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Självbilden är en del av vår sociala identitet bekräftad genom 
relationer med människor. Syftet med denna studie var att 
undersöka hur en ledare uppfattar sin självbild och dess påverkan 
på sättet att leda och synen på medarbetarna. 12 ledare i Stockholm 
med personalansvar inom skola, vård, kyrka och privata företag 
intervjuades och besvarade ett självskattningstest. SASB-modellen 
(Strukturell analys av socialt beteende) användes som underlag och 
intervjufrågorna utformades utifrån den. Oberoende variabler som 
togs med i studien var; kön, ålder, erfarenhet och ledarutbildning. 
Resultatet visade att deltagarnas självbild var positiv och att den 
överensstämmer med sättet att leda och synen på medarbetarna. 
Skillnader fanns i kontroll samt kritik. Enligt deltagarna själva 
ansågs erfarenhet ge trygghet i ledarrollen medan övriga variabler 
inte ansågs påverka ledarskapet.  

 
 
 

I n l e d n i n g 
 
Självbild 
 
Vad är vår självbild? Hur passar självbilden ihop med personlighet och identitet? Det 
låter enkelt att svara på; en bild av oss själva. Strangert skriver i "Att utveckla 
ledarskap" (2000) att självbilden är vår privata personliga modell av oss själva och en 
del av vår sociala identitet, som består av personligheten och den sociala rollen. När vi 
människor reflekterar över och värderar oss själva fungerar självbilden som vår 
medvetna föreställning om oss själva som subjekt (jag) och som objekt (mig själv). 
Självbildens funktion handlar om att värdera självkänslan och att organisera all 
information om sig själv och den egna situationen. En källa som självbilden bygger på 
är individens kunskap om sin egen personliga historia och utvecklas sedan genom social 
interaktion med andra människor. I kommunikationen med andra människor prövar 
personer hypoteser om sig själva (Strangert, 2000). 
 
Ett annat sätt att se självbilden och dess struktur är genom dimensioner. Enligt 
Rosenberg (1965) avslöjas självbildens struktur genom olika dimensioner. Dessa 
dimensioner handlar bland annat om vad en individ ser hos sig själv; den sociala 
statusen, roller, yrkesskicklighet, personlighetsdrag och andra aspekter. Den handlar 
även om en positiv eller negativ åsikt om sig själv och hur stark personens självattityd 
är. Är elementen av personens självbild överensstämmande eller motsägelsefulla och 
har personen en självbild som skiftar från stund till stund så att bilden blir svag och 
suddig eller har personen en fast definitiv bild av vem hon är och en stabil självattityd. 
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Studier som handlar om att behålla en sann eller en positiv självbild har en lång historia 
inom socialpsykologin. William James (Brewer & Crano, 1994) talar om skillnaden 
mellan själviskhet "self seeking" och självkänsla "self-estimation". Människor vill tro 
att de är goda, begåvade och framgångsrika samtidigt som det är viktigt att 
värderingarna har förankring i verkligheten. För att kunna behålla en positiv självbild 
krävs det ibland att personer undviker eller förnekar negativ feedback. Enligt Taylor and 
Brown (1988) kan en viss illusion vara "användbar" för personers mentala hälsa och 
välbefinnande. De baserar sin slutsats på undersökningar som visar att människor med 
hög självkänsla har orealistiska och positiva självvärderingar, överdrivna känslor av 
kontroll över sina liv och obefogad optimism.  De flesta värderar sig själva bättre än 
andra på fler positiva egenskaper och förmågor samt tror mer på sina egna chanser till 
framgång än andras. 
 
Enligt Schein (1988) och den organisatoriska rollteorin har en individ en mängd olika 
roller i sitt dagliga liv. En ledare har t ex ett flertal relationer till olika medarbetare, som 
är både överordnad och underställd. Dessa relationer bildar tillsammans ledarens 
rollmängd och det innebär att en mängd förväntningar finns på ledaren både uppifrån 
och nerifrån. Dessa förväntningar kommuniceras på olika sätt till ledaren och hur denne 
uppfattar dessa förväntningar blir en del av ledarens självbild. Många gånger kräver 
roller, förutom specifika beteenden, att innehavarna av dem kan visa att de är en speciell 
slags människa eller äger vissa ledaregenskaper. Enligt Leary och Kowalski (1990) 
beror effektiviteten hos människor i auktoritetspositioner till en viss del på förmågan att 
uppehålla en offentlig bild av att vara kompetenta och effektiva som ledare. 
 
Självkänslan  
 
Självbildens funktion är, som nämnts innan, att värdera självkänslan och självkänslan 
innebär att ha en positiv eller negativ attityd till jaget, enligt Rosenberg (1965). 
Självkänslan påverkar beteendet och en stark självkänsla kan visas sig genom att en 
person kan hävda säkerhet i integritet och kommunikation. Individer med bristande 
självkänsla kan ha problem med den sociala interaktionen enligt Strangert (2000). 
Andra studier har genom åren visat att självskänslan reflekterara den uppfattade 
skillnaden mellan individens faktiska självbild (vem jag tror jag är) och en ideal 
självbild (vem jag skulle vilja vara).  
 
Enligt Higgins (1987) i "Self-discrepancy theory" finns det tre grundläggande områden 
hos jaget; det faktiska jaget, det ideala jaget (det du eller någon annan skulle vilja att du 
var) och "borde jaget" (det du eller någon annan tycker att du borde vara). Enligt samma 
teori finns det två grundläggande synpunkter på hur en person kan bli bedömd; sin egen 
ståndpunkt och ståndpunkten från någon annan betydelsefull person som föräldrar, 
partner eller nära vänner. Det kan ha betydelse i rollen som ledare, hur en person 
uppfattar sig som ledare och vill vara som ledare och medarbetarnas syn på samma 
ledare. 
 
Det är inte bara olika uppfattningar ifrån en själv och andra som har betydelse för 
självkänslan. Hur en person presenterar sig och sin självbild kan vara avgörande. Leary 
och Kowalski (1990) skriver i sin artikel om "Impression management" hur människor 
kan involvera sig i ”impression management” för att reglera sin självkänsla.  
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Människors reaktioner till individen kan höja eller sänka självkänslan. Komplimanger 
och antydan av gillande höjer självkänslan medan kritik och förkastelse sänker den. 
Som ett resultat av detta så försöker människor att göra intryck på andra för att locka 
fram reaktioner som höjer självkänslan, speciellt när de förväntar feedback från andra.  
Självkänslan påverkas även av människors värdering av sina egna prestationer och 
andras förväntade reaktion mot dem. Människor kan uppfatta att de gjort ett bra eller 
dåligt intryck och som ett resultat av det sker förändringar i självkänslan på grund av 
frånvaro av tydlig eller otydlig feedback från andra (Leary & Kowalski,1990).  
 
I min definition av självbild har jag valt den enligt Strangert (2000), som innebär en 
personlig modell av sig själv hos en individ med funktion att bland annat värdera 
självkänslan.  Min definition innefattar även att det finns flera självbilder hos en individ 
beroende på de roller som hon har. Det är en persons ledarroll och ledarens självbild 
som jag är intresserad av. 
 
Att mäta självkänsla 
 
En metod som använts för att mäta självkänsla är en individuell självskattning där 
personer har fått skatta sig själva när det gäller positiva och negativa dimensioner av 
sina karaktärsdrag. De positiva egenskaperna har sedan dragits från de negativa och på 
så sätt har ett resultat uppnåtts som visar om självkänslan är hög eller låg. Rosenberg 
(1965) var en av dem som protesterade mot detta sätt att mäta och menade att alla 
karaktärsdrag inte är lika viktiga för självkänslan. En persons självkänsla kan vara hög 
även om den sociala skickligheten är mindre positiv än intelligensnivån beroende på att 
intelligensnivån har en mer central betydelse för självkänslan hos den specifika 
personen. Enligt Pelham och Swan (1989) är självkänslan inte summan av en persons 
förmåga och framgång utan beroende av vad som är viktigt och hör ihop med den 
specifika självbilden.  
 
Rosenberg tog fram en 10-item skala där en sk global självkänsla kunde mätas genom 
att individer fick svara på vad de tycker om sig själva. Var självskattningen 
övervägande positiv var självkänslan hög. 
 
SASB-modellen (Strukturell analys av socialt beteende) 
 
SASB är en modell med rötter i interpersonell teori och cirkumplexa modeller. I 
interpersonell teori beskrivs en interaktion mellan två personer som en ”transaktion av 
ömsesidighet, där en persons beteende är både en respons på någon annans beteende och 
ett stimulus för dennes beteende” (Armelius, 2000). Självbegreppet är ett centralt 
begrepp inom interpersonell teori. När vår självbild inte bekräftas i relationer upplevs 
ångest och vi relaterar till andra för att minimera den ångesten. Vi relaterar sådeles till 
andra så att vår uppfattning om oss själva bekräftas. Komplementaritet är en viktig 
interpersonell princip som handlar om att det finns en interpersonell påverkan där vissa 
beteenden tenderar att locka fram speciella beteenden hos andra. Denna princip visar på 
att vissa beteendemönster tenderar att höra ihop. Det kan t ex innebära att om en ledare 
kritiserar en av sina medarbetare reagerar denne med att bli sur och kränkt.  
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Inom området personlighet och relationer har cirkumplexa modeller en ganska lång 
tradition. Orsaken till att cirkeln använts är att en sådan modell visar att interpersonella 
beteenden kan ligga nära varandra eller vara varandras motsatser. Att hjälpa människor 
ligger nära att kontrollera personer enligt SASB-modellen. Samtidigt som att uppmuntra 
självständighet är motsatsen till att kontrollera. 
 
SASB-modellen består av tre olika fokus (agerande, reagerande och självbild) och två 
grundläggande dimensioner (närhet och separation). De två begreppen fokus och de 
definierar SASB-modellen tillsammans med de grundläggande dimensionerna. Den 
fullständiga modellen består av 36 punkter som kombinerar de två grundläggande 
dimensionerna. Dessa 36 punkter kombineras till 8 kluster. Metoder som använts till 
SASB-modellen är självskattningar och bedömningar. I denna undersökning används en 
förenklad version av SASB-modellen (Benjamin, 1996) Se figur 1. 
 
        1. 
      Uppmuntrar autonomi 
             Självständig 
          Fri och autonom 
               8.            2. 

 Försummar/ignorerar Bekräftar/förstår 
  Drar sig undan  Öppen 

 Försummar sig själv Accepterar sig själv 
                 7.           3. 
         Attackerar                          Älskar/tycker om 

Hatar                               Tycker om 
      Förstör sig själv                         Tycker om sig själv 
                 6.          4. 

 Anklagar/kritiserar       Tar hand om/hjälper 
 Kränkt/sur       Litar på 

  Kritiserar sig själv      Tar hand om sig själv 
         5. 
            Kontrollerar 
             Ger efter 
       Kontrollerar sig själv 
 
Figur 1. Klusterversionen av SASB-modellen. Fet stil=fokus agerar, kursiv stil=fokus 
reagerar, understruket=självbild.    
 
Längst upp i modellen finns kluster 1 där självbilden är att vara självständig och 
autonom. I kluster 2, är självbilden att acceptera sig själv och där ökar närheten medan 
självständigheten minskar. Vidare i kluster 3 och 4 är ”närhet” fortfarande positivt dvs 
att tycka om sig själv men kontrollen ökar. I kluster 5 längst ner är självbilden att vara 
korrekt och mån om att behärska sig själv. Till vänster i modellen blir ”närhet” negativt; 
att tycka inte om sig själv. De positiva klustren är 2, 3 och 4 och de negativa 6, 7 och 8. 
Klustren 1 och 5 representerar sammanblandning eller differentiering (Armelius, 2000).  
 
SASB-modell har använts i ett flertal studier och bland annat har Henry, Schacht och 
Strupp (Armelius, 2000) visat i studier av psykoterapier ”att terapeuter med inslag av 
negativ självbild tenderar att dras in i negativa interaktioner med patienter som också 
har negativ självbild och att detta leder till sämre resultat av terapin”.  
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Enligt SASB-modellen går det att förändra negativa relationsmönster genom att vara 
icke-komplementär.  Istället för att reagera med att vara eftergiven om en ledare agerar 
kontrollerande mot en medarbetare reagerar denne med att vara självständig, alltså 
tvärtemot enligt modellen. En ledare som hamnat i en konflikt med en av sina 
medarbetare och fastnat i kluster 6, kan agera med att vara öppen och bekräftande och 
på så sätt öka sannolikheten för en mer öppen reaktion. 
 
SASB-modellen är en användbar modell för att utvärdera olika relationssituationer. Jag 
är intresserad av att använda den som en modell för att undersöka relationen ledare-
medarbetare.  
 
Medarbetarsyn 
 
Det finns olika ledningsantaganden om personal. Det rationella-ekonomiska antagandet, 
det sociala antagandet och antagandet om självförverkligande är några av de mest kända 
kategorierna som haft och som har praktisk betydelse för ledningskulturen (Schein 
1988).  
 
Det rationella-ekonomiska antagandet utgår från att människor agerar för att maximera 
sina egna intressen. Detta antagande är vad Douglas McGregor (Schein, 1988) 
sammanfattat under beteckningen "Teori X", som säger att människor är lata och 
oförmögna till självdisciplin och därför måste motiveras med krafter utifrån. De mål 
som människor har står i motsats till organisationens och ska därför kontrolleras så att 
de uppfyller organisationens mål. Det rationella-ekonomiska antagandet bygger på ett 
beräknande engagemang där lön och förmåner ges i utbyte mot arbetsprestation.  
 
Det sociala antagandet handlar om att det sociala behovet är det främsta motivet för 
mänskligt beteende och att anställda är mer känsliga för sociala krafter bland 
arbetskamrater än av yttre mekanismer. Det finns vetenskapliga studier och praktiska 
erfarenheter som bekräftar att det sociala sammanhanget är betydelsefullt. I det sociala 
antagandet är det gruppbaserade belöningar som är i fokus istället för individuella.  
 
I antagandet om självförverkligande ligger fokus på att människor får använda sina 
förmågor och kunskaper i arbetet. Att människor har ett behov av självförverkligande. 
Detta antagande är vad Douglas McGregor sammanfattat under beteckningen "Teori Y", 
som utgår från att människor är självmotiverande och självkontrollerande. Yttre 
kontroller blir då hotande och påverkar personer negativt. I detta antagande finns det 
heller ingen konflikt mellan självförverkligande och en effektiv organisation, de 
anställda kan samordna sina egna mål med organisationens. I detta antagande är det 
arbetets innehåll och uppgiften i sig som ska ge den anställde inre belöning och inte 
yttre krafter. Ledarens roll är att skapa arbetsuppgifter och utveckla former för 
medbestämmande och egenkontroll.  
 
Självklart har dessa ledningsantaganden brister som t ex att de ger en ensidig bild av 
anställdas motivation, men det finns ändå en kärna av sanning och därför har jag valt att 
använda dem. 
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Ledarskap 
 
Det är svårt att hitta en entydig definition av begreppet ledarskap även om det bedrivs 
en hel del forskning inom området. Mycket av ledarskapsforskningen betonar ledarens 
egenskaper. Den definition jag har valt är ledarskap som en relation mellan ledare, 
efterföljare och uppgiften/situationen (Gibb, 1969). 
 
Det området inom ledarskap som ska belysas i denna studie är ledarens självbild, hur 
den uppfattas och påverkar relationen ledare-medarbetare. 
 
Positionsmakt 
 
Positionsmakt är den makt som finns inbyggd i strukturen och som individen besitter 
pga den position personen har. En ledare i en organisation har en positionsmakt. Den 
innebär en formell auktoritet, som ger kontroll över information, belöning och 
bestraffning samt kontroll över arbetsmiljön. Positionsmakt är viktigt enligt Yukl (1998) 
inte bara som en källa till att kunna påverka, utan också därför att den kan användas till 
att öka ledarens personliga makt. Kontroll över information är ett komplement till 
expertmakt och ger ledaren ett övertag i att lösa viktiga problem och kan även hjälpa till 
att skyla över misstag och överdriva resultat.  
 
Ledare med mycket positionsmakt kan vara frestade att lita på sin position istället för att 
utveckla personlig makt och att hitta andra uttrycksätt för att påverka människor. 
Föreställningen att makt korrumperar är speciellt relevant för positionsmakt. Kipris 
(Yukl, 1998) utförde ett experiment där han fann att ledare med stor belöningsmakt 
uppfattade underordnade som manipulationsobjekt. 
 
I inledningen har olika teorier om självbild och självkänsla diskuterats och hur den kan 
mätas. SASB-modellen har presenterats och olika ledningsantaganden av personal har 
beskrivits samt definition av ledarskap och positionsmakt som en del av ledarskapet. 
 
Frågeställningen i denna undersökning handlar om hur ledare uppfattar sin självbild och 
om den överensstämmer med sättet att leda och synen på medarbetarna och hur ledare 
på så sätt använder makt. Frågan förutsätter att ledarskap automatiskt innefattar makt.  
 

M e t o d 
 
För att undersöka frågeställningen om en ledares uppfattning om sin självbild och dess 
påverkan på sättet att leda valde jag en kvalitativ metod och en deskriptiv undersökning 
för att få ett djupare underlag i hur ledaren uppfattar sig själv och sitt ledarskap. 
Intervjuer genomfördes utifrån en intervjumall, där frågorna följdes men inte 
nödvändigtvis i en strikt ordning. SASB-modellen användes som ett underlag till 
intervjumallen där olika egenskaper har försökts fångas in (se appendix 1). Detta istället 
för självskattningar och bedömningar som är de metoder som används inom SASB-
modellen (Armelius, 2000). Ett självskattningstest (Rosenberg, 1965) delades ut i slutet 
av intervjuerna som ett komplement för att få fram en positiv eller negativ självbild (se 
appendix 2). Svaren på intervjuerna och självskattningstestet ska visa på hur en person 
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ser på sig själv, positivt eller negativt, hur en person agerar och om personen agerar 
enligt sin självbild.  
 
Undersökningsdeltagare 
 
Tolv chefer, med uppgift att leda sin personal och verksamhet, på olika företag, skolor, 
vårdcentraler och från Svenska kyrkan i Stockholms stad har intervjuats. Alla har ansvar 
för mer än 10 medarbetare förutom människor i verksamheten som elever, patienter och 
församlingsmedlemmar. Några har delegerat sitt personalansvar och har därför 
utvecklingsamtal med bara några få, minst 5 personer. Ett fåtal är chefer över chefer på 
ganska hög nivå och andra har medarbetare med stor spännvidd i olika yrkeskategorier. 
Medelåldern på deltagarna är 48 år med en spridning mellan 35 till 59 år.  Hälften är 
män och hälften kvinnor. Erfarenhet av chefskap varierar också från mindre än ett år till 
mångårig erfarenhet. Alla utom en har genomgått chefsutbildning. (De flesta av de  
organisationer som deltagarna representerar har gått eller går igenom en typ av 
förändring.) Urvalet av chefer var slumpmässigt utom en rektor som kontaktades via en 
bekant. Detta pga svårighet att hitta intervjupersoner inom skolan i maj månad. 
 
Material 
 
I början av intervjun presenterades syftet med studien. Intervjuguiden bestod av 18 
frågor och de första frågorna handlade om vad arbetet består av och hur arbetet är 
upplagt, detta som en bakgrund och för att se om självständighet uppmuntrades (SASB-
modellen). Frågorna 3 och 4 handlar om ansvaret som ledare och frågorna 5 och 6 om 
kommunikation. Fråga 8 om delegering (kontrollbehovet, SASB-modellen) och fråga 9 
om beslut. Problemsituationer fångas upp i frågorna 11 och 12, (omhändertagande, 
SASB-modellen) och feedback i frågorna 7 och 10, (bekräfta, förstå, SASB-modellen). 
Frågorna 13-15 handlar om egen syn på ledarskapet, självbilden. Fråga 16 syn på 
medarbetare, (uppmuntran, SASB-modellen). Fråga 17 handlar om det som är svårt i 
ledarskapet, (att ignorera, SASB-modellen) och till sist fråga 18 om skillnaden mellan 
chef och ledare. Frågorna 3, 4, 9 och 18, som inte hade SASB-modellen i fokus valdes 
senare att inte tas med i redovisningen.  
 
Självskattningstestet av Rosenberg (1965) består av 10 påståenden om synen på sig 
själv, 5 positiva och 5 negativa. För varje påstående fanns en skala med fyra val; 
”instämmer helt, instämmer för det mesta, instämmer ibland och instämmer inte alls”. 
Instämmer helt och instämmer för det mesta är positiva svar och ger i uträkningen 
siffrorna 4 och 3. Instämmer ibland eller inte alls är negativa och får i uträkningen 
siffrorna 2 och 1. I de fall då påståenden var negativt formulerade har skalvändning 
gjorts. Medelvärde över 3 visar på positiv självbild.  
 
Datainsamling 
 
En testintervju genomfördes för att kontrollera frågorna och sättet att intervjua. 
Ordningen på frågorna ändrades.  
 
Alla utom en av deltagarna i undersökningen valdes slumpmässigt ut genom lottning via 
telefonkatalogen. Två rektorer och en biträdande rektor varav en skola privat. Två 
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verksamhetschefer och en biträdande verksamhetschef på vårdcentraler varav två är 
privata. Tre kyrkoherdar inom Stockholms stift och tre chefer på tre av de 25 största 
företagen i Stockholm. Intervjuerna var halvstrukturerade, intervjumallen följdes men 
det gavs även tillfällen för öppna frågor. Vid dessa tillfällen användes en bandspelare 
för att få med all information som gavs under intervjutillfällena. Intervjuerna tog mellan 
30 till 60 minuter beroende på hur utförliga svar deltagarna gav. I början av 
intervjutillfällena gjordes en förfrågan om medgivande gavs till att använda 
bandspelare. Två samtal spelades inte in; en av deltagarna gav inte sitt medgivande och 
en intervju blev inte inspelad på grund av ett misstag. Det bedömdes att det fanns 
tillräckligt med material för att ta med de nämnda intervjuerna i undersökningen 
eftersom de också skrevs ner. I slutet av varje intervju delades självskattningstestet ut. 
Vid detta tillfälle betonades att det var rollen som ledare som skulle beaktas när testet 
fylldes i.  
 
Reliabilitet och validitet 
 
Reliabilitet innebär tillförlitligheten i sättet att mäta i en undersökning och validitet hur 
väl en metod mäter det som är tänkt att mätas. För att kunna mäta olika begrepp som t 
ex självständighet och kontroll, som ingår i SASB-modellen, får den som utför studien 
utgå från beteenden som kan förknippas med respektive egenskap (Wolming, 1998).  
Intervjumallen är tänkt att rama in olika egenskaper genom ett flertal frågor. För att 
begreppsvaliditeten ska anses vara god ska mätverktyget stämma överens med de 
teoretiska definitionerna. I denna kvalitativa undersökning används intervju som metod 
för att få fram ledares självbild och agerande. För att uppnå hög reliabilitet vid 
intervjuer är det av vikt att intervjuaren förstår den intervjuades svar. Låg reliabilitet 
orsakas av slumpmässiga fel. I en intervjusituation kan slumpmässiga fel uppstå genom 
missförstånd och misstag i frågor och svar.  För att förebygga systematiska fel och 
undvika låg validitet i en intervjusituation kan en intervju vara standardiserad och en 
mall med frågor kan underlätta. Intervjuaren som person påverkar situationen och 
skickligheten hos intervjuaren har betydelse. I en intervjusituation är det även viktigt att 
vara medveten om intervjueffekten, där personen som intervjuas påverkas av situationen 
och intervjuaren som person. Samt att det finns en önskan att vara socialt önskvärd, som 
tex en omtyckt och bra ledare (Oppenheim, 1992).  
 
 

R e s u l t a t 
 
 
Resultatet av intervjuerna beskrivs utifrån ett helhetsintryck av deltagarnas svar och 
redovisas person för person. Först redovisas intervjusvaren utifrån intervjumallen, där 
numret på frågorna finns inom parentes och där olika arbetsområden, syn på ledarskap 
och syn på medarbetare beskrivs. Sammanfattning av intervjuerna enligt SASB-
modellen avslutar redovisningen av intervjuerna. I slutet av resultatdelen redovisas 
resultatet av självskattningstestet. 
 
Person A 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5, 6) 
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På person A:s arbetsplats är medarbetarna organiserade i olika arbetslag. All personal 
träffas minst en gång i veckan för informationskonferens. Det finns även en 
samverkansgrupp och en ledningsgrupp med representanter från arbetslagen. På denna 
arbetsplats vill man ha rak kommunikation och inställningen är, och det är de signaler 
som ledningen skickar ut, att personalen ska kunna tala om när man är missnöjd, men 
också våga tala om när man är nöjd.  
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person A försöker ha medarbetarsamtal varje år och lönesamtal på det. ”Att ge kritik får 
man försöka göra på ett bra sätt med det är aldrig lätt att ta, att hitta former för det tror 
jag är bra. Sen kan jag tycka att vid utvärderingar eller bedömningar ska vi titta på vad 
som är bra”.  
 
Delegering (Fråga 8) 
Person A försöker delegera och tycker att det ligger i linje med samverkansavtalet. 
Läromedel är utdelegerat; ”Vi vill inte att man kommer och frågar om man kan köpa 
någonting, det bestämmer dom själva. Det har varit bra och ökat 
kostnadsmedvetenheten”.  
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
Enligt person A är en av de tuffaste sakerna i ledarskapet när personer inte fungerar i 
sina arbeten. ”Det finns en inställning att vi försöker fixa det och det första uppdraget är 
att tala till den som är berörd. Att försöka vara rak och inte skjuta upp det för då blir det 
större”.  När det gäller konflikter så har person A blivit bättre på det; ”i kraft av ålder 
och erfarenhet” och ”tuffare på det viset att inte vara rädd”. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Det är viktigt för person A att arbetsplatsen är en öppen mötesplats där det finns respekt 
och att personalen känner att de kan utvecklas och trivas.  Ledarskap finns där som stöd 
och förebild. ”Jag tycker att en av mina viktigaste uppgifter är att ligga lite steget före, 
kolla vad som är på gång för att stötta och utveckla”. Person A upplever sig själv som 
en ganska drivande person, tydlig och närvarande med respekt. Sätter gärna igång saker, 
är analytisk, tidsoptimist, tycker om att organisera och upplever sig vara ganska bra på 
det. En svaghet är att denne hellre sätter igång än slutför och är lite för snabb för en del. 
Ledningen har gått ut med en enkät för att fråga personalen om deras uppfattning om 
bland annat ledarskapet och sammantaget var det positivt.  
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person A tycker att det fungerar bra med samarbetet med medarbetarna och att alla få ta 
ansvar för den organisation det blir. “Det finns starka individer på arbetsplatsen”. 
 
Person B 
 
Arbetsfördelning och kommunikation  (Fråga 5-6) 
Personalen på person B:s arbetsplats är uppdelad i yrkesvisa smågrupper som träffas 
varannan vecka. Informationsmöten med hela personalen hålls veckan där emellan. 
Person B tycker kommunikationen fungerar bra; ”Jag finns ju på golvet och personalen 
kan säga vad de tycker”. 
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Feedback  (Fråga 7, 10) 
Person B har utvecklingssamtal med medarbetare en gång per år och tycker att det 
fungerar bra. När det gäller att ge kritik så försöker person B vara rak; ”Jag är en rak 
person, det finns ju en rakhet som kränker. Jag försöker lyssna”. 
  
Delegering (Fråga 8) 
Person B försöker delegera så mycket det går och tycker det är bra när personalen får 
lösa problem själva och inte alltid förlitar sig på chefen. 
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
För person B är det olika hur problemsituationer hanteras ”gäller det personliga problem 
så pratar jag och om det är problem i organisationen så lyssnar jag”. Enligt person B kan 
inte konflikter undvikas och denne har alltid en öppen dörr om folk vill prata.  
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
För person B är det viktigt som ledare att vara tillgänglig, lyssna och att alltid ha öppen 
dörr. Att bekräfta personalen genom att se dem utan att använda smicker är också 
viktigt. Person B upplever sig själv som en rak person. Upplever sig även som envis i 
att kämpa mot beställare, tålmodig, aldrig arg, har humor, lätt för att ta människor, sätter 
gränser, social, snäll och flexibel. ”Nackdelar kan vara att jag inte är en chef som styr. 
Det finns två i gruppen som vill ha mer styrning och jag ger dem det, de andra vill ha 
mer dynamik och komma med egna förslag”.  
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person B kan lita på medarbetarna och vill att de ska vara självgående. ”Jag tycker inte 
alltid att de har så många förslag, de är så sysselsatta med sina respektive 
arbetsuppgifter”. 
 
Person C 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
På person C:s arbetsplats är personalen uppdelad i fyra separata arbetslag. Tre av dem 
har en utvecklingsledare, som har del i ansvaret för verksamheten. Person C slutade 
med informationsmöten för flera år sedan eftersom han inte tror på 
envägskommunikation; ”den är förkastlig”. Personalen träffas i smågrupper istället och 
varje arbetslag har sitt forum och det är via dem som person C går ut med information. 
All personal träffas två kvällar per termin. Person C tycker att kommunikationen 
fungerar, men får ibland ändå kritik för att den inte gör det. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person C har en ambition att ha medarbetarsamtal med en tredjedel av personalen varje 
år eftersom de är så många. “Sedan har jag mina närmaste som jag alltid håller egna 
samtal med”. Person C är inte missnöjd med samtalen men ”det känns inte som en 
megahit varje gång”. När det gäller att visa uppskattning så hoppas person C att 
ledarskapet ska vara en del i att folk har tilltro till sig själva och ge en frihet till 
medarbetarna att få ett utrymme i vardagen att känna att man kan ta och få ansvar (kritik 
se problemsituationer). 
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Delegering (Fråga 8) 
Person C har kommit till en fas där vederbörande försöker dela med sig av sitt ansvar 
till andra och försöker se till att personer i organisationen får ansvar för vissa 
arbetsuppgifter. ”Jag bör som chef vara den strategiske ledaren och de som är mina 
underställda i chefsposition bör ju ha det operativa”. 
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
För person C är det olika från fall till fall beroende på hur väl person C känner en 
person. ”Efter 10 år är det inte bara fråga om chefskap längre utan det är också fråga om 
att man blir relationsbunden till vissa människor och det blir mycket svårare om en 
sådan person blir obrukbar i jobbet”. Person C ser inte sig själv som konflikträdd, men 
är däremot försiktig att gå in och driva en situation; ”när jag väl har bestämt mig är jag 
omutbar”. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Person C tycker att det är viktigt i sitt ledarskap att folk känner trygghet. ”Har man 
förstått vad uppgiften består i då ska man också kunna känna trygghet och det tycker jag 
är en av de svåraste uppgifterna för mig som chef, att få folk att lägga sig på rätt nivå, 
att inte ställa för stora krav på dem, att hitta en balans och att inte hitta på krav som inte 
finns”. Person C upplever sig själv vara bra påläst, oerhört vetgirig och kan inte 
acceptera saker som vederbörande inte kan; ”det tror jag också att min omgivning 
upplever”. Enligt person C är den intellektuella basen en styrka, som chefskapet vilar 
på. ”Jag har inte förvaltat den här skolan utan snarare varit med om att sätta den på 
världskartan. Har gjort en massa saker som ingen annan har gjort eller trott varit 
möjligt”. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person C anses sig inte ha samma relation till alla utan är mer mån om relationen till 
ledningsgruppen och vill jobbar mot den. Med övrig personal blir det en mer 
individinriktad relation i förhållande till vad personen gör. ”Jag måste lita på dem och 
det har jag också sagt att jag utgår från att alla gör ett seriöst arbete”. 
 
Person D 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Personalen på person D.s arbetsplats är uppdelad i fem yrkesvisa smågrupper. All 
personal träffas varannan vecka och där emellan träffas smågrupperna i egna möten. Det 
finns även ledningsmöten med representanter från de olika grupperna. Person D tycker 
att kommunikationen fungerar; ”Vi avslutar alltid våra möten med att gå laget runt och 
där alla talar för sin respektive grupp och det gör nog att de pratar mera då”.  
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person D har utvecklingsamtal en gång per år. Person D tycker det går bra; ”det alltid är 
en utmaning men det är roligare med de nyanställda”. När det gäller att ge kritik tar 
person D alltid upp de positiva sidorna först och sedan det som är problemet och 
avslutar med det som är positivt. Person D visar uppskattning genom att tala om det för 
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sina medarbetare; ”Jag tycker jag peppar dem mycket och det har visats i de enkäter vi 
har”. 
 
Delegering (Fråga 8)  
Person D tycker det går bra med delegering och har en biträdande chef som hjälper till.  
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
Person D påstår sig att alltid lösa konflikter direkt när det uppstår och ”det har aldrig 
varit några konflikter här som varit långvariga”.  
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
För person D är det viktigt att personalen mår bra, att vara närvarande och att finnas där 
för dem. ”Jag arbetar alltid med öppen dörr och jag tror det uppskattas mycket att man 
är tillgänglig”. Person D upplever sig själv som ärlig, orädd, inte rädd för konflikter, ser 
personalen, självständig och väldigt schysst;”Låter dem i princip lägga upp sina 
ledigheter bara verksamheten fungerar. De har väldigt mycket frihet”. Person D tycker 
sig vara en bra ledare och får väldigt mycket uppskattning från personalen;”Är jag borta 
en dag så är det hemskt att jag varit det, samtidigt har jag skapat någonting, det är ju 
inte bra att dom är väldigt beroende av mig”. Det person D skulle tycka vara svårt i 
ledarskapet skulle vara om man var tvungen att dra in på folk. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person D tycker medarbetarna är självgående och att de fixar allting och det är inga 
problem. ”Utvärderingen, genom enkäten, har visat att grupperna är väldigt starka”. 
 
Person E 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
På person E:s arbetsplats är de anställda indelade i yrkesvisa arbetsgrupper och i team 
med blandade yrkesgrupper med ansvar för ett geografiskt område. På arbetsplatsen 
finns en styrelse och en ledningsgrupp, som är person E:s bollplank. Person E tycker att 
kommunikationen fungerar bättre nu; ”Vi har mer tid att mötas och vi har utvecklat 
olika mötesformer tex morgonmöte varje morgon med all personal så jag kan komma ut 
med information väldigt snabbt plus att det bygger gruppkänslan när man träffas varje 
morgon”. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person E tycker att utvecklingssamtalen är ett bra sätt att få feedback på sig själv och att 
bygga förtroende. När det gäller att visa uppskattning och ge kritik så sker det lite i 
utvecklingsamtalen. ” För där brukar jag titta på det som är bra och det som är mindre 
bra och en dialog om vad som kan förbättras”. ”Jag hoppas jag visar uppskattning. Har 
jag fått veta att någon gjort något bra tar jag gärna det offentligt på morgonmötet. Det 
här tror jag man aldrig kan göra för mycket, men däremot måste det vara äkta”. 
 
Delegering (Fråga 8) 
Person E tyckte i början att det var svårt att delegera. ”Jag tyckte att jag skulle ha koll 
mycket själv dels för att jag är en sådan person som vill ha koll, men sen att jag måste få 
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veta hur det ska gå till först innan jag kan delegera. Nu är det lite mindre av den delen 
och folk kommer själva och säger att det här grejar vi”. 
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
Person E tror sig samtala och samråda med några personer när något inte är bra eller när 
någon inte fungerar på arbetsplatsen. I problemsituationer försöker person E uppmuntra 
berörda parter att lösa konflikten och fungerar inte det går vederbörande in som 
medlare. Person E är inte konflikträdd och har fått lära sig det den hårda vägen och 
tycker att som chef måste man kunna ta en konflikt. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Ledarskap innebär för person E att vara synlig. ”Vilket gör att man måste ha ett 
beteende som upplevs korrekt och schysst”. Det innebär också att sätta ribban högt och 
glädjen i att vara med och påverka, prova saker. Person E tycker att det är viktigt att det 
finns förtroende och att det bygger på ömsesidig respekt. Person E upplever sig själv 
som visionär, vill gärna att man kommer vidare och jobbar fram nya strukturer och 
utvecklar verksamheten ihop. Att få igång saker är kul. En frustration är när person E 
har en god idé och lägger fram den och när  medarbetarna inte förstår den eller sågar 
den direkt. ” Konsten är att få folk att komma med och få en känsla av att det är deras 
egna idéer som kommer fram”. Person E upplever sig själv som en bra ledare och tror 
att medarbetarna också tycker det;”annars skulle de nog inte ha stannat”. I ledarskapet 
tycker person E att delegering är svårast, dels i början att alla hade så många 
basarbetsuppgifter och dels att kunna släppa det själv. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Enligt person E behöver inte medarbetarna någon styrning längre. ”Nu har vi en 
fullbemannad organisation och jag behöver inte vara här så att de kan fråga mig om allt. 
De grejar sitt eget och gör sina egna handlingsplaner och det är jättekul att höra”. Person 
E kan lita på sina medarbetare och tycker att det finna ett ömsesidigt förtroende dem 
emellan. 
 
Person F 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Personalen på person F:s arbetsplats är inte uppdelad i olika smågrupper på grund av för 
få anställda. All personal träffas en gång i veckan och det finns även veckoblad i 
personalrummet. Person F tycker att kommunikationen alltid kan bli bättre; ”Eftersom 
vi är få personal och pratar flera gånger per dag är det lätt att informationen missas just 
på grund av detta, man tror man sagt det”. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person F tycker att det är intressant med utvecklingsamtal och delar ut frågeställningar 
innan samtalet och skriver sedan protokoll som skrivs under av båda. ”Det är bra för 
samtalet nästa år så man vet vad man samtalade om”. När det gäller att visa 
uppskattning och att ge kritik vill person F inte vara slarvig. 
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Delegering (Fråga 8) 
Person F delegerar det som går men vill samtidigt inte lägga på medarbetarna mer än 
vad de redan har. 
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
I problemsituationer tar person F in de personer som det berör och lyssnar som tredje 
part.  
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
I sitt ledarskap vill person F vara en förebild, vara påläst och veta vad som gäller. 
Person F upplever sig själv som rak, eftertänksam, nyfiken, visar uppskattning och bra 
på att få med folk. Skulle vilja vara lite modigare. I ledarskapet tycker person F att det 
är viktigt att känna ödmjukhet inför uppdraget, att med människor inte gapa för mycket 
med det man vill på en gång. Person F känner sig uppskattad av sina medarbetare. Det 
som är svårt för tillfället i ledarskapet är att inte få ta semester när man vill. ”Man är 
inte riktigt ledig som ledare. Jag skulle vilja vara ledig nästa vecka men har inte hunnit 
med allt jag ska”. Svåra samtal är också svårt. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person F tycker medarbetarna är duktiga och känner förtroende för dem och litar på 
dem.  
 
Person G 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Person G:s personal är indelad i fem olika arbetsteam. På denna arbetsplats träffas all 
personal en gång i månaden och olika smågrupper en gång i veckan. Person G har 
informationsmöten med gruppcheferna varannan vecka ”för att fånga upp om något hänt 
under vägen”. ”När jag går runt och pratar med folk fångar jag in saker om jag inte varit 
tydlig eller pratat på fel nivå. När vi samlas i ett större möte har jag haft alla typer av 
dialoger på vägen och känner mig ofta ganska väl förberedd”.  
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person G tycker att det fungerar bra med utvecklingsamtal, men att det är viktigt att de 
följs upp. ”Om jag har utvecklingssamtal en gång om året och gör en lista två veckor 
senare så har vi båda glömt den om vi inte pratar om den. Därför är det viktigt för båda 
parter att man åtar sig något och lever upp till det för annars känns nästa samtal ett år 
senare värdelöst”. Person G tror att uppskattning inte visas tillräckligt. ”Jag tror att man 
får ta i och anstränga sig med att visa uppskattning och feedback så att det verkligen 
märks”. 
 
Delegering (Fråga 8) 
Person G tycker inte att det är svårt att delegera och gör det så fort möjlighet ges.  ”Jag 
tror det är väldigt bra med delegering givet att det finns en riktning så att det inte blir 
riktningslöst”. 
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Problemsituationer (Fråga 11-12) 
Person G tycker att det är viktigt i problemsituationer att gå exakt på problemet, kärnan. 
”Det är jobbigt att ta upp de här sakerna och väldigt lätt att flyta iväg och tala kring dem 
och försöka göra dem lite bättre redan under samtalet”. Person G har varit konflikträdd 
men genom erfarenhet har han lärt sig; ”det blir någon form av självbevarelsedrift, du 
kan inte vara konflikträdd och skjuta på problemen då blir de jättestora och det vill du 
inte”. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Person G tycker det är viktigt i ledarskapet att föregå med gott exempel. ”Man agerar 
inte på ett visst sätt emot en kollega utan måste förgå med gott omdöme och hålla sig till 
vad företaget står för”. Att som ledare ha en vision och veta vad man vill med 
verksamheten och kunna kommunicera den är också viktigt. Person G upplever sig själv 
ha en styrka i att uppträda med gott föredöme, duktig på att använda sina resurser, att 
delegera, motivering och duktig på att vara nära verksamheten. God förståelse för vad 
som görs, duktig på konfliktsituationer, skaplig visionär och kommunikatör. Person G 
tycker sig vara en bra ledare och rankar sig själv som en 7:a på en skala på 10 och 
känner sig relativt komfortabel med sitt arbetsätt och känner att de runt omkring också 
är det. Det som upplevs svårast i ledarskapet är att kommunicera visonen hela tiden och 
på ett sätt så att man inspirerar. ”Att klara av det kontinuerligt är ganska tufft”.  
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person G anser sig ha en bra relation till medarbetarna och är nöjd överlag med den 
dialog som de har. Person G tycker att vissa är mer självgående än andra och kan lita på 
de flesta. ”Tror jag kan lita på att de agerar som jag tycker, men du har alltid 
medarbetare som du vill satsa mer på längre sikt och andra passar bra där de är”. 
 
Person H 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Personalen på person H:s arbetsplats är uppdelad i fyra olika distrikt med ett arbetslag i 
varje distrikt samt ett kansli. Det finns även en ledningsgrupp. Alla anställda ses en 
eftermiddag i månaden, ledningsgruppen varannan vecka och sedan träffas även 
arbetslagen. Person H tror att informationen löper hyggligt; ”Jag som chef är mycket 
angelägen om kommunikation och jag är inte den som tror på hemlighållanden så jag 
försöker medverka till öppenhet”. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person H tycker att utvecklingsamtal är viktigt och stimulerande. Person H tror 
vederbörande är uppskattande; ”Jag tror mina närmaste underställda kan känna att jag är 
glad över att de finns. Jag är väldigt uppmuntrande när de funderar över hur de kan 
utveckla olika saker”. När kritik behöver ges och det dyker upp saker anse sig person H 
ta tag i det. 
 
Delegering (Fråga 8)  
Person H har delegerat ut det mesta utom personalens kompetensutveckling och löner. 
Person H tror ändå att det går att utveckla mer.  
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Problemsituationer (Fråga 11-12) 
Person H kan känna spänningar som kommer och är inte rädd för konflikter utan tycker 
att det visar på att det finns energi. ”Sen gäller det att hantera energin, hur mycket du får 
veta och att få relationer att fungera”. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
För person H innebär ledarskap en möjlighet att påverka, men tycker att ledarskapet 
utgår från att leda sitt eget liv. ”Kan jag inte leda mitt eget liv kan jag inte leda andra 
heller, men kan jag leda mitt eget liv så leder jag bara genom att finnas och påverkar 
min omgivning genom hur jag leder mitt eget liv”.  Person H:s ledord i sitt ledarskap är 
tillit, tydlighet och tillgänglighet. Person H upplever sig vara stark på idé, analys, 
relationer och är intresserad av och tror på processer. Person H upplever sig själv som 
oerhört inituativ och fattar många beslut baserat på den inre kunskapen som inte riktigt 
går att underbygga. Person H har lärt sig vara tillräckligt allround för att inte vara farlig 
som chef och har både den mottagande och drivande sidan. Konsten i ledarskap tycker 
person H är att komplettera sig själv; ”Det finns de som kan det jag inte kan och det 
handlar om att vara ödmjuk och ta emot och be om den hjälp som man behöver. Jag har 
en självkänsla som står ut med att jag inte är perfekt”. Lönefrågan tycker person H är 
svår. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person H litar på sina medarbetare och utgår från det tills en annan erfarenhet görs. 
Person H tycker att de närmaste medarbetarna är väldigt självgående. 
 
Person I 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Personalen på person I:s arbetsplats är inte uppdelad i grupper förutom en grupp som är 
med i ett projekt och som får vara självstyrande och lösa “dagens problem”. De har 
arbetsplatsträffar en gång i månaden då resultatet från föregående månaden har kommit. 
Utöver det ”har man lite möten”. Person I tycker kommunikationen fungerar ”när det är 
något kan de komma och prata”. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person I har utvecklingsamtal en gång per år och tycker sällan att det räcker med en 
timme eftersom det kommer fram mycket i samtalen både när det gäller arbetsplatsen 
och individen. Person I tycker att kritik ska ges med finess; ”man kan ju inte säga att du 
jobbar för långsamt eller så, alla är ju olika bra på saker”. Uppskattning visar person I 
genom att tala om det.  
 
Delegering (Fråga 8) 
Enligt person I måste arbetet delegeras för att det ska fungera eftersom vederbörande 
har annat uppdrag en vecka i månaden. Person I:s anser att hans medarbetare vet hur 
arbetet ska utföras. ”Men de smarta lösningarna är ju ofta nere på golvet och det låter 
jag dom få köra det”. 
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
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Person I tror sig ta itu med problemsituationer på en gång. ”Konflikträdd var jag lite i 
början fast nu väntar jag inte, det är bara att köra på med en gång när jag tänkt till”. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Person I tycker empati är viktigt i ledarskap och att vara intresserad av människor och 
att i grund och botten vara en naturlig ledare. ”Sen bör man inte kunna allting utan bör 
vara intresserad av att kunna sätta sig in i många saker. Det är bra att ha människor runt 
om kring sig som man kan lita på”. Det är även viktigt att kunna prioritera som ledare. 
Person I upplever sig själv som trygg och har själv arbetat som brevbärare och kan 
därför sätta sig in i brevbärarnas roll. Något som person I har fått ”jobba upp” och som 
var svårt i början var obekväma situationer, att fatta obekväma beslut. ”Sånt som går 
och korvar sig i magen innan man säger något”. Person I tycker sig vara en bra ledare 
och tror medarbetarna också tycker det. ”Man kan komma och prata med mig som en 
arbetskamrat även om det är jag som bestämmer”. Det som upplevs som svårast i 
ledarskapet är att klara av de ekonomiska krav som finns; ”när man börjar skruva så att 
det inte finns några marginaler alls”. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person I har tillsammans med medarbetarna byggt upp arbetsplatsen till något som 
fungerar väldigt bra. Person I litar på medarbetarna och tycker de är självgående samt 
att de utför bragdinsatser ibland.  
 
Person J 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
På person J:s arbetsplats är medarbetarna indelade i tre enheter och dessutom i tre 
utvecklingsområden som alla deltar i. På denna arbetsplats har personalen stormöten 1-2 
gånger per år där alla är tillsammans, sedan finns andra möten där olika enheter träffas. 
Det finns även ett mer informellt tillfälle på onsdag mornar då det serveras frukost för 
alla som vill och där spontan information tas upp. Person J tycker kommunikationen 
fungerar med personalen. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person J har utvecklingssamtal varannat år och tycker att det är en rimlig arbetsbörda. 
”Jag har bedömt det som rimligt, möjligt och meningsfullt, sen ska ju samtalen följas 
upp för annars är det ju ingen idé att ha dem”. När det gäller att ge kritik tycker person J 
att det är svårt men att det finns verktyg för att bli bättre på det. ”Sen ibland hjälper inte 
det hur korrekt man än talar utan människor tycker det är jobbigt och då får man lägga 
lock på sina egna känslor och det som ska sägas få sägas, det är svårt”. Person J tror sig 
ha lätt för att visa uppskattning i stort och smått. 
 
Delegering (Fråga 8) 
Person J tycker inte att det är svårt att delegera men blir frustrerad över att det som 
personer har blivit ombedda att göra inte blir gjort.  
 
Problemsituationer (Fråga 11-12)  
Person J tycker att en nyckel till lösning på problem är förståelse. ”Jag försöker vara 
lyhörd, lyssnande och försöker höra vad som sägs och inte reflektera kring det, försöka 
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dra slutsatser och förstå orsaker bakom”. Person J närmar sig konflikter genom att 
lyssna, bearbeta, reflektera och bolla lite grann med några och sedan gå vidare. 
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Det person J tycker är viktigt i ledarskapet är att få medarbetare att gå mot samma mål 
och vilja samma sak och att hitta sin funktion i sammanhanget. Att få alla att arbeta så 
självständigt och ansvarstagande som det bara går. ”Så min uppgift blir att 
myndighetsförklara människor och visa på en tilltro att det här kan du själv och det 
handlar inte om ovilja från min sida”. Person J försöker i sitt ledarskap vara lyhörd, 
reflekterande, motiverande och har också en sida som vill att saker ska gå snabbt och 
tycker inte att vissa saker måste manglas. Person J vill blir bättre i kommunikationen 
med medarbetare, att kunna ha kritiskt reflekterande samtal om medarbetarnas roll och 
hur de kan utvecklas. Person J upplever sig själv som en tillräckligt bra ledare och tror 
medarbetarna också tycker det. Det som är svårt och angeläget i ledarskapet är att inte 
fastna i administrativa bitar. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person J tycker att det kan vara ett bekymmer att vissa vill vara självständiga i en slags 
”isolerande bemärkelse”, att göra sin ”egen grej” och inte vara beroende av chefens eller 
andras synpunkter. Person J kan lita på sina medarbetare och gör det till hundra procent.   
 
Person K 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Person K har ett antal regionschefer under sig och verksamheten drivs väldigt 
decentraliserad med ”tunn” ledning och där allt arbete drivs ute i regionerna. I denna 
organisation kommuniceras det väldigt mycket ute i regionerna med regionscheferna 
och sedan är det respektive region som fortsätter att kommunicera. Person K tror att 
informationen kommer ut men har inte gjort någon undersökning av det.  
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person K har utvecklingssamtal en gång per år men har ingen fastlagd rutin för det. 
”Det är mer att man sitter ner en halvdag och pratar om hur det går och hur man trivs 
och hur det funkar. Beroende på person kan person K tycka att vissa samtal är svåra. 
 
Delegering (Fråga 8) 
Person K har inga större problem med att delegera även om det finns ett visst 
kontrollbehov. ”Jag vill gärna kolla i efterhand att det blev så, men jag har inga större 
problem att släppa ifrån mig ansvar”.  
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
Person K tycker inte att problemsituationer och konflikter är stora problem utan ett jobb 
som allting annat som ska göras. ”Jag har relativt enkelt för att ta människor”.  
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
Person K tycker att det är viktigt i ledarskapet med tydlighet och kontinuitet; ”har vi 
slagit in på en linje ska vi jobba på den”. Öppenhet, ärlighet och att kommunicera 
samma budskap till alla samt prestigelöshet är viktiga delar i ledarskapet. Person K 
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anser sig vara motiverande och kan uppmuntra människor. Ser sig själv som ”nog bättre 
att få andra att ta sina beslut och att få andra att gå dit de bör gå”. Person K vet inte om 
vederbörande är en bra ledare eftersom rollen är så pass ny. Person K tror sig ha varit ett 
bra bollplank, en bra support i den tidigare rollen och har byggt upp ett förtroende i 
organisationen. ”Jag tror inte man får mandat, man tar sig inte mandat utan man 
förtjänar mandat”. Person K upplever sig som bra på att se helheter och vill ha ganska 
självständiga människor under sig. Det som är svårt i ledarskapet är att få 
regionscheferna att gå åt samma håll, att få gemensamma mål och visioner. ”De är 
oerhört självständiga människor, regionscheferna, att få dem att jobba tillsammans trots 
att de har sin verksamhet det känns som den stora utmaningen”. ”Det är ju i sig en 
svårighet att leda människor som är äldre än en själv”. 
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person K tycker att medarbetare är självgående. “Annars är alla ganska gamla i gården, 
har jobbat länge, är rutinerade och sköter sig själva. I organisationen finns frihet i sättet 
att arbeta och styrning sker via resultat. 
 
Person L 
 
Arbetsfördelning och kommunikation (Fråga 5-6) 
Personalen på person L:s arbetsplats är uppdelad i sex enheter. All personal träffas två 
gånger i månaden och veckorna där emellan hålls olika möten i enheterna och 
integrerade möten. Skriftlig information ges även ut varje månad. Person L tycker att 
kommunikationen fungerar men är inte riktigt tillfredställd. ”När det gäller 
kommunikation, tror jag processen att få den att fungera bra kommer att ta 5 år, på 
grund av en historia med otydlighet”. 
 
Feedback (Fråga 7, 10) 
Person L har utvecklingssamtal och lönesamtal. När det gäller att ge kritik tycker person 
L att det är viktigt att ge den utan att en person förlorar sin värdighet. ”Jag har en 
grundtes att alla har något att jobba med och i den aspekten tar jag upp det som kallas 
för kritik”. Uppskattning visar person L verbalt och emotionellt tror sig denne vara 
ganska bra på att gör det. 
 
Delegering (Fråga 8) 
Person L försöker delegera: ”ett av syftena med den nya organisationen med enheter är 
just för att jag ska kunna delegera vissa frågor nedåt i organisationen”. Person L har 
även lärt sig att använda medarbetarna i sitt eget arbete och ser det som en 
överlevnadsfråga, ”jag måste delegera för att det ska gå”.  
 
Problemsituationer (Fråga 11-12) 
I problemsituationer vill person L ta reda vad det handlar om och få de berördas bild 
och om det blir ett låst läge i en konflikt går person L in i dem med syftet att 
tillsammans lösa dem. Person L tycker att det är svårt med konflikter; ”det jag försöker 
lära mig är att vara i en konflikt utan att omedelbart försöka lösa den eller tysta den utan 
att låta den vara…det handlar också om att hantera sin egen rädsla”.  
 
Egen syn på ledarskap (Fråga 13-15, 17) 
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Person L tycker att förankring är viktigt i ledarskapet eftersom det är en idéburen 
organisation. ”Det ska vara genomtänkt hos mig och det ska vara tydliga beslut”. Person 
L upplever sig själv vara lyhörd, verbal ”jag tror jag kan klä i ord rätt väl vad jag ser”. 
Person L anses sig inte upplevas och upplever inte sig själv vara en konventionell 
ledare; ”när jag ser andra ledare känner jag ibland inte riktigt igen mej och det är inget 
problem för mej”. Närhet och distans till sina medarbetare har person L jobbat med ”att 
inte ha för nära relationer till dom du leder men vara nära, att se dom tex om de inte mår 
bra”. Person L anser sig kunna bli bättre på överblick, att överblicka tagna beslut och i 
vissa lägen tydlighet. 4 dagar av 5 tycker person L sig vara en bra ledare ”det är rätt bra 
tycker jag. Jag har en självkritik som jag jobbar rätt hårt med och som ibland kan drabba 
mej”. Person L tror att medarbetarna också tycker att vederbörande är en bra ledare 4 
dagar av 5. ”Det som är svårast i ledarskapet är att övertyga medarbetare att göra något 
nytt, att arbeta i en ganska hierarkisk organisation, att arbeta på det sätt man gör och att 
hitta naturliga former för det”.  
 
Syn på medarbetare (Fråga 16) 
Person L tycker att det är ”lite komplext” med att vara självgående. ”Vissa grupper är 
det och ska vara det, vissa grupper måste man styra därför att de ska förankras och tänka 
efter varför de gör vad de gör”. Person L anser sig kunna lita på medarbetarna och ser 
det som ett val. ”Jag har bestämt mig för det och det är den människosyn jag har och det 
handlar om att ge människor förtroende”.  
  
Figur 2 nedan visar, tolkat utifrån intervjuerna, de olika deltagarnas position i SASB-
modellen; högt eller lågt i de positiva eller negativa klustren (Armelius, 2000).  
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Figur 2. Deltagarnas position i SASB-modellen. Placering långt ut i figuren betyder 
högt på skalan. 
 
Resultatet i figur 2 visar att intervjupersonerna ligger högt i de positiva klustren och lågt 
i de negativa med bara vissa variation för personerna; E, D och L. 
 

Figur 3. Medelvärde på självskattningskalan för intervjudeltagarna (n=12). 
 
Medelvärdet för alla deltagarna i självskattningstestet var 3,56 och standardavvikelsen 
0,56. För män och kvinnor var medelvärdet lika medan spridningen av männens 
medelvärde var dubbelt så stor i jämförelse med kvinnornas.  Den som var yngst 
respektive äldst hade samma värde på testet (3,4). Bland deltagarnas ålder och 
erfarenhet och deras medelvärde i självskattningstestet var spridningen ganska stor. 
 
 

D i s k u s s i o n 
 
 
Hur uppfattar ledarna i denna studie sig själva? Överenstämmer deras självbild med hur 
de leder? Spelar ålder, kön, erfarenhet och utbildning någon roll i ledarskapet? 
Resultatet i denna undersökning visar, enligt deltagarna själva, att alla i denna grupp av 
ledare har en positiv självbild när det gäller sitt ledarskap. Detta visar sig både i 
intervjuerna och i självskattningstestet. I SASB-modellen ligger alla deltagare högt i de 
postiva klustren och lågt i de negativa både när det gäller synen på sig själva och i sitt 
agerande. Det finns några skillnader hos deltagarna; några säger sig ha ett visst 
kontrollbehov och någon kämpar mer med självkritik än andra. Erfarenhet ger mer 
trygghet i ledarrollen eftersom det finns en historia att hämta kunskap från. Ålder gör 
skillnad i den bemärkelse att erfarenhet kommer med åldern. Sedan behöver inte äldre 
personer ha mer ledarerfarenhet än yngre. En ledare uttryckte att det är svårt att leda 
personer som är äldre än sig själv. Utbildning ger verktyg att arbeta med och verkar för 
en del vara en stor hjälp i konfliktsituationer när kritik ska ges.  
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Det finns några skillnader mellan olika ledares uttryckta självbild och agerande. Person 
L som i intervjun uttryckte att denne kämpade med självkritik var också den person som 
hade lägst medelvärde på självskattningsskalan. Samma person var den ende som 
uttryckte att det var det svårt med konflikter. I att visa uppskattning var det för person L 
ingen skillnad mot andra ledare. Enligt SASB-modellen agerar människor 
komplimentärt (Armelius, 2000) vilket innebär att personer med en självbild av att 
kritiserar sig själva kritisera andra. Enligt person L själv agerar denna ledare icke-
komplimentärt med att vara bekräftande och förstående. Detta kan bero på en självinsikt 
och erfarenhet av hur kritik ska ges ”…det är viktigt att ge den utan att en person 
förlorar sin värdighet”. Person C hade högst medelvärde på självskattningsskalan och 
var den person i intervjun som uttryckte sig ha gjort saker som ingen annan har gjort 
eller trott varit möjligt, att ha satt sin arbetsplats på kartan och inte bara förvaltat den. 
Taylor och Brown (1988) skriver att människor med hög självkänsla kan ha orealistiska 
och positiva självvärderingar och obefogad optimism. Person C har hög självkänsla, 
men om denne faller inom ramen för vad Taylor och Brown talar om när det gäller 
orealistisk självvärdering och obefogad optimism är tveksamt. Detta eftersom, precis 
som personen själv uttryckte det, har gjort nya saker och förändrat arbetsplatsen. Sedan 
kan ju uttrycksättet där bedrifterna beskrivs vara målade med stora penseldrag. 
 
Självbilden som ledare bekräftas i relationen till medarbetare och där uppskattning 
givits från medarbetare styrks bilden av en bra ledare. Flera av ledarna i denna 
undersökning har via enkät på arbetplatsen eller verbalt fått bekräftelse på att de är 
uppskattade som ledare. Detta går i linje med det som Strangert (2000) skriver att 
självbilden utvecklas genom interaktion med andra människor där människor får pröva 
hypoteser om sig själva. Enligt dessa ledare har en positiv självbild blivit bekräftad. 
Genom att få nya uppdrag eller att bli befordrad i sitt arbete kan troligtvis självbilden 
som ledare också stärkas. 
 
När det gäller reglering av självkänslan genom “impression management”, som Leary 
och Kowalski (1990) skriver om, kan det finnas tendenser hos dessa ledare att vara sina 
medarbetare till lags för att höja självkänslan. Det kan t ex vara att personer får ta 
semester när de vill. Men det går inte att med säkerhet säga så eftersom människors 
motiv är svåra att mäta.  
 
I att hjälpa människor och vara dem till lags finns enligt SASB-modellen ett visst mått 
av kontroll. Enligt person D själv finns en tendens till beroendeskap i relation till 
medarbetarna och person D inser själv att denne kan ha skapat det och att det inte är bra. 
  
Att delegera och att fördela arbetet så att medarbetare får ta ansvar och vara med att 
påverka är något som de flesta ledare, enligt dem själva, försöker leva upp till. Alla 
uttrycker att de delegerar eller försöker delegera arbete. Framgången med detta beror till 
stor del på arbetets natur och på vilka ansvarsområden som finns. Någon av deltagarna 
har chefer under sig med stort regionalt ansvar medan de flesta har underställda i olika 
yrkesgrupper med ett visst ansvarsområde. Att delegera arbete är många gånger 
nödvändigt i dagens arbetsklimat och behöver inte betyda att ledare uppmuntrar 
självständighet men enligt deltagarna i denna undersökning försöker de flesta 
uppmuntrar självständighet. Person E uttrycker ett visst kontrollbehov och tycker att det 
är svårt att delegera men uppmuntrar sina medarbetare att vara självständiga. Det visar 
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sig genom att, enligt person E, medarbetare känner frihet att tala om att de klarar sig 
själva och det kan betyda att deras reaktion på person E:s ledarskap är att vara fria och 
autonoma. 
 
I SASB-modellen ligger självständighet nära försummelse/ignorans och det kan finnas 
inslag av försummelse när ledare ger sina medarbetare frihet och låter dem “göra som 
de vill”. Speciellt om det inte finns någon återkoppling eller rapportering av 
medarbetares arbetsinsats. I denna undersökning har alla deltagare olika slags möten 
och rapporteringar samt utvecklingsamtal så det tyder på att det finns någon slags 
återkoppling på det arbete som görs.  
 
Alla har utvecklingssamtal med sina medarbetare och en del har det oftare än andra. 
Feedback ges, enligt deltagarna, och några pekar på betydelsen av att just uppskattning 
och uppmuntran ska vara äkta. Att ge kritik är inte en favoritsyssla för någon även om 
det som någon uttryckte det ”visar på att det finns energi”.  
 
På frågan hur den egna synen på ledarskap ser ut och vad som är viktigt i att leda 
uttrycker en del att motivation och uppmuntran är viktigt. De flesta ledare bekräftar sina 
medarbetare genom feedback, på olika sätt och olika ofta och har, enligt dem själva, 
inga problem med att visa uppskattning till sina medarbetare. I intervjuerna talade flera 
också väldigt gott om sina medarbetare, att de gör ett bra arbete, att de kan lita på dem 
och en hel del tror även att medarbetare känner att de är uppskattade av sina ledare. 
Inget tyder på att ledarna i denna undersökning har problem med den sociala 
interaktionen med sina medarbetare. Enligt Strangert (2000) kan det betyda att ingen av 
dessa ledare har en bristande självkänsla.  
 
Deltagarna i denna undersökning talar om sina medarbetare i positiva ordalag och det 
tyder på att medarbetarsynen är positiv. Det finns ingen av ledarna som uttrycker 
misstro mot sin personal eller att de, enligt dem själva, styr med stor kontroll och det 
tyder på att ingen har ett rationellt-ekonomiskt antagande i synen på sin personal. 
Antagandet om självförverkligande stämmer mer överens med dessa ledares syn på sina 
medarbetare. Flera uttrycker att de uppmuntrar självständighet och vill hjälpa människor 
att hitta sin plats i arbetet. Det sociala antagandet, där det sociala behovet är viktigast, 
kan till en viss del passa in eftersom arbetskamrater betyder en hel del för att individer 
ska trivas på arbetet. De flesta ledare uttrycker att de vill att deras medarbetare ska 
trivas. På flera arbetsplatser i denna undersökningen arbetar medarbetarna i olika team 
och är beroende av att alla gör sin del av arbetet för att det ska fungera.  
 
Enligt deltagarna själva tar alla tar tag i problemsituationer och är måna om att lösa de 
konflikter som uppstår, men tillvägagångsättet att lösa problemen är olika. Hos många 
av dem har det funnits en konflikträdsla. Enligt flera av dem är konfliktlösning något 
som alla ledare måste lära sig om arbetet ska fungera på lång sikt. Alla har 
informationsmöten på sina arbetsplatser och ingen av ledarna verkar kontrollera 
informationen eller försöker vara expert på att lösa problem och på så sätt uttnyttja sin 
maktposition som Yukl (1998) talar om. På de arbetsplatser som finns representerade i 
denna undersökning har alla en ”kund” som de arbetar emot. Problemsituationer och 
konflikter skulle kunna störa den relationen, vilket gör det angeläget för en ledare att 
lösa problem. För det första för att se till att arbetet fungerar utåt mot patienter, elever, 
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församlingsmedlemmar och kunder och att det inte heller störs av något problem inom 
organisationen. För det andra anser de att problemlösning är viktigt på grund av 
omsorgen för sina anställda. Motiven att lösa konflikter hos dessa ledare ligger troligtvis 
i båda dessa aspekter.  
 
Det finns ingen bland ledarna som uttrycker att de undviker ansvar även om vissa bitar 
kan vara svåra att ta tag i. Här är det erfarenheten, enligt dem själva, som de flesta har 
lärt sig av. Det hjälper inte till exempel att skjuta på problem för då blir de bara större. 
Det som var svårt i början av en persons ledarskap som t ex delegering behöver inte 
vara det senare. Att bygga upp förtroende hos medarbetare tar också tid och innan tillit 
och trygghet finns i relationer kan det vara svårt att lösa konflikter och delegera.  
 
Enligt självskattningstestet har alla deltagare i denna undersökning en positiv självbild 
och i intervjuerna talar alla i positiva ordalag om sitt ledarskap och sina medarbetare. 
Har de flesta ledare med personalansvar en positiv självbild? Troligtvis inte, även om en 
positiv självbild säkert gör det enklare att vara ledare. Ett ledarskap kräver en social 
kompetens för att kunna interagera med medarbetare i t ex konfliktlösning och 
utveckling. Personer med en negativ syn på sig själva känner sig troligtvis mer hotade i 
situationer med människor som utmanar deras position eller behov av kontroll. Det kan 
även vara så att människor med positiv självbild söker fler ledartjänster än de med 
negativ på grund av att de trivs mer i rollen att leda människor.  
 
Resultatet i denna undersökning kan bero på att deltagarna vet hur de ska uttrycka sig 
för att framstå som bra ledare, en social önskvärdhet. Eller vet de hur de vill vara och 
levererar bilden av en ideal ledare, det sk ideala jaget enligt Higgins (1987). I denna 
undersökning är det är ledarens perspektiv som beskriv och inte medarbetarnas och det 
är en brist för att kunna stärka bilden av deltagarnas ledarskap.  
 
Det finns andra faktorer som kan ha påverkat resultatet i denna undersökning. Vissa 
deltagare var mer pratsamma än andra, som gav mer kortfattade svar. I en sådan 
situation kan det vara svårt att att få människor att prata utan att påverka det som 
kommer att sägas. Även de organisationer som ledarna representerade påverkar deras 
sätt att leda. Om organisationen är platt kan det finnas inbyggt i verksamhetens 
arbetssätt att delegera och ha olika arbetslag med mer eller mindre ansvar. En ledare 
med stort kontrollbehov måste i en sådan organisation anpassa sig och delegera eller 
hitta ett område som går att kontrollera. 
 
Att välja intervjuer som metod för att undersöka frågeställningen gav utförliga svar och 
bra underlag. Självskattningstestet var ett bra komplement till detta, även om ett större 
och detaljerat självskattningstest hade gett mer information.  
 
Reliabilitet handlar om tillförlitlighet i sättet att mäta och validiteten om att mäta det 
som är tänkt att mätas. Ett sätt att höja validiteten var att göra en testintervju med en 
ledare innan de övriga intervjuerna utfördes och att välja ut ledarna slumpmässigt, vilket 
gjordes i alla fall utom en. Antalet intervjudeltagare ansågs tillräckligt för denna studie 
men är inte tillräckligt för att kunna generalisera utifrån. Det är svårt att mäta 
reliabiliteten i en kvalitativ undersökning eftersom det handlar om noggrannhet. En 
intervjumall användes vid intervjuerna för att kunna täcka in samma område om 
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ledarskap vid varje tillfälle. Nästan alla intervjuer spelades in och det underlättade 
noggrannheten vid tolkningen av dem.   
 
I denna undersökning har olika områden inom SASB-modellen som självständighet, 
bekräftelse, att tycka om, att hjälpa och kontrollera samt självbilden försökts fångas in.  
Genom att ställa ett flertal frågor om ledares agerande och åsikter i och om olika 
arbetssituationer, synen på sig själva och sina medarbetare samt hur arbetet är upplagt 
har de olika begreppen täckts in ganska väl.  
 
En person utförde alla intervjuerna vilket försvårar mätningen av validiteten eftersom 
det är svårt att inte vara subjektiv i sin bedömning och uppfattning om vad människor 
säger. Ett sätt att minska detta var att försäkra sig om att alla förstod frågorna och att 
följa intervjumallen. Det går inte att undvika att deltagarna blivit påverkade av 
intervjuaren och därför finns en intervjueffekt, som har påverkat resultatet. Detta gäller 
speciellt i den mån ledarna i undersökningen vill framstå som bra ledare.  
 
Kan SASB modellen användas på ledarskap? Denna modell utgår ifrån människors 
sociala interaktion och att en persons självbild ger ett specifikt handlande och det i sin 
tur skapar en reaktion. Är det så att ledare behandlar sina medarbetare utifrån sin 
självbild? Utan tvekan är det så att en persons självbild påverkar den sociala 
interaktionen (Strangert, 2000) och eftersom ledarskap handlar om att leda människor 
påverkas relationen av bådas självbild.  
 
Deltagarnas ålder, kön och utbildning verkar inte enligt dem själva göra någon skillnad i 
deras sätt att leda medan de flesta samtidigt pekar på att erfarenhet ger trygghet.  
 
Denna kvalitativa studie visar liten variation i intervjupersonernas självbild. Det 
ledarbeteende som uppvisas i respektive ledare stämmer i stort sätt med en positiv 
självbild. Så långt ger resultatet visst stöd för tesen om att den upplevda självbilden 
överenstämmer med sättet att leda. Tesen skulle dock ha kunnat belysas bättre om 
deltagarna uppvisat större variation i självbilden. 
 
I denna studie var det ledarnas egen syn på sitt ledarskap och sin självbild som 
undersöktes. För att kunna styrka resultatet skulle intervjuer eller enkäten med dessa 
ledares medarbetare haft ett värde i att jämföra ledarnas självbild och agerande. En 
aspekt av vår sociala identitet, där självbilden finns med, men som inte tagits upp här 
och som påverkar sättet att leda är personligheten, Strangert (2000). Det hade varit 
intressant att låta deltagarna göra ett personlighetstest och se vad utfallet hade blivit då. 
 
Vad blir slutsatsen av denna undersökning? Att vara chef och ledare för personer är att 
ha en ansvarsfull position. Därför är det viktigt att vid tillsättandet av ledare i en 
organisation inte bara se till meriter och erfarenhet utan även till hur dessa personer ser 
sig själva.  Att den sociala interaktionen fungerar och att det finns självinsikt. Det kan 
vara svårt att mäta detta men med hjälp av SASB-modellen som verktyg skulle personer 
kunna få tala om hur de skulle agera i olika situationer som kan uppstå mellan ledare-
medarbetare. Frågor om egna svagheter och styrkor kan ge en vink om hur personen är, 
även om risken för social önskvärdhet finns.  
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                                                              Intervjumall                                        Appendix 1. 

 
1. Vad ingår i dina uppgifter som ledare? 
 
2. Hur arbetar ni, olika arbetsgrupper? 
 
3. Hur är det att ha ansvar för en arbetsgrupp? 
 
4. Hur är det att planera och utveckla arbetet? 
 
5. Hur för du fram information? Informationsmöten? 
 
6. Tycker du att kommunikationen fungerar mellan dig och dina medarbetare? 
 
7. Hur fungerar feedback, utvecklingssamtal? 
 
8. Delegering? Är det svårt?  Vill du göra det mesta själv? 
 
9. Tycker du det är svårt att ta beslut? 
 
10. Ge kritik? Svårt? Visar du uppskattning? 
 
11. Hur hanterar du problemsituationer? 
 
12.  Vad tycker du om konflikter? Hanteras? 
 
13. Vad innebär ledarskap för dej? Vad tycker du är viktigt i att leda? 
 
14. Vilka ledarattribut ser du hos dig själv? Fattas? 
 
15. Tycker du personligen att du är en bra ledare? Passar som ledare? Hur tror du att dina 

medarbetare ser dig som ledare? 
 
16. Vad tycker du om relationen till dina medarbetare? Kan du lita på dem? Behöver de 

mycket hjälp eller är de självgående? Vad tycker du om dina medarbetare? 
 
17. Vad tycker du är svårast i ledarskapet? Finns det saker du gärna vill undvika? 
 
18. Tycker du att det är skillnad på att vara ledare eller chef? 
 
  
 



Appendix 2. 

Självskattning 
 
 

  Intämmer   Instämmer  Instämmer  Instämmer 
    helt      för det mest   ibland        inte alls 

1. På det stora hela är jag nöjd med mig själv.      
 

2. Jag tycker ibland att jag inte alls är bra som     
människa. 

3. Jag tycker att jag har en hel del bra egenskaper.     
 

4. Jag kan göra saker lika bra som de flesta.     
 

5. Jag känner att jag inte har mycket att vara stolt över.     
 

6. Jag känner mig verkligen värdelös ibland.     
 

7. Jag tycker att jag är värdefull, åtminstone      
lika värdefull som andra. 

8. Jag önskar att jag kunde ha mer respekt för mig själv.     
 

9. På det stora hela så känner jag mig misslyckad.      
 

10. Jag har en positiv attityd till mig själv.      
 
 


