
Examensarbete i Ledarskap – 
Organisatoriskt, Kreativt och 
Entreprenöriellt 

En resa mot självinsikt
Om UGL och ledarskapsutveckling i Kalmar 
kommun

Författare: Elin Allevang 
Svensson & Johanna Petersson
Handledare: Olle Duhlin
Examinator: Lars Lindkvist
Termin: VT17
Ämne: Företagsekonomi
Nivå: Magisterexamen (A1E-Nivå)
Kurskod: 4FE67E



ii

Välkommen att följa med oss på den resa som ska ta oss mot ökad självinsikt. Vi 

kommer presentera denna studie som en resa mot ökad förståelse och kunskap. Vi 

kommer ta med er från det att vi står på perrongen, till att vi väljer tåg, att vi hoppar på 

det valda tåget, hur resan fortlöper ända fram till att vi är når vår destination. Packa 

väskan, för nu åker vi. 

Abstrakt

Denna studies syfte var att öka förståelsen för hur ledarskapsutbildningar kan leda till 

utveckling hos de som går utbildningarna. Vi kontaktade Kalmar kommun för att ges 

möjlighet att studera kommunens utvecklingsinsatser för ledare. Utifrån Kalmar 

kommuns ledarutvecklingsstrategi valde vi sedan att gå vidare med att titta på endast en 

av deras ledarskapsutbildningar, Utveckling av Grupp och Ledare, UGL. Denna 

utbildning syftar till att öka deltagarnas reflektionsförmåga samt självinsikt. Vi träffade 

12 stycken ledare inom Kalmar kommun som hade gått utbildningen UGL och 

intervjuade dessa om deras upplevelser av utbildningen samt vilka konsekvenser 

lärdomarna av denna utbildning hade i deras arbete som ledare. Resultatet visade att 

utbildningen både gav deltagarna självinsikt samt presenterade redskap för reflektion 

som ledarna kunde ta med sig i sitt arbete. Resultatet visade däremot att deltagarna inte 

använde sig av dessa redskap i sitt arbete i den utsträckning som antogs önskvärt.

Vidare visade resultatet att det i framtiden kommer krävas ytterligare insatser både från 

Kalmar kommun och Försvarshögskolan för att tillvarata och utveckla de kunskaper 

som UGL gav.

Nyckelord

Reflektion, Självinsikt, Ledarskap, Ledarskapsutveckling, Ledarskapsutbildning, UGL, 

Försvarshögskolan, Utbildning, Konsekvenser, Kalmar kommun
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1 Vi står på perrongen

Vi står på perrongen och vet just nu inte åt vilket håll vi ska resa. Det vi vet är att vi 

har en lång resa framför oss och att denna kommer vara både tröttsam och full av 

upplevelser. Vår förberedelse har bestått i att packa väskan med de förnödenheter som 

vi tror oss behöva. Dessa består av en termos kaffe och några smörgåsar, samt en och 

annan kartbok. När tågen nu rullar in vet vi inte vart dessa kan ta oss men det är detta 

som är så spännande.

“Vi tror på att för att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv och för

att kunna leda sig själv måste man ha insikt om sig själv.”

Personalstrateg i Kalmar kommun 2017-05-19

Tänk dig in i följande scenario: du arbetar tillsammans med dina nya kollegor på ett 

projekt som är främmande och svårt för er. Ni har fått instruktioner från er chef om att 

projektet ska genomföras med en deadline om tre dagar, men ni har inte fått några som 

helst instruktioner kring hur ni ska genomföra detta projekt. Tillsammans med dina 

kollegor arbetar ni fram vad ni tror, är rätt riktning. Under den första dagens 

eftermiddag presenterar ni för chefen ett första utkast i förhoppning om att ni är på rätt 

väg. Så blir inte fallet. Chefen möter er med skepsis och ifrågasättande kring hur ni har 

tänkt att genomföra detta projekt de närmsta tre dagarna. Chefen förklarar snabbt och 

osammanhängande hur hen vill att projektet ska utföras. Ni lämnas inte utrymme till att 

ställa följdfrågor utan chefen tar sin portfölj och lämnar rummet. Kvar står ni och ser ut 

som frågetecken.

Dagen efter sitter ni kolleger tillsammans och arbetar med projektet när chefen kliver in 

och avbryter meningen som du höll på att slutföra. Chefen tar nu över projektet och det 

liknar nu mer en monolog än en dialog. Chefen tror sig veta allt om er i projektgruppen 

och avslutar med att tilldela dig en uppgift som du inte alls känner dig bekväm med att 

utföra eller har fått tydliga instruktioner kring. Därefter reser sig chefen upp och säger 

att hen förväntar sig en färdig projektrapport innan arbetsdagen är slut. När dagen sedan 

börjar lida mot sitt slut är ni inte färdiga med projektarbetet och chefen beordra därför 

samtliga i projektgruppen att arbeta över tills det blir klart. Det som började som en 

arbetsdag slutade i en arbetskväll inpå sena natten.
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Den tredje dagen möts ni av den beslutsgrupp vilka är de som ska godkänna projektet 

eller ej. Denna projektgrupp börjar mötet med att ställa frågor kring projektets delar 

som ni inte har svar på. Chefen har inte förberett er med dessa svar och har heller inte 

delegerat att någon av er i gruppen ska föra hens talan så svaren uteblir. När ni sedan 

kommer tillbaka till kontoret väntar chefen där. Chefen reagerar kraftigt och skriker ut 

sitt missnöje över gruppens prestation. Alla de beslut som chefen dagen innan hade 

tagit på egen hand blev nu projektgruppens fel och ni anses vara ensamt ansvariga för 

misslyckandet.

En undersökning från Svensk Företagshälsovård (2016) visar på att dåligt ledarskap är 

en av den största anledningen till medarbetarnas stress. Undersökningen fastställer 

också att ett gott ledarskap leder till ett hållbart arbetsliv. Det något tillspetsade 

exemplet som utgjorde början till denna studie är ett, om än något överdrivet, exempel 

på hur en arbetssituation kan se ut om ens ledare inte har insikt om sig själv samt saknar 

förmåga att reflektera om sitt ledarskap. Exemplet belyser också hur stor roll ledarens 

självinsikt har för att kunna leda sina medarbetare. Enligt Engquist (2013) finns det en 

stor andel ledare som saknar självinsikt och som, han beskriver det, inte har klättrat upp 

berget och fått perspektiv, på sig själva och andra. Engquist menar att dessa individer 

ser sig själva som medelpunkten och upplever att anledningen till att andra beter sig 

annorlunda gentemot hen är dessa personers eget fel. Individer utan perspektiv skyller 

också ifrån sina misslyckande, om dessa nu finns, på andra. Exemplet ovan kan, enligt 

oss, antas vara en av anledningarna till varför så många organisationer och företag 

utbildar ledare på olika vis, alltså för att undvika denna typ av situation som exemplet 

visar på. Utbildningar i ledarskapsutveckling är idag ett relevant ämne, vilket visar sig i 

mängden litteratur om ämnet som står uppradade på hyllor, genom alla de utbildningar 

som faktiskt hålls samt genom de återkommande diskussionerna om 

ledarskapsutveckling som alltid verkar finnas med i organisationers utveckling- och 

verksamhetsplaner. Enligt Larsson, Lundin och Zander (2017) kan begreppet 

ledarskapsutbildningar rymma ett stort antal aktiviteter, som exempelvis 

litteraturstudier eller lektioner med eller utan reflektionsmoment med mera. Ett 

exempel på en ledarskapsutbildning som även är populär i Sverige idag och som 

fokuserar på reflektion och självinsikt är utbildningen Utveckling av Grupp och Ledare, 

fortsättningsvis UGL, vilken Försvarshögskolan (2017) har utformat. Det övergripande 

målet med denna utbildning är att ge deltagarna en ökad insikt om hur ledare påverkar 

sin medarbetare samt påverkas av dessa (Larsson, Lundin & Zander 2017).
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Som en del i att ta ansvar för sin organisation har Kalmar kommun gjort ett aktivt val 

att utveckla sina ledare genom exempelvis ledarskapsutbildningar. I det citat som detta 

kapitel inleds med går det att utläsa hur viktigt Kalmar kommun tycker att självinsikt är 

för ledarna inom kommunen och deras utveckling. I Kalmar kommuns strategi för 

ledarutveckling fastställs utbildningsprocessen utifrån att de vill att deras ledare ska 

utveckla sitt ledarskap. Forskning visar att genom kunskap om sig själv, sin 

personlighet och sina beteenden kan ledaren lyckas bättre med sitt ledarskap då 

kunskapen om sig själv kan öka förmågan att anpassa sig efter det som situationen och 

den möjliga arbetsgruppen behöver (Hersey et al 2000, Wheelan 2013). “Becoming a 

leader is synonymous with becoming yourself. It is precisely that simple, and it is also 

that difficult” (Bennis 2009 s. xxxvii). På detta vis beskrivs att bli ledare av Bennis 

(2009). Även Björklund & Jönsson Bergström (2013) beskriver att en ledare inte ska 

försöka vara någon annan än sig själv, utan istället lära känna sig själv så pass väl att 

hen kan vara sig själv. En ledare som har en god självinsikt fattar enligt Bjerkeseth & 

Johansson (1990) fler bra beslut genom sin effektivitet än ledare med sämre insikt. 

Fellinger (2007) uttrycker att effektiva ledare uppmuntrar till rätt beteenden hos sina 

medarbetare vilket leder till positiva konsekvenser. Enligt exempelvis en studie av 

Kashiwagi et al., (2016) är ökad reflektion en av vägarna mot självinsikt och kunskap. 

Detta beskriver även Fellinger (2007) som säger att för att kunna förbättra sitt ledarskap 

krävs det att individen reflekterar över det. Individen måste kunna identifiera sina 

tillgångar och sina brister. Vidare menar Fellinger att för att veta hur individen ska 

förändra sitt beteende för att nå utveckling behövs grundläggande kunskap om 

mänskligt beteende. Det finns alltså en rad teoretiker som menar att självkännedom och 

självinsikt är viktigt för ledarskapet och det finns även utbildningar som fokuserar på 

att just öka denna insikt om sig själv.

Vikten av att utveckla sina ledares ledarskap är alltså betydande inom många olika 

organisationer och företag. Kalmar kommun är endast ett av alla exempel på en 

organisation som uttrycker i sin Ledningsfilosofi att de arbetar aktivt med att, bland 

annat, utveckla sina ledare. Kalmar kommun har i sin Ledningsfilosofi skrivit ut deras 

målbild av hur en ledare inom Kalmar kommun ska vara som person. Denna målbild 

innefattar bland annat att ledaren ska vara tydlig, se och lyssna till sina medarbetare 

samt att vara ett föredöme. För att uppnå denna målbild hos sina ledare erbjuder, och 

till viss del kräver, Kalmar kommun, likt många andra organisationer och företag, 

ledarskapsutbildningar eller liknande utvecklingsinsatser för deras ledare. Både privata 

aktörer, statliga myndigheter och organisationer, såsom företag, universitet, institut och 
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studieförbund, erbjuder olika utbildningar, vars syfte är att utveckla ledare till en bättre 

version av sig själv.

Utveckling definieras i Nationalencyklopedin (2017) som; en process i vilken 

någonting förändras. För att någonting, exempelvis ett beteende, ska kunna förändras 

eller utvecklas menar vi att det först krävs förståelse. Förståelse i sin tur definieras som; 

att tillgodogöra sig tankemässigt innehåll (Nationalencyklopedin 2017). Detta tolkar vi 

som att förståelse är att erhålla ökad kunskap om någonting vilket i detta fall, då det 

handlar om ledarskapsutveckling, betyder ökad kunskap om sig själv som ledare. Med 

andra ord ämnar alltså utbildningar inom ledarskapsutveckling att utveckla ledarnas 

självinsikt vilket då också innebär att utveckla sin reflektionsförmåga. Enligt Timm & 

Thornell (2015) är självinsikt en vital och grundläggande del för ledarskapet samt för 

att kunna anpassa sitt ledarskap efter andra till skillnad från exemplet som inledde 

studien. Bennis (2009) som vi presenterat tidigare uttrycker att en person blir en ledare 

först när denne blir sig själv. Även Wheelan (2013) beskriver att om en ledare känner 

till sina styrkor och svagheter kan denne anpassa sitt ledarskap efter situationen och 

gruppen. Vi tror likt ovanstående författare att förmågan att reflektera och öka insikten 

om sig själv är det första steget till utveckling.

Hur påverkas då ledarens arbete om denna inte genom exempelvis utbildning lyckas 

utveckla förmågan att reflektera över sig själv och andra och därmed inte får 

självinsikt? Mats Alvesson, professor i företagsekonomi, kritiserar 

ledarskapsutbildningar och debatterar att “ledarskap säljer - men blir ofta tomt prat”. 

Att det är naivt att ha en övertro för ledarskapsutbildning och att denna leder till 

någonting för ledaren och dennes roll (Alvesson SvD 2016). Enligt Grint (2007) 

uppskattades den årliga kostnaden för globala ledarskapsutbildningar och 

utvecklingsinsatser då till mellan 15 och 50 miljarder dollar. Bara utbildningen UGL 

kostar enligt Försvarshögskolans (2017) uppgifter drygt 30 000 kr per deltagare. Grint 

uttrycker däremot att det trots dessa kostnader för utbildningar, och utvecklingen av 

dessa, är det svårt att översätta idéerna om ledarskapsutveckling till faktiska insatser. 

Med den stora summa pengar som läggs på utvecklingsinsatser årligen i åtanke är det 

svårt att förstå varför det ändå saknas studier kring effekterna av dessa insatser. Enligt 

Day et al (2014) är den största anledningen till detta att ämnet är komplext, vilket gör 

effekterna svåra att mäta.
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Utifrån de ovanstående teorierna och resonemangen om att självinsikt och reflektion är 

viktigt för ledarskapet i kombination med den kritik som ovan har framförts uppstår 

vissa funderingar som är relevanta att utforska. Vi funderar kring hur ledare upplever 

att självinsikt och reflektionsförmåga är viktigt för sin egen utveckling. Är dessa två 

begrepp viktiga i det arbetet som ledare utför och i så fall; hur ser kopplingen mellan 

dessa ut? Går dessa förmågor att utveckla genom en utbildning och hur visar sig 

lärdomarna från utbildningen rent praktiskt i ledarens arbete? Som tidigare nämnts är 

begreppen reflektion och självinsikt komplexa, på det sätt att det är svårt att veta vad en 

utveckling av dessa kan leda till eller hur den ser ut, både för individen samt för dennes 

ledarskap. Hur utvecklad reflektionsförmåga och ökad självinsikt leder till att ledaren 

utvecklas i sin ledarroll menar vi är svårt att fastställa och klargöra. Att försöka 

klargöra detta däremot menar vi kan bidra med värdefull kunskap till den växande 

mängd litteraturen om ledarskapsutbildningar och ledarskapsutveckling. Det kan även 

öka förståelsen för på vilket sätt självinsikt och reflektionsförmåga är viktigt för 

ledarskapet samt hur ledarskapsutbildningar kan bidra till en ökning av detta.

1.1 Problemformulering

Med nämnda teorier, kritik och våra funderingar som bakgrund ställer vi oss undrande 

till   om det går att utläsa   följder av en   ledarskapsutbildning   i   form   av   ökad 

reflektionsförmåga och självinsikt, samt se praktiska konsekvenser av detta   i arbetet. 

Utbildningen UGL är en ledarskapsutbildning som har som huvudsakligt fokus att 

utveckla deltagarnas reflektionsförmåga samt bidra till en ökad självinsikt. Detta gör 

denna utbildningens tidigare deltagare relevanta som studieobjekt.

Ovanstående resonemang leder till följande forskningsfrågor:

1. Varför upplevs god reflektionsförmåga och självinsikt vara viktigt för 

ledarskapet för de som deltagit i UGL?

2. Hur upplever deltagande ledare att ledarskapsutbildningen UGL utvecklar deras 

självinsikt och reflektionsförmåga?

3. Hur upplever deltagande ledare att konsekvenserna av den utvecklade 

reflektionsförmågan och självinsikten påverkar deras arbete?

1.2 Syfte
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Genom att ställa de ovanstående frågor vill vi uppnå vårt syfte med studien som är att öka 

förståelsen för på vilket sätt ledarskapsutbildning kan leda till ökad reflektion och 

utveckling för deltagarna.

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som vi har valt att göra är att studera UGL utifrån de personer som 

genomgått utbildningen och nu arbetar i ledande positioner inom Kalmar kommun. Vi 

fick vetskap om att Kalmar kommun erbjuder UGL som en del i kommunens strategier 

för chef- och ledarskapsutveckling genom ett möte med personalchefen och 

personalstrateg i Kalmar kommun. Utifrån detta möte gjorde vi valet om 

avgränsningarna för denna studie. Vi hade först en ambition om att även studera 

medarbetarnas upplevelse av chefernas, som deltagit i UGL, utveckling. Detta valdes 

bort på grund av tidsramen för studien.

Avgränsningen är ett metodologiskt val som vi har gjort eftersom vi bor och verkar i 

Kalmar kommun. Det var därför ett naturligt val för oss att avgränsa oss till ledare inom 

denna organisation. Vi gör inte skillnad på respondenterna beroende på kön eller 

faktorer likt denna, såsom ålder, då vi inte anser att detta har någon större betydelse för 

vår frågeställning. Vi menar att det inte är relevant att titta på kvinnligt och manligt när 

det kommer till ledarskapsförmågor.  Vi vill titta på vad som utvecklar ledarskapet, 

oavsett kön. Vi kommer i denna studie inte heller studera ledarnas förmåga att utföra 

sina arbetsuppgifter utan endast studera utvecklingen av deras ledarskap. 

2 Vi väljer tåg
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Att välja tåg och destination är en resa bara det, det finns ju så många olika 

destinationer att välja mellan. Vi har nu, efter att vi frågat andra hur de gjorde när de 

bestämde sig för sin destination, kommit fram till ett beslut. Däremot vet vi   inte hur 

resan till vår valda destination ser ut och vad vi kommer finna där.

2.1 Forskningsmetod

Denna studie inom ramen för magisterutbildning inom   ledarskap   och   organisation 

inleddes med att en kontakt togs med Kalmar kommun då   vi   önskar att studera 

ledarskap och utvecklingsinsatser i en verklig miljö. Detta ledde, som tidigare nämnts, till 

ett möte med Kalmar kommuns personalchef och personalstrateg. Kalmar kommuns 

personalchef har en önskan om att få veta mer om hur insatserna inom 

ledarskapsutveckling som de har. Om dessa leder till konsekvenser i praktiken samt vad 

ledarna inom Kalmar kommun tycker om upplägget av dessa insatser. Vi såg vår chans att 

studera insatser för ledarskapsutveckling närmare och få en tydligare bild av vad dessa 

kan leda till i det vardagliga arbetet. Samtidigt erbjuds Kalmar kommun en inblick i vad 

deras insatser leder till i praktiken i och med denna studie. Vi har även varit i kontakt med 

konceptansvarig för utbildningen UGL på Försvarshögskolan. Även de var positiva och 

visade intresse för resultatet av denna studie.

Enligt Ejvegård (1996) avser metod ett vetenskapligt synsätt att närma sig det ämne som 

skall studeras samt hur detta ämne ska behandlas. Då vårt syfte med denna studie inte är 

att mäta, vare sig, i vilken utsträckning UGL tillämpas, eller hur bra den är, utan hur den 

upplevs påverka ledares arbete, väljer vi en kvalitativ metod framför en kvantitativ. Detta 

eftersom den kvalitativa metoden möjliggör en djupare förståelse för ett fenomen eller för 

att förstå upplevelser av detta (Bryman 2011). Den kvalitativa metoden är mer flexibel än 

den kvantitativa och ger oss större utrymme att testa olika tillvägagångssätt under 

studiens gång (Backman 2008). Vi utgår inte i denna studie från hypoteser om 

utbildningens konsekvenser likt en deduktiv ansats (Halvorsen 1992). Vi börjar heller inte 

med att samla in empiri för tolkning som görs vid en induktiv ansats (Backman 2008). 

Vår ansats är således abduktiv då vår utgångspunkt ligger någonstans i kombinationen 

och i pendlingen mellan dessa olika ansatser (Bryman 2011).

2.1.1 Urval
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Urvalet till denna studie grundas i ett målinriktat urval utifrån en lista med sammanlagt 

drygt 50 anställda inom Kalmar kommun som, mellan åren 2008 fram till 2017 som UGL 

använts inom Kalmar kommun, deltagit i ledarskapsutbildningen UGL. Vi valde ett 

målinriktat urval då vi endast ville prata med respondenter som var relevanta för studiens 

syfte (Bryman 2011). Respondenterna i denna studie arbetar inom Kalmar kommun i en 

chefsbefattning, som projektledare eller har ett informellt ledarskap i arbetet. Vidare 

gjordes valet att intervjua chefer som relativt nyligen gått UGL, med nyligen menar vi 

2017, 2016 och 2015. Anledningen till att vi valde att kontakta de anställda som gått 

utbildningen 2017, 2016 och 2015 var på grund av att vi ansåg att det var störst chans att 

dessa var kvar inom Kalmar kommuns organisation. Vi fortsatte efter detta att även 

kontakta de anställda som gått utbildningen UGL under 2014 och bakåt då vi blev 

intresserade av att även se hur de ledarna som gick utbildningen längre tillbaka i tiden 

upplevde utbildningen och dess konsekvenser. Sammanlagt består urvalet i denna studie 

av 12 stycken respondenter.

Majoriteten av de respondenter som svarade på våra inbjudningar var positiva till att 

medverka i studien. Dock var det stort antal av utskicken som vi inte fick respons på. 

Anledningarna till detta är oklara men kan möjligtvis ha att göra med exempelvis fel på 

mailadress eller avslutad anställning eller att de inte ville medverka i studien. En av 

respondent tackade först ja till att delta i studien men återkom efter ett par dagar och 

meddelade att hen inte längre ville medverka. Anledning till detta är oklar.  Vidare visade 

två respondenter först ett avståndstagande till att vara med i studien vilket ändrades efter 

att de fått mer information om studien samt vad deras bidrag kunde leda till.

2.1.2 Insamlingsmetod

Vi valde att samla in data genom intervjuer (Bryman 2011) när vi undersökte vårt 

studieområde. Att välja intervjuer istället för frågeformulär är en fråga som är relevant 

vad gäller denna typ av studie. När vi inledde studien med mötet med Kalmar kommun 

presenterade vi en idé om att skicka ut frågeformulär likt enkäter till deltagarna, för att 

sedan fortsätta med intervjuer med vissa av dessa. Vi ville då skicka ut enkäter för att nå 

en större grupp under kortare tid. Vi fick dock till oss att enkäter inte är att föredra för 

ledarna inom Kalmar kommun då dessa med stor chans inte skulle svara på dessa på 

grund av många liknande förfrågningar om enkäter av olika slag på regelbunden basis. 

Frågeformulär som enkäter kan å ena sidan nå ut till fler respondenter och därmed ge ett 

större underlag till studien, medan intervjuer å andra sidan kan gå in mer på djupet kring 
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en eller flera frågor, vilket var det vi också önskade åstadkomma. Samtidigt är fördelen 

med intervjuer att vi som intervjuare kan fånga upp särskilda frågor som kan komma upp 

vid just intervjutillfället (May 2013). Vi valde efter övervägande tillsammans med 

Kalmar kommun att endast kontakta ledarna för intervjuer. Vi använde en intervjumall 

med frågor (se bilaga 1) under våra intervjuer för att vi som intervjuare skulle ha en mall 

att förhålla oss till under intervjun. Detta för att vi som intervjuare skulle vara säkra på att 

alla ledare gavs samma förutsättningar att svara på samma frågor och ge sin syn på saken. 

Denna typ av semistrukturerade intervjuer gör det, enligt May (2013), lättare för 

respondenterna att besvara frågorna med sina egna ord än vid en helt strukturerad 

intervju. Enligt Ejvegård (1996) bör frågorna ställas i samma ordningsföljd. Detta har vi 

gjort i den utsträckning som varit möjlig beroende på vilka svar   som respondenterna 

gav. En djupare intervju innebär att forskaren håller ett längre samtal med studiens 

respondenter (Kvale 1997). Med längre åsyftas här upp till en timme eller längre. Vi 

valde att hålla intervjuerna med respondenterna i upp till en timme för att ge 

respondenterna möjlighet att berätta ingående om sina åsikter och upplevelser av studiens 

ämne. På grund av tidsbrist var det dock ett antal ledare vi endast kunde sitta ner med 

under 40 minuter, vilket inte var att föredra. Vi upplever däremot att de intervjuerna vi 

höll var fokuserad utifrån studiens frågeställning från början till slut och gav av den 

anledningen tillräckligt mycket information för att ge oss möjlighet att kunna svara på 

studiens frågor. Vi anser att urvalets storlek, 12 respondenter, har givit oss den mättnad vi 

behöver för att kunna göra en analys och dra slutsatser angående frågorna. Däremot har vi 

vid enstaka tillfälle haft kontakt med respondenterna efter intervjun för att komplettera 

kring frågor för studien. Inför intervjuerna gav vi respondenterna information om att 

samtalet och studien handlar om utbildningen UGL. Detta för att ge respondenterna 

möjlighet att kunna tänka tillbaka på tiden för utbildningen inför intervjun.

2.2 Intervjuprocessen

Den vanligaste metoden för insamling av empiri utifrån det kvalitativa perspektivet är 

intervjuer (Backman 2008) vilket även vi, som tidigare nämnts, använder oss av i denna 

studie eftersom vi vill undersöka upplevelser av vad utbildningen UGL gav för 

konsekvenser. Enligt Försvarshögskolan (2017) syftar utbildningen UGL öka förmågan 

att reflektera och öka självinsikten. Vårt fokus kommer därför, med detta i åtanke, vara, 

på vilket sätt dessa konsekvenser av utbildningen visar sig rent praktiskt för ledarna. 

Intervjuerna pågick under fyra veckors tid, under våren 2017, på olika platser runt i 

Kalmar där kommunen har sina förvaltningar lokaliserade. Tidigt in i processen kring 
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denna studie skickade vi ut information om intervjuerna till vårt urval för att på så sätt 

visa respekt för dessa anställdas fullspäckade kalendrar, samt för att de skulle ges 

möjlighet att boka plats för intervjun på en så lugn plats som möjligt (arbetsrum, kontor, 

konferensrum mm). Detta för att intervjuerna skulle kunna genomföras utan störande 

inslag. Samtliga intervjuer har kunnat hållas utan att vi har blivit avbrutna av spontana 

besök eller telefonsamtal.

Vi började med att skicka ut tio förfrågningar om intervju och fick positiva svar från 

hälften. Anledning till att vi skickade ut till tio respondenter åt gången var för att kunna 

vara säkra på att det fanns möjlighet att genomföra intervjuer med alla som var positiva 

till att delta. Vi påbörjade intervjuerna med de respondenter som svarade samtidigt som vi 

fortsatte att skicka ut fler inbjudningar till ytterligare tio anställda. Av dessa tio 

inbjudningar fick vi svar från ytterligare fem anställda som tackade ja till att delta i denna 

studie. Vid nästa utskick fick vi positivt svar från ytterligare fyra stycken. Sammanlagt 

har vi fått positivt svar om deltagande i vår studie från fjorton stycken anställda inom 

Kalmar kommun. På grund av sjukdom och avslutad anställning avbokades dessvärre två 

av dessa intervjuer på grund av tidsplanen för denna studie och antalet respondenter till 

denna studie blev till slut tolv stycken till antalet.

Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till respondenterna innan intervjun. Detta för 

att respondenterna inte på förväg skulle känna till frågorna som skulle komma under 

intervjun utan istället ge spontana svar på frågorna. En annan anledning var att de inte 

skulle söka svar via någon kollega eller liknande. Ett problem kan dock vara att eftersom 

inte respondenten ges en längre tid att fundera ut sitt svar så kommer inte alla åsikter eller 

upplevelser med. Denna risk har vi försökt att minimera genom att be respondenten 

återkomma efter intervjun med ytterligare information kring våra frågor samt har vi även 

öppnat upp för möjligheten att få återkomma till respondenten för kompletterande frågor. 

Detta har samtliga respondenter ställt sig positiva till. Vi har, för att inte undgå viktig 

information i samtliga intervjuer, använt oss av inspelning vilket respondenterna har fått 

ge sitt samtycke till.

2.2.1 Utformning av frågorna 

Den mall med frågor som vi använde oss av under intervjuerna är utformade utifrån 

ämnet för studien. Vi ville göra en kartläggning av respondenternas upplevelser och 

åsikter för att sedan kunna analysera och dra slutsatser kring detta. För att få så pass 
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sanningsenliga och personliga svar som möjligt var frågorna inte ledande vilket Ejvegård 

(1996) poängterar är vitalt. Däremot har vi riktad vissa av frågorna för att respondenterna 

ska ha denna riktning som utgångspunkt i sina svar. Frågorna som ställts under 

intervjuerna har varit fokuserade på tre olika områden; utbildningen UGL, självinsikt och 

reflektion samt konsekvenser av utbildningens lärdomar i respondenternas arbete. Dessa 

områden går att koppla till vår problemformulering. Del ett i intervjumallen ställer frågor 

kring utbildningen UGL och deltagarnas upplevelser av den. Den andra delen fokuserar 

på varför och hur självinsikt är viktigt samt vilka konsekvenser detta leder till samt vikten 

av reflektion samt konsekvenserna av det. Frågorna är utformade som öppna men raka 

frågor utan värdeladdade ord, såsom bra eller dåligt. Som bakgrund till vilka 

intervjufrågor vi valde ligger även materialet om UGL som vi fått till oss via Kalmar 

kommuns personalstrateger samt den inläsning vi hittills hade gjort på litteratur kring 

självinsikt och reflektion. 

2.2.2 Behandling av insamlat material

Vi har i intervjuförfrågan varit noga med att poängtera att respondenternas svar inte på 

något sätt kommer att kopplas samman med deras befattning eller namn. Det kommer 

alltså inte kunna gå att spåra vem som har sagt vad. Respondenterna har i det 

transkriberade materialet istället benämnts vid respondent 1, 2, 3 och så vidare. Alla 

inspelade intervjuer transkriberades i nära anslutning till intervjutillfället då 

transkribering av talspråk till skriftspråk är ett krav som ställs på forskningen (Trost 

2010). Respondenterna fick ta del av den transkriberade data för revidering eller 

godkännande. Tre av respondenterna ville göra mindre ändringar i texten eller tillägg till 

denna. I det transkriberade materialet utelämnades så kallade verbala tics som eh, mmm, 

hmm, konstpauser och stamningar i transkriberingen av intervjuerna. Detta gjorde vi med 

anledning av att texten skulle bli mer sammanhållen och lättare för oss som läsare att få 

fram, vad vi anser som, det viktiga ur intervjun. Intervjuerna transkriberades utöver detta 

utelämnandet av verbala tics helt ordagrant från början till slut för att inte påverka 

framtida tolkningar av materialet. Efter att det insamlade materialet transkriberats, utifrån 

ovanstående beskrivning, kodades detta genom att systematiskt identifierat vad vi anser 

som viktiga partier i materialet för att hitta olika mönster. Dessa har vi sedan tolkat och 

analyserat utifrån syfte och frågeställningar. Nyckelbegrepp eller uttryck som vi hittat i 

flertal av intervjuerna har kategoriserats och utifrån dessa har respondenterna i vissa fall 

delats upp i olika grupper utifrån sina svar. De tolkningar som vi har gjort av det 



16

insamlade materialet har vi sökt stärka genom att koppla dem till den teoretiska 

bakgrunden.

2.3 Forskningsetiska aspekter

Forskningsetiska aspekter ska vara en del utav hela forskningsarbetet, från början till slut. 

Från val av forskningsfråga, vidare till val av undersöknings- och analysmetoder 

(Helgesson 2015). De interna aspekterna rör framförallt på vilket sätt forskningen går till 

och hur forskarna förhåller sig till varandra och andra (Helgesson 2015). Forskaren ska 

reflektera över de etiska aspekterna i sin studie, såsom vad som bör göras och inte bör 

göras, vad som är rätt eller fel eller om det är nödvändigt för studien (Helgesson 2015). 

Denna studie anses inte behandla en fråga som kan ha påverkan på samhället i stort, 

däremot kan det som kommer fram komma att påverka hur Kalmar kommun använder sig 

av utbildningen samt påverka Försvarshögskolans utformning av UGL i framtiden. Dessa 

delar har vi haft i åtanke då vi samlat in och tolkat materialet.

Vetenskapsrådet (2017) skriver att det inom svensk forskning finns ett antal lagar, regler 

och etiska principer, att ta hänsyn till vid den empiriska insamlingen, vilket även har 

gjorts under denna studie. Dessa inriktar sig framförallt mot att informera och skydda 

medverkande i olika studier och dennes uppgifter. Det finns fyra stycken aspekter som är 

vitala att förhålla sig till för att uppnå en etiskt hållbar studie. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2017).

Informationskravet syftar till att forskarna informerar medverkande i studien hur studiens 

tillvägagångssätt ser ut, vilka moment som ingår och utformningen. Det ska även 

informeras om studiens syfte samt användningsområde. De personer som involveras i 

studien ska även bli informerade och ha vetskap om att deras medverkan är frivilligt och 

att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta utan några påföljder. Det 

som informationskravet kräver mötte vi i inbjudan till intervjuerna samt innan 

intervjuerna startade. Alla respondenter fick ta del av denna information och kunde på så 

vis ta beslut om sitt deltagande i studien. Nyttjandekravet hänvisar till att den information 

som samlats in från, och om, källorna i studien, endast ska användas i det syfte som 

angavs under informationskravet. Under intervjuerna frågade vi endast om det som var 

relevant för denna studie. Samtyckeskravet framhäver sedan återigen att deltagandet i 

studien är frivilligt och att respondenten godkänner sitt deltagande. Att tillgodose dessa 

krav kan i vissa fall vara problematiskt exempelvis vid observationer där syftet är dolt för 
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deltagare i studien eller om hen inte är medveten om forskarens närvaro. Forskaren får 

dock inte undanhålla eventuell information som möjligen påverkar respondenternas 

inställning till att delta i studien. Även om problematik med etiska principer kring dold 

forskning är det i vissa fall fördelaktigt för studien om deltagarna inte är medvetna om 

det exakta syftet enligt Bryman (2011). Då syftet med denna studie inte var dolt för 

respondenterna var det inte ett problem att möta detta krav. Vi har inte haft ett dolt syfte 

såsom att observera och tolka deras beteende eller reaktioner under intervjuerna. Vi är 

alltså endast intresserade av svaren och berättelserna som respondenterna förmedlar. 

Konfidentialitetskravet riktar sig främst till att skydda deltagarna i studien vilket ska göras 

genom att deras uppgifter hanteras med ansvar och stor försiktighet. Det ska inte, om 

inget annat är överenskommet, gå att koppla personer till svar och resultat i studien. 

Personers identiteter, vem som bidragit med vilken data ska hanteras med konfidentialitet. 

Detta innebär att framtagen information i en studie ska sparas och lagras på så vi att ingen 

annan än de forskare som utför studien har tillgång till denna. För att hantera material 

konfidentiellt bör författaren exempelvis koda information, använda fiktiva namn och så 

vidare (Bryman 2011). Att inte hantera uppgifter på ett säkert sätt kan enligt Bryman 

(2011) i sin tur leda till att personer röjs och att forskarens trovärdighet ifrågasätts samt 

att synen på framtida forskare skadas. Vidare ska forskaren reflektera över de etiska 

aspekterna även under analysen av det insamlade materialet. Skillnad ska inte göras 

mellan respondenter utifrån exempelvis bakgrund, utan det insamlade materialet ska 

behandlas som lika värdefulla oavsett (Helgesson 2015).

2.4 Metoddiskussion & kritik

De metodval som gjordes inför studien grundades i vad vi önskade få ut av studien. Vårt 

urval var ett målinriktat urval av strategiska skäl eftersom vi endast ville prata med de 

anställda inom Kalmar kommun som hade gått utbildningen UGL. Vi såg en risk i detta 

eftersom utbildningen UGL, som vi förstod det, var frivillig. Detta betyder att den grupp 

av deltagare vi intervjuade möjligtvis hade en mer positiv inställning till utbildningen då 

de själva ville söka sig till den och gå den. Då även våra intervjuer var frivilliga för 

respondenterna att medverka i kan detta betyda att vårt urval endast består av individer 

som tyckte att utbildningen ledde till någonting och var värd att bli intervjuad om. Våra 

respondenter utgör på grund av detta möjligtvis inte den variationsbredd som enligt 

Halvorsen (1992) är att föredra. En möjlighet för att motverka detta skulle kunna vara att 

gå via Kalmar kommuns personalchef och be denne beordra ledarna som gått UGL att 
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vara med i denna studie. Detta skulle dock skapa andra problem utifrån forskningsetiska 

aspekter som måste tas i beaktning.

Antalet respondenter blev i denna studie 12 stycken. Detta antal är möjligtvis något stort i 

förhållande till den tidsram som studien skulle genomföras inom. Ett färre antal 

respondenter hade kunnat ge ett mer begränsat insamlat material att koda och tolka vilket 

hade kunnat betyda att en djupare analys av svaren hade kunnat göras. På grund av att det 

insamlade materialet till denna studie var så pass omfattande med många nyanseringar 

kan detta ha bidragit till att vi under kodning, tolkning och analys missade mindre teman 

eller fokusområden och istället fokuserade på de som var större och mer övergripande.

Valet av intervju som metod grundas i att vi ville nå respondenternas upplevelser av 

studiens teman, vilket vi ansåg var svårt att nå på något annat vis. Vårt öppna upplägg på 

intervjuerna kan dock skapa problem i och med tolkningen av materialet då det finns en 

risk i att svaren som frågorna leder till kan variera mycket och därför bli svåra att koda 

(Halvorsen 1992). Enligt Backman (2008) måste intervjuaren även vara medveten om de 

felkällor som kan uppstå i och med att intervjuaren själv utgör instrumentet för insamling 

av material. Dessa felkällor kan exempelvis vara att intervjuarens personliga inställning 

eller beteende påverkar respondenten så att respondenten svarar på ett visst sätt. 

Respondenten svarar kanske på så vis som denne tror att intervjuaren vill höra (Halvorsen 

1992). Detta faktum går vi in på närmre under analysen då vi faktiskt ifrågasätter om alla 

svar från respondenterna är helt sanningsenliga. Vi valde, som nämnt, att inte lämna ut 

frågorna till respondenterna i förhand vilket vi upptäckte under intervjuerna ledde till att 

det var svårt för respondenterna att ge vissa svar såsom exempelvis konkreta exempel på 

situationer eller liknande. Detta hade de intervjuade möjligtvis kunnat ge om de hade fått 

se frågorna i förhand, men detta hade också kunnat leda till att respondenterna förberedde 

sina svar i för stor utsträckning vilket inte skulle lett till de spontana svar vi nu fick.
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3 Vi stiger på tåget
Vi vet nu vart vi ska på denna resa. Vi köper biljett, tar våra väskor och hoppar på. Vi 

satte oss ner och tog upp våra kartböcker, det är dags att läsa mer om destinationen och 

vad vi kan göra där.

Detta kapitel innehåller en del av all den forskning och teorier om reflektion, självinsikt 

och ledarskapsutveckling som idag finns. Valet av teorier har gjorts utifrån den ställda 

problemformuleringen. Information och teorier om utbildningen UGL kommer avsluta 

detta kapitel. De teorier som presenteras i kapitlet kommer behandla reflektion, självet 

och insikt, ledarskap och utveckling samt Utveckling av Grupp och Ledare (UGL). 

Innehållet under dessa rubriker kommer sedan ligga till grund för både förståelsen av den 

analys som vi kommer göra samt för tolkningarna i denna. 

3.1 Reflektion
Alexandersson (1999) skriver att det är lätt att tro att reflektion är en “innovation som 

uppstått under 1990-talet” (Alexandersson 1999 s.25) då det används mycket flitigt 

inom ett stort antal områden idag. Alexandersson menar dock att människan alltid har 

reflekterat över sitt liv och verklighet. Bengtsson (2007) menar att den ökade 

populariteten av begreppet reflektion har lett till en paradoxal situation i vilken 

begreppet används på ett oreflekterat sätt. Bengtsson menar vidare att 

reflektionsbegreppet sällan är helt klargjort. Cederwald (2006) beskriver likt Bengtsson 

att begreppet reflektion är svårt att definiera då det har många olika innebörd beroende 

på vilket sammanhang det används i samt vem som använder det. Nationalencyklopedin 

(2017) beskriver begreppet reflektion som noggrann eftertanke eller fundering. 

Däremot menar Alexandersson (1999) att detta inte räcker för att reflektion ska uppstå 

då reflektion snarare handlar om att reflektera kring det egna medvetandet. Dewey 

(1997) skriver att tänka på någonting är att endast bli medveten om detta föremål och 

att tankar kan komma och gå för vem som helst. Däremot är det endast personer som 

funderar över dessa medvetna tankar, som sätter dem i sammanhang vilket leder till 

konsekvenser, som reflekterar. Reflektion är enligt Dewey en tanke som har en riktning 

för individen och som leder till någonting för denne. Schön (1995) presenterar en annan 

typ av reflektion, reflektion-i-handling, som kännetecknas av att reflektionen tar plats 
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vid det tillfälle då ett agerande eller ett beteende fortfarande kan förändra situationen 

ifråga. Personen som agerar kan reflektera i form av kortare avbrott samtidigt som 

situationen pågår. Molander (1996) ställer sig dock frågande till det Schön beskriver 

och uttrycker att när Schön uppger att en individ kan reflektera-i-handling, utan att 

kunna reflektera över sin reflektion-i-handling suddas gränsen mellan reflektion-i- 

handling och oreflekterad reaktion ut. Molander (1996) presenterar istället reflektion- 

över-handling för att beskriva hur en individ bör reflektera över situationer. Denna typ 

av reflektion innebär istället att individen har större distans till den situation som denne 

reflekterar över. I detta läge ser en tillbaka på en situation och reflekterar mer över hur 

hen handlade samt över resultatet och vilka följder som blev.

Enligt Bengtsson (2007) kan reflektion förstås på olika vis; som någonting som sker i 

handlingen, som någonting som är skilt från handlingen eller att den i sig är ett 

handlade, men då mer likt självforskning. Bengtsson presenterar även olika typer av 

reflektion; reflektion som självreflektion, reflektion som tänkande, reflektion som 

självförståelse. Med hjälp av självreflektion upptäcker människan sig själv som person 

och reflektion som tänkande innebär att individen gör en företeelse som föremål för 

mer ingående eftertanke och djupare förståelse. Den tredje typen av reflektion som 

Bengtsson presenterar innebär en kombination av de två förstnämnda. Reflektion som 

självförståelse betyder alltså att individen måste begrunda sig själv mer ingående.

Enligt Dewey (1997) går det reflektiva tänkandet att dela in olika faser. Det börjar i den 

pre-reflektiva fasen och avslutas i den post-reflektiva fasen. Mellan dessa två yttre faser 

genomgår den reflektiva individen fem olika stadier. Dessa kallas förslag, 

intellektualisering, hypotesen, resonemang och pröva hypotesen genom handling. 

Dessa steg går kort att beskriva som att de går från en idé som problematiseras utifrån 

ett sammanhang, vilket leder till en uppfattning om vilken typ av handling som krävs. 

Lösningsförslaget som uppkommer är riktat utifrån idén och problematiseringen av 

denna. I fjärde fasen granskas lösningsförslaget mer noggrant och antaganden som 

tidigare gjordes ändras utifrån denna begrundan. Den avslutande fasen utgör någon 

form av test, en verifiering av den tidigare antagna idéen och lösningsförslaget.  Dewey 

(1997) skriver dock att de fem fasernas ordningsföljd inte är given utan individen kan 

gå fram och tillbaka mellan dessa faser.
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Försvarshögskolan (2012) presenterar i sitt material om UGL fyra steg mot reflektion. 

Dessa steg kallar de repetition, referat, recension och reflektion. Repetition innebär i 

kort att gå igenom sådant som tidigare har hänt eller sagts. Det handlar om att upprepa 

eller återge det som hänt. Referat innebär att personen refererar till och sammanfattar de 

viktigaste händelser som hänt under, exempelvis, arbetsdagen eller arbetsveckan. 

Recension betyder att personen går igenom händelserna mer noggrant och fokuserar på 

att granska dessa utifrån en kritisk synvinkel. Reflektion innebär att personen mer 

ingående funderar över, överväger, spekulerar och tänker kring vad händelsen betydde 

för just denne samt hur hen förhåller sig till det som har hänt. Detta kan i sin tur leda till 

insikter om sig själv som kan skapa en förändring.

Enligt Bengtsson (2007) är reflektion inte ett normaltillstånd för en individ. Vid vilket 

tillfälle reflektion kan uppstå är dock inte enkelt att säga. Enligt Schön (1995) är det i 

det oplanerade och det överraskande som reflektion tar plats eftersom detta tvingar 

individen att tänka till. Sker allting enligt plan menar Schön att individen inte tenderar 

att tänka en extra gång på det. Enligt Alexandersson (1999) måste individen ha en vilja 

att reflektera för att nå ett mål med denna reflektion. Reflektion är med andra ord enligt 

Alexandersson en medveten handling med en bestämd intention. Alexandersson 

beskriver även att reflektion ofta anses vara någonting som görs på egen hand eftersom 

det handlar om att upptäcka sig själv. Däremot finns det även en uppfattning om att 

detta även går att göra i grupp. När individer reflekterar i grupp måste dessa enligt 

Alexandersson släppa in varandra och lyssna i vad andra har att säga. Alexandersson 

menar även att reflektion tillsammans i grupp kan medföra att denna grupp utvecklar ett 

gemensamt språk att fortsätta prata utifrån. Däremot menar Eriksson & Korp (1994) 

för att gemensam reflektion ska fungera så krävs vissa förutsättningar såsom trygghet i 

gruppen och ett gemensamt mål med reflektionen.

3.2 Självet och insikt

Enligt Mead et al (2015) är självet inte är så mycket en kontenta som det är en process 

vilken inte kan existera för sig själv utan är en del av det sammanhang som en individ är 

en del av. Mead et al säger vidare att en individ inte kan utveckla ett jag eller ett själv 

utan att möta andra. En kan inte vara en individ om denne inte först kan bli en individ 

genom att andra ser hen. I ens själv finns de medvetna uppfattningar, värderingar och 

känslor som bildar en kunskap om en som person (Nationalencyklopedin 2017). 

Värderingarna som är en del av självet kan ses som den referensram individen har att 
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agera utifrån (Engquist 2013). Värderingarna kan även ligga till grund för hur en individ 

agerar och handlar och det är ibland svårt för individer att förstå andras värderingar om 

dessa inte stämmer överens med de egna (Kåver & Nilsonne 2007). Individen väljer 

istället det agerande som stämmer bäst överens med vad hen tycker är viktigast och rätt 

vilket kan ske både medvetet och omedvetet (Brytting 2005). Individer har oftast mycket 

svårt att själva pröva sina värderingar vilket gör att dessa värderingar inte ifrågasätts utan 

hålls fast vid. Det är till och med så att om våra värderingar blir ifrågasatta på något vis 

kan vi känna oss hotade och vilja hålla fast vid dem ännu hårdare, och vi går enligt 

Enquist (2013) hellre under än släpper taget om dem. Känslor uppstår utifrån dessa 

värderingar och beskrivs av Nathanson (1992) som en kombination av individens tankar 

och somatiska (kroppsliga) förnimmelser. En känsla triggas igång eller väcks av ett 

stimuli, en händelse, ett ord, en situation och så vidare, som aktiverar en mekanism vilken 

i sin tur sätter igång ett invant mönster av biologiska händelser (Nathanson 1992). Detta 

kan både vara positivt och negativt för individen. Positivt då känslorna kan hjälpa 

individen på olika vis men negativt om fel typ av känsla väcks av ett stimuli eller om 

individen inte är medveten om varför känslan ifråga uppstår. Vissa individer har svårt att 

medvetet lyfta fram orsakerna, såsom värderingarna, till att känslor uppstår (Freud 1976). 

Detta kan bero på att känslorna är inlärda och därför svåra att bryta upp. Individer går 

enligt Timm & Thornell (2015) på autopilot och ifrågasätter inte sina beteenden i sin 

vardag. Detta kräver enligt Kåver & Nilsonne (2007) en förståelse och medvetenhet om 

sig själv, sina känslor och anledningarna till de känsloreaktioner som uppstår. Enligt 

Dimbleby & Burton (1997) har individer ibland svårt för att vara ärliga inför sig själv om 

sig själva. Än vanligare är det att individen inte är ärliga om sig själva inför andra. Enligt 

Freud (1976) kan vissa individer till och med trycka tillbaka bakomliggande anledningar 

till olika känslors uppkomst, på ett omedvetet plan.

Insikt definieras av Nationalencyklopedin (2017) som en tankemässig omstrukturering. 

Självinsikt kan således definieras som en tankemässig omstrukturering av det själv som 

presenterats ovan. Självinsikt kan enligt Björklund & Jönsson Bergström (2013) betyda 

att en individ vet om sina styrkor och sina svagheter i olika sammanhang. Däremot så 

menar dessa författare att fokus ofta ligger på svagheter hos individen i stället för på 

styrkorna. Självinsikt är enligt dessa författare även att förstå hur ens eget beteende, som 

grundas i självets alla delar, påverkas av och påverkar det sammanhang som självet 

befinner sig i.
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Anledningen till att det är viktigt att ha god självinsikt blir förståeligt när vi läser vad 

olika författare har att säga om frågan. Enligt Holm (2001) är det endast när en individs 

egna känslor och behov är medvetna för denne och denna kan kontrollera dessa, som 

dessa känslor och värderingar inte kontrollerar individen. Timm & Thornell (2015) 

beskriver att en individ som saknar självinsikt är som en “elefant i en glasbutik” (Timm & 

Thornell 2015 s6). Dessa individer kan helt omedvetet förstöra runt omkring sig genom 

att såra eller irritera sin omgivning. Individer utan självinsikt har svårt att förstå andras 

känslor, beteenden och åsikter och tror sig även alltid ha rätt och att alla andra har fel. 

Enligt Timm & Thornell är alla individer olika och vi ser världen utifrån vår egen 

verklighet. Även Kåver & Nilsonne (2007) beskriver denna olikhet mellan individer 

vilket gör att vi uppfattar och agerar på olika vis. Genom att öka förståelsen om sitt själv, 

om värderingarna och känslorna, samt öka förmågan att förstå andras känsloreaktioner 

eller försöka sätta sig in i dennes situation, kan detta enligt Kåver & Nilsonne (2007) 

också leda till bättre kommunikation och färre missförstånd människor emellan. Enligt 

Engquist (2013) kan målet med kommunikation beskrivas på olika vis, exempelvis som 

att individen vill få kontroll, utvecklas personligt eller få bekräftelse. Engquist skriver 

även att en anledning till att kommunikation inte fungerar är för att individer är olika och 

har olika utgångspunkter vilket gör att de tolkar det kommunicerade på olika vis. Även 

D’Elia (2004) skriver att individer kan ge olika begrepp olika typer av innebörd och värde 

och det är därför viktigt att tydliggöra vad en menar, så alla parter förstår varandra och 

pratar om samma sak vid ett samtal. Enligt Enquist (2013) påverkar även andra 

omständigheter såsom arbetsmiljö och regelsystem förutsättningarna för kommunikation.

Eftersom en individs beteende är så självklart för denne och så pass svårt att förändra på 

egen hand kan det vara till hjälp att använda sig av övningar eller andra individer (Timm 

& Thornell 2015, Dimbleby & Burton 1997). Ett exempel på ett sätt att nå ökad insikt om 

sig själv är att titta på sig själv genom modellen Johari Fönster (Luft 1961). Johari Fönster 

(se bilaga 2) är skapad av Luft & Ingham 1955 (Luft 1961) som en modell för att beskriva 

kommunikation människor emellan. Johari Fönster är indelad i fyra fält som benämns 

som det fria eller det öppna fältet, det blinda fältet, gömda fältet samt det okända fältet. 

Det öppna fältet innehåller de beteenden hos individen som denne känner till och visar 

upp för andra människor. Det blinda fältet innehåller istället de beteenden som andra 

människor ser hos individen men som denne inte själv är medveten om. I det gömda fältet 

är sådant beteende som individen känner till om sig själv men inte vill visa upp inför 

andra utan aktivt försöker undanhålla för andra människor så gott det går. I det blinda 
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fältet finns de beteende som är okända såväl för individen själv som för andra människor 

runt omkring denne. Det är med hjälp av andra människor som en individ kan få vetskap 

om det beteende som finns i det dolda och i det blinda fältet som även det okända (Luft 

1961). Verktyget som används i denna modell är därmed feedback. Genom feedback från 

andra människor får individen en ökad insikt i hur denne uppfattas. Feedback definieras 

enligt Nationalencyklopedin (2017) som att en individ ges omedelbar eller fördröjd direkt 

information om sina handlingar eller prestationer. Enligt Luft (1961) ökar feedback 

möjligheten för individen att förstå sina omedvetna och okända beteenden, känslor eller 

värderingar. Feedback kan alltså förstora den del av individens själv som är medveten och 

befinner sig i det öppna fältet. I och med att denna del blir större så minskar även den del 

av självet som är omedvetet eller blint för individen (Luft 1961). Vidare skriver Luft att 

när en individ får feedback innebär denna feedback både information om individens eget 

beteende men även information om sändarens referensramar som hen ger feedback 

utifrån.

3.3 Ledarskap och utveckling

Enligt Larsson, Lundin & Zander (2017) kräver ett gott ledarskap att ledaren har talang 

eller potential inom tre olika typer av grundläggande förutsättningar; fysiska (arbetsmiljö 

och utformning), psykiska och livsåskådningsrelaterade. Det krävs också en viss 

motivation att vilja vara ledare. Björklund & Jönsson Bergström (2013) beskriver detta 

som ett inre driv att utveckla sig själv, andra och situationen. Utöver detta ska en bra 

ledare också inneha vissa önskvärda kompetenser, såsom fackkompetens, 

chefskompetens, social kompetens och förmåga att hantera stress (Larsson, Lundin & 

Zander 2017). Gjerde (2012) beskriver vidare att det som kännetecknar ledarskap är att ha 

en förmåga att kunna ge feedback på andra individers prestationer, på ett bra sätt. Dessa 

olika förutsättningar och kompetenser går i de allra flesta fall att utveckla, men däremot är 

ledarskapsutveckling så mycket mer än att endast gå en kurs enligt Larsson, Lundin & 

Zander (2017). Dessa författare delar även upp ledarutveckling i oplanerad och planerad 

utveckling. Den oplanerade gäller sådant som händer i arbetet och tvingar ledaren att 

utvecklas medan den planerade syftar de till bland annat utbildningar och 

utvecklingsplaner. Om en sedan ser till självinsiktens betydelse för ledarskapet beskriver 

Bjerkeseth & Johansson (1990) att en ledare behöver ha en god självinsikt då denna 

genom detta kan förstå och möta sina medarbetares beteenden. Enligt Björklund & 

Jönsson Bergström (2015) är även den viktigaste insikten som en ledare kan ha att 

ledarskap inte handlar om en själv utan om ens omgivning. Grint (2007) beskriver, som 
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tidigare nämnt, att trots all den kunskap som finns angående ledarskapsutveckling är det 

svårt att tillämpa denna kunskapen i exempelvis utbildningar som faktiskt leder till 

utveckling av ledarskapet.

Engquist (2013) skriver om utveckling, både på ett personligt plan och på ett 

ledarskapsplan. Enligt Engquist är ett steg mot utveckling att göra en utvecklingsplan 

över sig själv med för att kunna göra detta så krävs självinsikt. Engquist presenterar 

vidare förslag på vägar mot utveckling, såsom självstudier, läsa böcker som kan ge insikt, 

kurser med personlig feedback eller personlighetsutvecklande kurser. Moxnes & 

Johansson (1991) skriver att en individ dock måste räkna med att denna utveckling och 

förändring är förknippad med ångest då det inte är möjligt att gå utanför sina egna 

förhållningsramar utan att riskera att behöva ge upp någonting, såsom kontrollen.

3.4 Utveckling av Grupp och Ledare, UGL

Utbildningen Utveckling av Grupp Ledare, är framtagen av Försvarshögskolan i Sverige. 

Utbildningen har sitt ursprung i den amerikanska militären och har sedan 1981 varit den 

grundläggande ledarskapskursen inom Försvarsmakten och har sedan runt 1990 spridits 

och blivit populär även för civila organisationer runt om i Sverige (Försvarshögskolan 

2012). På 2000-talet gjordes en uppdatering med fokus på ledarutveckling.  Det 

övergripande målet och syftet med UGL är att deltagaren ska bli mer effektiv i sin roll 

som gruppmedlem och ledare (Försvarshögskolan 2017).  Aspekter som behandlas är 

exempelvis vilka bakomliggande faktorer, såsom värderingar och känslor eller 

kommunikation och lärande, som kan påverka en individs eller grupps 

utvecklingsprocess. Kursens mål är vidare att få ökad förmåga för att exempelvis arbeta 

med reflektion och lärande enskilt och i grupp, kunna kommunicera tydligt, förstå känslor 

och dess inverkan på reaktioner, förstå hur värderingar påverkar ledarskapet och 

relationer (Försvarshögskolan 2017). Genom detta kunna utvecklas på ett personligt plan 

och få en ökad och mer omfattande självkännedom. Kursen handlar om att lyfta fram och 

synliggöra ledarskapets möjligheter samt problematik i olika arbetssituationer. 

Utbildningen utgår ifrån att människan är organisationens viktigaste tillgång och att varje 

människa är unik samt har en kapacitet att utvecklas. UGL ska ge individen verktygen att 

vara den hen är eller vill vara.

Upplägget på kursen ser ut på så vis att en grupp av individer, 8–12 stycken, som kommer 

från olika yrkesbakgrund, olika åldrar och kön samlas på en avskild plats där de inte blir 
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störda under de fem dagar som utbildningen pågår.  Enligt Försvarshögskolan (2012) 

berikar och främjar olikheter lärandet vilket är anledningen till varför gruppen är 

sammansatt av individer med så olika bakgrund som möjligt. Gruppens medlemmar ska 

även vara främlingar för varandra då utforskandet av interpersonella relationer anses vara 

en viktig del av lärandeklimatet i kursen (Ricciardi et al 2014). Dagligen under kursens 

gång genomför deltagarna olika övningar, både enskilt och i grupp, som fokuserar på 

olika områden vilka ska utvecklas hos ledarna. Deltagarna reflekterar sedan över, 

samtalar kring upplevelser, samt drar slutsatser om olika tankar, känslor och beteenden 

som övningen framkallade (Försvarshögskolan 2012). Dessa övningar är krävande av 

deltagarna och det finns en risk att dessa slutar i konflikter. Utgångspunkten är dock att 

deltagarna genom förbättrad kommunikationsförmåga ska kunna utvecklas till att vara en 

del av en process av samarbete och ömsesidigt förtroende (Ricciardi et al 2014). 

Deltagarna får i början av utbildningen ta del av ramar utifrån vilka de ska förhålla sig till 

under utbildningens gång, exempelvis att fokus ska ligga på vad som händer i gruppen 

istället för att koppla det till situationer i arbetslivet, eller att de ska förhålla sig öppet till 

det som de får lära, känna, se under kursens gång samt att de ska engagera sig och dela 

med sig utav sina egna tankar, känslor, upplevelser och så vidare (Försvarshögskolan 

2012). Frågor som utbildningen fokuserar på är exempelvis vad hände, vad kände jag, vad 

lärde jag mig och när kan jag använda mig av det? Dessa frågor har sin grund i det som 

UGL har sin grund i (Försvarshögskolan 2017), så kallat upplevelse- och 

erfarenhetsbaserat lärande (Kolb 1984). Denna teori skiljer sig från andra då den istället 

för att fokuserar på det kognitiva eller andra psykologiska bakgrundsfaktorer lyfter fram 

erfarenheten som den faktor som ligger till grund för lärande. Enligt Kolb (1984) är det 

med andra ord människans egna erfarenheter och inte vad någon annan sagt är riktigt och 

rätt som är utgångspunkten i upplevelse- och erfarenhetsbaserat lärande. Vid lärande är 

det av största vikt att inte bara fokusera på vad man har lärt sig utan hur man har lärt sig 

detta. Kolb (1984) beskriver att varje lärandetillfälle föregås av en upplevelse vilken 

betydelse en individ måste utveckla i samspel med andra (se bilaga 3).

De fyra stegen i processen kan inledas var som helst. Det finns inget givet första steg 

skriver Kolb (1984). Varje steg representerar ett givet sätt att ta till sig kunskap. 

Upplevastadiet är de stimuli som deltagaren utsätts för och är här alltså en aktiv del i 

processen. Efter detta stadium kommer den reflekterande delen där deltagaren observerar 

upplevelsen hen varit med om. Antingen sker reflektionen enskilt eller i den grupp hen 

arbetar inom. Att reflektera i grupp kan vara ett bra sätt för alla deltagare då man på det 
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sättet delar med sig av varandras upplevelser. I det tredje stadiet drar deltagaren slutsatser 

av vad hen först upplevt och sedan reflekterat kring (med eller utan andra deltagare) för 

att sedan kunna använda sig av dessa slutsatser i så kallat aktivt experimenterande, som är 

det fjärde stadiet (Kolb 1984).

När utbildningen UGL lider mot sitt slut ska deltagarna skriva ett brev till sig själv som 

kommer skickas till dem en tid efter att utbildningen är avslutad (Försvarshögskolan 

2012). Utöver detta är det vad vi har förstått ingen annan uppföljning efter kursen. 

Däremot får deltagarna information om att för att denna typ av kurs ska leda till 

någonting i det dagliga arbetet behöver de göra upp en plan för att kunna tillämpa sitt 

lärande i praktiken. Deltagarna får även instruktioner om att de så ofta de kan ska ta 

tillfället i akt och tillämpa det som de har lärt sig under utbildningen. Detta sker på bästa 

vis tillsammans med andra där de får fortsätta experimentera i sitt lärande. Enligt 

Försvarshögskolan (2012) är de känslor som deltagarna upplevt under kursen finns 

troligtvis kvar under endast några dagar efter avslutat utbildning. Tanken är däremot att 

dessa upplevelser ska kunna återupplivas en lång tid efter utbildningen också. Vid slutet 

av kursen får deltagarna hjälp med övergången mellan utbildningen och det vardagliga 

livet. De får hjälp att förbereda sig för att återvända till sin vardag genom att exempelvis 

bli påminda om att medarbetarna som inte befunnit sig på kursen inte genomgått samma 

känslomässiga resa utan fortfarande befinner sig på samma nivå som en vecka tidigare. 

Deltagarna får även information om att det är viktigt att knyta kontakt med familj, vänner 

och medarbetare utifrån den nya utgångspunkt de befinner sig på.
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4 Nu bär det av… 
Efter att vi, tillsammans med alla andra resenärer har funnit våra platser och lagt upp 

våra väskor på hatthyllorna börjar vi slappna av och lyssna. Vi lyssnade till samtal och 

till historier och vi hörde ett och annat barn gråta. Vi hörde också många frågor som 

andra resenärer ställde till konduktören när denne kom och tittade på biljetterna 

samtidigt som tåget tuffade förbi både skog och äng närmare och närmare vår 

slutdestination…

Vi kommer i detta kapitel analysera vårt insamlade material, som utgörs av ledarnas 

utsagor, genom att koppla detta till befintliga teorier inom ämnet samt information om 

ledarskapsutbildningen UGL som legat i fokus för denna studie. För att göra det lättare 

för dig som läsare att följa med i denna text har vi delat upp kapitlet med frågor och 

kommentarer som vi tror att en resenär kan få höra då denne sitter på ett tåg mot en 

spännande destination. Dessa frågor och påstående är även som en hänvisning till vad 

som står i avsnittet.  

4.1 ”Jag tänkte länge innan jag bestämde mig för just denna resan...”

“Alla säger att det är viktigt med reflektion”

Det ovanstående citatet illustrerar en genomgående inställning till reflektion i arbetet 

utifrån det insamlade materialet. Vi tolkar det som att alla tillfrågade ledare uttrycker 

att reflektion är viktigt på ett eller annat sätt. Däremot upplever vi en avsaknad för 

förståelse för vad reflektion är samt varför det är viktigt. Majoriteten av de intervjuade 
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ledare har definierat reflektion likt att “ta sig en funderare” eller “göra en återblick” 

på veckan eller liknande. Ledarna beskriver reflektion som att “hitta tid att tänka”. Vi 

har tolkat deras svar som att ledarna menar att de funderar kring en speciell situation; 

vad som hände, vad de gjorde och hur de kände. Detta går att koppla ihop med 

Bengtssons (2007) teori om reflektion som tänkande, att individen lägger extra fokus 

på att fundera kring någonting. Enligt Nationalencyklopedins (2017) definition har 

dessa ledarna beskrivit reflektion på rätt sätt, alltså noggrann eftertanke eller fundering. 

Däremot, om vi utgår ifrån Försvarshögskolans teorier (2012), eller Dewey (1997) så 

tolkar vi det som att majoriteten av ledarna inte fullt har förstått vad begreppet 

reflektion innebär och de upplevs inte heller ägna sig åt detta i sitt arbete. Det blir 

såsom Bengtsson (2007) beskriver, ett oreflekterat begrepp. Enligt Försvarshögskolans 

(2012) material är reflektion att personen ifråga mer ingående funderar över vad 

händelsen betydde för just denne personen och följaktligen hur hen förhåller sig till det 

som har hänt. Vi beskriver i teorikapitlet att det finns två typer av reflektion. 

Reflektion-i-handling som Schön (1995) presenterar, vilken tar plats vid samma tillfälle 

som händelsen, gör att personen ifråga kan förändra sitt beteende och situationen ifråga 

direkt. Samt reflektion-överhandling som Molander (1996) presenterar, vilken däremot 

kännetecknas av större distans till situationen som personen reflekterar över. Då tittar 

individen tillbaka på situationen och vilka följder det blev. Enligt Kashiwagi et al., 

(2016) är reflektion oavsett när den sker det som individen sedan kan dra lärdom av och 

utifrån detta ändra sitt beteende till nästa tillfälle om detta behövs. Reflektion är alltså 

en väg för att öka insikten om sig själv samt hur hen själv påverkar andra. Den grupp av 

ledare som vi upplever inte gör detta stannar i det som Försvarshögskolan (2012) 

beskriver som referat eller recension. De kan referera till och recensera sina insatser vid 

olika tillfällen och situationer. Men där stannar många av dem och de reflekterar inte 

vidare över betydelsen av händelserna i situationen. De tar det inte ett steg längre och 

omsätter den nya kunskapen de lär sig av denna tillbakablick, till handling och möjlig 

förändring likt det Dewey (1997) beskriver som reflektion. Oavsett om ledarna 

reflekterar i eller över handling når de inte fram till det som sedan kan leda till 

förståelse och förändring.

Tanken om att kunna planera in reflektion, som många ledare pratade om under 

intervjuerna, ställer vi oss något frågande till. Vi menar likt det Schön (1995) skriver 

om reflektion-i-handling att reflektion ständigt sker i olika situationer och inte endast 

vid isolerade tillfällen som är inplanerade. Schön trycker som tidigare nämnt även på att 
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det är i det oplanerade och i det överraskande som reflektion kan uppstå i det här 

sammanhanget vilket vi tolkar som gör det svårt för individen att planera in 

reflektionstillfällen. Ett par av ledarna understryker att reflektion sker “hela tiden” i 

deras arbete, vilket mer går i linje med Schöns teorier. 

Även om vi, utifrån vårt insamlade material, kan se en tydlig positiv inställning till 

reflektion samt en förståelse för värdet av den, är det, som nämnt ovan, svårt för många 

av de intervjuade att förklara varför reflektion är viktigt. I citatet som inledde detta 

kapitel använder den ledaren orden “alla säger” vilket kan tolkas som att hen inte är en 

del av denna grupp. “Alla säger” kan tolkas som att individen ifråga lägger över 

ansvaret på andra och själv inte tar ställning till reflektionens betydelse för arbetet. Om 

individen inte tar ställning till värdet av reflektion menar vi att det är svårt för hen att se 

nyttan av det och det kommer heller inte ske någon förändring vad gäller att prioritera 

detta framöver. Detta framgår dock inte under intervjuerna då alla ledare förklarar att 

de själva tycker att reflektion är viktigt. Om ledarna faktiskt anser detta eller om de 

endast sa det för att “alla säger” så är omöjligt att veta. Ledarna uttrycker att reflektion 

är viktigt för att de ska kunna lära sig vad de “kan göra bättre och ta med sig i andra 

uppdrag”.

4.2 ”Måste tåget stanna vid alla hållplatser?”

Vad en individ lär sig av reflektion går att tolkas utifrån Kolbs (1984) lärcirkel där 

reflektion befinner sig på steget mellan upplevelsen och förmågan att dra slutsatser. Vi 

upplever att många av ledarna hoppar över just reflektionssteget i Kolbs lärcirkel. De 

intervjuade ledarna går istället direkt från upplevelse till slutsats. Vår analys omfattar 

inte huruvida avsaknad av detta steg påverkar ledarens förmåga att utföra sina 

arbetsuppgifter utan handlar om utvecklingen av deras ledarskap. Utan förmågan att 

reflektera har individen inte förutsättningar att få en ökad kunskap om sig själv och utan 

förmåga att öka självinsikt stannar även utvecklingspotentialen av. Även om 

majoriteten av ledarna inte upplevs reflektera utifrån de teorier som ligger till fokus i 

denna studie, går det självklart att urskilja ledare som gör detta i det insamlade 

materialet. Dessa individer beskriver hur de ser tillbaka på situationer där de funderar 

på “varför” hen gjorde på ett visst sätt. Ledaren sätter sig själv i ett sammanhang och 

medvetandegör tankarna om sig själv i förhållande till andra. Dessa ledare beskriver en 

självkritisk inställning till sitt agerande i arbetet för att kunna lära sig av detta. Vi 

menar att detta kan vara svårt för vissa individer, att på egen hand se kritiskt på sitt eget 
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beteende.  Enligt Luft (1961) finns det sidor hos varje person som denne inte fullt är 

medveten om, av olika anledningar, och som också kan vara svåra att lyfta fram utan 

hjälp. Denne ledaren menar att hen på egen hand kan se sina “dolda fläckar”;

“Jag kan ju ha dolda fläckar för mig själv, det vet jag inte…Men om jag 

reflekterar över det så kommer ökad självinsikt.”

Dessa “dolda fläckarna” tolkar vi som att dessa är de sidor av en individ som individen 

inte har tillgång till eller vet om existerar. De sidor av en individ som befinner sig i de 

gömda eller blinda fälten utifrån Lufts (1961) teori. Enligt Freud (1976) styr både det 

medvetna och det omedvetna en individs beteende i olika riktningar och för att 

möjliggöra ökad förståelse kring sin egna person måste dessa delar synliggöras för 

individen. Ledaren som uttryckte ovanstående citat menar att det går att bli medveten 

om att dessa sidor finns genom reflektion. Vi ställer då frågan hur en person kan 

reflektera över någonting som denne inte vet om existerar? Vi menar att för att få 

vetskap om de sidor som är “dolda” krävs det att någon annan lyfter upp dessa till ytan 

eller att dessa triggas igång genom en händelse eller dylikt. Det krävs sedan en 

ansträngning och en målmedveten handling från individen ifråga för att lära sig något 

av den nya kunskapen. Individen behöver med andra ord reflektera över vad andra har 

lyft till ytan eller vad som triggades igång samt varför detta skedde. Reaktioner som en 

individ har kan uppmärksammas och tolkas av andra, vilket då kan hamna i det fält som 

Luft (1961) kallar det blinda fältet, med andra ord sådant som andra ser men inte 

individen själv. Genom att reflektera över sina egna reaktioner eller på andras feedback 

kan en individs “dolda fläckar” flyttas från det okända till det öppna fältet. Det är först 

när detta sker som individen kan börja arbeta med dessa.

4.3 ”Vill du sitta ensam eller ska vi sitta tillsammans?”

Vi anser att reflektion är bättre i grupp, vilket vi även kommer fördjupa oss i senare i 

texten. Även Kolb (1984) skriver att individer bör utvecklas i samspel med andra. Dock 

verkar gruppreflektion inte vara något som ledarna ägnar sig åt efter avslutad utbildning 

i UGL. Vi tolkar det som att ledarna lägger större vikt vid att reflektera på egen hand än 

i grupp. Faktum är dock att tid för reflektion, oavsett om det är i grupp eller enskilt, inte 

är en prioriterad del i ledarens vardagliga arbete. Alla intervjuade ledare uttrycker att 

deras yrkesroll idag är stressig och majoriteten av dem uttrycker att det svårt att “hitta 

tid” för reflektion. Att “hitta tid” går att tolka på olika vis, antingen att det plötsligt 
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uppdagar sig en lucka i schemat eller att prioritera om i sina kalendrar. Det som vi 

upplever att majoriteten av ledarna menar med att “hitta tid” är att planera om och 

planera in, att “det ligger på var och en att boka in i kalendern” och varje ledare måste

själv ta det ansvaret att tiden används på rätt sätt. En stor del av de intervjuade ledarna 

uttrycker att de har tider inplanerade i sina scheman, en eller flera gånger varje vecka, 

för att ges möjlighet att reflektera över sitt arbete och sig själva. Däremot uttrycker de 

att denna tid oftast ersätts utav andra arbetsuppgifter och därmed prioriteras 

reflektionstiden bort. Detta kan illustreras genom följande citat;

“Sedan flera år tillbaka har jag en planerings- och reflektionstid inbokat på 

fredagar, i två timmar. Hittills har det inte blivit av. Men det ska bli av någon 

gång i framtiden”.

Vår förståelse av varför reflektion prioriteras bort är bland annat att reflektion inte 

anses vara en “riktig arbetsuppgift”. Vart denna inställningen kommer ifrån är dock 

svårt att tyda utifrån svaren. Ledarna uttrycker att de är medvetna om vikten av 

reflektionstid men att de tar sig denna tiden alldeles för sällan. En annan aspekt som 

varit framträdande är just tanken om att ledarna vill planera in tider på egen hand. De 

tider som de vill “hitta” är stunder då de sitter ostörda på kontoret eller ensamma 

utanför kontoret, när de “motionerar” eller är “ute och går med hunden”. Det kan 

finnas en poäng att ta sig tid till reflektion någon annanstans än på arbetet. Detta just av 

den anledningen av att komma ifrån alla måsten till ett lugnare ställe där det finns mer 

möjlighet för att reflektera. Endast ett fåtal ledare uttrycker att de brukar planera in 

reflektion tillsammans med andra.

Utbildningen UGL fokuserar på den del av ledarskapet som handlar om relationer och 

ämnar utveckla deltagarnas förmåga att kommunicera med andra genom att belysa 

bakomliggande faktorer som kan påverka detta, exempelvis känslor och värderingar 

(Försvarshögskolan 2012, 2017). Utbildningen är som tidigare nämnt utformat på så vis 

att deltagarna arbetar i grupper. I princip alla övningar sker i ett gruppsammanhang 

(Försvarshögskolan 2012). Denna utformning är, enligt vår tolkning, det som ledarna 

anser är just det som är framgångsfaktorn för utbildningen. Det är att vara i ett 

sammanhang tillsammans med andra och få feedback på sitt agerande i denna grupp 

som är det som ledarna upplever leder till ny insikt om sig själv precis så som även Luft 

(1961) beskriver. En mer ingående beskrivning av vad ledarna lägger i ordet feedback 
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kommer längre fram i texten, men i korta drag kan feedback förklaras som 

“återkoppling” och “bekräftelse” utifrån deras svar. Vi tolkar det som att få feedback 

har betydelse för ledarna för att de då får den ”återkoppling” som de saknar när de är 

ensamma. Ledarna ges under utbildningen en möjlighet att, inte bara se på sitt eget 

beteende tillsammans med andra, utan även se andras beteende i gruppen. Luft (1961) 

beskriver att feedback på ens eget beteende även kan vara feedback på den andres 

referensramar, vilket vi tolkar som att även ledarna upplever i och med gruppreflektion. 

En ledare uttrycker att ”Jag tycker det är spännande att se vilka roller man tar i en 

grupp” vilket kan tolkas som just att lära sig i förhållande till hur andra individer agerar 

och reagerar. En stor del av ledarna pratar om att den feedback som ges under veckan är 

det som ökar självinsikten. De beskriver att de under veckan ”verkligen” får feedback 

vilket vi tolkar som att den typ av feedback som de får under utbildningsveckan inte ges 

i det vardagliga arbetet. Kanske de, i arbetet, inte ger feedback på de ”dolda fläckarna” 

eller de sidor av individen som är svårare att nå. Självklart betyder inte en förmåga att 

reflektera att individen kommer ändra sitt beteende per automatik. Vi menar att den 

insikt som individen får av reflektion endast är insikt, fram till att individen väljer att 

agera på detta. Mer om detta längre fram.

4.4 ”Det är så jobbigt när alla tittar på mig...”

När det kommer till definitionen av självinsikt är det många av ledarna som beskriver 

självinsikt som kunskap om sig själv, både sina “styrkor och svagheter”. Vissa ledare 

lägger större vikt vid att förstå sina “svagheter” eller “inse sina begränsningar” medan 

andra ledare istället väljer att fokusera på sina “styrkor”. Detta är även något som 

Björlund & Jönsson Bergström (2013) uppmärksammar och förkastar. De menar att 

alldeles för ofta läggs fokus på det som är negativt och som måste förbättras istället för 

att lyfta fram styrkorna. Ett par av ledarna väljer dock att gå emot majoriteten och se till 

sina styrkor framför svagheter och istället lyfta fram dessa. Sen låter de andra personer 

ta över de bitarna i en situation som individen nu fått insikt om inte är dennes starkaste 

sidor. Detta illustreras i citatet som följer; “Jag behöver inte driva allt i mål, det kanske 

är någon annan som är bättre på att göra det”. Anledningen till att en bra självinsikt 

upplevs vara viktig för ledarskapet har att göra med att ledaren ska kunna hantera alla 

de olika situationer och individer denne ställs inför med förståelse och kontroll över 

sina egna beteenden och känslor. Precis så som Kåver (2007) beskriver så måste 

ledaren kunna kontrollera sina känslor så inte dessa känslor kontrollerar individen. Vi 

tolkar det som att ledaren måste ha insikt i vad denna både har som styrkor och 

svagheter för att kunna anpassa sitt ledarskap till situationen. Kanske leder den ökade 
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förståelsen för sina svagheter just att de lämnar över dessa uppgifter till någon som är 

bättre på det? Kanske leder en insikt om sina styrkor till att dessa får ta mer plats i 

arbetet? Vi menar att ledaren, genom ökad självinsikt, på detta sätt kan bli stärkt i sitt 

ledarskap.

Vi tolkar svaren som att självinsikt både kan vara en förståelse av styrkor och svagheter 

som presenterade ovan, men att det även kan gå djupare än så. Att det kan handla om en 

förståelse för vilka bakomliggande faktorer som påverkar en individs beteende, såsom 

värderingar och känslor. Insikt enligt Nationalencyklopedin (2017) är, som tidigare 

nämnt, när en person uppnår djupare förståelse av underliggande orsaker genom ett 

medvetet tankearbete. Vi tolkar detta som att det handlar om en förståelse för just 

orsakerna bakom en känsla eller ett beteende hos en individ. Detta lyfter även Kåver & 

Nilsonne (2007) samt Nathanson (1992) i sina teorier som handlar om känslor. 

Författarna menar att en person måste förstå sina känslor som anledning till en reaktion. 

En av ledarna uttrycker dock att hen inte tror att det någonsin går att få “hela insikten 

om vem man är” men att det gäller “att kunna se och acceptera sig själv”. Utifrån det 

som Kåver & Nilsonne (2007) beskriver och som även Freud (1976) är inne på har 

många individer svårt att lyfta fram sådant som är omedvetet för dem, det finns inte 

alltid en vilja att göra detta heller för den delen utan individer kan visa motstånd för att 

lyfta fram vissa sidor av sig själv. Ett mindre antal av ledarna uttryckte under 

intervjuerna en önskan om att bli granskade av andra då de uttrycker just detta; att de 

inte kan se sig själv ur andras ögon och behöver hjälp med detta från andra. Att de likt 

Timm & Thornells (2015) uttryck går på autopilot och inte på egen hand kan lyckas 

ifrågasätta sitt eget beteende. Vi tolkar det som att de inte ser fram emot att bli just 

kritiserade genom granskningen utan att de ser fram emot att utvecklas genom den.  

Även om andra ledare inte uttrycker samma önskan om att bli granskade så uttrycker de 

att, att bli granskad och få feedback på ett beteende eller uttryck är ett av de bästa sätten 

att få mer självinsikt.

“kan du inte leda dig själv, kan du inte leda andra”.

Detta citat är identiskt med första delen av det citat som personalstrategen från Kalmar 

kommun uttryckt angående självinsikt och som presenterades inledningsvis till denna 

studie. Detta tolkar vi som att denna uppfattning delas av många, oavsett yrkesroll. Från 

dessa två citat går det sedan att dra paralleller till Bennis (2009) som skriver att 

“Becoming a leader is synonymous with becoming yourself”. Vi tolkar både citatet från 



35

vårt material samt citatet från Bennis som att en individ måste känna sig själv och veta 

hur en själv fungerar för att kunna bli en ledare och leda andra. Självinsikt är enligt 

ledarna viktigt eftersom genom att “...veta sina styrkor och svagheter, och hur jag kan 

jobba med detta, gör det mig trygg i min roll”. Vi tolkar det som att ökad självinsikt 

med andra ord kan liknas vid att få ökat självförtroende. Att bli trygg i vem hen är samt 

trygg i sin roll som ledare likt det Blomquist & Jönsson Bergström (2013) beskriver, att 

inte spela en roll som någon annan. Vi tolkar den ökade självinsikten som att ledarna 

ökar sin förståelse för att, och hur, de bör anpassa sitt ledarskap för att kunna leda 

gruppen och i större utsträckning lyckas med detta. Detta illustreras i följande citat:

“Jag tänker att insikt behövs för att jag ska förstå att jag behöver göra en 

beteendeförändring, som i det här sammanhanget kan utveckla mitt ledarskap.”

4.5 ”Vissa gillar snabbtåg och vissa gillar ånglok...”

En konsekvens av ökad självinsikt är en ökad respekt för individers olikheter. Citatet 

“alla tänker inte som jag” illustrerar ett uttryck som många av ledarna har använt sig 

av, samt även “alla i gruppen tycker olika om samma sak”. Detta tolkar vi som att de 

menar att de nu kan sätta sig själva i ett sammanhang där andra individer ingår och 

förstå att alla dessa har “sin egen verklighet” så som även Timm & Thornell (2015) 

beskriver att ökad självinsikt leder till.

”...kanske den största erfarenheten man får med sig hem är att vi upptäcker hur 

olika vi människor är i vårt ledarskap. Det är en kolossal skillnad. Det 

upptäcker du när du hamnar i en grupp.”

Genom denna insikt, som beskriven i citatet, beskriver många av ledarna att de hanterar 

situationer och människor annorlunda, både i sitt arbete och i sitt privata liv.  

Exempelvis genom att fundera på hur deras budskap eller beteende kan uppfattas av 

andra och genom detta kunna förtydliga sitt budskap. Detta för att vara “tydlig” och 

undvika missförstånd. Kåver & Nilsonne (2007) beskriver att förmågan att sätta sig in i 

andra människors situation och förstå att alla är olika är en första del i att kunna 

kommunicera med varandra vilket är en inställningen som även går att se hos ledarna. 

Det kan även tolkas likt att fundera “ett varv till” för att inte dra för snabba slutsatser 

om någon eller något. Även kunskapen i att försöka se sina medarbetare där de själva är 
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och förstå att om någon “slår i lilltån” eller har en “allvarlig sjukdom” är deras 

problem lika mycket värda att uppmärksammas. Att sedan förstå hur andra individer 

uppfattar en är även detta något som ledarna beskriver har lett till ändrade beteenden. 

En ledare beskriver under intervju att “jag har aldrig förstått att jag tar rummet” vilket 

vi tolkar som att hen tidigare inte har lyssnat in sina medarbetare utan istället tagit för 

mycket plats. Denne ledaren uttrycker efter att hen fått insikt om detta att “jag får tänka 

på att jag får tagga ner lite” vilket kan tolkas som att bjuda in de andra i gruppen att ta 

plats och uttrycka sig. Flertalet av ledarna kan ge exempel på liknande insikt. De 

beskriver att de nu förstår att de kan gå för fort fram i sina tankar och även har förstått 

att de ibland måste “dra i handbromsen” och se så att “flocken är med”.

När det kommer till huruvida ledarskapsutbildningen UGL utvecklade deltagarnas 

reflektionsförmåga och även ökade deras självinsikt går det att se stora skillnader 

mellan de ledare som intervjuats för denna studie. Vi har delat in dessa ledare i två 

grupper. Ett par av ledarna befinner sig dock i båda grupperna. I den ena gruppen anser 

ledarna att de fick, redan befintlig, kunskap om sig själva “bekräftad” under 

utbildningen, medan ledarna i den andra gruppen uttrycker att de fick till sig helt nya 

insikter som var “omvälvande”. En av dessa ledarna uttrycker till och med att en efter 

utbildningen blir “lite som en annan person”. Dessa två olika grupper kommer vi 

särskilja genom att benämna dem som den insiktsfulla- och den insiktsskapande 

gruppen. Det som dock är gemensamt för båda grupperna är att utbildningen, eller 

andra utbildningar och liknande insatser, ger deltagarna ett “gemensamt vokabulär” och 

en “plattform” att stå på vilket de sedan kan använda sig av i sitt arbete tillsammans 

med varandra. Detta lyfter även Eriksson & Korp (2007) som en av anledningarna till 

varför det är bra att reflektera i grupp, gruppen får ett gemensamt språk att tillgå.

I den insiktsfulla gruppen befinner sig de ledare som gick in i utbildningen med 

befintlig insikt och fick denna “bekräftad” under utbildningen. Majoriteten av ledarna i 

denna grupp beskriver att de sen tidigare har mycket kunskap om sig själva, exempelvis 

genom att de varit med om psykiskt påfrestande händelser, arbetat länge som ledare 

eller någonting annat, som har gjort att de har en god förståelse om, och insikt i sig 

själva. Ledarna i denna gruppen hade svårare för att se vad utbildningen ledde till mer 

än ett ökat självförtroende och trygghet i sin roll. De uttrycker att den feedback som de 

fick till sig under utbildningen snarare “befäste” sådant som de tidigare visste, en 

“bekräftelse” på att de “var på rätt väg i det de tänkte innan”, vilket gjorde dem 

tryggare i sin ledarroll. Utbildningen var för dessa individer, “bra” men inte 
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“omvälvande”. Vi tolkar detta som att många av ledarna i denna gruppen inte ökade sin 

självinsikt avsevärt under utbildningen vilket vi anser är underligt. Detta på grund av att 

UGL:s övningar, enligt Ricciardi et al (2014), är utformade på så vis att det ämnar 

skapa konflikter, både i en själv och i gruppen. Detta menar vi gör det svårt att inte “bli 

påverkad”, vilket även många av ledarna som inte ingår i den insiktsfulla gruppen 

uttrycker. I vårt material går det att se en generell bild av att “inställningen” till 

utbildningen är viktig för vad deltagarna ska få ut av den, vilket vi även kommer gå in 

på djupare längre fram. En ledare uttrycker det som att en under kursen måste “våga 

analysera sig själv”. Vår tolkning är att individerna i den insiktsfulla gruppen inte hade 

samma “öppna inställning” till utbildningens övningar som behövdes för att få ut 

“verktyg” att utvecklas. Vi kommer även återkomma till dessa verktyg senare.

Den andra gruppen, den insiktsskapande gruppen, består av ledare som vi upplever gick 

in i utbildningen med mindre förförståelse om sig själva och sina beteende, eller som 

åtminstone inte reflekterat i lika hög utsträckning tidigare. Dessa ledare gick ut från 

utbildningen med flera nya insikter om sig själv samt nya föremål för reflektion. Dessa 

ledare kan upplevas ha genomgått en större “personlig utveckling” under veckan och 

denna “resa kan vara jobbig och utlämnande” enligt ledarna. Detta beskriver, som 

tidigare nämnt, Moxnes & Johansson (1991) att en individ måste räkna med då 

utveckling och förändring är förknippad med ångest på grund av att individen måste gå 

utanför sina egna ramar. Vi tolkar det som att dessa ledare genom denna ångestladdade 

utveckling förstod sidor av sig själv som tidigare inte varit tydliga.

Vi ser även ledare som tillhör båda grupperna. Dessa individer går in i utbildningen 

med en insikt om sig själva likt individerna i den insiktsfulla gruppen men får dessa 

insikter testade under veckan samt omvärderade och tar likt den insiktsskapande 

gruppen med sig nya föremål för reflektion från utbildningen. Dessa individer tolkade 

innan utbildningen att vissa egenskaper som de besatt, exempelvis att individen var 

“frågvis” eller “pratglad”, var negativa egenskaper. Under utbildningens övningar 

hade dessa individer istället fått till sig från andra deltagare att dessa egenskaper, som 

de själva uppfattat som negativa, även kan anses vara “positiva” i rollen som ledare. 

Detta tolkar vi som att det i sin tur ledde till en ökad insikt om sig själv och hur andra 

uppfattar en. Utifrån Mead et als (2015) teori om jaget och självet kan vi här se det som 

att individerna blir medvetna om sig själva genom att se på sig själva ur ett annat 

perspektiv. Detta leder då till en insikt om att så som andra uppfattar en inte alltid 

stämmer överens med den bild en själv har.
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4.6 ”Kan du ge mig mer information?”

Att ha en förmåga att, på ett bra sätt, kunna ge feedback på andra människors 

prestationer är det som kännetecknar ledarskapet enligt Gjerde (2012). Ledarna nämner 

feedback ett stort antal gånger under intervjuerna vilket gör att vi tolkar att feedback är, 

precis som Gjerde (2012) menar, en stor del av rollen som ledare. Feedback definieras 

enligt Nationalencyklopedin (2017) som återkoppling. Men när ledarna beskriver 

feedback använder de inte endast ordet återkoppling, de använder även ord som 

“spegling”, “bekräftelse”, “bedömning” och “upplysning”. Feedback upplevs av 

denna anledning ha olika innebörd för olika individer. Däremot talar alla, på något sätt, 

om vikten av feedback för att “förstå sig själv bättre”. En av ledarna beskriver att 

feedback kan vara att “förklara på ett sätt” som en kanske inte tänker på i vanliga fall 

vilket vi tolkar som kan leda till ökad insikt om sig själv. Detta eftersom detta leder till 

ökad förståelse för hur andra uppfattar situationen eller ett beteende. I och med att 

ledarna fick till sig feedback under veckan, har fått ökad förståelse för vad feedback kan 

leda till samt ökad förståelse om sig själva genom feedback upplever vi att majoriteten 

av dem har förstått hur viktigt det är att få feedback från andra. Vi tolkar det även som 

att dessa individer har ändrat inställning till feedback något och nu vill ha feedback på 

sitt eget beteende för att kunna utvecklas. Genom de feedbackövningar som ledarna 

utför under UGL tolkar vi det som att de har fått med sig ”verktyg”, inte endast för sin 

egen utvecklings skull, utan även som redskap i arbetet i syftet att förbättra sina och 

andras prestationer. Ordet “verktyg”, som ett flertal ledare använder sig, kan tolkas på 

olika vis. Både som att “verktygen” är olika insikter eller att “verktygen” är faktiskt 

övningar som individen kan ha med sig i arbetet och även privat.

4.7 ”Allting blir vad du gör det till!”

En vital del i att kunna utvecklas har vi förstått ligger i inställningen till detta; “För det 

första så måste du vilja ändra på dig. Och även titta på det som är jobbigt”. En ledare 

uttrycker, likt flertalet av de andra, att det handlar om att vara beredd på att få veta 

olika sidor om sig själv samt vilja arbeta även med dessa sidor. Enligt oss leder inte 

ökad självinsikt automatiskt till förändring, men det är åtminstone en bra start. Likt det 

Alexandersson (1999) skriver om att reflektion kräver en inställning och en intention 

menar vi att även förändring utifrån ökad självinsikt kräver detsamma. En viktig faktor 

för att självinsikt ska komma till stånd, enligt ledarnas svar, är att de besitter förmågan 
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att kunna reflektera kring sitt agerande. Det är först när individen reflekterat kring 

varför denne agerar eller reagerar på det ena eller det andra sättet som hen kan komma 

till insikt om sig själv.

Kanske är det så att inställningen till rollen som ledare kan påverka utbildningens 

följder för individen. Om individen ifråga ser sig själv som en ledare eller som att hen 

arbetar som en ledare. Om individen ser sig själv som ledare är detta enligt oss kopplat 

till ledaren som person, vilket även gör att individen ifråga måste gå in på djupet om sig 

själv under utbildningen. Jämfört med om individen istället ser på ledarrollen som ett 

arbete och då kan lägga utbildningen på en nivå som inte är lika personlig för denne. 

Ett exempel på detta är en av de intervjuade ledarna som gått utbildningen UGL vid två 

tillfällen, men nästintill 30 år mellan gångerna. Denna ledare beskriver att hen, första 

gången hen gick utbildningen, “utvecklades väldigt mycket som människa” men att hen 

vid det andra utbildningstillfället däremot tog till sig utbildningen på ett “annorlunda 

sätt för att jag hade arbetat som ledare”. Ledaren beskrev att hen under övningarna 

kunde “använda sig av sin erfarenhet” som ledare vilket vi tolkar som att hen vid 

andra tillfället mer utvecklades i sin ledarroll. Hen kom inte hem “så mycket 

annorlunda” efter den gången. Vi ställer oss dock frågande till, utifrån de teorier som 

finns och som vi har lyft upp angående att du måste lära känna dig själv för att kunna 

bli ledare samt att en ledare inte ska vara någon annan än sig själv, om det är möjligt att 

utvecklas som ledare utan att utvecklas i sig själv.

En spännande iakttagelse som har gjorts är att majoriteten av ledarna uppger att minst 

en person i gruppen, vid tillfället då de gick UGL, hade det svårt under veckan. 

Antingen ville personen ifråga inte vara med under veckan, inte tyckte att de behövde 

vara där eller gjorde en stor “resa” i sig själv. Enligt ledarna ville någon annan 

deltagare hoppa av utbildningen, någon hoppade faktiskt av och någon bestämde sig för 

att sluta som chef efter utbildningen. Däremot är det ingen av de ledare som blivit 

intervjuade till denna studie som var en av dem som tyckte att utbildningen var så svår 

och jobbig. Rent statistiskt borde det vara en av dem som vi intervjuade som var den 

person som hade det svårt och mådde dåligt eftersom antalet ledare vi har intervjuat, 12 

stycken, representerar en UGL-grupp till antalet. Detta går att tolka på olika vis. 

Antingen kan vi fundera över och ifrågasätta hur pass sanningsenliga svaren som vi fått 

från ledarna är eller kan vi tolka det som att individerna i fråga endast kommer ihåg det 

positiva som utbildningen ledde till, alternativt att de som tyckte utbildningen var svår 
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och ville hoppa av inte ville ställ upp på intervju överhuvudtaget. Kanske är det de 

ledarna som tyckte om utbildningen mest och som tyckte att den gav dem väldigt 

mycket ny kunskap som är de ledare vilka hade det svårast under utbildningen. Kanske 

var det dessa som även var modigast och “vågade” analysera sig själva mer än andra. 

Denna inställning till att “vilja” arbeta med sig själv är enligt många av de intervjuade 

ledarna en förutsättning för att utbildningen ska “ge” någonting.

Vi tolkar det som att eftersom utbildningen är så pass, utifrån ledarnas beskrivningar, 

“krävande” i och med att den bygger på att deltagarna behöver ge “mycket av sig själv” är 

detta en utbildning som inte går att “tvinga” någon till att gå. Personalchef och 

personalstrateger för Kalmar kommun har informerat att utbildningen UGL är en frivillig 

insats för ledarna inom kommunen men att den dock ingår i kommunens strategiska 

ledarutvecklingsplan. Vi har förstått utifrån ledarnas utsagor att vissa av ledarna på egen 

hand anmält sig till utbildningen medan ett par ledare uttalat sa sig blivit anmälda till 

utbildningen på uppmaning av sina högre chefer, denna utbildning var då för dessa ledare 

obligatorisk. Vi tolkar det som att ledarna kan delas in i två grupper när det kommer till 

inställningen ifall utbildningen UGL ska vara frivillig, alltså att de själva söker denna på 

eget bevåg, eller att den ska vara obligatorisk, att de blir anmälda till utbildningen av sina 

chefer. Den grupp som tycker att utbildningen ska vara frivillig menar att det inte går att 

“tvinga” någon dit, att det som sker under veckan måste vara utifrån en önskan hos 

ledaren själv att utvecklas. Det går inte att bara vara “ditskickad”. En av ledarna uttrycker 

att det var två personer under utbildningen som var “kommenderade” att gå den. Detta 

tror denna ledaren var “otroligt olyckligt” då “man måste vilja utvecklas själv”. Däremot 

tolkar vi det som att utbildningens utformning faktiskt leder till att även “motsträviga” 

deltagarna förr eller senare “öppnar” sig och ändrar inställning till utbildningen både 

utifrån det insamlade materialet samt utifrån informationen om utbildningens utformning, 

exempelvis övningarnas utformning. Den grupp som då menar att utbildningen bör vara 

obligatorisk menar att “alla” borde gå den “förutsatt att det är bestämt” vid påbörjad 

anställning. Detta tolkar vi som att den nya ledaren ska få det förklarat för sig redan innan 

anställning inleds att denne “förväntas” gå utbildningen UGL. När detta 

utbildningstillfälle sedan ska äga rum ska, enligt ledarna med denna inställning, 

bestämmas i samråd mellan ledaren och dennes chef. 

Enligt vad vi fått till oss så får deltagarna information om hur de “kommer må” när de 

kommer hem. De får information om vad de ska “tänka på” och de blir förberedda på att 
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de kommer vara “trötta”. En av ledarna som intervjuades ställde sig frågande till detta 

vilket även vi gör, då detta inte ger deltagarna möjlighet att själva känna efter och få 

insikt i hur de upplever sina egna känslor efter UGL. Enligt Kolbs (1984) teori om 

erfarenhetsbaserat lärande, vilken även UGL är uppbyggd kring, är det människans egna 

erfarenheter och inte vad någon annan säger är rätt och riktigt som är utgångspunkten för 

utveckling och lärande. Ledaren som ifrågasätter detta menar att handledarna på 

utbildningen har sagt åt deltagarna hur de ska känna istället för att individen ifråga får 

“upptäcka det själv” utifrån sina egna upplevelser och därmed få insikt som “biter mycket 

hårdare”. Det sista uttrycket tolkar vi som att ledaren ifråga menar att en insikt som en 

kommer fram till på egen hand ökar förståelsen för sig själv och sina egna känslor på ett 

djupare plan. Även om majoriteten av ledarna uttrycker att utbildningen UGL kan bidra 

med utvecklad reflektionsförmåga och ökad självinsikt genom övningar och upplägg, 

upplever vi dock att majoriteten trycker på att det är i kombination med annat, såsom 

livserfarenheter eller fortsatta studier, och inte endast UGL, som kan leda till en utvecklad 

reflektionsförmåga, ökad självinsikt och i förlängning ett utvecklat och förbättrat 

ledarskap.

4.8 ”När jag kommer fram ska jag...”

Endast ökad självinsikt leder inte till ett utvecklat ledarskap. Det gäller att fortsätta 

arbeta med detta även efter att utbildningen är avslutad. Många av ledarna berättar att 

det som de lärde sig under utbildningen fanns med dem en tid efter avslutad utbildning 

men att mycket av det ”slocknade” rätt snabbt när de kom tillbaka till arbetet igen. 

Möjligtvis väcktes en glöd i och med utbildningen som fick ledarna att känna en stark 

motivation och ett driv att utvecklas. Men när de sedan kom tillbaka till arbetet så avtog 

denna glöd mer och mer. Vissa av dem beskriver att de, som vi tolkar det, hade svårt 

att ta med sig utbildningen in i sin vardag igen. De beskrev det som att de befann sig i 

en “bubbla” under utbildningen. En bubbla kan ses som ett isolerat sammanhang, det 

går att se verkligheten utanför men en befinner sig inte i den. Bubblor har dock en 

tendens att spricka efter ett tag. När bubblan efter UGL sprack och verkligheten, i form 

av arbetet, gjorde sig påmind tolkar vi det som att det var svårt för ledarna att ta med 

sig all den nya kunskap de fått på utbildningen, hem för att använda sig av detta vidare i 

sitt arbete och i sitt ledarskap. Ledarna uttrycker att utbildningen slutade väldigt tvärt 

och att de därför inte gavs möjlighet att applicera de nya kunskaperna i sitt arbete så 

som de kanske hade önskat. Den enda ”uppföljning” som utbildningen har är det brev 

som ledarna skriver till sig själva under utbildningen och får skickade till sig efter några 
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månader. Försvarshögskolan (2012) uppger att individerna ska fokusera på det som 

händer i gruppen under utbildningen och inte försöka att koppla detta till situationer i 

arbetslivet vilket vi tolkar som att det som de gör under utbildningen inte är fullt 

applicerbart i arbetet. Som att de befinner sig i en ”bubbla” likt ledarnas utsagor. 

Däremot skriver Försvarshögskolan (2017) även att det övergripande målet med 

utbildningen är att deltagaren ska bli mer effektiv i sin roll och att utbildningen även 

syftar till att ge ledaren just verktyg för reflektion. Dessa förklaringar anser vi vara 

motsägelsefulla och vi anser även, att deltagarna faktiskt behöver ges möjlighet och 

hjälp att få applicera sina nya kunskaper på arbetet för att lära sig använda sig av de 

redskap till reflektion som utbildningen ämnar ge.

Den självinsikt som ledarna uppger sig ha fått har enligt dem lett till en ökad förståelse 

och en medvetenhet om varför reflektionstid är viktigt samt värdet av att arbeta i grupp. 

Vi kan se en ökad kunskap om sig själva, kunskap om feedback eller kunskap om 

individers olikheter. Detta har lett till ett ökat förtroende för sig själv som ledare. 

Kanske är konsekvenserna av utbildning sådant som vi under intervjuerna inte riktigt 

fick fram, sådant som ledarna själva inte riktigt har förstått har förändrats i deras sätt att 

se på världen. Däremot upplever vi en avsaknad av rent praktiska konsekvenser av 

dessa insikter för ledarnas ledarskap. Möjligtvis är dessa praktiska konsekvenser allt för 

svåra att lyfta fram. Även om ledarna har, exempelvis, en ökad förståelse om vikten av 

att reflektera tillsammans med andra uppfattar vi det som att de flesta ledarna inte 

lyckas ta med sig det i sitt arbete. Generellt upplevs ledarna ha svårt för att gå från idé 

till handling. Med det menar vi alltså att de har svårt att omsätta iden om att 

reflektion är bra till att verkligen använda sig av det. Vi ställer oss då frågande till hur 

dessa individer ska ha tid att utvecklas om denne inte ens har tid för att reflektera. Här 

uppstår även nya frågor: eftersom majoriteten av de intervjuade ledarna inte beskriver 

att de reflekterar, utan snarare recenserar eller repeterar, då de pratar om reflektion, kan 

då en utvecklad reflektionsförmåga verkligen anses vara en konsekvens av 

utbildningen? Om nu reflektion ger ledaren så mycket insikt som de uppger att den gör, 

eller åtminstone gjorde under utbildningen, ställer vi oss frågan till hur det då kommer 

sig att detta inte prioriteras i deras vardagliga arbete? Att få nya insikter om sig själv är 

enligt Kåver & Nilsonne (2007) svårt och krävande för vissa personer vilket kanske är 

anledningen i dessa fall. Även det Dimbleby & Burton (1997) skriver om att individer 

ofta inte är ärliga om sig själva mot sig själva kan påverka. Kanske är det så att 

reflektionen i vardagen inte blir av då den är så pass krävande och alltså kräver mer av 
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ledarna än vad dessa har tid för eller är villiga att lägga eller klarar av. Eller är det så att 

ledaren inte är ärlig mot sig själv i vad denne behöver? Den djupa typ av reflektion som 

ledde till insikt under utbildningen kanske endast var möjlig vid just detta tillfälle? När 

ledaren sen är tillbaka i vardagen går det inte att upprätthålla samma djup vid 

reflektionstillfällena och därmed blir dessa färre och färre. Denna uppfattning om att 

lärdomarna och “verktygen” som ledarna tar med sig från utbildningen glöms bort kan 

vi se som en övergripande uppfattning i vårt insamlade material. Den verktygslåda som 

ledarna har med sig efter utbildningen innehåller inte riktigt alla de verktyg som behövs 

för att ledarna ska kunna ha dem till hands nästa gång de står inför en utmaning i sitt 

ledarskap.

5 Vi når vår slutdestination
Konduktören ropar ut ”Nästa stopp är…”. Vi är äntligen framme. Under resan har vi 

fått se mycket genom fönsterna på tåget, vi har träffat, pratat och lyssnat på människor 

med historier och livsberättelser. Vi har sett och hört så mycket nytt att vi aldrig 

kommer bli desamma igen. Nu ska vi se vad vår destination har att erbjuda och vi 

kommer ta med oss alla våra nya intryck när vi upptäcker denna.

Detta sista kapitel i uppsatsen sammanfattar resultaten som analysen mynnade ut i och 

lämnar förslag på förbättringar till Kalmar kommun samt ger förslag på framtida 

forskning inom området. Syftet med denna studie var att öka förståelsen för på vilket 

sätt ledarskapsutbildningar kan leda till utveckling hos deltagarna. Detta syfte 

ämnades nås genom frågorna: På vilket sätt upplevs god reflektionsförmåga och 

självinsikt vara viktigt för ledarskapet? På vilket sätt upplever deltagande ledare att 
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ledarskapsutbildningen UGL utvecklar deras självinsikt och reflektionsförmåga? Hur 

upplever deltagande ledare att konsekvenserna av den utvecklade reflektionsförmågan 

och självinsikten påverkar deras arbete?

Resultatet från denna studie argumenterar för att reflektion kan vara ett av de första 

stegen till självinsikt och därmed utveckling av ledarskap. Alla ledare som intervjuats 

uttrycker att reflektion är viktigt i och för deras arbete, men det är endast ett fåtal av 

dem som faktiskt ser till att prioritera reflektion. Vi kan också se en övergripande 

inställning till och om reflektion som visar på att det finns en bristande förståelse för 

vad reflektion är samt vad reflektion kan bidra med. Analysen visar också på att ledarna 

tycker att det är svårt att reflektera, det blir tydligt att reflektion inte är ett 

normaltillstånd för människan, precis så som Bengtsson (2007) säger. Reflektion är inte 

endast att fundera över någonting mer ingående, det är att ta det ett steg längre och 

reflektera kring sig själv i detta sammanhang också. Men idag är det ett oreflekterat 

begrepp, precis så som Bengtsson (2007) beskriver att reflektion kan bli om det inte 

läggs någon tanke bakom. Just intentionen bakom och inställningen till reflektion, som 

är så viktig enligt exempelvis Alexandersson (1999), är det som upplevs saknas hos de 

ledare som intervjuades till denna studie. I kombination med bristen av förståelse för 

vad reflektion innebär leder detta till en avsaknad av förmågan att handla på och ta 

tillvara på de tillfällen som reflektion kan bidra med utveckling och ökad självinsikt. Så 

länge begreppet reflektion inte får en tydligare innebörd för ledarna så kommer de inte 

kunna agera med intentionen att reflektera och reflektion kommer heller inte prioriteras. 

Majoriteten av ledarna väljer idag bort reflektionstillfällen till förmån för andra 

arbetsuppgifter som prioriteras högre vilket de antagligen kommer fortsätta med om de 

inte börjar med att reflektera över varför reflektion är viktigt. Även om ledarna 

beskriver att reflektion är viktigt så är det, i likhet med Lufts (1961) teorier om okända 

och öppna fält, svårt för en individ att utföra en handling när denne inte riktigt vet hur 

det ska gå till. Ledarna måste börja reflektera över reflektion för att flytta in detta 

begrepp i det öppna fältet.

En slutsats kring självinsikt som vi kan dra är att det är mycket svårt att faktiskt veta 

ifall en har självinsikt om sig själv eller ej. Att det är mycket svårt att titta objektivt på 

sig själv. Många av ledarna beskrev sig själva som att de hade insikt om sig själva och 

sina beteenden samt hur andra uppfattar dem. Detta stämde dock inte alltid överens 

med den upplevelse som vi fick av vissa av ledarna under intervjun, vilket gör att vi 
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kan slutsatsen att det inte räcker för en ledare att tror sig veta hur denna är eller 

uppfattas, detta måste bli bekräftat av andra för att hen med säkerhet ska veta hur hen är 

eller upplevs. Denna slutsats går tydligt att koppla ihop med Mead et als (2015) teorier 

om att en individ inte kan utveckla ett jag eller ett själv utan andra. Ledarna behöver se 

sig själva och hur hen uppfattas genom andra.

Utifrån de två ovanstående slutsatserna kring reflektion och självinsikt kan ännu en 

dras. Det är att det är bättre att reflektera tillsammans med, eller med hjälp av, andra 

individer. Detta på grund av att innebörden av reflektion då kan problematiseras och 

den insikt en individ har om sig själv kan bli bekräftad eller ifrågasatt. Ett sätt att för att 

nå denna reflektion tillsammans med andra kan exempelvis vara genom en 

ledarskapsutbildning såsom UGL. Det vi kan se som en styrka i utformningen av UGL 

för att ge individer möjlighet att reflektera och utvecklas är att den är utformad utifrån 

erfarenhetsbaserat lärande, likt Kolbs (1984) teorier. Ledarna får möjlighet att, istället 

för att läsa om lärandet, vara en del av lärandet i och med att de exempelvis reflekterar 

tillsammans med eller får feedback från personer som de inte känner sen tidigare. I och 

med att ledarna ingår i grupper med personer som de inte känner, eller inte har valt att 

bli ihop parad med, bidrar detta till att de även förstår att människor kan uppfatta olika 

sidor av en själv på olika vis, beroende på vem de själva är eller har som bakgrund eller 

värderingar. Detta i sin tur kan leda till en insikt om att alla individer är olika och 

framförallt att ledaren måste förstå att alla individer som denne leder har en egen 

verklighet som denne utgår ifrån. Ledaren ökar med andra ord förståelsen för, samt 

förmågan att, se så att alla medarbetare eller efterföljare är med på tåget. Ledarna 

utvecklar även en gemensam vokabulär vilket går att använda vidare i sitt arbete både 

tillsammans med medarbetare och andra ledare.

Men i detta läge kommer vi dock till en spekulation som vi vill, men inte kan dra 

slutsatser om just nu då detta skulle kräva mer information från olika parter. 

Spekulationen är om ifall det upplevelse och -erfarenhetsbaserade lärandet blir 

begränsat under utbildningen när deltagarna känner till varandra eller sin handledare. Vi 

menar att känningar i gruppen eller att handledaren är någon inom samma organisation 

kan påverka deltagarna att vilja visa upp sina styrkor framför sina svagheter likt att 

sätta sig själv i ett bättre ljus samt att deltagaren håller tillbaka sina egna åsikter eller 

värderingar   om   sin arbetssituation   eller   liknande.   Detta   leder   i sin   tur   till att 

utbildningen inte bidrar med den utveckling som var tänkt enligt Försvarshögskolan 
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(2012, 2017) vilket delvis var att deltagaren skulle lära sig reflektera och nå ökad 

självinsikt

Vidare funderar vi även kring när reflektion kan eller ska ske, om den kan vara 

inplanerad eller om den ligger i det oplanerade tillfället som Schön (1995) menar. 

Eftersom ledarnas schema idag är så fullspäckat som det är, kanske den oplanerade 

reflektionen inte finns alls och den planerade reflektionen, Molanders (1996) reflektion- 

över-handling, prioriteras bort. För att reflektion ska kunna ske i-handling, eller för den 

delen, över-handling, krävs det att tiden finns. Oavsett om det finns 5 minuter eller 5 

timmar så är tiden en avgörande faktor när det kommer till att exempelvis beslut ska tas 

utifrån tillräckliga grunder eller bidra med lärdomar. Finns inte tiden finns en risk att 

dessa beslut tas såsom de alltid har gjorts och ledaren går miste om en 

utvecklingsmöjlighet.

5.1 Reflektion och över resan och förändringsförslag för Kalmar 

kommun och Försvarshögskolan

Utveckling kan ske spontant, precis som Larsson, Lundin & Zander (2017) beskriver, 

men det som vi kan dra slutsatser kring är att det i de flesta situationer måste finnas en 

vilja att utvecklas. Det måste finnas en vilja och en öppenhet mot att dela med sig av 

sig själv och sina egna tankar och värderingar samt såsom Alexandersson (1999) 

beskriver att släppa in andra och ta till sig deras åsikter och värderingar. Denna 

inställning är betydelsefull under tiden av utbildningen UGL men även efter att 

utbildningen avslutats. Det är enligt oss av största vikt att processen för 

ledarutvecklingen inte avtar i och med att utbildningen avslutas, utan vi vill belysa 

värdet i att fortsätta arbeta med det nya lärandet för att fortsätta utvecklingen även när 

ledaren kommer tillbaka till arbetet. Utan detta arbete efter utbildningen förlorar 

utbildningens syfte sin styrka och ledarna tar heller inte med sig några direkta verktyg 

att använda sig av från den i sitt arbete. Vidare går det även att dra slutsatser om att 

ledarna upplever, även om de har rätt inställning, att det är svårt att applicera 

utbildningens lärdomar direkt i sitt arbete. Vi upplever ett glapp mellan utbildningen 

och verkligheten. För vissa leder konsekvenserna av utbildningen och ökad självinsikt 

till en förändrad syn på sig själv och andra, inte endast i yrket. Eftersom deltagarna 

gick utbildning i egenskap av deras yrkesroll framförallt, borde de få med sig mer 

konkreta verktyg för att få med sig lärdomarna in i arbetet och på så vis möjliggöra 

fortsatt användning av dem och utveckling. Det som saknas, efter avslutad utbildning, 
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är någon form av organiserad uppföljning för att den ska bli av. Efter att utbildningen 

är avslutad så ska deltagarna fortsätta att reflektera och utvecklas på egen hand, vilket 

också är deras egna ansvar som anställda. Däremot borde de ges större möjlighet att 

tillsammans med andra fortsätta arbeta med de lärdomar som de tog med sig från 

utbildningen, precis som Försvarshögskolan (2012, 2017) menar att de ska. Både från 

Kalmar kommun och Försvarshögskolan finns det för lite uppföljningsmöjligheter för 

ledarna, vilket gör att dessa ledare tappar sina kunskaper ju längre tid det går från att 

utbildningen avslutas och arbetet fortsätter.

Vi menar att vårt resultat ökar förståelsen för ledarskapsutbildningar som en del i 

ledarens utveckling. Det vi kan dra slutsatser om är att denna typ av utbildning är bra 

som en del av en utvecklingsplan, men det räcker inte endast med denna typ av insats 

för att utvecklingen ska påverka arbetet i så stor utsträckning som kanske är önskat. 

Vårt resultat tyder därför på att det finns ett behov av framtida åtgärder för 

ledarskapsutveckling i, i detta fall, Kalmar kommun. En sådan åtgärd kan vara att göra 

utbildningen UGL som en del av den utvecklingsplan som är en förutsatt, obligatorisk, 

del för den nyanställde ledaren inom Kalmar kommun. Här ger vi förslaget till Kalmar 

kommun att UGL ska presenteras likt chefskörkort och andra ledarutbildningar som en 

del av den nyanställde ledarens utvecklingsplan. Det som även bör ingå in denna 

utvecklingsplan är tydligare, mer planerad och mer kontinuerlig uppföljning kring 

ledarens utveckling. Med hjälp av tydligare, planerade och kontinuerliga uppföljningar 

kan även de ledare som inte har inställningen att de vill eller behöver utvecklas fångas 

upp och uppmuntras i detta. Behov av att reflektera tillsammans med andra 

rekommenderar vi att Kalmar kommun tar i beaktning och att planering för 

gemensamma reflektioner, bör prioriteras. Att reflektion inte prioriteras idag kan bero 

på att det inte anses vara en arbetsuppgift. Denna föreställning rekommenderas både 

ledare och deras chefer att arbeta mot att ändra.

Att få självinsikt är en resa, både i sig själv och i sin yrkesroll.  Denna resa är idag 

uppmärksammad av många och de flesta företag och organisationer har idag förstått 

värdet i att utbilda och utveckla sina ledares förmåga att öka sin självinsikt. Däremot 

måste resan ligga i individens egna intresse då denna resa inte kan göras av någon 

annan än en själv. Att ha självinsikt innebär att veta vem en själv är, inte bara tro sig 

veta detta.

Denna resa tar dock aldrig slut, men det är precis så som det ska var



48

5.2 Förslag på vidare forskning

Vidare forskning i ämnet som kan vara intressant att fördjupa sig inom kan vara att 

även titta på medarbetarnas upplevelse av konsekvenserna av ledarnas lärdomar från 

UGL. Detta för att få en förtydligad förståelse för de faktiska, praktiska konsekvenserna 

i arbetet. Vi har endast träffat ledare i denna studie vilket gör att vi endast har hört deras 

sida av upplevd utveckling och förändring. Det som en ledare beskriver sig göra i 

arbetet tillsammans med sina medarbetare kanske inte upplevs på samma vis av 

medarbetarna. Genom att studera även medarbetarnas upplevelse kan resultatet i denna 

studie kompletteras och flera perspektiv på ledarskapsutvecklingen kan presenteras.
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Bilagor
Bilaga 1 Intervjumall

INTERVJU -  Konsekvenser, självinsikt och agerande
Ca 45 min och, inspelning och anteckning. Anonyma och ej spårbara. Kommer få ta del 
av renskriven intervju och godkänna så att vi har uppfattat allt rätt. Avbryta intervju 
när du vill och vid behov vägra svara på frågor.

• Vilket år gick du Utvecklande Ledarskap respektive Utveckling av Grupp 
Ledare?

• Kände du någon av de andra deltagarna?
• Har du gått några andra ledarskapsutbildningar innan eller efter UGL?
• Vill du berätta kort om hur ditt privata liv såg ut under tiden på UGL?
• Varför sökte du dig till UGL?
• Vad var dina förväntningar och din målsättning med utbildningen?
• Hur upplevde du UGL?
• Om du hade fått välja själv, hur hade du velat att utbildningen skulle se ut?
• Anser du att UGL ska vara frivillig eller obligatorisk?
• Vad tycker du om att alla på arbetsplatsen bör utbildas i UGL?

• Hur definierar du begreppen reflektion och självinsikt?
• Upplever du att UGL har lett till ökad reflektionsförmåga och självinsikt?
• Hur sker reflektionen över ditt ledarskap rent praktiskt idag?
• Vad har den reflektionen lett till?

• Vilka konsekvenser har det fått i din vardag som chef?
• På vilket sätt har du kunnat använda dig av kunskaperna från UGL i ditt dagliga 

arbete?
• Vad upplever du att du gör annorlunda i din vardag gentemot tidigare?
• Har kunskaperna från UGL lett till konsekvenser i ditt privatliv?
• Har du något förslag på hur du skulle kunna få tid till reflektion?

• Något mer du vill tillägga? (Om du kommer på något du vill ha med så kontakta 
oss gärna) Det kan vara så att vi hör av oss med en kompletterande fråga. TACK 
FÖR DIN MEDVERKAN!
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Bilaga 2 Johari Fönster
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Bilaga 3 Kolbs Lärcirkel
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