklas i 
sitt ledarskap där deras erfarenheter från kursen troligtvis kommer att finnas 
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med hela tiden att gå tillbaka till och reflektera över. Det vi kan se är att var och 
en beskriver en förändring, och att den förändring de upplevt är relaterad till de 
behov de hade före kursens början. ”Den som söker han finner.” 
 
 
Begränsningar 
 
Vår studie fokuserar på hur fem deltagare berättar om sitt ledarskap före, under 
och efter ett chefs- och ledarutvecklingsprogram. Det är deras subjektiva och 
unika upplevelser som förmedlas. De tolkningar vi gör om deras upplevelser av 
kvalitativa förändringar i sitt ledarskap, och om deras medvetenhet om 
omedvetna processer, går inte att direkt överföra till att gälla samtliga deltagare i 
kursen, än mindre andra årskullar av samma program eller andra 
ledarutbildningar. De slutsatser vi drar tycker vi dock är av generellt intresse, då 
de visar på hur komplext detta forskningsområde är.   
 
I vår forskning har vi valt att träffa intervjupersonerna i sin arbetsmiljö i rollen 
som chefer, inte som kursdeltagare. En intressant aspekt av vår studie blir därför 
kopplingen till den kontext de befinner sig i, till deras dagliga ledarskap, och 
vad vi som forskare kan se att en utbildningssatsning kan leda till. Det är även 
av betydelse att komma ihåg att kursen pågick under ett helt år, ett år under 
vilket intervjupersonerna även skaffade sig ytterligare ledarerfarenhet i sin 
vardag. Vi kan inte med säkerhet avgöra om en upplevd kvalitativ förändring, 
eller explicit nya insikter om omedvetna processer, är ett resultat av 
intervjupersonens deltagande i kursen eller beror på ökad ledarerfarenhet. Det 
kan även vara så att kursen och erfarenheterna i kombination möjliggör 
utveckling. Intervjuerna ägde rum ett halvt år efter att kursen avslutats. Det kan 
tänkas att intervjupersonerna fortfarande bearbetar sina intryck.  
 
 

Slutsatser 
 
I vår studie har vi dokumenterat de intervjuade mellanchefernas berättelser om 
hur de beskriver sitt ledarskap före, under och efter chefs- och ledarutvecklings-
programmet. I vår tolkning och analys fokuserade vi på om intervjupersonerna 
säger sig uppleva någon kvalitativ förändring i sitt ledarskap som ett resultat av 
kursen. Vår slutsats är att varje individ skapar mening och berättar om sina 
erfarenheter utifrån ett unikt perspektiv, där deras egna, subjektiva erfarenheter, 
behov och förväntningar har stor betydelse. Vi har funnit att deltagarna har tagit 
tillvara de delar i kursen som svarar emot deras behov. Vad gäller omedvetna 
psykiska skeenden är det svårt som forskare att avgöra om de kvalitativa för-
ändringar som intervjupersonerna upplever består av att de har blivit medvetna 
om de omedvetna skeendenas betydelse eller inte. Frågan är om de erhållit en 
kvalitativ förändring genom erfarenhetsbaserat lärande och fått insikter som 
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internaliserats, eller om de har lärt in kunskap enligt ett traditionellt, och 
diskursivt, kognitivt förhållningssätt. 
 
 

Förslag på fortsatt forskning  
 
Vi har inom ramen för denna studie endast haft möjlighet att genomföra 
intervjuer med intervjupersonerna vid ett tillfälle, efter genomförd kurs. Det är 
deras egen berättelse om vad de retroaktivt säger sig ha tänkt och känt rörande 
sitt ledarskap före, under och efter kursen som vi har att utgå ifrån. Vi anser att 
det vore av intresse att genomföra en longitudinell undersökning. Flera 
intervjuer skulle kunna göras med intervjupersonerna såväl före som under och 
efter kursens genomförande. Intervjuerna skulle kunna kompletteras, eller 
ersättas, med annan forskningsmetod, t.ex. deltagande observationer, i syfte att 
erhålla förstahandsinformation om processer som äger rum under utbildningens 
genomförande .  
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Bilaga 1 

 
 

Till Dig som deltog i Chefs- och ledarutvecklingsprogrammet [årtal]. 
 
Bästa XXX 
 
Vi är två psykologstuderande vid Linköpings universitet som valt att skriva vår examens-
uppsats omfattande 20 poäng, inom området för organisationspsykologi. Handledare för 
uppsatsen är universitetslektor Elinor Edvardsson Stiwne. Vi är intresserade av vad som kan 
vara psykologers specialkompetens inom organisationsutveckling. I vilken mån kan 
psykologiska teorier bidra till utveckling av organisationer, grupper och ledarskap? För att 
undersöka detta har vi för avsikt att genomföra en studie i ett sammanhang där förståelsen av 
psykologiska processer använts som arbetsredskap. I vårt sökande efter ett lämpligt 
studieobjekt kom vi i kontakt med [den externa konsulten], leg. psykolog, som berättade om 
det chefs- och ledarutvecklingsprogram som bedrivs inom Primär- och Tandvårds-
förvaltningen i XXXX. Ledningen för förvaltningen har, genom personalcontroller [dennes 
namn], ställt sig positiv till vår studie.    
 
Vårt arbete kommer att fokusera på deltagarnas upplevelser och erfarenheter av chefs-
/ledarrollen, samt hur den eventuellt har förändrats under och efter utbildningen. I vilken 
utsträckning har utbildningens tredagarspass med [den externa konsulten] som processkonsult 
givit bättre förutsättningar för att verka som chef i organisationen? Vårt syfte är att se om de 
teoretiska antaganden som ligger till grund för utbildningens processinriktade del 
(”Ledarutveckling, arbetsrelaterad grupp- och organisationsutveckling och personligt 
ledarskap”) kan sägas åstadkomma en upplevd kvalitativ förändring. För detta ändamål ämnar 
vi genomföra en teoriprövande kvalitativ studie. Vi räknar med att genomföra sex intervjuer 
som sedan kommer att analyseras med kvalitativ metod.  
 
Kursledningen har varit oss behjälpliga med information om kursdeltagarnas befattning, antal 
anställda och tid som chef i organisationen. Hänsyn har även tagits till geografisk spridning 
och könsfördelning. Utifrån denna bakgrundsinformation har vi sedan för våra intervjuer valt 
ut sex deltagare som ger en representativ bild av gruppen. En av dessa deltagare är Du.  
 
Intervjuerna, som är inplanerade till vecka 2/2005, tänker vi oss kommer att genomföras på 
Din arbetsplats, för att underlätta för Dig. Intervjun tar två timmar i anspråk och spelas in på 
ljudband. Intervjumaterialet behandlas konfidentiellt på så sätt att deltagarnas identitet inte 
ska kunna röjas. Deltagandet är givetvis frivilligt, men Din medverkan är betydelsefull för att 
syftet med studien ska kunna uppnås.  
 
Vi kommer att höra av oss till Dig per telefon under vecka 50 (6-12/12) för att bestämma dag 
och tid för intervjun. Om Du har frågor eller funderingar är Du välkommen att kontakta oss.  
 
Med förhoppning om ett kommande samarbete! 
 
Vänlig hälsning, 
 
Christina Lihagen  Åsa Schiller 
Tfn:    Tfn:  
Mobil:    Mobil:  
E-Mail:    E-Mail:  
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Bilaga 2 
Intervjuguide – Plattform 
 
 
 
Personliga uppgifter 
-   ålder 
-   kön 
-   tid i organisationen 
-   tid som chef i organisationen 
-   hur stor del av arbetstiden som ledaruppdraget utgör 
-   tidigare chefserfarenhet 
-   tidigare ledarutbildning 
-   yrke/specialitet 
-   utbildningsbakgrund 
 
 
 
Beskrivning av arbetsplatsen 
-   stad – landsbygd 
-   antal anställda 
-   antal patienter per dag 
-   befolkningsunderlag 
-   hur stort upptagningsområde 
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Bilaga 3 
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      Bilaga 4 
 
 
Intervjuguide – Teman 
 
 
 
Viktiga händelser/vändpunkter i utbildningen 
 
 
Ledarrollen 
-   Retrospektivt, ”hur var det då, hur är det nu?” 
-   Allmänt om… 
-   Jag själv som ledare 
-   Uppgiften (att leda) 
 
 
Nyttan 
-   Erfarenheter i jobbet 
-   Problemlösning 
-   Resultatinriktning 
 
 
Arbetsplatsen / Utbildningsgruppen 
-   Grupprocesser 
-   Gruppdynamik 
-   Strategiskt – operativt 
-   Uppgiftsorientering / Relationsorientering 
 
 
Organisationen 
-   Min roll i organisationen 
-   Organisationsförändringar 
 
 
Omgivningsfaktorer 
-   Kunderna (d.v.s. patienterna) 
-   Andra kliniker 
-   Andra arbetsgrupper 
-   Leverantörer 
-   Politiska beslut 
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