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Sammanfattning 
Denna kvalitativa studie ämnar undersöka kopplingen mellan ledarskapsutbildnings-

program och rollstress inom IT-branschen. Ledarskapsutveckling har under den senare 

tiden fått allt mer utrymme inom såväl forskning som i näringslivet. Ledarskapsutbildning 

används av företag av många olika anledningar, där ett vanligt grundsyfte till 

kompetensutvecklingen är den potentiella finansiella vinst företagen ser av ett förbättrat 

ledarskap. En bransch där ledarskapet blivit allt mer centralt är IT-branschen. På grund 

av konstanta förändringar inom branschen kombinerat med en hög konkurrens är IT-

branschen under stor press i dagsläget. Trots att personalen av många anses vara den 

viktigaste resursen befinner sig branschen i en brist på kompetent personal, vilket gör att 

företag försöker attrahera personal med andra verktyg och värden än bara ekonomi. 

Ledarna inom IT-branschen måste därmed skapa engagerande arbetsförhållanden för sina 

medarbetare, samtidigt som de måste upprätthålla ett resultatfokus mot ledningen i denna 

konkurrenskraftiga bransch. 

Vi menar att denna situation riskerar skapa en rollstress hos ledarna, där en central orsak 

utgörs av de många motsägande förväntningarna. Denna studie avser därför att undersöka 

möjligheten för företag inom IT-branschen att öka kompetensen hos sina ledare samtidigt 

som de reducerar rollstress. Studien ämnar därför att besvara frågeställningen:  

Hur kan ledarskapsutvecklingsprogram påverka ledares upplevelse och hantering av 

rollstress?  

I en kvalitativ fallstudie vid IT-företaget Atea har tio ledare inom företaget intervjuats om 

sina erfarenheter av företagets ledarskapsutvecklingsprogram och dess påverkan på 

ledarskapet samt arbetssituationen. Studien bidrar med ny teoretisk kunskap inom 

ledarskapsutbildningar då programmet undersöks från ledarnas perspektiv, vilket skiljer 

sig från majoriteten av teorin inom ledarskap som undersöker hur medarbetare och 

organisationen influeras av olika faktorer som härrörs till ämnet. Även kopplingen mellan 

ledarskapsutvecklingsprogram och rollstress är outforskad före denna studie. Den 

praktiska nyttan studien bidrar med är ett förtydligat incitament för företag att investera i 

ledarskapsutvecklingsprogram tack vare möjligheten att kombinera kompetensutveckling 

med en förbättrad arbetsmiljö för sina ledare. 

Studiens slutsatser visar på att det finns en koppling mellan Ateas utbildningsprogram 

och dess ledares rollstress. Ledarnas rollstress har påverkats genom att orsakerna bakom 

har reducerats, hanteringsmöjligheterna har förbättrats samt vissa konsekvenser av 

rollstress har motverkats. Studien visar att det fortfarande finns potentiella orsaker och 

konsekvenser inom branschen, men lämnar riktade rekommendationer för potentiell 

förbättring av programmet.
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1. Introduktion  
Läsaren kommer i detta avsnitt bli introducerad till vår studie, dess problemformulering, 

samt dess teoretiska och praktiska relevans. Vi kommer att lyfta vikten av ledarskap och 

kompetensutveckling inom området, beskriva de säregna drag som kännetecknar IT-

branschen samt argumentera för hur branschen kan ge upphov till rollstress för ledarna. 

Genom denna argumentation ämnar vi ge läsaren en överblick av uppsatsens innehåll 

samt väcka läsarens intresse för studien.  

1.1 Ledarskapsutveckling 

“Det finns nästan lika många definitioner av ledarskap som det finns personer som har 

försökt definiera begreppet” (Stogdill, 1974, s. 269). 

Ledarskap är ett forskningsområde som studerats ingående av många olika vetenskaps-

män, så som Taylor, Fayol, Mayo, Mintzberg samt McGregor (Kiechel, 2012). Eftersom 

ordet ledarskap är taget från allmänspråket utan att ges någon ny, exakt definition vid 

introduceringen till det akademiska språket har också många olika definitioner av 

begreppet uppkommit. Nedanstående definition av House et al. är den vi valt att använda 

i vår uppsats.  

“Ledarskap är en individs förmåga att påverka, motivera och möjliggöra för andra att 

bidra till en organisations effektivitet och framgång” (House et al., 1999, s. 184). 

För en vidare förståelse av innebörden av begreppet ledarskap är det också centralt att 

förstå skillnaden till chefskap. Rost (1991, s. 150-152) menar att chefskap är den formella 

position inom företag en person kan inneha medan ledarskap grundas i den relation som 

finns mellan en chef och en anställd, en relation som syftar att påverka och styra mot ett 

gemensamt mål och åstadkomma förändringar. Han menar vidare att chefer kan vara 

ledare, men endast om de innehar denna typ av påverkansrelation till sina anställda. Vi 

delar Yukls (2012, s. 10) syn då han menar att både chefsrollen och ledarrollen behövs i 

en fungerande modern organisation. Detta anser vi är en anledning till att många 

organisationer tar hjälp av utomstående företag som specialiserar sig på ledarskaps-

utveckling.  

I dagsläget upphandlas tjänster från managementkonsulter i Sverige för cirka sju 

miljarder kronor varje år (Sveriges Managementkonsulter, 2015). Att utveckla de interna 

ledarskapstalanger som återfinns inom företaget var år 2006 amerikanska Human 

Resources-direktörers största övergripande problem, enligt en studie av Fegley (2006, 

citerad i Avolio et al, 2010, s. 633). Leskiw och Singh (2007, s. 447) menar att företag 

generellt har för få utbildade ledare, vilket ökar behovet av fungerande 

utvecklingsprogram. Avolio et al. (2010, s. 633) lyfter en rapport från 2007 som visade 

att utveckling av ledarskapsutbildning var, för 44 % av företagen, första eller andra 

prioritet. Företag har olika anledningar till att de väljer att spendera pengar på 

ledarskapsutbildningar. Cacioppe (1998, s. 44) menar att de stora förändringar i 

teknologi, kommunikation och mänskliga värden som sker gör att ett bra och tydligt 

ledarskap är nödvändigt.  
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1.2 IT-sektorn 

Vår studie kommer att fokusera på IT-sektorn, en bransch som i dagsläget genomgår en 

omfattande förändring. Hårdvara blir mjukvara, att sälja produkter faller i skuggan av att 

sälja lösningar, förändringar skapar ett konkurrenstätt och resultatfokuserat klimat där 

förändringar måste genomföras snabbt och smidigt (Bennett et al., 2014). Enligt 

författarna är personalen och deras kunskap den viktigaste resursen hos IT-företagen och 

därmed deras främsta konkurrensmedel. 

Wallgren och Freddiesson (2007, s. 52) menar att många forskare (se exempelvis Karasek 

& Theorell, 1990; Melin & Lundberg, 1997; Pousette & Freddiesson Hanse, 2002) funnit 

faktorer som utmärker IT-konsulternas arbete: kontinuerlig hantering av nya problem, 

skapa en förståelse för dem, och finna tillfredsställande lösningar på dessa problem. IT-

sektorns arbetsmiljö karaktäriseras av ovisshet, en faktor som har en tendens att skapa 

stress för medarbetarna (Wallgren & Freddiesson, 2007, s. 52). Trots denna ovisshet kan 

det utläsas i en rapport från Arbetsmiljöverket (2014, s. 112) att arbeten som kräver 

teoretisk specialkompetens inom teknik och datavetenskap, så som medarbetarna inom 

IT-branschen, har en lägre andel arbetare som under de tolv månader före studien haft 

besvär av stress och psykiska påfrestningar jämfört med genomsnittet för samtliga 

sysselsatta grupper i Sverige.  

Personalen är företagens viktigaste tillgång, men det råder i dagsläget brist på såväl 

utbildade medarbetare, säljare och ledare inom branschen (Bennett et al., 2014). 

Personalbristen är betydande inom den svenska IT-branschen (Unionen, 2008; Dagens 

Industri, 2014) vilket medfört att företag inom vissa branscher tvingats vidta drastiska 

åtgärder som exempelvis bonus på upp till 40 000 kronor för en lyckad rekrytering, för 

att på så vis öka möjligheterna att finna rätt kompetens (Dagens Industri, 2014). Företagen 

måste konkurrera med varandra för att få de bästa medarbetarna till sina kontor, och 

medarbetarna får därmed möjlighet att börja ställa fler krav (Bennett et al., 2014; Orre, 

2014; Unionen 2008). Enligt författarna räcker det numera inte att ge högst lön, 

medarbetarna kräver att ledaren skapar ett arbetsklimat som ger arbetaren en givande 

målbild med möjlighet till självutveckling och en känsla av uppskattning från ledaren. 

IT-branschen i Sverige är hårt konkurrensutsatt, dels på grund av prismedvetna kunder 

och prispress från lågkostnadsländer i Asien och Östeuropa, men även på grund av att 

brist på kompetent personal har en tendens att driva upp lönerna (Unionen, 2008, s. 7). 

Inom IT-sektorn i Sverige finns med andra ord stora krav på ledarna i företaget: de måste 

bibehålla ett resultatfokus i den hårda konkurrensen, men även erbjuda medarbetarna en 

bra arbetsmiljö med utvecklingsmöjligheter samt meningsfulla och motiverande 

arbetsuppgifter för att behålla den vitala kompetensen inom företaget.  

1.3 Rollstress 

Rollteorin, som utvecklats under mitten av 1900-talet, beskriver hur en människas olika 

roller i olika sammanhang förhåller sig till varandra (Kahn et al., 1964, s. 13). En roll är 

de förväntningar som appliceras på innehavaren av en särskild position av såväl 

innehavaren själv som rollgivare både inom och utanför organisationens gränser (Kahn 

et al,. 1964, s. 13-14). Enligt författarna kan rollgivare vara huvudpersonens handledare, 

chef, klient, medarbetare och anställd.  
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Rollstress kan uppstå i tre former: rollkonflikt, rollambiguitet samt rollöverbelastning. 

Huvudpersonen kan i situationer uppleva att de olika roller den förväntas fylla, så som 

ledare för vissa personer, medarbetare för andra och anställd för ytterligare personer, kan 

strida mot antingen huvudpersonens egna värderingar eller mot andra roller 

huvudpersonen förväntas fylla (Kahn et al,. 1964, s. 18-20). Dessa situationer kallas enligt 

författarna för rollkonflikt. Utöver, eller i kombination med, rollkonflikt kan 

huvudpersonen också uppleva att en eller flera angivna roller är otydliga angående 

exempelvis förväntat beteende, prestationsnivå eller metoder att uppnå givna mål (Kahn 

et al,. 1964, s. 21-22). Detta skapar, enligt författarna, en rollambiguitet hos huvud-

personen. Den tredje formen av rollstress är rollöverbelastning, som enligt Abdel-Halim 

(1981, s. 264-265) innebär att huvudpersonen saknar de resurser som behövs för att uppnå 

de krav och förväntningar som finns på personen.  

Tubre och Collins (2000, s. 164) har i en större metastudie visat på en negativ korrelation 

mellan rollambiguitet och arbetsprestation, där tvetydig kommunikation kring rollen 

genererade bristande motivation hos huvudpersonen samt brist på information kring 

prestationsfrämjande beteenden. Författarna menar därför att aktiva försök att minska 

rollambiguitet bör ha positiva effekter för företaget. Även rollöverbelastning kan skapa 

negativa konsekvenser för såväl huvudpersonen som för organisation, då Örtqvist och 

Wincent (2006, s. 411-413) kopplat emotionell utmattning, avhumanisering samt 

organisationslojalitet till fenomenet. Schmidt et al. (2014, s. 100-102) har visat att 

rollambiguitet, men framför allt rollkonflikt, kan leda till stress, ångest och även 

depression. Detta får, utöver de individuella implikationerna för den drabbade, även 

konsekvenser för företaget i form av kostnader förknippade med sjukskrivningar, behov 

av nyrekrytering och förlust av kompetens.  

1.4 Problemformulering 

Vi ser en risk hos ledarna i IT-sektorn i Sverige relaterat till rollstress. Ledarna har starka 

resultatorienterade krav från ägarna i en prispressad bransch, samtidigt som medarbetarna 

ställer höga krav på trivsel, personlig utveckling och motiverande uppgifter. IT-branschen 

är även en sektor där många företag inte väljer att investera tid och pengar i att 

kompetensutveckla sin personal (Unionen, 2008). Vi kommer att basera vår undersökning 

på en fallstudie hos IT-företaget Atea. De är en av branschens största aktörer och även ett 

av de företag som valt att investera i kompetensutveckling för bland annat sina ledare. Vi 

har valt Atea just av denna anledning, då vi vill undersöka om denna kompetens-

utveckling kan påverka ledarnas rollstress.  

Utifrån ovanstående diskussion har vi formulerat följande problemformulering: 

Hur kan ledarskapsutvecklingsprogram påverka ledares upplevelse och hantering av 

rollstress? 

1.5 Syfte samt praktisk och teoretisk anknytning 

Studiens syfte är att undersöka en potentiell koppling mellan ledarskapsutvecklings-

program och rollkonflikter, rollambiguitet samt rollöverbelastning inom IT-branschen. 

För att skapa en förståelse kring dessa områden ämnar vi, via en fallstudie, att fokusera 

på ledare inom olika delar av organisationen med erfarenheter av Ateas ledarskaps-

utvecklingsprogram. Detta menar vi ger oss en inblick i ledarnas upplevelser av hur 

utbildningen berört bland annat kommunikation och rollen som ledare.  
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Studien syftar till att bidra med kunskap inom områdena rollstress samt ledarskaps-

utvecklingsprogram. Detta lyfter möjligheter för företag, i synnerhet inom IT-branschen, 

att nyttja denna koppling i sitt arbete med kompetensutveckling. Ökad kunskap om 

sambanden mellan ledarskapsutveckling och rollstress kan även hjälpa företag att 

motivera investeringar i kompetensutveckling som samtidigt kan undvika de negativa 

konsekvenserna förknippade med rollstress genom att stärka och bibehålla en positiv 

arbetsmiljö på svenska företag.  

Hannum och Craig (2010) skriver, i introduktionen till Leadership Quarterly:s 

specialutgåva om ledarskapsutbildning, att det i dagsläget finns en bristande akademisk 

kunskap om specifika ledarskapsutbildningar och dess effekter. Vår fallstudie ämnar att 

undersöka effekterna på ledarnas rollstress av den utbildning företaget investerat i. 

Artikeln hävdar vidare att utökningen av detta kunskapsområde är av yttersta vikt för att 

komplettera och bekräfta befintlig forskning inom området. Vi har, genom vår 

litteraturgenomgång samt tidigare universitetskurser inom ledarskap på grundläggande 

och avancerad nivå, funnit ett överväldigande fokus på hur medarbetare och 

organisationen i stort påverkas av olika förändringar som kan härledas till ledare och 

ledarstilar. Även fallföretaget genomför kvalitetsundersökningar där de endast bedömer 

medarbetarnas upplevelser av ledarna. Genom att istället belysa ledarnas, och inte bara 

medarbetarnas, upplevelser av ledarskapsutvecklingsprogram kommer vår studie att bidra 

till bredare kunskap inom ämnesområdet. 

1.6 Avgränsningar 

Då vi kommer genomföra denna undersökning som en fallstudie är empirin avgränsad till 

ledare inom ett företag. Vi kommer inte att undersöka andra företag för jämförelse. Detta 

gör att uppsatsen inte ämnar bedöma Ateas ledarskapsutvecklingsprogram i jämförelse 

med andra företags åtgärder, utan istället bör ses som ett steg i att förstå kopplingen 

mellan rollstress och kompetensutveckling. Vår studie kommer vidare att endast fokusera 

på hur ledarna påverkas av kompetensutvecklingen, då företaget själv undersökt 

utvecklingsprogrammets påverkan på medarbetarna. Slutligen vill vi påpeka att Atea är 

aktivt i hela Norden och Balticum, men vår empiri kommer att produceras från svenska 

kontor. Vi avgränsar därmed våra slutsatser till den svenska företagskulturen, även om 

företaget håller liknande ledarskapsutvecklingsprogram i resterande länder.  

1.7 Utgångspunkter för fallstudien 

Vi kontaktade Atea för att undersöka möjligheten för oss att skriva vårt examensarbete i 

samarbete med företaget. Vår kontaktperson, Marie Ulwahn, föreslog att ledarskaps-

utvecklingsprogrammet eventuellt kunde vara ett intressant fenomen att undersöka givet 

vår akademiska inriktning mot forskningsområdet ledarskap. Vi som skrivit uppsatsen 

har inte mottagit någon ekonomisk ersättning för studien. Företaget har påverkat studiens 

resultat genom att ge oss synpunkter på intervjuguiden genom en pilotstudie, tillhanda-

hålla respondenter samt ge oss möjlighet att delta i utbildningen som observatörer. Både 

vi och Atea ville hålla en hög trovärdighet i studien, utan att Ateas inblandning 

ifrågasätter resultatet. Därför har vi författare själva skrivit uppsatsen och alla dess delar, 

där Atea inte haft inflytande över innehållet eller resultatet. Atea har sedan fått möjlighet 

att välja att vara anonyma, om de känt att resultatet inte speglade deras förväntningar, 

men har valt att delta i studien vid namn.  
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2. Fallstudien 
Under detta kapitel kommer läsaren att få en beskrivning av fallföretaget Atea, med fokus 

på den svenska organisationen. Vi kommer även att ge läsaren en introduktion till det 

utvecklingsprogram Atea använder, där nyckelaktiviteter som vidare beskrivs i kapitel 5 

lyfts. Kapitlet bygger på information från Ateas hemsida, interna dokument från 

företaget, personliga observationer från utbildningen samt kontakt med företaget.  

Kapitlet ämnar ge läsaren en förståelse för den kontext i vilken studien är genomförd. 

2.1 Fallstudie som tillvägagångssätt 

Vi kommer att genomföra vår undersökning som en fallstudie. Enligt Denscombe (2009, 

s. 59) lämnar sig fallstudie vid fokus på ett eller ett fåtal särskilda fenomen som önskas 

studeras ingående. Författaren menar vidare att fallstudier är synnerligen vanligt vid 

småskaliga undersökningar inom samhällsvetenskapen. Yin (2007, s. 25-27) menar att 

fallstudier även är fördelaktigt när det aktuella fenomenet inte möjligt för forskaren att 

påverka, samt när frågeställningen berör områden som hur eller varför. Vår frågeställning 

passar väl in i ovanstående beskrivning. Studien är under vissa resursbegränsningar 

gällande såväl tid som pengar, och kommer därmed att vara småskalig. Då vi undersöker 

ledares tidigare upplevelser av ledarskapsutvecklingsprogram och arbetssituationen är det 

inte möjligt för oss att påverka ledarnas erfarenheter i efterhand. 

2.2 Företaget Atea 

2.2.1 Verksamhetsbeskrivning 

Atea har sina rötter inom hårdvarubranschen där företaget startade under namnet Owell 

och var verksamma som pc-återförsäljare under början av 80-talet (Atea, u.å a). Efter en 

förvärvsrik företagshistoria blev Atea år 2007 marknadens största leverantör inom IT-

infrastruktur och har sedan dess fortsatt expandera genom såväl organisatorisk tillväxt 

som genom fortsatta företagsförvärv (Atea, u.å a). 

Ateas affärsverksamhet grundas på att utveckla och tillhandahålla tjänster inom IT-

infrastruktur för att hjälpa kunderna att effektivisera och öka nyttan av sitt IT-användande 

(Atea, 2014, s. 2). Genom sin breda kompetens och position på marknaden tillhandahåller 

organisationen tjänster inom hela IT-infrastrukturskedjan som innefattar ett spektrum från 

design och utveckling till funktion och underhåll (Atea, 2014, s. 2). Atea har i nuläget 

personalstyrka på omkring 1900 medarbetare, fördelade på ett trettiotal kontor över hela 

landet, där cirka 1000 av medarbetarna utgörs av konsulter (Atea, 2014, s. 2).   

2.2.2 Personalfokus 

Ateas medarbetare beskrivs som en central resurs för organisationen. Genom att erbjuda 

och uppmuntra vidareutbildningar och vinstdelning ämnar organisationen attrahera och 

bibehålla marknadens främsta medarbetare (Atea, 2014, s. 2). Atea benämner sig själva 

som "det svenska landslaget i IT-infrastruktur" (Atea, u.å b). Organisationen har som 

målsättning att utveckla branschens bästa ledare och strävar efter ett coachande och 

situationsanpassat ledarskap (Atea, u.å c). Ett steg för att nå målsättningen är genom den 

ettåriga utbildningen samtliga ledare inom organisationen deltar i (Atea, u.å c). 

Utbildningen förklaras närmre i sektion 2.2. Ledarskapssatsningen har resulterat i att 
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organisationen har rankats att ha IT-branschens bästa ledare i årliga medarbetar-

utvärderingar (Atea, u.å c). Ateas personalåtaganden återspeglas även på en rad olika sätt 

i verksamheten, bland annat genom idrottsaktiviteten Sverigestafetten som syftar till att 

främja en aktiv livsstil i det för övrigt stillsamma arbetslivet (Atea, u.å d). Sverigestafetten 

ämnar inte bara att skapa en sundare livsstil och de positiva aspekterna som följer, en 

viktig del av engagemanget är att främja och öka gemenskapen inom organisationen och 

på så skapa ett änne bättre klimat i organisationen (Atea, u.å e).  

2.2.3 Värderingar 

Atea använder sig av tre värdeord som ska samla och konkretisera företagets värderingar 

för att därmed implementeras och genomsyra den dagliga verksamheten. Ateas 

värderingar är: (1) Vi brinner för det vi gör, (2) Vi tar personligt ansvar, och (3) Vi sätter 

laget före jaget. (Atea, u.å f). Att brinna för det vi gör syftar till att utöver kunskap och 

tid även inkludera den personliga ansträngningen för att därmed få både inspirerade 

kunder och medarbetare där den största behållningen syftar till arbetsglädjen (Atea, 2015, 

s. 140). Att ta personligt ansar avser så väl med- som motgång och ämnar att uppmuntra 

ett beteende som genererar så väl kunder som medarbetares förtroende (Atea, 2015, s. 

141). Genom att sätta laget före jaget ämnar Atea att genom ett konstant beteende att 

skapa en tillit hos både mot externa parter men även internt inom organisationen, för att 

därmed öka arbetsmotivationen (Atea, 2015, s. 142). Ett konstant arbete med 

organisationens värderingar i såväl kundmöten som interna parter främjar en stark kultur 

som förenar de olika delarna av organisationen för att därigenom skapa en stark och 

gemensam organisationskultur (Atea, 2015, s. 143). Detta attraherar medarbetare som 

strävar efter att vara en del av kulturen, något som förstärker organisationens position hos 

kunden.  

2.3 Ledarskapsutvecklingsprogrammet 

Följande avsnitt beskriver Ateas ledarskapsutvecklingsprogram som genomförs i 

samarbete med ett konsultbolag som specialiserat sig på verksamhetsutveckling. 

Underlaget för detta avsnitt bygger på kursmaterial samt personliga observationer då en 

av oss har deltagit som observatör under utbildningens första etapp. Se kapitel 5 för mer 

ingående beskrivningar av aktiviteterna. 

Ledarskapsprogrammet består av tre huvudsakliga kurstillfällen. För att skapa atmosfären 

av att Atea är det svenska landslaget i infrastruktur hålls kurstillfällena på 

riksidrottsförbundets anläggningar utanför Stockholm. Det är nittonde gången som 

utvecklingsprogrammet hålls. För att vidare stärka programmets legitimitet är Ateas 

verkställande direktör en central del av uppstarten av programmet. Mellan kurstillfällena 

får deltagarna dels olika uppgifter och processer att självständigt arbeta med, men även 

konsultation via telefon av kursledarna. Olika former av fysisk aktivitet som exempelvis 

yoga och rullstolsbasket är inslag i samtliga etapper. 

Den första etappen syftar till att utveckla individen och skapa en stabil plattform för 

fortsatt utveckling. Genom abstrakt tänkande, aktivt experimenterande, konkreta 

upplevelser och reflekterande observationer självständigt och tillsammans med övriga 

kursdeltagare skapar ledarna sina respektive plattformar för personlig utveckling. Den 

mest centrala byggstenen i den personliga plattformen utgörs av upprättandet av ledarens 

personliga ledarutvecklingskontrakt som upprättas både genom reflekterande observation 

och abstrakt tänkande.  
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Coveys sju goda vanor är en teori som ämnar att effektivisera individen genom 

förändringar i det dagliga arbetet. Målhantering och prioritering utgör centrala delar av 

den första etappen och behandlas genom teorier som SMART-kriterier och extremt 

viktiga mål. Det sista verktyget för att stärka den personliga plattformen är Triosamtal 

där deltagarna bildar grupper om tre för att i turordning inta rollen som coach, 

problemställare och observatör. Etapp ett avslutas med en reflekterande observation och 

tillbakablick över det de gångna dagarna för att befästa de lärdomar och verktyg som 

kursen bidragit med. 

Mellan etapp ett och två har kursdeltagarna som uppgift att precisera sina tre viktigaste 

mål och diskutera dessa med sin chef, för att få stöd i denna uppgift bokas även 

telefonkonsultation in med någon av kursledarna. Dessutom genomför ledarna ett 

personlighetstest baserat på Myer Briggs Type Indicators, som kommer att utgöra 

grunden för etapp två. 

Etapp två genomförs cirka två månader efter den första etappen. Den andra delen öppnas 

upp med en reflekterande övning för att blicka tillbaka på vad deltagarna tagit med sig 

från första etappen samt hur det självständiga arbetet fortskridit. Etapp två ämnar att 

fördjupa självinsikten och få ledaren att utveckla sitt personliga ledarskap. Etappen 

fokuserar i stor grad på Myer-Briggs personlighetstyper som beskriver hur människor kan 

delas upp i 16 kategorier baserat på fyra preferenspar (se kapitel 5.3). Etappen lägger stor 

vikt vid att resultaten från testerna konkretiseras, vilket sker genom en rad olika övningar. 

Vidare vidgas användningen av personlighetsprofilerna för att förstå hur de olika 

profilerna påverkas i olika stressituationer, i denna utveckling är olika dialogstyper 

centrala för att hjälpa deltagarna att få ett vidgat perspektiv. Etappen avslutas med 

gemensamma reflektioner kring de dagar och uppgifter som varit varefter deltagarna får 

nya instruktioner för hur personliga porträtt ska upprättas, vilket kommer att utgöra en 

central del av den tredje etappen. 

Mellan etapp två och tre ska ledarna upprätta ett personligt porträtt som är uppbyggt på 

information som samlats in från ledaren själv, kollegor, chefer och vänner. Även mellan 

dessa etapper kommer också mentorssamtal mellan ledarna och coacherna på 

utbildningen att genomföras via telefon. 

Den tredje och sista etappen av ledarskapsutvecklingsprogrammet fullföljs ungefär tre 

månader efter etapp två och börjar likt den föregående etappen med en tillbakablick på 

tidigare lärdomar samt en presentation av det personliga porträttet. Målet med denna del 

av utbildningen är att effektivisera ledarskapet och att leda genom andra, både genom 

teamet och individen. För att främja ledarnas utveckling blandas teorier kring 

situationsanpassat ledarskap med reflekterande parövningar i olika konstellationer, dels i 

de Triosamtalsgrupper som introducerades under den första etappen men även i andra 

konstellationer för att vidga perspektiven. Kommunikation och olika tekniker för att ge 

feedback betonas som några av de främsta verktygen i denna utvecklingsprocess. Dessa 

insikter i kombination med kunskaper, erfarenheter och verktyg från tidigare etapper ger 

ledarna en stabil grund för att gå vidare och utvecklas inom konflikthantering som är den 

sista delen av etapp tre. Ledarens förmåga att hantera konflikter och svåra samtal 

utvecklas dels genom teorier och dels genom praktiska rollspelsövningar där ledarna 

hjälper och utvecklar varandra. 

Efter den tredje etappen tilldelas ledarna ytterligare några uppgifter som måste uppfyllas 

för att de ska bli diplomerade under diplomeringstillfället som äger rum ungefär ett år 

efter utvecklingsprogrammet startade. För att bli diplomerad skall ledaren tillsammans 
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med sin chef vara överens om och dokumentera de viktigaste verksamhetsmålen, 

vidareutveckla sin individuella ledarskapsutvecklingsplan, planera och genomföra 

nyckelaktiviteter kopplat till förändrat beteende samt genomföra minst två nya Triosamtal 

i sina grupper. 

Ledarskapsutvecklingsprogrammet har en uppskattad formell avslutning där VD håller 

ett tal i samband med att ledarna diplomeras. Tanken med ledarskapsutvecklings-

programmet är att det ska ge ledarna en stabil grund att fortsätta att utveckla i sitt dagliga 

arbete.   
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3. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer läsaren att få ta del av de metodologiska val och utgångspunkter 

som utgör ramverket för denna studie. Genom att delge dessa val ämnar vi ge läsaren en 

kontextuell förståelse att förhålla sig till för att kritiskt kunna granska den inverkan vi 

som författare genom vår förförståelse och världsbild kunnat ha på studien och dess 

resultat.  

3.1 Epistemologiskt och ontologiskt perspektiv 

Den epistemologiska ståndpunkten menar Bryman (2009, s. 24) förklarar vad som är eller 

kan vara kunskap. För att undersöka hur ledarskapsprogram påverkar rollstress måste vi 

söka en förståelse för ledarnas upplevelser och erfarenheter. Med detta som utgångspunkt 

antar vi den fenomenologiska kunskapssynen i vår studie. Kunskapssynen antar att 

världen och människorna i den är sammanflätade, vilket innebär att fenomen endast anses 

kunna studeras utifrån subjekts upplevelser (Bengtsson, 2001, s. 9-10). Detta innebär för 

vår studie att vi inte kommer att kunna studera rollstress objektivt, utan måste studera 

rollstress utifrån ledarnas egna upplevelser. Fenomenologin grundas på tanken att det inte 

går att separera hur individens förståelse för omvärlden påverkar hennes ord och 

handlingar (Bogdan & Taylor, 1975, s. 13). För att forskaren således ska förstå individens 

erfarenheter av fenomenet måste forskaren visa en förståelse för individens synvinkel 

(Bogdan & Taylor, 1975, s. 14). 

För att stärka vår möjlighet att förstå respondenternas handlingar och perspektiv valde vi 

att låta en av oss medverka som observatör under Ateas ledarskapsutbildning. Genom att 

en av oss medverkade kunde vi få en förståelse för utbildningen och ledarnas upplevelse 

i den. Samtidigt kunde den av oss som inte medverkade fortfarande vara öppen för att 

lyssna in respondenternas upplevelser utan egna erfarenheter av det studerade fenomenet. 

Detta möjliggjorde en dialog mellan oss under analysstadiet där vi kunde komma fram 

till vilka erfarenheter som var respondentens och vilka erfarenheter som kunde härledas 

till oss själva. För att även läsaren ska kunna delges en helhetsbild kommer vi i 

resultatkapitlet att använda oss av citat. Vi anser att citat ger läsaren en mer rättvisande 

bild av respondenternas åsikter och uppfattningar, liksom Guba och Lincoln (1994, s. 

106) menar är viktigt för tillförlitligheten i en kvalitativ undersökning. Vi kommer då att 

ta hänsyn till att inte plocka citat ur sin kontext, då detta skulle motverka vårt syfte att 

använda citat för en mer rättvisande bild. 

Synen på kunskap inkluderar också frågor som berör det ontologiska ämnesområdet 

(Bryman, 2009, s. 30).  Ontologi diskuterar forskarens verklighetsbild och huruvida det 

studerade fenomenet kan eller ska behandlas som ett fristående och objektivt ting eller 

som en konstruktion av observatören (Bryman, 2009, s. 30). Våra studerade fenomen är 

ledarskapsprogram och rollstress, som vi har valt att studera utifrån ett konstruktionistiskt 

perspektiv. Bryman (2009, s. 31-33) menar att perspektivet innebär att olika parter 

påverkar varandra i ett samspel som kontinuerligt förändras. Forskaren kan därmed 

redogöra för en specifik situation, men aldrig för en slutgiltig verklighet (Bryman, 2009, 

s. 31-33). Vi menar att detta passar väl in i vår fenomenologiska syn på kunskap, då båda 

perspektiven behandlar objekt i samspel med sin omgivning.  
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3.2 Forskningsstrategi 

Valet av forskningsstrategi berör den generella inriktningen av hur studien kommer att 

genomföras (Bryman, 2009, s. 34).  Enligt Bryman (2009, s. 35) fokuserar kvalitativ 

forskning på respondenternas ord och ordens innebörd vid så väl framställning som 

tolkning av empirin. Bryman (2009, s. 35) menar att den kvalitativa forskningsstrategin 

innefattar den sociala verkligheten och dess förändring utifrån respondentens synvinkel. 

Eftersom studien baseras på ett fenomenologiskt synsätt är den kvalitativa 

forskningsstrategin lämplig då Bryman (2012, s. 77) menar att en grundsten inom den 

kvalitativa forskningsstrategin är strävan efter att förstå, återspegla och tolka världen 

utifrån respondentens, i denna studie ledarens, upplevelser. Syftet med vår fallstudie är 

att skapa en förståelse för kopplingen mellan ledarskapsutvecklingsprogram och rollstress 

vilket överensstämmer med Freddiessons (2003, s. 90) beskrivning av ett kvalitativt 

synsätt där författare ämnar att identifiera innebörden av det som studeras. Nackdelen 

med att använda sig av en kvalitativ forskningsstrategi är att resultaten inte 

rekommenderas att generaliseras till andra populationer på grund av det begränsade 

urvalet (Bryman & Bell, 2013, s. 401). Detta är något vi haft i åtanke under uppsatsens 

slutsatser.  

Då vi undersöker möjligheten för ledarskapsutvecklingsprogram att påverka rollstress är 

det passande att studien även klassificeras som förklarande, ett begrepp Saunders et al. 

(2012, s. 172) menar används för att upptäcka kopplingar mellan olika faktorer.  

3.3 Angreppssätt 

Förståelsen som genereras genom en kvalitativ forskningsstrategi innebär att resultaten 

är nominala; det går att skilja svaren åt, men det går inte att rangordna dem sinsemellan 

(Saunders et al., 2012, s. 161). Vidare menar Saunders et al. att detta medför att ett strikt 

deduktivt angreppssätt med hypotesprövning inte är förenligt med en kvalitativ 

forskningsstrategi. I vår uppsats kommer vi att använda en kombination av induktivt och 

deduktivt angreppssätt, något Saunders et al. (2009, s. 127) menar ofta är fördelaktigt för 

en studie. Vi utgår från teorier kring ledarskapsutbildning och rollstress där vi söker ett 

samband. Detta är i sig en deduktiv ansats, som sedan bör följas av specificerade 

hypoteser som testas enligt angreppssättet menar Saunders et al. (2012, s. 145). Vi 

kommer inte att formulera eller testa hypoteser om förväntat resultat, vi kommer istället 

att intervjua ett urval av personer inom det studerade företaget för att söka djupare 

förståelse. Detta tillvägagångssätt menar Saunders et al. (2012, s. 146) är ett kännetecken 

på en induktiv metod. Vi väljer att inte använda oss av förutfattade hypoteser då vi vill 

vara öppna för att fritt analysera de resultat empirin ger oss utan styras av tidigare 

förväntningar på resultat. Genom analys av intervjuerna kommer vi sedan att formulera 

våra egna slutsatser om sambandet och därmed presentera ny kunskap inom ämnet i 

enighet med ett induktivt angreppssätt (Saunders et al., 2012, s. 146).  

3.4 Förförståelse 

En del i ett fenomenologiskt synsätt är att forskaren måste bortse från sina egna 

upplevelser och erfarenheter för att på ett rättvisande sätt kunna ta till sig de erfarenheter 

av det studerade fenomenet som respondenten uttrycker (Bryman, 2009, s. 27; Bengtsson, 

2001, s. 9). Vi kommer därför att presentera den förförståelse vi har om ämnet för att 

tydliggöra för läsaren vilka erfarenheter vi innehar som kan tänkas påverka studien.  
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Vår praktiska förförståelse av formella ledarskapsprogram och hur de uppfattas av ledare 

är grundade på erfarenheter inom idrottsrörelsen. Vi har båda varit ledare inom olika 

ungdomsidrotter och har där deltagit i olika ledarskapsutvecklingsprogram. Målet med 

dessa har i huvudsak grundats på att inspirera och motivera idrottsutövarna, som i denna 

situation varit slutkunden.  Utbildningsprogrammet vi ska undersöka fokuserar på att leda 

medarbetare och anställda, som i sin tur har kontakt med slutkund, vilket skapar en annan 

relation mellan ledare och medarbetare. Ingen av oss har någon professionell erfarenhet 

av IT-branschen, vi har endast erfarenhet av den som kunder.  

Implikationerna av våra erfarenheter utanför studien kan bli att vi tolkar den information 

vi får från empirin utifrån vår praktiska förförståelse, vilket kan leda till felaktiga 

slutsatser. För att reducera risken för detta har en av oss deltagit som observatör under två 

dagar av första etappen i Ateas ledarskapsutvecklingsprogram. Detta kommer att ge oss 

en mer korrekt referensram när vi analyserar vårt empiriska material. Att en av oss varit 

med på utbildningen kan givetvis innebära att vi riskerar att analysera våra egna 

erfarenheter av utbildningen istället för respondenternas upplevelser. Detta anser vi dock 

motverkas av att en av oss inte medverkat under utbildningen och därför kan ifrågasätta 

den andres perspektiv. Eftersom kontextbunden förståelse är en central del av det 

fenomenologiska perspektiv vi anammar i studien anser vi att vår förförståelse kring 

utbildningsprogrammet i stort är en styrka som ger en mer rättvisande analys av 

situationen. Vår bristande förförståelse av IT-branschen bör även den vara en fördel, då 

vi till större del kan utgå från respondenternas upplevelser utan risk för att projicera egna 

erfarenheter.  

Vår teoretiska förförståelse grundar sig framför allt på vår utbildning inom företags-

ekonomi som på många olika sätt berört och belyst ledarskap och problematiken kring 

rollstress. Vi har läst ledarskapskurser på avancerad nivå, och även specifika kurser inom 

beteendevetenskap på grundnivå där studierna genomsyrats av vikten av en god 

arbetsmiljö, framförallt ur hälsoperspektiv men även belyst den lagstiftning som råder i 

Sverige.   

Implikationen av denna förförståelse kan vara att vi har en förväntan om vad resultatet 

bör visa, och att vi sedan tolkar in denna förväntan i respondenternas svar. För att 

motverka detta kommer vi att transkribera intervjuerna och på så vis gå igenom svaren 

ytterligare en gång under mer objektiva omständigheter. Slutligen kommer vi att sträva 

efter att ha en så hög transparens som möjligt i uppsatsen, för att ge läsaren en möjlighet 

att själv bedöma huruvida vår förförståelse påverkat diskussionen.  

3.5 Tidsintervall 

Då studien utför under en begränsad tidsram har vi valt att genomföra vår studie som en 

tvärsnittsstudie, där vi studerar vårt fenomen vid en viss tidpunkt istället för att följa det 

kontinuerligt under en längre tid (Saunders et al., 2009, s. 155). Även om studien 

möjligtvis hade gynnats av ett longitudellt perspektiv anser vi att vår tvärsnittsstudie kan 

användas för att undersöka huruvida det finns en koppling mellan ledarskapsutbildning 

och rollstress.  

3.6 Litteratursökning 

Genom litteratursökningen har vi säkerställt att vår definition av ledarskap är likvärdig 

med den syn på ledarskap valda artiklar har, för att på så vis minimera risken för 
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feltolkningar. Vi har valt att stödja vår teoretiska bakgrund i huvudsak på akademiska 

artiklar, men även böcker i de fall grundkällan för de teorier vi undersökt varit från en 

bok. Gällande avsnitt 4.1.2, coachande ledarskap, har vi valt att använda oss av böcker då 

forskningsområdet är mångfasetterat och valda böcker är bäst lämpade för vår 

användning av teorin. De metodologiska kapitlen är dock i huvudsak baserade på böcker, 

då vi funnit många pedagogiskt uppbyggda böcker som ger en djupgående och nyanserad 

bild av forskningsmetodik. 

För att hitta de akademiska artiklar som bygger upp vår teoretiska referensram har vi 

utgått från olika databaser för att skapa en så vid referensram som möjligt, där vi inte bara 

inkluderat artiklar från exempelvis databasen Business Source Review som utgår från ett 

företagsekonomiskt perspektiv. Vår frågeställning gynnas av en tvärvetenskaplig 

referensram, där även psykologi berörs i form av rollstress och dess konsekvenser. Vi har 

därför även valt att undersöka andra alternativ, så som databasen Taylor and Francis 

Online och sökmotorn Google Scholar. 

De första nyckelord vi använde oss syftade till att ge oss en inblick i ämnesområdet och 

underlag för problemformulering och vidare forskning. Exempel på dessa sökord är: role 

conflict, role stress, role ambiguity, role overload, role stress managers, IT projects, job 

satisfaction, leadership education program, med mera. Många av de nyckelord som 

litteratursökningen till en början byggde på har sedan utökats då tidigare forskning 

bidragit med uppslag till nya inriktningar på teoriramen samt nya användbara sökord, 

exempelvis: leadership development program, role theory, med mera. Då majoriteten av 

forskning, såväl svensk som utländsk, skrivits på engelska har vi valt att söka artiklar på 

engelska. Majoriteten av kurslitteratur under vår studietid har varit på engelska, vilket 

medför att vi båda känner oss mycket bekväma med språket. Vi anser att eventuella 

implikationer av att läsa artiklar på ett annat språk än vårt modersmål, så som potentiell 

bristande förståelse för detaljer, dels minimeras av vår erfarenhet av språket samt vägs 

upp av den ökade mängd fakta studien kan relatera till via engelsk litteratur.   

Teoriramen består även av artiklar som vi upptäckt i referenslistor i tidigare artiklar samt 

föreslagna relaterade artiklar från databaser. I introduktionen har vi även valt att inkludera 

icke-akademiska källor som kvälls- och fackpress för att kunna återge en bild av rådande 

situation inom management och IT-branschen, så väl nationellt som internationellt.    

3.7 Källkritik 

Thurén (2013, s. 7-8) menar att det finns fyra kriterier en författare bör uppfylla för att 

säkerställa att källorna som används håller en hög tillförlitlighet: äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet.   

Äkthetskravet innebär att författaren måste försäkra sig om att källan som används inte är 

en förfalskning (Thurén, 2013, s. 17). Vi har valt att förhålla oss till äkthetskravet genom 

att begränsa våra val av vetenskapliga magasin till att endast omfatta magasin som är 

kollegialt granskade. Dessa magasin har validerats av experter inom området före 

publicering för att på så vis garantera kvaliteten och tillförlitligheten till forskningen 

(Umeå Universitetsbibliotek, u.å.). I introduktionen, och i synnerhet nuläget inom IT-

branschen, grundas informationen även på icke-akademiska källor. Vi ser inte detta som 

något problem för äktheten, då vi dels använt flera referenser som vittnar om samma 

information och dels validerat informationen med branschkunniga inom Atea. Ejvegård 

(2009, s. 72) menar att även ett färskhetskrav bör föreligga, då han menar att nyare källor 

ofta kan spegla den senaste utvecklingen bättre än äldre källor. Att vi använder oss av 
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icke-akademiska källor gällande nuläget inom IT-branschen anser vi vara nödvändigt, då 

de kan spegla den föränderliga nutiden och därmed uppfylla Ejvegårds (2009, s. 72) krav 

om färskhet.   

Thurén (2013, s. 7-8) menar att tidssamband innebär att en källa som ska berätta om något 

som hänt är mer trovärdig desto närmre händelsen individen ska återge den. Då vi inte 

vet hur tidssambandet ser ut för de källor vi använt har vi inte möjlighet att bedöma det 

gällande de källor vi valt att använda oss av i den teoretiska referensramen. För att 

motverka eventuella effekter av att vi inte kan bedöma tidssambandet har vi gjort en 

gedigen litteraturgenomgång, för att säkerställa att våra valda artiklar återspeglar 

forskningsfenomenet.  

Oberoendekravet innebär att forskare bör använda sig av primärkällor snarare än 

sekundärkällor för att hålla en hög tillförlitlighet (Thurén, 2013, s. 45). I studien har vi i 

första hand gått tillbaka till grundkällan för att få en rättvisande bild av ämnesområdet, 

liksom Thurén (2013, s. 45) menar stärker tillförlitligheten. Vi har endast vid ett tillfälle 

använt oss av en sekundärkälla. Under sektion 1.1 fick vi inte tillgång till grundstudien 

Avolio (2010, s. 633) hänvisar till. Då referensen endast syftar till att lyfta aktualiteten i 

vårt ämne och inte vidare används för att analysera resultaten anser vi att detta inte bör 

påverka studiens kvalitet. 

Oberoendekravet anser vi kan motsäga Ejvegårds (2009, s. 72) färskhetskrav, som menar 

att nya källor är mer tillförlitliga än äldre källor då de kan innefatta de förändringar som 

skett genom historien. För att säkerställa att begrepp och användningsområdet inte 

förändrats under årens lopp, och synliggöra de förändringar som skett, har vi även 

kompletterat äldre grundkällor med nyare källor.  Vi har även redogjort för en överblick 

av forskningsområdets historia för att säkerställa att vi använder originalkällan på ett 

rättvisande sätt med hänsyn till dagens forskning.   

Det sista kriterium Thurén (2013, s. 8) menar att källor bör ha är tendensfrihet. Författaren 

till källan ska inte misstänkas för att ha något privat syfte med sin studie, då detta kan 

visa sig i en skevhet i studiens resultat (Thurén, 2013, s. 63). Magasinet Leadership 

Quarterly publicerade år 2010 en specialutgåva endast innehållande artiklar om 

ledarskapsutbildningsprogram. Vi har använt oss av många artiklar från denna utgåva, då 

de gav en omfattande bild av branschen i nuläget. För att nyansera denna bild har vi dock 

valt att komplettera informationen med artiklar från andra magasin, då vi på så vis kan 

motverka bias och risken att bara ta del av perspektiv förvalda av redaktörer på magasinet. 

Vi anser därför att vi minskat risken för partiskhet, och därmed uppfyller Thuréns (2013, 

s. 63) krav om tendensfrihet.   

Avslutningsvis vill vi påpeka för läsaren att kapitel 5, Teorier från Ateas ledarskaps-

utvecklingsprogram, är undantaget från källkritiken. Syftet med kapitlet är att ge läsaren 

in inblick i de verktyg som lärs ut och som ledarna får med sig från utbildningen för att 

läsaren på så vis ska kunna förstå såväl resultatet som diskussionen bättre. Teorierna som 

används under utvecklingsprogrammet är utvalda för sin praktiska funktionalitet snarare 

än för sin teoretiska tillförlitlighet. Då studien inte ämnar bedöma ledarskaps-

utbildningens vetenskaplighet är den akademiska nivån på teorierna oväsentlig, vårt syfte 

med kapitlet är endast att redogöra för vad som lärs ut på utbildningen. 
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4. Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram ämnar att ge läsaren en djupare förståelse inom studiens olika 

ämnesområden som berör ledarskap, utvecklingsprogram samt rollstress, där samtliga 

avsnitt börjar med en historisk tillbakablick för att ge läsaren en förståelse till vad som 

ligger till grund för valda ämnesområden. De olika teoretiska områdena syftar till att ge 

läsaren de verktyg som behövs för att följa med i och bedöma kvaliteten på diskussionen 

i kapitel 8 samt de slutsatser som dras i kapitel 9. 

4.1 Ledarskap 

Då ledarskapsforskningen är ett omfattande område har vi valt att ge läsaren en överblick 

av områdets utveckling, samt djupare beröra de två typer av ledarskap som Ateas ledare 

använder sig av: ett coachande ledarskap samt ett situationsanpassat ledarskap. 

4.1.1 Historisk återblick inom ledarskap 

Det senaste århundradet har ledarskap blivit ett allt större forskningsämne, vilket enligt 

Kiechel (2012, s. 64) är anledningen att det kallats för ledarskapsseklet. Utvecklingen av 

ämnet menar författaren började 1886 när Henry R. Towne började tala om ledarskap som 

något som kunde studeras och även förbättras. Utvecklingen inom området delar Kiechel 

(2012, s. 64) in i tre delar: den första som äger rum före andra världskriget, den andra 

som avspeglar åren 1940-1980, och den sista som behandlar åren 1980 till dagsläget.  

Frederick Taylor, aktiv i början av 1900-talet, menade att “ledarskap är en sann vetenskap 

som vilar på tydligt definierade lagar, regler och principer” (Kiechel, 2012, s. 64-65). 

Taylors teorier ämnade till att optimera effektivitet och skapa så mycket resultat som var 

mänskligt möjligt under en begränsad tidsperiod (Kiechel, 2012, s. 64-65; Towne, 2014, 

s. 10). Under den första tidsperioden var även Henri Fayol aktiv forskare inom ledarskap 

utvecklade 14 principer för ledarskap och även fem processer viktiga för ett effektivt 

ledarskap (Fells, 2000, s. 345-346 & 357). I ett vidare försök att på ett vetenskapligt sätt 

förbättra effektiviteten genomförde Mayo et al. studier under 1930-talet som blivit kända 

som Hawthorne-studierna, och som är några av de viktigaste studierna som gjorts på 

industrin inom socialvetenskapen (Carey, 1967, s. 403; Kiechel, 2012, s. 65). Kiechel 

argumenterar vidare att dessa studier gjorde forskarna medvetna om att arbetarnas känslor 

är värda att ta hänsyn till, då arbetarna själva hade en rimlig kontroll över hur mycket de 

var beredda att prestera beroende på omständigheterna. De nya insikterna använde Taylor 

och andra forskare att ytterligare driva på effektivitetssträvan med en människosyn där 

arbetaren ansågs fortsatt underlägsen och ämnade att manipuleras mot högre resultat 

(Kiechel, 2012, s. 66).  

Under den andra perioden började denna människosyn förändras och ett synsätt 

grundlades där man ansåg att människor är som mest produktiva om de blir respekterade 

och får bemyndigande att lösa problem själva (Kiechel, s. 66-68). Denna förändring drevs 

till en början av Drucker, som under 1940-talet grundade den syn på ledarskap vi har idag 

genom att han propagerade för att byta ut vokabulär och tankesätt där chef blev ledare 

och arbetare blev anställd (Kiechel, 2012, s. 66; White, 2010, s. 71). Även Parker-Folletts 

tankar kring att söka vinna-vinna-lösningar på problem, konstruktiva konfrontationer och 

“makt med” istället för “makt över” fick stort genomslag under den andra perioden 

(Kiechel, 2012, s. 66). McGregor utvecklade i början av 1960-talet en teori om 

människors motivationsfaktorer som fick stort genomslag (Kiechel, 2012, s. 66-67; 
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Kopelman et al., 2008, s. 255). Han menade att man kunde se människor antingen via 

Teori X, som innebär att människor är genuint lata och måste övervakas noggrant för att 

genomföra sina uppgifter, eller via Teori Y, som innebär att människor vill hitta en 

mening i sitt arbete och kommer att bidra positivt till företaget om arbetet är väl upplagt 

(Kiechel, 2012, s. 67; Kopelman et al., 2008, s. 255-256).  

Under den andra perioden började även ledarskapsforskningen inkludera strategitänk, där 

Drucker ledde forskningen (Kiechel, 2012, s. 67-68). Författaren menar att Drucker 

hävdade att ledarskap måste röra sig från att vara ett passivt beteende till att bli proaktivt 

och försöka förändra omgivningen runtomkring företaget och leta efter tillväxt-

möjligheter till större grad än man gjort tidigare. Argumentationen var att målsättning och 

strategiskt tänkande kunde tillåta företagens resultat att växa ytterligare, ett tankesätt som 

även drev fram konsultföretag inom området i och med grundandet av Boston Consulting 

Group (Kiechel, 2012, 2. 68). Mintzberg kategoriserade, under 1970-talet, ledarskap i tre 

grupper och tio roller baserat på en extensiv studie av fem högt ställda chefer på olika 

företag (Fells, 2000, s. 348-349; Hales, 1986, s. 94). Mintzbergs introducerade även, 

under samma årtionde, en teori som konkretiserade det breda och komplexa begreppet 

strategi ner till fem underkategorier: plan, mönster, position, perspektiv och spel 

(Mintzberg, 2009, s. 9-13) 

Det strategiska tänkandet inom ledarskap fick en ny inriktning under den sista perioden 

av ledarskapsseklet; strategin blev inriktad mot att skapa värde för aktieägarna (Kiechel, 

2012, s. 70). Michael Porter bidrog till att göra strategier mer akademiska än de varit 

tidigare bland konsulter, och gav dem även verktyg att utgå från så som nedbrytandet av 

värdekedjan till mindre delar för mer effektivt och detaljrikt granskande samt förbättring 

(Kiechel, 2012, s. 71). Balansen mellan strävan efter mer resultat mot ökade krav och 

förväntningar från allmänheten om mer mänsklig produktionskedja har varit tongivande 

under den andra perioden, och är fortfarande något företagen arbetar med (Kiechel, 2012, 

s. 72). Utvecklingen har dock, menar författaren, under 2000-talet fokuserat mer och mer 

på hur ett relationsorienterat ledarskap kan ge såväl arbetsglädje hos medarbetarna som 

resultat hos företaget. Detta reflekteras i bland annat att böcker om lärande organisationer, 

gruppdynamik, värdet av organisationslojalitet, kundnöjdhet och liknande har blivit 

återkommande på topplistor, och affärsutbildningar har gått från att “utbilda chefer” till 

att “hjälpa ledare att utvecklas” (Kiechel, 2012, s. 74).  

Framöver menar Kiechel (2012, s. 75) att de största utmaningarna för företagens 

ledarskap kommer att vara att ta hand om och utveckla medarbetarnas kreativitet och 

innovationsförmåga, för att ytterligare kunna utveckla företaget. Detta, tillsammans med 

ytterligare krafttag mot diskriminering och mobbning på arbetsplatsen, menar författaren 

är nästa steg för ledarskapsutvecklingen för att öka effektiviteten i ledarskapet.  

4.1.2. Coachande ledarskap 

Kellheim & Weide (2013, s. 80-81) menar att det coachande ledarskapet utvecklats ur en 

kombination av idrotten, affärslivet och beteendevetenskapen och därmed berör frågor 

om hur resultat och mål kan uppfyllas samt hur individer kan förändra sitt beteende 

genom att öka medvetenheten och därmed fatta aktiva beslut. Berg (2007, s. 15) definierar 

coaching som ”Att uppmuntra och stödja individ eller team att utveckla sitt sätt att tänka, 

vara och lära, samt utveckla sina positiva känslor, för att nå viktiga personliga mål 

och/eller organisationsmässiga mål”. Coachning grundas på att hjälpa individen att själv 

nå sina mål genom att ställa konstruktiva frågor, främja alternativa synsätt genom förslag 

och feedback för att på så vis hjälpa individen att utveckla sina talanger (Berg 2007, s. 
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15; Kellheim & Weide, 2013, s. 30-31).  Fyra centrala utvecklingsområden för 

framgångsrik coachande är individens tankerepertoar, handlingsrepertoar, inlärnings-

repertoar samt känslorepertoar (Berg, 2007, s. 16). Enligt författaren avser tankerepertoar 

individens mentala kartor som är grunden för att läsa, tolka och hantera omgivningen, 

handlingsrepertoaren berör vilket beteende eller metod individen använder för att hantera 

de situationer som uppstår. Berg (2007, s. 16) menar att inlärningsrepertoaren innefattar 

individens användning av olika metoder för att införskaffa ny kunskap där självreflektion 

och feedback är några exempel. Enligt författaren innebär utvecklingen av individens 

känslorepertoar att anamma ett optimistiskt förhållningssätt som främjar självförtroende, 

trygghet och öppenhet. 

För att ställa frågor, utmana och utveckla individen i dennes repertoarer finns tre 

grundfrågor som är centrala i all typ av coachning: Var befinner du dig? Vad vill du? Hur 

ska du nå ditt mål? (Berg, 2007, s. 19). I processen kring individens utveckling ställer 

coachen konstruktiva frågor för att få individen att omtolka situationen eller målen för att 

därigenom undersöka alternativa tillvägagångssätt (Berg, 2007, s. 19; Kellheim & Weide, 

2013, s. 112-113). Vidare menar författarna att denna process möjliggör för individen att 

lära av sina egna reflektioner och tillvägagångssätt för att därigenom uppnå sina mål. 

4.1.3 Situationsanpassat ledarskap 

Teorin om situationsanpassat ledarskap utvecklades av Hersey och Blanchard och 

presenterades i en bok år 1969 (Blanchard et al, 1993, s. 22-23). Författarna menar att 

ledares analytiska förmåga inte kan överskattas utan att ledare måste identifiera 

indikationer från omgivningen (Hersey & Blanchard, 1982, s. 149). Enligt författarna 

krävs det att ledarna utöver god analysförmåga även tillämpar en anpassad ledarskapsstil 

utifrån omgivningens förutsättningar. Enligt Hersey och Blanchard (1982, s. 150) har det 

under en längre tid funnits ett behov av en specifik situationsanpassad modell inom 

ledarskapsforskningen. 

Det situationsanpassade ledarskapet är baserat på tre faktorer: (1) Omfattningen av 

vägledning och direktiv (uppgiftsbeteende) som ledaren ger; (2) utsträckningen av 

emotionellt stöd (relationsbeteende) ledaren ger; och (3) färdigheten (mognad) som 

medarbetare har vid genomförandet av specifika arbetsuppgifter eller funktioner (Hersey 

& Blanchard, 1982, s. 150). Vidare menar författarna att denna ledarstil är oberoende av 

ledarens roll eller uppgiftart och ämnar att främja effektiviteten i interaktionen med andra. 

Trots att det situationsanpassade ledarskapet berör olika intressenter så fokuserar 

ledarskapet på relationen mellan ledare och medarbetare (Hersey & Blanchard, 1982, s. 

150). I situationsanpassat ledarskap bestäms mognadsgraden av medarbetarens förmåga 

och vilja att leda sitt eget beteende och är unika för en specifik uppgift, därmed kan 

medarbetares mognadsgrad variera mellan olika uppgifter (Hersey & Blanchard, 1982, s. 

151). Eftersom det situationsanpassade ledarskapet grundas på relationen mellan ledare 

och medarbetare finns det inget enskilt beteende som är framgångsrik i samtliga 

situationer utan ledarskapsstilen anpassas utifrån det den specifika relationen kräver 

(Hersey & Blanchard, 1982, s. 151-152). Enligt författarna finns det fyra olika 

mognadsgrader som i sin tur påverkar ledarens relations- och uppgiftsbeteende, 

tillsammans bestämmer dessa tre aspekter vilket beteende ledaren bör anamma. Ledaren 

kan välja anpassa sitt ledarskap mellan fyra olika beteenden, delegerande, deltagande, 

säljande samt beordrande (Hersey & Blanchard, 1982, s. 151-152). 

Beordrande ledarskap innebär att ledaren beordrar medarbetaren vad som skall utföras 

och hur det bör göras (Hersey & Blanchard, 1982, s. 153). Enligt författarna är denna 
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ledarskapsstil passande då medarbetaren har låg mognadsnivå och är både ovillig och 

inkapabel till att ta ansvar över genomförandet av arbetsuppgiften, vilket leder till att 

ledarskapet har högt uppgiftsbeteende och lågt relationsbeteende. Säljande ledarskap 

innebär att ledaren dirigerar och stöttar medarbetaren för att uppnå bästa resultat (Hersey 

& Blanchard, 1982, s. 153). Författarna menar att denna ledarskapsstil är fördelaktig då 

medarbetaren har motivation och vilja men att genomföra arbetet men har lägre 

mognadsnivå och är inkapabel att ta ansvar över genomförandet, vilket innefattar att 

ledarskapet har högt uppgiftsbeteende och högt relationsbeteende. Deltagande ledarskap 

innebär att ledaren kommunicerar och interagerar med medarbetaren för att skapa 

förståelse och motivera medarbetaren att använda de kunskaper som medarbetaren redan 

innehar (Hersey & Blanchard, 1982, s. 153). Enligt författarna är denna ledarskapsstil 

passande då medarbetaren har högre mognadsnivå och är kapabla men ovillig till att ta 

ansvar över genomförandet av arbetsuppgiften, och ledarskapet har därför lågt 

uppgiftsbeteende och högt relationsbeteende. Delegerande ledarskap innebär att ledaren 

bidrar till att identifiera arbetsuppgifter, genomförandet av uppgiften delegeras därefter 

ut och medarbetaren får självständigt genomföra arbetet för att uppnå bästa resultat 

(Hersey & Blanchard, 1982, s. 153). Författarna menar att denna ledarskapsstil är 

fördelaktig då medarbetaren har hög motivation och vilja är kapabel att ta ansvar över 

genomförandet, vilket innebär att ledarskapet har lågt uppgiftsbeteende och relations-

beteende. 

4.2 Ledarskapsutvecklingsprogram 

4.2.1 Historisk återblick inom ledarskapsutvecklingsprogram 

Trots att ledarskap är ett ämne forskare studerat ingående under det senaste seklet, är 

ledarskapsutbildning ett relativt nytt forskningsområde (Avolio, 2007, s. 25). Under 

1980-talet började forskare på allvar undersöka ämnet, och teorin om jobbtilldelning 

utvecklades i Storbritannien och spreds sedan vidare mot USA ett decennium senare 

(Day, 2000, s. 598). Genom att undersöka korrelationen mellan ledares uppgifter jämfört 

med deras personliga utveckling kunde forskarna konstatera att mer utmanande uppgifter 

gav ledarna erfarenheter som i sin tur påverkade deras förmåga att hantera risker och 

relationer, fatta beslut och även genomföra dem (Ohlott, 2003, s. 20). Även 

handlingslärande blev populärt under 1980-talet, där de praktiska aspekterna av 

utbildningen värdesattes gentemot de teoretiska klassrumsmetoder som använts tidigare 

(Dotlich & Noel, 1998, s. 1; Day, 2000, s. 601).  

Under 1980-talet växte även teorin om informellt och formellt mentorskap fram (Chao et 

al., 1992, s. 619-620). Enligt författarna skiljer sig strukturen åt i mentorskapsrelationen, 

där det informella mentorskapet uppkommer spontant och är, till skillnad från det 

formella, inte arrangerat av organisationen på förhand (Chao et al., 1992, s. 620).  

En populär metod att utvärdera ledarskapsutbildningar, 360-graders återkoppling, 

utvecklades under 1990-talet och blev årtiondets mest uppmärksammade nyhet inom 

ledarskapsforskningen (Atwater & Waldman, 1998, p. 423). Metoden innebär att 

huvudpersonen får återkoppling angående sina prestationer från intressenter på många 

olika positioner som interagerar med huvudpersonen: ledare, medarbetare, anställda och 

ibland även kunder (Warech et al., 1998, s. 449-450). Då information hämtas från många 

olika håll ges en fullständig bild av de områden huvudpersonen bör utveckla (Warech et 

al., 1998, s. 449-450). Under 1990-talet blev även chefscoachning populärt, där chefer får 

möjlighet att reflektera över och hantera problem som inte alltid prioriteras i det 
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vardagliga arbetet (Hall et al., 1999, s. 39-40). Under coachningen är endast chefen och 

coachen inblandade i ett intimt samtal, vilket författarna menar ger möjlighet till personlig 

hjälp och riktad feedback för att hjälpa chefen med den personliga karriären och 

organisatoriska problem.  

Nätverkande var en annan populär metod inom forskningsområdet under 1990-talet, där 

fokus flyttades från de problem som skulle lösas och vilka tillvägagångssätt som var mest 

effektiva, till vilken person som var bäst lämpad att hantera situationen (Day, 2000, s. 

596). Författaren menar vidare att denna metod är mest gynnsam när den kombineras med 

de tre ovanstående stora metoderna: mentorskap, 360-graders återkoppling samt chefs-

coachning.  

Dagens ledarskapsutvecklingsprogram väljer ofta att ytterligare komplettera de formella 

utbildningarna med självutveckling för ledarna (Orvis & Ratwani, 2010, s. 657). 

Författarna menar att denna förändring innebär stora utmaningar inom området, då 

utbildningarna måste bli allt mer individualiserade för att möta de krav nutidens arbetsliv 

ställer.  

4.2.2 Varför används utvecklingsprogram? 

Företag väljer att investera i utvecklingsprogram av olika anledningar. Avolio et al. 

(2010, s. 642) genomförde en undersökning av de finansiella fördelar av ledarskaps-

utvecklingsprogram med en stor spridning av resultat, där de företag som fick sämst 

resultat av utbildningen visade en slutsumma på minus 3,8 miljoner kronor medan det 

företag som gjorde bäst resultat visade en vinst på 48 miljoner kronor. Dessa siffror menar 

författarna visar på att företag kan förvänta sig en avsevärd monetär vinst på att investera 

i utvecklingsprogram. Dock påpekar Avolio et al. (2010, s. 643) att en investering i 

medarbetarnas kompetens kan ses som en nödvändig kostnad kopplad till affärs-

verksamheten i sig, viktig på andra sätt än det rent finansiella. En tidig investering i 

medarbetarnas utveckling kan skapa ett bättre arbetsklimat, minska personalomsättning 

och därmed även rekryteringskostnader, förbättra företagets image och även göra det 

lättare för företaget att rekrytera ny kompetent personal (Avolio et al., 2010, s. 643). 

4.2.3 Bedömning av ledarskapsutvecklingsprogram 

Ledarskapsutbildningsprogram kan vara en kostsam investering för företag, vilket i 

dagens konkurrenskraftiga affärsklimat medför att utvärdering av investeringens värde 

blir vitalt (Avoilo et al., 2010, s. 633). Brinkerhoff (1987, s. 6) argumenterar även för att 

företag, utan att utvärdera programmen, inte kan veta hur de bäst utvecklar dem.  

En utvärderingsstrategi kan vara antingen summerande eller formativ och därmed ha 

olika ändamål (Brown & Gerhardt, 2002, s. 953; White & Branch, 2001, s. 76). 

Författarna menar vidare att en summerande utvärdering bygger på ett synsätt där 

utvecklingsprogrammet ses som komplett och där utvärderingen syftar till att utröna 

huruvida programmet bör fortgå eller inte.  En summerande utvärdering används med 

fördel för att skapa en kvantitativ bild av utvecklingsprogrammet prestationer med ett 

konkret resultatbaserade mått (Brown & Gerhardt, 2002, s. 977). En formativ utvärdering 

ser utvecklingsprogrammet som en process under utveckling där utvärderingen syftar till 

att klargöra vilka delar i utbildningen som bör förbättras för maximal utdelning (Brown 

& Gerhardt, 2002, s. 953; White & Branch, 2001, s. 76). Den formativa utvärderingen 

kan baseras både på kvalitativ och kvantitativ data och syftar till att förklara varför resultat 

av utbildningen uppfyller förväntningarna eller ej, och vilka åtgärder företaget kan vidta 

för att förbättra utbildningen utifrån utvärderingen (Brown & Gerhardt, 2002, s. 977).  



 

19 

 

4.2.3.1 Avkastning på investering 

Avkastning på investering är det mest vedertagna sättet att objektivt bedöma en 

investerings ekonomiska resultat, något Phillips (1997, s. 1) menar är ett bedömnings-

kriterium som även bör gälla för utbildningsinvesteringar. Detta trots att författaren även 

menar att bedömningen är en komplicerad process, som länge ansågs vara omöjlig att 

beräkna på ett rättvisande sätt för kompetensutveckling. Avolio et al. (2010, s. 633) har 

vidareutvecklat Phillips resonemang och genererat en anpassad bedömningsstrategi för 

avkastning på investeringar i ledarskapsutveckling. Vidare menar Avolio et al. (2010, s. 

642-643) att strategin är lämplig för att uppskatta så väl potentiell avkastning före 

utbildningen är genomförd som faktisk avkastning av en fullföljd utbildning. Författaren 

påpekar dock att denna bedömningsstrategi endast fokuserar på finansiella resultat av 

investeringar i ledarskapsutveckling, och därmed utesluter andra relaterade följder av 

utbildningen (Avolio et al., 2010, s. 643).   

4.2.3.2 Självuppskattning 

En central bedömningsmetod för utbildningar inom organisationer är självuppskattning, 

en subjektiv metod Donaldson och Grant-Vallone (2002, s. 246) menar hotar 

tillförlitligheten i bedömningen eftersom respondenter vill ge svar som framställer dem 

själva på ett fördelaktigt sätt. Beteenden respondenten uppskattar vara gynnsamma 

kommer att överdrivas, samtidigt som mindre önskvärda beteenden reduceras i svaren 

(Donaldson & Grant-Vallone, 2002, s. 247; Yammarino & Atwater, 1997, s. 36-37). 

Metoden används trots dessa invändningar eftersom de är lättillgängliga, menar 

författarna, och ger även information om deltagarnas egna uppfattningar, något som per 

definition är subjektivt.  

4.2.3.3 360-graders återkoppling 

360-graders återkoppling belyser och utvärderar ledarskapsutvecklingsprogram på ett sätt 

som ämnar att ge en subjektiv bedömning på ett nyanserat och strukturerat sätt ge 

återkoppling till ledaren och dennes utveckling (Warech et al., 1998, s. 449-450). Enligt 

författaren ger metoden medarbetare, kunder, chefer samt andra intressenter möjlighet att 

ge återkoppling till ledaren och dennes prestationer. Genom denna strukturerade bild av 

flertalet intressenters uppfattningar av ledaren ämnas ledarens självinsikt att höjas vilket 

gör personen till en bättre, mer effektiv ledare (Conger & Toegel, 2002, s. 333). Kritik 

som riktas mot användningen av denna utvärderingsmetod är att återkopplingen som ges 

har en tendens att i allt för stor utsträckning baseras på en persons egenskaper snarare än 

personens förmåga att utföra uppgifter (Conger & Toegel, 2002, s. 346). Vidare menar 

författarna att metoden används vid enstaka tillfällen istället för att ge kontinuerlig 

återkoppling över ledarens utveckling.   

4.3 Rollstress 

Studien kring rollstress ämnar att generera en förståelse kring huruvida den rådande 

miljön påverkar individen, i synnerhet dennes fysiska och mentala hälsa (Kahn et al., 

1964, s. 11). Den rådande arbetsmiljön skapar förutsättningar för aktiviteter och 

beteenden för individen, dessa förutsättningar genererar sedan olika roller som individen 

kan och stundom förväntas ta i olika situationer (Kahn et al., 1964, s. 13). Författarna 

menar att synliggörandet av olika roller öppnar upp för att tilldela rollinnehavaren olika 

attribut, förväntningar, krav och krafter som påverkar rollinnehavaren på olika vis.   
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4.3.1. Historisk återblick inom rollstress 

Rollstress introducerades inom organisationsforskningen av Kahn et al. år 1964 (Tubre 

& Collins, 2000, s. 155). Tillsammans med Katz och Kahn (1978) anses de vara grundare 

inom ämnet (Örtqvist, 2007, s. 13). Kahn et al. (1964, s. 18-26) menade att de krav som 

förknippas med huvudpersonens kan orsaka rollstress, som författarna delade upp i två 

faktorer: rollkonflikt och rollambiguitet. Författarna menade att rollkonflikt kan 

uppkomma som fem separata delar: enkel avsändarkonflikt, multipel avsändarkonflikt, 

intern rollkonflikt, personlig rollkonflikt samt rollöverbelastning. Rollambiguitet menade 

Kahn et al. (1964, s. 22-26) grundas på otillräcklig information vilket kan uttryckas på 

flertalet olika sätt och vara så väl objektivt som subjektivt. 

Under slutet av 60-talet utvecklades den teori om rollstress som Kahn et al. grundade, 

men först år 1970 introducerades en systematisk metod att samla in empiriskt material 

(Rizzo et al., 1970, s. 150). Metoden blev känd som Rizzo et al.-skalan och fick en hög 

genomslagskraft ända in på 2000-talet (Tubre & Collins, 2000, s. 156; Van Sell et al., 

1981, s. 46 och s. 64; Sawyer, 1992, s. 130).  

Sawyer (1992, s. 131) menar att det, sedan Kahn et al. (1964) grundade konceptet 

rollstress, har det myntats andra definitioner och tolkningar av begreppet, så som 

Doughterty och Pritchard (1985) som fokuserade på deltagarnas förväntningar om 

chefens prioriteringar. Den beskrivning av rollstress som dock oftast återfinns i 

litteraturen grundas på Kahn et al:s forskning från 1964 (se exempelvis Sawyer, 1992, s. 

130; Tubre & Collins, 2000, s. 155; Van Sell et al., 1981, s. 44; Örtqvist, 2007, s. 13). 

Rollöverbelastning var från början en del av en komplex kombination av aspekter från 

multipel avsändarkonflikt till personlig rollkonflikt enligt Kahn et al:s (1964, s. 18-20) 

grundläggande rollteori, där författaren menade att för många roller under tidspress gjorde 

det omöjligt för huvudpersonen att uppnå alla förväntningar. Då mer forskning 

genomfördes på området distanserades rollöverbelastning allt mer från rollkonflikt, och 

utvecklades till en egen huvudfaktor inom rollstress tillsammans med rollkonflikt och 

rollambiguitet (Örtqvist, 2007, s. 17). 

4.3.2. Rollkonflikt 

Samhällets uppfattning av olika roller medför även att olika parter, inklusive 

huvudpersonen själv, av den rådande miljön kan ha olika förväntningar på den specifika 

rollen men även på rollinnehavaren, vilket skapar en psykologisk konflikt som är grunden 

för rollkonflikt (Kahn et al., 1964, s. 18-19). Kahn et al. (1964, s. 19-20) menade i sin 

forskning att en individs rollkonflikt kan brytas ner i fem separata konflikter: enkel 

avsändarkonflikt, multipel avsändarkonflikt, intern rollkonflikt, personlig rollkonflikt 

samt rollöverbelastning. Som tidigare nämnts så har rollöverbelastning utvecklats och 

anses i dagens forskning utgöra en separat huvudfaktor till rollstress (Örtqvist, 2007, s. 

17), vilket medför att vi hädanefter kommer att behandla rollöverbelastning separat.  

Enligt Kahn et al. (1964, s. 19-20) uppstår enkel avsändarkonflikt genom att en enskild 

rollgivare har flera konfronterande krav eller förväntningar på huvudpersonen, vilket 

skapar rollkonflikt. Multipel avsändarkonflikt skapas enligt författaren då fler rollgivare 

utsätter huvudpersonen för konflikterande krav och förväntningar. Ett exempel på 

multipel avsändarkonflikt är när huvudpersonens arbetsledare ställer krav på mer kontroll 

som motsäger de anställdas krav på mer frihet, vilket leder till rollkonflikt för 

huvudpersonen (Kahn et al., 1964, s. 20). Enligt författarna bildas den tredje typen av 

rollkonflikt, intern rollkonflikt, om huvudpersonen har en roll i en grupp vars 
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förväntningar och krav motstrider en annan roll som huvudpersonen innehar i en annan 

grupp. Ett exempel på intern rollkonflikt är hur en arbetsrelaterad roll som kräver att 

huvudpersonen slutför sitt arbete hemma konfronteras med rollen som familjemedlem 

som kräver närvaro och att jobbet sätts åt sidan, vilket medför att huvudpersonen utsätts 

för rollkonflikt (Kahn et al., 1964, s. 20). Den fjärde, och numera sista, aspekten av 

rollkonflikt är personlig rollkonflikt som uppkommer då huvudpersonens värderingar inte 

överensstämmer med de värderingar som rollen inkluderar för rollinnehavaren (Kahn et 

al., 1964, s. 20). Enligt författarna är ett exempel på en personlig rollkonflikt när 

huvudpersonens värderingar om miljöfrågor inte korrelerar med ett företagets 

affärsmodell som exploaterar miljön. De motstridiga värderingarna skulle enligt 

författarna leda till personlig rollkonflikt för huvudpersonen (Kahn et al., 1964, s. 20).  

4.3.3 Rollambiguitet 

Utöver de olika delarna av rollkonflikt kan huvudpersonen möta andra svårigheter och 

problem förknippade med rollen som personen i fråga innehar, där många problem kan 

härledas till otillräcklig information (Kahn et al., 1964, s. 21). För att få djupare förståelse 

kring rollambiguitet menar författarna att det är centralt att förstå skillnaden mellan 

objektiv och subjektiv rollambiguitet. Den objektiva delen består av faktorer i 

omgivningen medan subjektiv rollambiguitet grundas i personliga faktorer (Kahn et al., 

1964, s. 22). Enligt författarna är ett exempel på en objektiv rollambiguitet oklarheter i 

rollgivares instruktioner, medan huvudpersonens sätt att hantera och tolka instruktionerna 

skapar den subjektiva rollambiguiteten. Kahn et al. (1964, s. 24-25) beskriver olika 

situationer som kan framkalla rollambiguitet, något som sedan har konkretiserats av olika 

författare (se exempelvis Sawyer, 1992, s. 134; Van Sell et al, 1981, s. 44). Vi har valt att 

lyfta fram en artikel av Van Sell et al. (1981, s. 44) som exemplifierar rollambiguitet på 

ett konkret och pedagogiskt vis:  

“Rollambiguitet kan visa sig på ett eller flera av följande sätt: (1) där informationen om 

vilka förväntade resultat som ska nås - A, B eller C - av en roll är otydligt; (2) där 

personen förstår att det förväntade resultatet är A, men det är oklar information 

angående vilket beteende som genererar i resultat A; eller (3) där beteendet är givet men 

konsekvenserna av beteende A är otydligt”  

4.3.4 Rollöverbelastning 

Rollöverbelastning härstammade ursprungligen från Kahn et al:s (1964) faktor 

rollkonflikt, men betraktas numera som en enskild faktor bakom rollstress trots att 

innebörden och orsakerna till faktorn är desamma som vid grundandet (Örtqvist, 2007, s. 

17). Rollöverbelastning skapas genom att rollgivare tillskriver huvudpersonen en sådan 

arbetsmängd och krav att denne omöjligen kan genomföra allt som förväntas (Kahn et al., 

1964, s. 20). Rollöverbelastning uttrycks ofta genom att huvudpersonen måste finna vägar 

att prioritera bland de krav som ställs, därmed kan rollöverbelastning tolkas som en 

komplex kombination av aspekter från multipel avsändarkonflikt och personlig 

rollkonflikt (Kahn et al., 1964, s. 20). Abdel-Halim (1981, s. 264-265) definierar 

rollöverbelastning som “avsaknaden av tillräckliga resurser nödvändiga för att uppnå 

rollförväntningar eller -krav”. Författaren exemplifierar rollöverbelastning som en känsla 

av att arbetsuppgifterna överstiger mängden arbete en person kan göra, eller som en 

känsla av att arbetsbelastningen ökar kontinuerligt.  
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4.3.5 Orsaker till rollstress 

4.3.5.1 Wincent och Örtqvists modell över rollstress 

Wincent och Örtqvist (2009) har tagit fram en modell som lyfter fram orsakerna bakom 

rollstress i en svensk studie. Författarna föreslår tre huvudfaktorer: teknologi, omgivning 

och personlighet. 

Inom modellens teknologifaktor finns två viktiga aspekter, kunskap om arbetsuppgiften 

samt dess variation. Arbetsuppgifter kan variera mellan att vara rutinmässiga och väl 

förstådda uppgifter som upprepas dagligen, till att vara mer sporadiskt återkommande 

uppgifter som därmed är svårare att förstå och influera (Wincent & Örtqvist, 2009, s. 

229). Huruvida uppgiftsutformningen är rutinmässig eller sporadisk menar författarna i 

sin tur påverkar hur de sociala koderna i omgivningen är utformade för att leda 

huvudpersonens beteende. Sporadiska uppgifters normer, attityder, kontextbaserade 

efterfrågan och förhandlingar mellan intressenter kommer att skapa en mindre trygg 

arbetsmiljö med mer konflikter och osäkerhet om vad som bör göras i jämförelse med de 

trygga rutiner som finns i dagligen upprepade arbetsuppgifter (Wincent & Örtqvist, 2009, 

s. 230). Dessa otydligheter menar författarna kan skapa rollkonflikt då de ofta bidrar med 

inkonsekvens i prioriteringar och förväntningar. Otydligheten kan även skapa 

rollambiguitet tack vare de säregna roller uppgifterna skapar kontinuerligt (Wincent & 

Örtqvist, 2009, s. 230). Vidare menar författarna att även rollöverbelastning kan inträffa 

till orsak av säregna uppgifter, då de ofta kräver mer uppmärksamhet, tillsyn och energi 

än dess rutinmässiga motsats. 

I Wincent och Örtqvists (2009, s. 230) modell för orsaker till rollstress återfinns två i 

huvudsak bidragande faktorer inom omgivningen: konkurrenssituationen och dynamik. 

Dessa faktorer menar forskarna bidrar till en miljö som kan verka påfrestande för 

huvudpersonen och på så vis lägga grunden till rollstress. I en konkurrenskraftig bransch 

kan krav komma att stärkas och intressenter kan ibland ställa orimliga krav och i 

förlängningen rollstress (Wincent & Örtqvist, 2009, s. 230). Vidare menar författarna att 

denna miljö med höga krav på konstant förbättring dels kan leda till rollöverbelastning, 

och kan även bidra till en osäkerhet i hur huvudpersonen bör bete sig för att uppnå kraven 

vilket i sin tur leder till rollambiguitet. 

En hög dynamik i omgivningen innebär att kundförväntningar ändras snabbt och 

konkurrenters handlingar är svåra att förutse, vilka båda kan skapa problem för 

huvudpersonen och dess organisation (Miller & Friesen, 1983, s. 233). En sådan miljö 

kommer inte bara att skapa rollkonflikt, då de föränderliga kraven skapar mängder av 

olika förväntningar på huvudpersonen, utan de många olika krav huvudpersonen upplever 

kan ge ett intryck av att målen är ouppnåeliga utifrån omständigheterna och därmed skapa 

rollöverbelastning. En hög dynamik menar författarna även kommer att bidra med en 

osäkerhet kring hur rollerna ska prioriteras och genomföras, vilket i sin tur gör att 

huvudpersonen utvecklar rollambiguitet (Wincent & Örtqvist, 2009, s. 230). 

Den sista faktorn Wincent och Örtqvists (2009, s. 230) modell framhäver som en orsak 

till rollstress är personliga egenskaper hos huvudpersonen. Författarna understryker tre 

egenskaper som särskilt viktiga i frågan om rollstress: prestationsbehov, tolerans för 

osäkerhet samt internt kontrollfokus. Genom att huvudpersonen har ett stort 

prestationsbehov kommer denna ta mer initiativ och spendera tid på att kontrollera 

händelser kring arbetsuppgiften (Wincent & Örtqvist, 2009, s. 230). Detta menar 

författarna i sin tur kommer att influera situationen på ett sådant sätt att rollambiguitet 

undviks. Genom att mer fokus läggs på tidsplanering, och huvudpersonen tar större 
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kontrollen över både arbetssituationen och rollens utformande, kommer såväl 

rollkonflikt, rollambiguitet samt rollöverbelastning att minska (Wincent & Örtqvist, 

2009, s. 230). 

En högre tolerans för osäkerhet gör att huvudpersonen uppfattar otydliga och utmanande 

situationer som motiverande snarare än hotfulla, vilket gör att en situation som skulle 

kunna uppfattas som konflikterande roller av huvudpersonen istället ger huvudpersonen 

motivation att söka nya sätt att lösa rollrelaterade problem (Wincent & Örtqvist, 2009, s. 

231). Detta kan, enligt författarna, både undvika källan till rollkonflikt men även betyda 

att huvudpersonen adresserar otydliga roller och på så vis undkommer rollambiguitet. 

Den sista orsaksfaktorn i Wincent och Örtqvists (2009, s. 231) modell är internt 

kontrollfokus som innebär att huvudpersonen anser att den kan kontrollera miljön 

omkring sig och på så vis undvika problem. Detta menar författarna kan leda till att 

personen aktivt engagerar sig i att påverka hur sin roll är utformad tillsammans med 

intressenter för att undvika konflikterande roller. Huvudpersonen kommer troligtvis även 

aktivt ifrågasätta otydliga roller och därmed undvika rollambiguitet, samt genom 

diskussioner tillsammans med intressenter säkerställa att arbetet huvudpersonen 

förväntas göra är genomförbart och därmed frångå rollöverbelastning (Wincent & 

Örtqvist, 2009, s. 231). 

4.3.5.2. Andra orsaker bakom rollstress 

Utöver Wincent och Örtqvists (2009) modell finns andra studier som pekar på olika 

orsakssamband med rollstress. Lagace et al. (1993, s. 110-111) visade att det förelåg en 

skillnad i personers nivå av rollstress korrelerat med kvaliteten i personernas relation med 

sin rollgivare, som var dess närmsta ledare. De medarbetare som klassades som 

utegruppen hade sämre kontakt med ledaren, färre interaktionstillfällen och visade även 

på högre nivåer av rollambiguitet och rollöverbelastning (Lagace et al., 1993, s. 116). 

Medarbetarna som klassades som innegruppen, och hade en bra relation med sin ledare, 

var mer benägna att bli befordrade, och fick mer information om företaget i allmänhet 

samt sin egen uppgift, vilket författarna menar hjälpte innegruppen att undvika 

rollkonflikter. Bra förhållanden mellan ledare och personal hjälper företaget att undvika 

rollstress hos personalen, vilket grundas i att personalen då får tydlig information som är 

såväl kvalitativ som kvantitativ (Lagace et al. 1993, s. 117-118). Författarna menar vidare 

att chefer därför, om de inte vill förbättra relationen för att uppnå önskvärt resultat, bör 

ge sina medarbetare tydlig information för att undvika rollstress. Studien visade även att 

utegruppen hade en högre rollambiguitet än innegruppen, något författarna menar 

berodde på att utegruppen hade svårigheter att prioritera sin tid mellan olika 

arbetsuppgifter (Lagace et al., 1993, s. 116). Författarna föreslår att detta bör avhjälpas 

genom att chefen ger sina medarbetare tydliga instruktioner i vilka arbetsuppgifter som 

bör prioriteras framför andra för att undvika att personalen upplever rollambiguitet.  

Bolino och Turnley (2005, s. 744) visade att det förelåg en korrelation mellan 

Organisationsmedborgarbeteende (OCB) och rollöverbelastning. Organ (1997, s. 91) 

definierar begreppet OCB som “[…] bidrag till upprätthållande och förbättring av den 

sociala och psykologiska kontext som stödjer verkställande av uppgifter”. De anställda i 

ett företag som engagerar sig i OCB är därmed villiga att anstränga sig mer än vad som 

förväntas av företaget för att bidra till en bra funktionalitet inom organisationen (Bolino 

& Turnley, 2005, s. 740). OCB har tidigare förknippats med mängder av bra påföljder för 

företaget, så som höjt social kapital, ökad effektivitet och produktivitet (Bolino et al., 

2002, s. 507-512) Individuellt initiativtagande är en extrem variant av OCB som 
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Podskaoff et al. (2000, s. 524) definierar som “[…] engagemang i uppgiftsrelaterade 

beteenden på en nivå som är så långt bortom minimikraven eller förväntad nivå att det 

karaktäriseras som frivilligt”. Denna nivå menar författaren exemplifieras av att frivilligt 

jobba på helger, komma tidigt till kontoret eller stanna sent eller ta på sig ytterligare 

arbetsuppgifter utöver sina egna. Individuellt initiativtagande har Bolino och Turnley 

(2005, s. 744-747) kunnat visa leder till rollöverbelastning. Författarna föreslår därför att 

företag bör uppmuntra medarbetarna att engagera sig i en rimlig nivå av OCB, då det 

leder till bra resultat för företaget, men vara uppmärksamma på rollöverbelastning och 

hjälpa sina medarbetare att minska eventuell uppkommen rollstress.  

4.3.6 Hantera rollstress 

Pareek (2002, s. 487-489) menar att det finns olika metoder för att hantera rollstress: 

undvikande och tillmötesgående strategier. De undvikande strategierna, som Pareek 

(2002, s. 487-489) menar ofta visar sig vara ineffektiva, är bland annat (1) aggressioner 

och skuldgivande, (2) hjälplöshet och uppgivenhet, (3) minimerande av betydelsen av 

stressen och acceptera stressens närvaro, samt (4) förneka att stressen finns eller hitta 

andra förklaringar för den. Vidare menar Pareek att den undvikande strategin generellt 

sätt ses som negativt, men vid extrema undantag hjälpa individen att minimera de 

negativa upplevelserna.  

De tillmötesgående strategierna som författaren rekommenderar i hanteringen av 

rollstress är istället (1) förhoppningar om att situationen ska förbättras, (2) att som 

huvudperson anstränga sig för att försöka lösa situationen, (3) förvänta sig, eller be om 

hjälp från andra, eller (4) samarbeta med andra för att lösa det grundläggande problemet 

bakom stressen (Pareek, 2002, s. 487-489). Genom att anamma någon av de mötesgående 

strategierna menar Pareek att individen skapar möjligheten att konfrontera problem med 

rollstress samtidigt som förmågan att hantera situationerna ökar.  

Pareek (2002, s. 489) menar att varken den undvikande eller den tillmötesgående strategin 

är ett förhållningssätt som individen konstant anammar, utan vanligast är att individen 

väljer att hantera vissa situationer genom tillmötesgående strategier medan andra 

situationer hanteras på ett undvikande vis. Vidare menar Pareek (2002, s. 487) att det 

även finns andra faktorer som kan motverka rollstress: socialt och emotionellt stöd från 

medmänniskor så som familj och vänner, tillsammans med fysisk och mental beredskap 

genom exempelvis yoga eller annan fysisk aktivitet, och även emotionellt berikande av 

kulturella upplevelser så som teater eller musik. 

4.3.7 Konsekvenser av rollstress 

Örtqvist och Wincent (2006, s. 399) genomförde en metastudie där de granskade och 

sammanställde 300 vetenskapliga artiklar genom tiderna. Studien fokuserar på vilka 

konsekvenser som är återkommande för de tre huvudfaktorerna av rollstress: rollkonflikt, 

rollambiguitet samt rollöverbelastning (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 399). Enligt 

Örtqvist och Wincent (2006, s. 406) utgör emotionell utmattning, reducerad personlig 

prestation, avhumanisering, arbetstillfredsställelse, organisationslojalitet, arbets-

prestation, benägenhet att säga upp sig samt anspänning de huvudsakliga konsekvenserna 

av rollstress inom tidigare forskning. 

 



 

25 

 

4.3.7.1 Emotionell utmattning 

Leiter & Maslach (1988, s. 297) definierar emotionell utmattning som “Känslan av att 

vara emotionellt utmattad och uttömd av sin kontakt med andra människor”.  Enligt 

Örtqvist och Wincent (2006, s. 406) menar flertalet studier att emotionell utmattning kan 

härledas till rollstress, då denna stress orsakar psykiska samt emotionella krav som visats 

vara en starkt orsakande faktor till utbrändhet.  Emotionell utmattning har ett positivt 

samband med såväl rollkonflikt, rollambiguitet och rollöverbelastning, där roll-

överbelastning har störst inverkan av de olika delarna av rollstress (Örtqvist  & Wincent, 

2006, s. 411). 

4.3.7.2 Reducerad personlig prestation 

Reduceras personlig prestation definieras som “En minskning i en persons känsla av 

kompetens och framgångsrik prestation” (Leiter & Maslach, 1988, s. 298). Minskad 

personlig prestation uppkommer när huvudpersoner upplever svårigheter att nå upp till 

förväntningar (Posig & Kickul, 2003, s. 4). Den faktor inom rollstress som uppvisat ett 

positivt samband med reducerad personlig prestation är rollambiguitet, då såväl 

rollkonflikt som rollöverbelastning har visat svaga och tvetydiga korrelationer (Örtqvist 

& Wincent, 2006, s. 411-412).  

4.3.7.3 Avhumanisering 

Avhumanisering infinner sig hos individer som “[…] har en kall, distanserad attityd 

gentemot jobb och personer på arbetet” (Maslach & Leiter, 1997, s. 18). Avhumanisering 

är ett sätt att hantera den situation som uppstår då personen upplever rollstress genom att 

distansera sig för att därmed bygga upp en emotionell buffert för att skydda sig och 

hantera situationen (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 407). Såväl rollambiguitet som 

rollöverbelastning har ett positivt samband med avhumanisering medan rollkonflikt inte 

påvisar ett lika tydliga samband (Van Sell et al., 1981, s. 50; Örtqvist  & Wincent, 2006, 

s. 412). Vidare menar Van Sell et al. (1981, s. 50) att rollambiguitet även kan leda till att 

huvudpersonen prioriterar sin egen prestation framför gruppens och därmed ytterligare 

distanserar sig från densamma.  

4.3.7.4 Arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse omfattar individens attityd gentemot arbetslivet och dess 

förhållanden vilket även innefattar medarbetare, lön och andra faktorer som härrör 

arbetslivet (Wiener, 1982, s. 242). Samtliga faktorer som inkluderas inom rollstress har 

en betydande och negativ korrelation med arbetstillfredsställelse (Van Sell et al., 1981, s. 

50; Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 412). 

4.3.7.5 Organisationslojalitet 

Organisationslojalitet omfattar nivån av identifikation och engagemang en individ känner 

för en organisation (Porter et al., 1974, s. 604). Författarna menar att lojaliteten kan delas 

upp i tre kategorier: (1) stark tilltro och bejakande av organisationens mål och 

värderingar; (2) viljan att anstränga sig för organisationens bästa; (3) stark önskan om att 

vara en del av organisationen. Örtqvist och Wincent (2006, s. 407-408) menar att 

rollstress påverkar organisationslojalitet då individer med en arbetsmiljö där denne 

tvingas hantera olika och motstridiga mål eller tvetydiga arbetsbeskrivningar och krav 

löper risk för att reducera sitt engagemang gentemot organisationen. Flertalet studier visar 

att samtliga faktorer bakom rollstress påverkar organisationslojalitet, där rollambiguitet 

och rollkonflikt har störst negativ inverkan (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 413). 
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4.3.7.6 Arbetsprestation 

Dubinsky et al. (1992, s. 80) beskriver arbetsprestation som omfattningen av huruvida en 

person uppfyller arbetsuppgifter, ansvarsområden och uppdrag, vilket enligt Örtqvist och 

Wincent (2006, s. 408) är den mest använda definitionen. Forskningen påvisar ett negativt 

samband mellan rollambiguitet i relation till individens arbetsprestation (Van Sell et al., 

1981, s. 50; Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 413) medan rollkonflikt påvisade ett positivt 

samband i förhållande till arbetsprestationen (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 413). Enligt 

författarna finns det inga tydliga indikationer på att rollöverbelastning skulle ha någon 

direkt inverkan på individens arbetsprestation.   

4.3.7.7 Benägenhet att säga upp sig 

Benägenhet att säga upp sig syftar till individens motivation att avsluta sina nuvarande 

arbetsuppgifter (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 408). Enligt författarna finns det ett 

samband mellan ihållande rollstress och benägenhet att säga upp sig då de fysiska och 

psykiska påfrestningarna får individen att ifrågasätta situationen. Rollkonflikt och 

rollambiguitet är de stressfaktorer som uppges ha störst inverkan på individens 

benägenhet att säga upp sig medan rollöverbelastning har ett tydligt, men inte lika 

markant, samband som de två andra faktorerna (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 414). 

4.3.7.8 Anspänning 

Begreppet anspänning avser den negativa psykiska upplevelsen som grundas i 

arbetsrelaterad ängsla (Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 409). Enligt författarna är 

anspänning en psykologisk reaktion vilket gör att det finns likheter med individens 

upplevda arbetstillfredsställelse där båda är konsekvenser av obehagskänslor relaterade 

till rollstress. Alla tre faktorer bakom rollstress har ett positivt samband med anspänning, 

där rollkonflikt och rollambiguitet visar ett starkare positivt samband än vad 

rollöverbelastning uppvisar (Van Sell et al., 1981, s. 50; Örtqvist  & Wincent, 2006, s. 

414). 

Emotionell utmattning, reducerad personlig prestation och avhumanisering utgör olika 

stadier av utbrändhet, där emotionell utmattning är det första symptomen av rollstress 

som sedan eskalerar till det sista stadiet som beskrivs som avhumanisering (Örtqvist  & 

Wincent, 2006, s. 416). Enligt författarna har rollstress störst inverkan på de tidigare 

stadierna av utbrändhet för att sedan mattas av, detta kan även ses vid en granskning av 

de olika faktorerna som orsakar rollstress. Rollambiguitet påverkar samtliga stadier 

medan rollkonfliktens inverkan gradvis minskar, även rollöverbelastningen har störst 

inverkan på emotionell utmattning för att sedan avta i allt kraftigare takt vilket medför att 

denna faktor avtar snabbast av de valda faktorerna bakom rollstress (Örtqvist  & Wincent, 

2006, s. 416). 
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5. Teorier från Ateas ledarskapsutvecklings-

program  
I detta avsnitt följer djupare information om de huvudsakliga teorier som tagits upp under 

Ateas ledarskapsutbildning. Avsnittet ämnar ge läsaren insikt i den specifika utbildning 

Ateas ledare deltar i för att läsaren ska få en förståelse för den kontext empirin grundas 

på.  

Vi vill åter göra läsaren uppmärksam på att följande teorier är utvalda av konsult-

företaget ansvariga för Ateas ledarskapsutbildning. Teorierna är där utvalda för sin 

praktiska funktionalitet snarare än akademiska tillförlitlighet och är därmed inte 

inkluderade i den källkritik som nämnts under sektion 3.7. Vidare bygger avsnitt 5.4 samt 

5.5 bygger på kursmaterial samt personlig observation från ledarskapsutbildningen då 

en av oss deltagit som observatör.   

5.1 Sju goda vanor  

De sju goda vanorna är en metod Covey (1990) utarbetat för att verka som verktyg för att 

bli en effektiv människa. Författaren delar upp modellen i två sektioner: privata och 

offentliga segrar (Covey, 1990, s. 57). Den första vanan, under sektionen privata segrar, 

Covey (1990, s. 59) beskriver är proaktivitet. Individen kan vara reaktiv och styras av 

känslor, omständigheter, villkor och miljö där ett stimuli så som dåligt väder innebär ett 

dåligt humör (Covey, 1990, s. 64). Individen kan också, argumenterar författaren, vara 

proaktiv och därmed välja sin respons utifrån sina värderingar snarare än utifrån 

omgivningen, och därmed välja att vara vid gott humör trots en yttre stimuli som dåligt 

väder (Covey, 1990, s. 65). Genom att ta egna initiativ för att själv påverka omvärlden 

runtomkring sig kan individen bli mer effektiv (Covey, 1990, s. 86).  

Den andra vanan innebär att börja med slutet i sikte (Covey, 1990, s. 90). Att klart och 

tydligt visualisera sitt slutmål menar författaren innebär att stegen som behöver tas blir 

tydligare, personen är mer sannolik att gå i rätt riktning och därigenom även uppnå målet. 

Denna vana innebär att personen minskar risken att arbeta hårt med en specifik uppgift 

eller på en viss inriktning, bara för att inse när uppgiften är avklarad att den var oväsentlig 

i det större sammanhanget (Covey, 1990, s. 90-91). Den princip denna vana bygger på 

menar författaren är att allt skapas två gånger – först i teorin, som en mental målbild, och 

senare i praktiken, där målbilden implementeras. För att uppnå effektivitet måste 

personen inte bara genomföra något på rätt sätt, det är även vitalt att rätt sak genomförs 

(Covey, 1990, s. 93).   

Den tredje vanan handlar om att göra det viktigaste först (Covey, 1990, s. 139). 

Författaren menar att en person, genom att bli principcentrerad, måste utöva daglig och 

effektiv självstyrning. Denna effektiva ledning innebär att göra det viktigaste först, att 

organisera och genomföra uppgifter utifrån dess prioritering gentemot andra uppgifter 

(Covey, 1990, s. 143). Aktiviteter, menar författaren, kan rangordnas enligt två kriterier: 

dess brådskande natur och dess vikt. En brådskande uppgift kan exempelvis vara en 

ringande telefon eller ett tidsbestämt projekt som närmar sig sin deadline (Covey, 1990, 

s. 145). Vidare argumenterar författaren att en viktig uppgift snarare har att göra med att 

skapa resultat, att förverkliga organisationens värderingar och att nå högprioriterade mål. 

Genom att agera förebyggande och proaktivt kan en person ta initiativ och skapa resultat 

för de viktiga uppgifter som inte nödvändigtvis är tidspressade (Covey, 1990, s. 145-146). 
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Utan det menar författaren att det lätt skapas en situation där personen kommer att vänta, 

ödsla tid på oviktiga uppgifter som dyker upp, och därmed passivt reagera på de viktiga 

uppgifterna istället för att på ett proaktivt sätt agera på dem. Covey (1990) sammanfattar 

den tredje vanan i en beskrivning av en tidsplaneringsmatris: 

Tabell 1: Tidsplaneringsmatris. Källa: Baserad på beskrivning av Covey (1990) 

 

Covey (1990, s. 146-148) menar att de uppgifter en effektiv människa bör fokusera på är 

de viktiga uppgifterna, alltså de uppgifter belägna i kvadrant A och B, och därmed frångå 

att lägga tid på de uppgifter som inte är av samma vikt, uppgifterna i kvadrant C och D. 

Genom att endast agera på de viktiga uppgifterna kommer personen att såväl hinna 

slutföra de tidspressade, viktiga uppgifter i kvadrant A, som att hinna med de ej lika 

tidspressade men lika viktiga uppgifterna i kvadrant B (Covey, 1990, s. 146-148). Detta 

menar författaren förebygger att uppgifter hamnar i kvadrant A där tidspress blir ett 

faktum, utan personen kan på ett proaktivt sätt motverka problemen före de uppstår och 

därmed spara tid.  

Den fjärde vanan i modellen Covey (1990, s. 200-203) utarbetat, den första under 

sektionen offentliga segrar, innebär att tänka vinna-vinna. I mänskliga samspel anser 

forskaren därmed att inbladade personer genom samarbete bör eftersträva ett resultat som 

gynnar alla inblandade parter. Detta innebär i sin tur att alla parter är nöjda med 

genomförda avgöranden och förbinder sig till handlingsplanen (Covey, 1990, s. 203). 

Författaren menar att denna vana grundas i att parterna måste ompröva det föråldrade 

tankesättet att en konflikt slutar i en vinnare och en förlorare, eftersom han menar att de 

själva kan välja det tredje alternativet: vinna-vinna, där det varken blir den enas eller den 

andres förstahandsalternativ som efterföljs då ett tredje alternativ kan väljas som ger ett 

gott resultat för samtliga parter.  

Den femte vanan Covey (1990, s. 233) skriver om rubriceras försök först förstå, sedan 

att bli förstådd. Författaren menar att människor ofta har en tendens att avbryta motparten 

i ett samtal, och därigenom komma med råd i förtid. Detta istället för att lyssna och 

försöka förstå problemet som ligger till grund för det samtalet handlar om, och först då 

lämna sina råd (Covey, 1990, s. 235). För att motparten ska ta till sig råd måste den 

huvudpersonen kunna ta till sig och förstå de omständigheter som är unika för just denna 

motpart (Covey, 1990, s. 237-238). För att uppnå detta menar författaren att personen 

måste lyssna med inlevelse, utan att projicera sin egen referensram, erfarenheter och 

känslor på situationen. Först efter att individen förstått den andre parten menar författaren 

att individen bör göra sig själv förstådd (Covey, 1990, s. 254).  

Den sjätte vanan i modellen innebär att söka synergi (Covey, 1990, s. 160). Synergi 

definierar författaren som ”[…] att helheten är större än summan av sina delar”, vilket 
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innebär att stor vikt läggs på relationen delarna har med varandra (Covey, 1990, s. 160-

161). Detta innebär att en grupp som skapar synergi får ut ett bättre resultat tillsammans 

än de olika gruppmedlemmarna hade fått totalt under enskilt arbete (Covey, 1990, s. 264-

268). För att skapa synergieffekt menar författaren att det krävs såväl förtroende som 

samarbete inom gruppen, och tillsammans med ett vinna-vinna-tänk kan gruppen utnyttja 

sina olika uppfattningar och skapa ofantligt stora möjligheter.  

Den sjunde vanan benämner Covey (1990, s. 287) att vässa sågen, och denna vana är det 

som befäster de föregående sex vanorna och gör dem möjliga. För att förklara namnet på 

vanan berättar författaren en historia om en man som försökt såga ner ett träd i fem 

timmar, utan tillfredsställande resultat. Trots tips om att ta några minuters paus för att 

vässa sågen för mer effektiv sågning vägrar mannen med orden:  

”Jag har inte tid att vässa sågen, säger mannen med eftertryck. Jag har för bråttom med 

att såga.” (Covey, 1990, s. 287)  

Att vässa sågen menar Covey (1990 s. 288-289) innebär att ta sig tiden att ta hand om 

fyra dimensioner i människans natur: fysiskt, genom att äta bra och motionera; mentalt, 

genom att exempelvis läsa och skriva; andligt, genom att se över sina värderingar, studera 

eller meditera; och socialt/emotionell, genom att skapa en inre trygghet.   

5.2 Målsättning  

5.2.1 SMART-mål  

Många ledare har långa arbetsdagar där de oftast gör avkall på sina egna uppgifter för att 

lösa andra arbetsuppgifter som hamnar på deras bord (Maylor, 2010, s. 270). Författaren 

menar att detta tillvägagångssätt skapar arbetsmönster som missgynnar prioriteringar och 

effektiviteten då tiden inte utnyttjas optimalt, vilket kan uttryckas i sviktande kvalitet eller 

avfärdade projekt eller möjligheter och är enligt författaren indikationer på en dålig 

tidsplanering. Enligt Maylor (2010, s. 271) finns det en rad olika tekniker och verktyg för 

att effektivisera ledares tidsplanering, ett av dessa är SMART-mål.  

Enligt författaren är SMART-mål en teknik för att sätta mål både på kort, mellan och lång 

sikt. SMART är en akronym som där: S står för Specifikt; M står för mätbart; A står för 

Accepterat; R står för realiserbart; och T står för tidsatt (Maylor, 2010, s. 271; Tonnqvist, 

2012, s. 46). Att målet är specifikt är fundamentalt för alla typer av mål, så väl arbets-

relaterade som personliga, för att precisera vad som ska uppnås (Maylor, 2010, s. 271). 

För att veta när ett mål är uppfyllt behöver målet vara mätbart så det på ett objektivt sätt 

klart framgår när målet är nått (Maylor, 2010, s. 272). Mål som inte är mätbara kan skapa 

onödiga konflikter mellan intressenterna angående om och när målet är uppfyllt 

(Tonnqvist, 2012, s. 330). Att målet ska vara accepterat innebär att det ska vara förankrat 

hos alla inblandade intressenter då alla måste sträva mot samma håll (Tonnqvist, 2012, s. 

45-46). Målet ska även vara möjligt att nå med allokerade resurser, och därmed vara 

realiserbart (Tonnqvist, 2012, s. 46). Slutligen ska målet vara tidsatt, vilket innebär att 

intressenterna ska veta vid vilken tidpunkt målet ska vara nått (Tonnqvist, 2012, s. 46).   

Smarta mål är även viktigt för att alla inblandade intressenter ska ha samma förväntningar 

på det aktuella projektet redan innan det påbörjas, detta för att minimera menings-

skiljaktigheter under projektets gång (Tonnqvist, 2012, s. 45).  
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5.2.2 Extremt viktiga mål och 4DX  

McChesney et al. (2012, s. 9-10) har utvecklat en teori de kallar för 4DX: de fyra 

disciplinerna av verkställande. Författarna menar att det största hotet mot verkställande 

är det dagliga arbetet som författaren kallar för virvelvinden. Virvelvinden är nödvändig 

för företagets överlevnad, men för fortsatt utveckling krävs att ledaren även tar tid att 

verkställa de extremt viktiga målen (McChesney et al., 2012, s. 6-8). 4DX består av 

följande fyra discipliner: (1) Extremt viktiga mål; (2) viktigaste aktiviteten först; (3) 

engagemang; samt (4) ansvarsskyldighet (McChesney et al., 2012, s. 9-14).  

Den första disciplinen är således extremt viktiga mål (McChesney et al., 2012, s. 10). 

McChesney et al. (2012, s. 10) menar att dagens ledare har en tendens att fokusera på för 

många olika mål samtidigt, vilket i sin tur leder till att de har svårt att nå något av målen. 

Att, utöver de vanliga arbetsuppgifterna, ha 11-20 mål har visat sig leda till att inget mål 

uppfylls på ett tillfredsställande sätt (McChesney et al., 2012, s. 25). I jämförelse menar 

författarna att två till tre utsatta mål utöver arbetsuppgifterna leder till två till tre mål 

uppfyllda på ett tillfredsställande sätt. ”Ju fler saker du försöker göra, desto färre saker 

får du gjort” menar författarna, och råder ledare istället fokusera på de ett eller två enskilt 

viktigaste mål som finns inom företaget (McChesney et al., 2012, s. 10). Genom att 

benämna dessa mål som Extremt Viktiga Mål (akronymen WIG används under 

utbildningen och syftar till engelskans Wildly Important Goals) klargör ledaren för såväl 

sig själv som sitt team att detta mål har högre prioritet än resterande mål (McChesney et 

al., 2012, s. 10). Författarna menar misslyckande att uppnå de extremt viktiga målen till 

förmån för att uppnå sekundära mål får arbetslaget att benämna det uppnådda målet som 

oviktigt. Försök att genomföra fem till femton olika mål samtidigt sprider dessutom ut 

arbetslagets fokus, minskar prestationer och gör framgång osannolikt (McChesney et al., 

2012, s. 10). Vidare argumenterar författarna för att användning av extremt viktiga mål 

kan hjälpa arbetslaget att gå från ett löst definierat och otydligt syfte till färre, mer 

fokuserade målbilder. Utan en tydlig målbild kommer ledaren att ha stora svårigheter att 

nå det resultat som eftersträvas (McChesney et al., 2012, s. 11).  

Den andra disciplinen menar McChesney et al. (2012, s. 11) handlar om vilka aktiviteter 

som prioriteras över andra, då inte alla har samma effekt mot målet. Vissa aktiviteter, 

argumenterar författaren, har större effekt och bör därför prioriteras över andra. Detta kan 

göras bäst genom att prioritera aktiviteter som har framtida effekt, exempelvis strävan 

efter nya beteenden inom arbetsgruppen, istället för att prioritera saker som redan hänt, 

exempelvis att undersöka resultat från tidigare perioder (McChesney, 2012, s. 12). Den 

tredje disciplinen handlar om engagemang, då bäst resultat alltid visar sig när de 

involverade individerna är emotionellt engagerade i sitt arbete (McChesney, 2012, s. 13). 

Författaren menar vidare att det bästa sättet att involvera människors emotionella 

engagemang är att upprätthålla ett tydligt löpande resultat som är synligt för alla, gärna 

upprättat av medarbetarna själva med de kriterier de anser vara viktigast. Den sista 

disciplinen, som McChesney (2012, s. 13) menar är den avgörande för att verkställande 

faktiskt ska genomföras, är ansvarsskyldighet. Ett bra sätt att göra detta på menar 

författaren är att möta arbetslaget i början av varje ny vecka där varje individ får berätta 

om ett eller två mål de har, utöver virvelvinden, som har till avsikt att sträva efter det 

extremt viktiga målet. Detta möte bör även innehålla en genomgång av målen från 

föregående vecka, där individerna hålls ansvariga för att ha mött målen (McChesney, 

2012, s. 14).   
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Genom att kontinuerligt genomföra de fyra disciplinerna inom företaget kan ledarna ha 

möjlighet att genomföra de förändringar som krävs för att förbättra organisationen och 

slutligen nå de extremt viktiga målen (McChesney, 2012, s. 16).  

5.3 Myer-Briggs Type Indicator  

I början av 1900-talet grundlade Jung 16 olika personlighetstyperna (Myers, 1995, s. xii). 

Författaren menar dock att Jungs publicerade verk dels beskrev de olika typerna på ett 

akademiskt sätt som var svårt för allmänheten att ta till sig, och även fokuserade på de 

mest extrema och obalanserade typerna eftersom Jung i sitt yrke som psykolog träffade 

många sådana människor. Isabel Myers, tillsammans med sin mor Katharine Cook 

Briggs, bearbetade Jungs personlighetstyper, anpassade dem mot den bredare 

populationen för att kunna hjälpa vanliga människor att förstå att individer är olika och 

utarbetade även en mall för att testa människors personlighetstyp kallad Myer-Briggs 

Type Indicator (Myers, 1995, s. xii-xiii). Myers och Myers (1995, s. 1) menar att kunskap 

om de olika personlighetstyperna hjälper människor att förvänta sig och förstå skillnader 

hos olika sorters individer i möten med andra människor, vilket hjälper tydlig 

kommunikation och att hantera skillnader på ett konstruktivt sätt.    

Personlighetstyperna är uppbyggda av fyra olika preferenspar som beskriver hur en 

individ föredrar att hantera situationer i olika aspekter (Myers & Myers, 1995, s. 1). Dessa 

preferenspar är: extrovert mot introvert; sinnesförnimmelse mot intuition; tanke mot 

känsla; samt bedömning mot perception (Myers & Myers, 1995, s. 9). Författarna 

beskriver hur det första preferensparet, extrovert mot introvert, handlar om individens 

intresse av den yttre och den inre världen. En extrovert person intresserar sig främst för 

personer och saker, medan den introverte föredrar koncept och idéer (Myers & Myers, 

1995, s. 7). En välutvecklad introvert person kan givetvis också hantera människor, på 

samma sätt som en extrovert person kan reflektera kring idéer, men individens bästa 

resultat kommer att komma från det favoriserade intresset (Myers & Myers, 1995, s.7). 

Personlighetstypen extrovert skrivs i modellen som E, medan introvert skrivs som I 

(Myers & Myers, 1995, s.9).  

Sinnesförnimmelse mot intuition handlar om hur individer uppfattar omvärlden (Myers 

& Myers, 1995, s. 2). Individen som använder sinnesförnimmelse förlitar sig på de fem 

sinnena och fokuserar främst på nutiden och den faktiska världen runtomkring dem, 

medan individen som förlitar sig på intuition uppfattar indirekta idéer, associationer och 

är ofta mer intresserade av framtida möjligheter än aktualiteter (Myers & Myers, 1995, s. 

2). Författarna menar att de flesta människor använder båda sätten att uppfatta omvärlden, 

men har en preferens för vilken de anser vara roligast att använda. Sinnesförnimmelse 

förkortar Myers och Myers (1995, s. 9) till S medan intuition förkortas N.  

Det tredje preferensparet Myers och Myers (1995, s. 3) beskriver är tanke mot känsla, 

som handlar om hur individen tar beslut och kommer fram till slutsatser. Genom tanke 

används objektiva och logiska kopplingar för att dra slutsatser, medan känsla använder 

subjektiva personliga värderingar för beslutsfattande (Myers & Myers, 1995, s.3). 

Författarna använder T som förkortning för tanke och F som förkortning för känsla 

(Myers & Myers, 1995, s. 9).  

Bedömning mot perception är det sista preferensparet, som Myers och Myers (1995, s. 1) 

menar handlar om hur individer föredrar att använda sin hjärna. Perception innebär att 

individen uppmärksammar saker, människor, händelser och idéer runtomkring sig, medan 

bedömning handlar om att individen drar slutsatser om det hon upplevt (Myers & Myers, 
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1995, s.1). Bedömning förkortas J, medan perception förkortas P (Myers & Myers, 1995, 

s. 9).  

De olika preferenserna en individ har kombineras och individen får därmed en fyra 

bokstäver lång beskrivning av sin personlighetstyp (Myers & Myers, 1995, s. 15). De fyra 

preferensparen kan kombineras på 16 olika sätt och blir därmed de 16 olika 

personlighetstyper modellen beskriver (Myers & Myers, 1995, s. 15).  

5.4 Samtalsövningar 

5.4.1 Triosamtal  

I utvecklingsprogrammet utgjorde Triosamtal en del i ledarnas reflektion och personliga 

utveckling. Samtalsformen bygger på tre deltagande parter: en intervjuare och en 

problemägare som initialt är aktiva parter, samt en observatör som i grunden är en passiv 

part i övningen. Observatören ges möjlighet att lyssna och därmed lägga märke till 

detaljer eller mönster i samtalet som lätt kan överses av de aktiva parterna. När dialogen 

mellan intervjuaren och problemägaren är färdig blir observatören aktiv och bygger 

vidare på dialogen med intervjuaren utifrån det denne observerat, och problemägarens 

övergår därmed till att vara den passiva parten. I den sista delen av Triosamtalet är 

samtliga parter aktiva och för en gemensam dialog över problemägarens situation utifrån 

samtal och observationer.  

Målet med Triosamtalen är att samtalsformen ska ge möjlighet att finna detaljer och 

mönster i samtalet som annars skulle ha förbisetts. Dessutom får problemägaren, genom 

stundtals passivitet, distans till sin egen situation och får möjlighet att delges olika 

individers syn på situationen samtidigt som problemägaren får se situationen ur en 

objektiv synvinkel där de två andra parterna diskuterar problemet.     

 

Figur 1: Triosamtal. Återgiven med tillstånd. Källa: Atea (2015)  

5.4.2 Svåra samtal 

Utbildningsprogrammet utvecklade ledarnas förmåga att hantera krävande situationer 

genom olika rollspelsövningar som benämndes som svåra samtal. Dessa rollspel hade 

olika upplägg; vissa samtal hade förutbestämda roller och teman som kursledarna delat 

ut, andra samtal baserades utifrån frågor som deltagarna själva beskrivit som svåra. 
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5.5 Tolkningsstegen  

Tolkningsstegen är ett koncept som behandlats under utvecklingsprogrammet som syftar 

till att synliggöra en persons individuella referensram och hur den påverkar individens 

uppfattning och tolkning av omgivningen. Under programmet benämns referensramen 

som individens kartbild och stort fokus ligger på att förstå sin egen kartbild och vikten av 

att försöka neutralisera den. Utbildningsprogrammet menar att en ledare måste försöka 

förstå den andra partens kartbild för att därigenom förstå dennes situation och problem på 

ett korrekt sätt. Genom att förstå sin egen och andras kartbilder och dess inverkan kan 

ledaren sträva efter att utveckla gemensamma kartbilder för att på så vis minska konflikter 

då parterna kan diskutera problemet i frågan istället för att diskutera varandras tolkningar 

av problemet och bli distraherad av missuppfattningar. Målet med att bearbeta och få 

förståelse kring sin egen kartbild är ökad självinsikt och förståelse kring sitt eget och 

andras handlande.   
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6. Praktisk metod  
I detta kapitel kommer läsaren att få ta del av de metodologiska val som utgör ramverket 

för studiens praktiska genomförande. Läsaren kommer även att få ta del av en diskussion 

kring studiens kvalitetskriterier samt de etiska hänsynstaganden som berör studien. 

Genom att delge dessa val ämnar vi ge läsaren en insyn för att kritiskt kunna granska 

empiriinsamlingens praktiska utformning samt studiens kvalitet. 

6.1 Forskningsdesign  

Merriam (1994, s. 9) menar att en fallstudie är en forskningsdesign som används för att 

undersöka hur människor tolkar situationer och på så vis skapa djupgående insikter om 

det studerade fenomenet. Detta, menar författaren, gör att fallstudier bäst undersöks 

genom en kvalitativ metod då fokus är att upptäcka snarare än att bevisa. Vår 

undersökning syftar till att hitta ett samband mellan ledarnas uppfattning om rollstress 

och den utbildning de genomgått. Vi menar att vår studie kvalificerar som den sortens 

undersökning Merriam beskriver ovan, där de inblandade människornas tolkning är 

central.   

I de fall där målet är att hantera problem som kräver förståelse före praktisk förbättring 

menar Merriam (1994, s. 10) att fallstudier är den bästa undersökningsmetoden. För att 

kunna utveckla ett ledarskapsutvecklingsprogram mot hantering av rollstress anser vi att 

förståelse för hur programmet i dagsläget påverkar rollstress är en fundamental grund. 

Vidare är fallstudiens syfte inte att finna en exakt och absolut sanning, utan att beskriva 

respondenternas åsikter och synsätt rörande studiens ämne (Merriam, 1994, s. 44). Detta 

menar vi beskriver vår studie på ett utmärkt sätt, då vår frågeställning tydligt klargör att 

studien ämnar att undersöka deltagarnas egna upplevelser.   

6.1.1 Bedömningskriterier för Ateas ledarskapsutvecklingsprogram  

6.1.1.1 Formativ utvärdering  

En utvärderingsstrategi kan vara antingen formativ eller summerande och därmed ha 

olika ändamål (Brown & Gerhardt, 2002, s. 953; White & Branch, 2001, s. 76). En 

formativ utvärdering ämnar att finna förbättringsåtgärder för utbildningen, och kan 

grundas på såväl kvalitativ som kvantitativ data (Brown & Gerhardt, 2002, s. 977).   

Vi har valt att använda oss utav en formativ utvärderingsstrategi för att kunna uppfylla 

syftet med vår studie. Vidare kommer detta arbetssätt att resultera i att vi genom kvalitativ 

data från intervjuerna får möjlighet att besvara vår frågeställning utifrån ett 

fenomenologiskt perspektiv.  

6.1.1.2 Självuppskattning  

Donaldson och Grant-Vallone (2002, s. 246-247) menar att självuppskattning är en av de 

mest använda bedömningsmetoder för utbildningar inom organisationer, då den är 

lättillgänglig samt ger studien en inblick i respondenternas egna uppfattningar angående 

ämnet. Subjektiviteten metoden medför kan ifrågasätta tillförlitligheten i bedömningen 

då positiva och önskvärda beteenden riskerar att överdrivas av respondenten, samtidigt 

som negativa beteenden tonas ned (Donaldson & Grant-Vallone, 2002, s. 247; 

Yammarino & Atwater, 1997, s. 36-37).   
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Då vår studie ämnar att undersöka ledarnas upplevelse och hantering av rollstress och 

dess koppling till ledarskapsutvecklingsprogram anammar vi ett kvalitativt arbetssätt som 

grundas på ett fenomenologiskt perspektiv. Därmed är vi intresserade av att skapa en 

förståelse av hur ledarna påverkas av ledarskapsutvecklingen, vilket medför att vi är 

intresserade av ledarnas subjektiva uppfattningar. Därmed utgöt självuppskattning basen 

i vår studie och empirinsamling. För att reducera de faktorer som enligt Donaldson och 

Grant-Vallone (2002, s. 246) hotar tillförlitligheten har vi valt att anamma ett kritiskt 

förhållningssätt i vår diskussion, vilket vi konkretiserar i sektion 8.5.3.   

6.2 Urval  

Populationen som önskas undersökas kan vara så stor eller av andra anledningar så 

omfattande att det inte är praktiskt genomförbart att utföra undersökningen på hela 

populationen, vilket är anledningen till att forskaren kan välja ett urval som representerar 

den totala populationen (Bryman & Bell, 2013, s. 188-189). Vidare menar författarna att 

detta urval måste vara representativt för populationen för att resultatet skall kunna 

generaliseras och spegla hela populationen. Obundet slumpmässigt urval innebär att varje 

individ i populationen har samma chans att bli vald, och är den form av urval som anses 

vara den mest fundamentala formen av sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2013, s. 193). 

Genomförandet av ett obundet slumpmässigt urval börjar med att populationen definieras, 

varefter en urvalsram bestäms där samtliga individer i populationen inkluderas (Bryman 

& Bell, 2013, s. 193). Därefter bestäms urvalets storlek och sedan görs urvalet 

slumpmässigt utifrån de parametrar som bestämts (Bryman & Bell, 2013, s. 193). Enligt 

författarna är detta tillvägagångsätt fördelaktigt då den mänskliga subjektiva inverkan 

reduceras på olika sätt, ett exempel är att urvalet baseras på mekaniska principer istället 

för engagemang från deltagarna.  

Antalet respondenter en studie behöver beror enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 156) 

på studiens mål, men en generell riktlinje för kvalitativa studier är cirka 5-25 intervjuer. 

Vidare menar författarna att resultaten kan ses som mättat när nya intervjuer endast bidrar 

med marginellt informationsstillägg. Enligt Kvale och Brinkmann (2014, s. 157) är det 

vanligt att forskare till kvalitativa studier upplever att arbetet skulle gynnas om antalet 

intervjuer skulle minskas för att allokera mer tid och resurser till bearbetning och analys.  

Studiens önskade population utgörs av samtliga av de chefer som deltagit i 

ledarskapsutbildningsprogrammet och som fortfarande har en chefsposition på Atea. Av 

Ateas 1900 medarbetare stämde cirka 200 ledare in på denna populationsbeskrivning 

(Atea, u.å c). Då vår kontaktperson är Ateas personalchef gjordes urvalet av henne där 

hon slumpmässigt valde ut tio respondenter och två reserver utifrån målpopulationen. Då 

vi inte var närvarande vid urvalet kan vi dock inte garantera att urvalet skett som företaget 

påstått. Vi finner dock ingen anledning att tvivla på att urvalet varit obundet och 

slumpmässigt, då vårt urval varit heterogent gällande många faktorer så som kön, kontor, 

verksamhetsbefattning, anställningstid och ålder.  

Efter tio gynnsamma intervjuer upplevde vi att studien inte skulle stärkas genom fler 

intervjuer då tydliga mönster börjat framträda och de sista intervjuerna tillförde endast 

marginellt med ny information. Därför beslutades att inte kontakta de två respondenterna 

som var i reserv, utan att istället fokusera studiens resurser på bearbetning och analys av 

materialet.    
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6.3 Intervjuförfarandet  

6.3.1 Semistrukturerade intervjuer  

Bryman & Bell (2013, s. 474) menar att det är förmånligt att intervjupersonen har 

möjlighet att fokusera på det denne tycker är relevant, vilket innebär att kvalitativa 

forskning främjas av ett visst spelrum för personliga infall. Författarna menar även att 

intervjuaren har frihet att ändra på ordning och även addera nya frågor eller exkludera 

frågor från tidigare intervjuguide. En typ av intervjuteknik inom den kvalitativa 

forskningen är semistrukturerade intervjuer vilket innebär att forskaren använder sig av 

en intervjuguide som är uppbyggd eftre en lista med förhållandevis detaljerande 

huvudfrågor som planeras att behandlas (Bryman & Bell, 2013, s. 475-476). Vidare 

menar författarna att intervjuaren har stor frihet att ändra på ordningen i intervjuguiden 

och även flika in med följdfrågor för att få förtydliganden och djupare svar. Kvale och 

Brinkmann (2014, s. 180) betonar vikten av att ställa följdfrågor som kompletterar 

respondentens svar för att generera fruktsamma intervjuer, författarna menar dock att det 

krävs skicklighet och erfarenhet för att intervjuaren ska utveckla förmågan att frångå 

intervjuguiden och ställa andra riktade följdfrågor.  

Vårt fenomenologiska perspektiv och kvalitativa forskningsstrategi gjorde att vi valde att 

ha en intervjuguide med semistrukturerade intervjuer. Vårt främsta argument för valet är 

att semistrukturerade intervjuer ger oss möjlighet att sätta upp en ram där som riktar in 

sig på ledarnas upplevelser av hur ledarskapsutvecklingsprogrammet påverkat dem. 

Genom en semistrukturerad intervju har vi möjlighet att löpande anpassa ordningen på 

frågorna utifrån de individuella intervjuerna och fördjupa oss med hjälp av följdfrågor 

inom intressanta. Vidare menar Bryman och Bell (2005, s. 361) att det är lämpligt med 

semistrukturerade intervjuer när det finns förutbestämda teman som planeras att 

behandlas, vilket i vårt fall är teman kring ledarskapsutbildning samt rollstress.  

Då Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) betonar vikten av att ställa följdfrågor valde vi 

att låta båda uppsatsens författare medverka vid samtliga intervjuer. Under intervjuerna 

hade en av oss den ledande rollen som intervjuare och ansvara för att samtalet fördes 

framåt, medan den andre höll en mer passiv roll och fokuserade på att lyssna till 

respondentens svar för att kunna addera riktade följdfrågor för mer djup. Vi menar att 

denna uppdelning också möjliggjorde för oss att fokusera på den varsin roll i intervjun 

och därmed motverka risken som Kvale och Brinkmann (2014, s. 180) finns då 

intervjuaren saknar den erfarenhet och skicklighet som krävs för att ensam kontrollera 

såväl intervjuguide och följdfrågor. Denna konstellation, där det i huvudsak är två som 

samtalar och en tredje part är mer passiv, liknar de Triosamtal som utgjorde en central del 

av ledarskapsutvecklingsprogrammet. Detta är en konstellation som cheferna är bekanta 

med och därmed även kan känna sig bekväma med.   

6.3.2 Pilotstudie  

Bryman (2009, s. 171) menar att genomförandet av en pilotstudie gynnar en kvalitativ 

intervju på flera olika sätt, exempelvis då intervjuaren säkrare på frågorna och kan därmed 

nyttja intervjuguiden på ett bättre sätt. Enligt författaren visar även pilotundersökningen 

om det är någon av frågorna som gör att respondenten tappar intresse eller känner sig 

obekväm eller inte förstår frågan. Bryman (2009, s. 171) betonar vikten av att individen 

som deltar i pilotstudien inte får ingå i populationen som ska undersökas, då detta 

påverkar sannolikhetsurvalet och representativiteten i de svar som genereras.  



 

37 

 

Vi har valt att genomföra pilotstudien dels på oss själva men även på Ateas personalchef.  

Anledningen till att vi valt att intervjua varandra som pilotstudien var främst för att göra 

intervjuaren bekväm med intervjuguiden. Detta dels för att relationen är trygg och det 

finns möjlighet för konstruktiv feedback, men även då vi kan utmana varandra och skapa 

oförväntade scenarion för att vidga intervjuarens trygghetszon. Vi valde även att 

genomföra en pilotstudie på Ateas personalchef för att undersöka om det fanns några 

frågor som behövde förtydligas eller om det var några frågor som behövde omformuleras 

för att öka intresset eller tryggheten hos respondenten. Dessa två pilotstudier är passande 

då samtliga parter har stor kunskap inom området utan att ingå i populationen som ska 

undersökas. Vi är insatta i ämnet dels genom granskning av materialet men även då en av 

oss genomfört observationsstudier under ledarskapsutbildningsprogrammets första etapp. 

Ateas personalchef är insatt i företaget och har indirekta erfarenheter av programmet, men 

har inte deltagit i ledarskapsutbildningsprogrammets och ingår därför inte i populationen 

som ska undersökas.  

Pilotstudierna resulterade i att vi kompletterade intervjuguiden med en följdfråga till 

kommunikationsmönster som berörde feedback. En intervjufråga som Ateas personalchef 

önskade förtydligande på var frågan om trygghetszonen, då hon menade att 

respondenterna inte nödvändigtvis kommer att förstå vad begreppet syftar till. Vi valde 

inte att ändra något på frågan då trygghetszonen var ett begrepp som behandlats mycket 

under utbildningen. Vi hade dock kritiken i åtanke under intervjuerna och var beredda att 

förtydliga frågan vid behov.  

6.3.3 Utförande  

När vi delgivits information om våra tio obundet slumpvis utvalda respondenter skickade 

vi ett informationsbrev via e-post för där vi förklarade omständigheterna kring intervjun 

och vad resultatet skulle användas till (Se informationsbrevet i Appendix 2). Då vi inte 

visste när respondenterna deltog i ledarskapsutbildningsprogrammet så inkluderade vi 

även tre ytterst övergripande frågor som berörde rollstress och ledarskapsutbildnings-

programmet, som vi bad respondenterna att fundera över innan intervjun. Då frågorna 

studien undersöker inte är en del av ledarnas vardagliga arbete ämnade dessa inledande 

frågor väcka en tanke hos respondenterna och få dem att vara mer förberedda och kunna 

ge mer genomtänkta svar. Frågorna vi skickade ut var inte inkluderade i intervjuguiden 

eller något som vi direkt berörde under intervjun heller, utan syftade endast till att hjälpa 

respondenternas egen reflektion och förberedelse. Frågorna skickades ut veckan innan 

intervjuerna.  

Intervjuerna utfördes i olika konferensrum på Ateas huvudkontor i Stockholm där hälften 

av respondenterna, fem av tio, arbetar vilket medförde att vi höll dessa intervjuer 

personligen med respondenterna. De övriga fem intervjuerna hölls via Ateas system för 

videokonferens som samtliga respondenter använder i sitt dagliga arbete. Samtliga 

intervjuer genomfördes under två dagar. Möten, så väl fysiska som digitala, är en naturlig 

del av respondenternas vardagliga arbete vilket medförde en avslappnad och bekväm 

inställning från respondenternas sida. Merriam (1994, s. 96) menar att ljudinspelning är 

det föredragna sättet att registrera empiri vid intervjuer, men att det alltid innebär en risk 

för tekniska problem. Vi valde därför att spela in intervjuerna på två separata enheter för 

att minska risken för tekniska problem som kunnat generera dataförlust. Vi upplevde 

ingen förlust av data under intervjuerna.   

Vi upplevde att intervjuerna gick som planerat och vi är ytterst nöjda med de svar vi fått. 

Värt att notera är att under första delen av en videokonferens saknades bild, då systemet 
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indikerade begränsad bandbredd och därmed prioriterade bort bilden till förmån för högre 

kvalitet på ljudet. När bandbredden ökade igen så genomfördes resen av intervjun med så 

väl hög bild- och ljudkvalitet. Vi upplevde inte någon skillnad på den första delen av 

intervjun där bild saknades, jämfört med den senare delen av intervjun där bild fanns. En 

annan del som kan noteras är att ena respondenten inledningsvis var stressad och 

meddelade att hen endast kunde delta i intervjun under 45 minuter. Vi meddelade hen att 

det gick bra och att övriga intervjuer tagit mellan 30-40 minuter. Då vi gick vidare i 

intervjun upplevde vi inte någon nyanserad skillnad i svaren gentemot någon annan 

respondents och intervjun passade väl in i tidsspannet som övriga intervjuer. Vi upplevde 

därmed att respondentens tidsbrist varken påverkade längden eller kvaliteten på intervjun.  

6.3.4 Intervjuguide  

Intervjuguiden inleds med tre övergripande frågor som ämnar att klargöra respondentens 

vardagssituation och hur länge sedan utbildningen genomfördes. Dessa frågor har även 

funktionen att få igång samtalet då informationen inte kräver någon djupare eftertanke. 

Efter bakgrundsfrågorna övergick intervjun till att fokusera på hur respondenten påverkas 

och kan påverka sin omgivning och hur ledarskapsutbildningsprogrammet bidragit till 

hanteringen av denna. Intervjuerna övergick sedan till att beröra ledarens relationer och 

kommunikationsvanor med olika intressenter. Intervjuerna avslutades med att beröra 

några av de frågor som Atea själva önskat ha med i undersökningen, men som inte 

nödvändigtvis är betydande för den empiriska delen av denna uppsats. Då vi använde oss 

av semistrukturerade intervjuer följde vi inte den exakta ordningen i intervjuguiden då 

respondenterna svarade olika på frågorna vilket ledde oss in på andra frågor i 

intervjuguiden. För att skapa en så naturlig dialog som möjligt varierade ordningen under 

intervjuerna och vissa följdfrågor adderades utöver den ursprungliga intervjuguiden, i 

enlighet med förfarandet av en lyckad semistrukturerad intervju.  

Vi valde att strukturera intervjuguiden på detta sätt av flera anledningar, dels då många 

upplever att det är lättare att initialt prata om sig själv och den faktiska situationen man 

befinner sig i, än att prata om sin relation med andra. Därför valde vi att inleda med mer 

situationsbaserade frågor för att sedan övergå till mer relationsinriktade frågor. Dessutom 

upplevde vi under vår pilotstudie att det blev en naturlig frågeföljd då flertalet av de 

inledande frågorna berörde samma ämne och att diskussioner kring dessa förde naturligt 

vidare intervjun mot de mer relationsbaserade frågorna.    

För att se fullständig intervjuguide och informationsbrev, se appendix 1 och 2. I tabell 2 

nedan redovisas vilka intervjufrågor som ämnar kopplas till specifika forskare från den 

teoretiska referensramen. 
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Tabell 2: Teoretiskt stöd för intervjufrågor  

  Intervjufråga Författare Teori 

1 
I hur stor utsträckning kan 

du sätta dina egna mål? 

Abdel-Halim (1981); Bolino et al. (2002); 

Bolino & Turnley (2005); Kahn et al. 

(1964); Lagace et al. (1993); Mailor (2010); 

McChesney et al. (2012); Miller & Friesen 

(1983); Organ (1997); Pareek (2002); 

Podskaoff et al. (2000); Sawyer (1992); 

Tonnqvist (2012); Van Sell et al. (1981); 

Wincent & Örtqvist (2009) 

4.3.3 Rollamiguitet; 

4.3.4 

Rollöverbelastning; 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress; 4.3.6 

Hantera rollstress; 

5.2.1 SMART-mål; 

5.2.2 Extremt viktiga 

mål och 4DX 

2 
Hur väljer du 

tillvägagångssätt för att nå 

olika mål? 

Covey (1990); Kahn et al. (1964); 

McChesney et al. (2012); Sawyer (1992); 

Van Sell et al. (1981); 

4.3.3 Rollambiguitet; 

5.1 Sju goda vanor; 

5.2.2 Extremt viktiga 

mål och 4DX 

3 
Hur tänker du när du 

planerar kring svårare 

uppgifter? 

Abdel-Halim (1981); Bolino et al. (2002); 

Bolino & Turnley (2005); Kahn et al. 

(1964); Lagace et al. (1993); McChesney et 

al. (2012); Miller & Friesen (1983); Organ 

(1997); Podskaoff et al. (2000); Sawyer 

(1992); Van Sell et al. (1981); Wincent & 

Örtqvist (2009) 

4.3.3 Rollambiguitet; 

4.3.4 

Rollöverbelastning; 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress; 5.2.2. 

Extremt viktiga mål 

och 4DX 3.a 
Hur prioriterar du mellan 

en viktig och en 

tidspressad uppgift? 

4 

Upplever du att 

arbetsbelastningen kan 

påverka kvaliteten på ditt 

arbete? 

Abdel-Halim (1981); Bolino et al. (2002); 

Bolino & Turnley (2005); Dubinsky et al. 

(1992); Kahn et al. (1964); Lagace et al. 

(1993); Leiter & Maslach (1988); Maslach 

& Leiter (1997); McChesney et al. (2012); 

Miller & Friesen (1983); Organ (1997); 

Podskaoff et al. (2000); Porter et al. (1974); 

Posig & Kickul (2003); Van Sell et al. 

(1981); Weiner (1982); Wincent & Örtqvist 

(2009); Örtqvist & Wincent (2006) 

4.3.4 

Rollöverbelastning; 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress; 4.3.7 

Konsekvenser av 

rollstress; 5.2.2. 

Extremt viktiga mål 

och 4DX 

4.a 
Påverkas relationen inom 

ditt arbetslag av 

arbetsbelastningen? 

4.b 

Skiljer det sig åt om 

arbetsbelastningen 

kommer väntat eller 

oväntat? 

5 
Har 

utbildningsprogrammet 

påverkat ditt arbetssätt? 

  Inga specifika teorier 

6 

Finns det något specifikt 

verktyg du lärde dig under 

utbildningen som du 

fortfarande använder? 

  Inga specifika teorier 

7 

Tycker du att 

förväntningarna på dig 

som ledare är annorlunda 

efter utbildningen? 

Abdel-Halim (1981); Kahn et al. (1964); 

Sawyer (1992); Van Sell et al. (1981) 

4.3.2 Rollkonflikt; 

4.3.3 Rollambiguitet; 

4.3.4 

Rollöverbelastning 
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8 

Har du erfarenhet av 

situationer där du möts av 

stridande krav och 

förväntningar från olika 

håll? (exempelvis mellan 

chef, kund, medarbetare...) 

Bolino et al. (2002); Bolino & Turnley 

(2005); Dubinsky et al. (1992); Kahn et al. 

(1964); Lagace et al. (1993); Leiter & 

Maslach (1988); Maslach & Leiter (1997); 

Miller & Friesen (1983); Organ (1997); 

Pareek (2002); Podskaoff et al. (2000); 

Porter et al. (1974); Posig & Kickul (2003); 

Van Sell et al. (1981); Weiner (1982); 

Wincent & Örtqvist (2009); Örtqvist & 

Wincent (2006) 

4.3.2 Rollkonflikt; 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress; 4.3.6 

Hantera rollstress; 

4.3.7 Konsekvenser 

av rollstress 

8.a 
Hur hanterar du en sådan 

situation? 

9 
Ser du dig själv som en 

förebild? 
  Önskemål från Atea 

10 
Har ledarskapsprogrammet 

påverkar in trygghetszon? 

Bolino et al. (2002); Bolino & Turnley 

(2005); Lagace et al. (1993); Miller & 

Friesen (1983); Organ (1997); Podskaoff et 

al. (2000); Wincent & Örtqvist (2009) 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress 

11 
Har utbildningen påverkat 

din relation med ditt 

arbetslag? 
Bolino et al. (2002); Bolino & Turnley 

(2005); Dubinsky et al. (1992); Lagace et 

al. (1993); Leiter & Maslach (1988); 

Maslach & Leiter (1997); Miller & Friesen 

(1983); Organ (1997); Pareek (2002); 

Podskaoff et al. (2000); Porter et al. (1974); 

Posig & Kickul (2003); Van Sell et al. 

(1981); Weiner (1982); Wincent & Örtqvist 

(2009); Örtqvist & Wincent (2006) 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress; 4.3.6 

Hantera rollstress; 

4.3.7 Konsekvenser 

av rollstress 

11.a Dina chefer? 

11.b Andra chefer omkring dig? 

11.c Atea som företag? 

12 
Har utbildningen påverkat 

ditt 

kommunikationsmönster? 

Bolino et al. (2002); Bolino & Turnley 

(2005); Lagace et al. (1993); Miller & 

Friesen (1983); Organ (1997); Podskaoff et 

al. (2000); Wincent & Örtqvist (2009) 

4.3.5 Orsaker till 

rollstress 

13 
Hur väl stämmer Ateas 

vision in på dina 

personliga värderingar? 

Dubinsky et al. (1992); Kahn et al. (1964); 

Leiter & Maslach (1988); Maslach & Leiter 

(1997); Porter et al. (1974); Posig & Kickul 

(2003); Van Sell et al. (1981); Weiner 

(1982); Örtqvist & Wincent (2006) 

4.3.2 Rollkonflikt; 

4.3.7 Konsekvenser 

av rollstress 

6.4 Angreppssätt för analys   

Ely et al. (1993, s. 157) menar att det är forskaren som ansvarar för att utforma empiri-

framställningen så att läsaren kan tillgodogöra sig resultatet av forskningen. Författarna 

menar att det finns en rad olika tillvägagångssätt för att förmedla olika typer av resultat. 

Vi har valt att använda oss av tematisk analys, en erkänd metod för att framställa och 

analysera insamlad data (Ely et al., 1993, s. 165). En tematisk analys sammanfattas i tio 

delar där följande kan ses som de mest framträdande delarna: kännedom om materialet; 

preliminära kategorier; skapandet av teman utifrån valda kategorier; revidering av 
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tidigare kategorier och teman om så behövs; samt sammankoppling av kategorier och 

teman (Ely et al., 1993, s. 165).  

Vi har valt att bekanta oss med materialet genom att skriva ut och sortera upp de 

transkriberade utdragen av intervjuerna. Sedan skapade vi preliminära kategorier utifrån 

respondenternas svar kopplat till olika teorier kring rollstress, dess orsaker, konsekvenser 

samt hur rollstress kan hanteras. Vi kategoriserade även respondenternas svar gentemot 

de olika verktyg och metoder som praktiserats under utbildningen för att därigenom skap 

ytterligare kategorier. Våra teman skapades genom att sammanslå vår teoretiska 

referensram med de metoder och verktyg som deltagarna tillämpat under utbildningen. 

Genom ytterligare genomgång av materialet i dess nya form och teman valde vi att 

revidera delar av de vi lyft fram tidigare då dessa kopplingar inte överensstämde i den 

nya kontext som skapats. Efter revisionen fick materialet sin slutgiltiga form och vi 

sammankopplade kategorier och teman i en struktur som gav oss möjlighet att genomföra 

analysen på det sätt vi eftersträvat och därmed förmedla tydliga resultat och slutsatser.  

6.5 Etiska förhållningssätt  

När en studie görs måste forskaren reflektera över de etiska dilemman som kan uppstå i 

samband med studien. De riktlinjer och regler som finns kring social forskning innefattar 

att respondenterna inte ska ta skada av undersökningen, inte få sin integritet kränkt, vara 

underrättad om undersökningen samt ha rätt att avböja deltagande (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 105; Merriam, 1994, s. 189). Riskerna, menar Merriam (1994, s. 189), är svårare 

att bedöma i en fallstudie än i exempelvis en medicinsk studie, vilket kan göra de etiska 

föreskrifterna något problematiska.   

De potentiella risker för respondenterna vi kan se i vår undersökning är att de kan få en 

motreaktion från företaget på grund av åsikter de förmedlat till oss, samt att de kan känna 

sig utpekade och obekväma i intervjusituationen. Vi har försökt motverka dessa 

potentiella risker genom att helt och hållet anonymisera respondenternas svar gentemot 

företaget. Endast två medarbetare inom personalavdelningen vet vilka tio respondenter 

som var utvalda för deltagande, och dessa medarbetare skickade ut ett e-postmeddelande 

med information till deltagarna där de försäkrades om att endast vi författare skulle ta del 

av respondenternas individuella svar; såväl personalavdelningen som företagets ledning 

kommer endast att ta del av de slutgiltiga resultat och slutsatser vi kommer fram till. 

Under anonymiseringen av deltagarna har de fått fiktiva, könsneutrala, namn. Vi har även 

valt att utelämna deras positioner inom företaget för att undvika att de medarbetare inom 

personalavdelningen ska kunna utröna vilken medarbetare som sagt vad. Av denna 

anledning har vi även valt att endast återge ett tidsspann när respondenten genomförde 

utbildningen istället för en exakt tidpunkt.   

För att motverka att deltagarna skulle känna sig obekväma under intervjusituationen har 

vi skickat ut ett e-postmeddelande i förväg där vi presenterat oss själva, varför studien 

görs, vad svaren kommer att användas till samt information om deras anonymitet 

gentemot varandra och företaget. Vi informerade även om att intervjun kommer att spelas 

in, och att deltagande givetvis är helt frivilligt. Detta var även något vi upprepade i början 

av varje intervju, tillsammans med en uppmaning att meddela oss om det var någon fråga 

de föredrog att inte svara på, för att ge deltagarna fler chanser att avböja medverkan. 

Deltagarna blev även informerade om att de kommer att få ta del av den transkriberade 

intervjun för att ha möjlighet att säkerställa att vi uppfattat deras svar på ett rättvist sätt.   
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I e-postmeddelandet vi skickade deltagarna gav vi även ut vår kontaktinformation för att 

de skulle kunna nå oss för att ställa vidare frågor eller avböja erbjudandet om att delta i 

undersökningen. Tack vare multipla uppmaningar om att deltagandet var frivilligt, dels 

via e-postmeddelanden och dels i början av intervjun, anser vi att respondenterna har haft 

all möjlighet att avböja deltagande. Då vi även försäkrat dem om anonymiteten, samt 

uppmanat dem att säga till om de är obekväma med frågorna, anser vi även att deras 

integritet förblir bibehållen. Vi anser även att vi givit deltagarna nödvändig information 

om undersökningen, samt möjligheter att be om mer information, för att upprätthålla de 

etiska krav om informationsskyldighet som finns.   

En annan etisk aspekt i forskning som måste tas i beaktande är författarens egen inverkan 

på studiens resultat. Forskaren påverkar resultatet i en kvalitativ studie genom att det är 

forskarens tolkningar av empirin som leder fram till resultatet (Ely et al., 1993, s. 241-

242; Kvale & Brinkmann, 2012, s. 111). Ely et al. (1993, s. 241-242) menar att forskaren 

aldrig kan vara helt objektiv, men att det etiskt korrekta valet för forskaren är att sträva 

efter att vara så objektiv som möjligt för att minska risken för subjektiva resultat. Genom 

att vara öppen med sina erfarenheter och förförståelse kan denna risk även minskas, då 

läsaren har större möjlighet att kritiskt granska forskarens resultat mot de bakomliggande 

faktorerna (Ely et al., 1993, s. 243). Detta har vi valt att beröra mer ingående under kapitel 

3, där vi redogör för såväl vår förförståelse som våra synsätt för att ge läsaren en insyn i 

vår bakgrund. Genom att transkribera intervjuerna och sedan utgå från det skrivna ordet 

anser vi att våra slutsatser kommer att vara mer objektiva än om vi endast utgått från de 

subjektiva intryck vi fått från intervjuerna.   

6.6 Kvalitetskriterier  

För att vår studie ska kunna garantera en önskad kvalitet har vi valt att använda oss av ett 

antal kvalitetskriterier. Enligt Merriam (1994, s. 177) har forskare olika uppfattningar om 

vilka kriterier, och vilken benämning på kriterierna, som ska användas för olika studier. 

Sanningsvärde föreslås som alternativt namn på inre validitet, överförbarhet likställs med 

extern validitet och slutligen används även överensstämmelse, konsistens och reliabilitet 

omväxlande genom forskningen. Även Bryman (2009, s. 257) menar att det finns delade 

åsikter om hur kvalitetskriterier angående kvalitativ forskning ska te sig. Merriam (1994, 

s. 177) beskriver tre vedertagna kvalitetskriterier mot kvalitativa fallstudier som vi i första 

hand valt att följa. Vi har även valt att kompletterat innebörden av dessa kriterier med 

mer nutida och aktuell forskning. Slutligen kommer vi att presentera Tracys (2010) åtta 

stora kriterier för excellent kvalitativ forskning, samt hur vår studie uppfyller dem.  

6.6.1 Inre validitet  

Den inre validiteten reflekterar huruvida studiens resultat speglar verkligheten på ett 

korrekt sätt, det vill säga om resultatet mäter det som avsågs att mätas (Merriam, 1994, s. 

177; Saunders et al., 2012, s. 143; Svensson, 1996, s. 210). För att stärka den interna 

validiteten i kvalitativ forskning menar Merriam (1994, s. 178) att det är viktigt att förstå 

och redovisa de perspektiv och synsätt som finns hos inblandade individer och kontexten 

inom det studerade fenomenet. Vi har valt att göra detta genom att redovisa vår egen 

förförståelse och de perspektiv vi anammat i denna studie, vilket Merriam (1994, s. 180) 

menar är en bra metod för att förstärka den inre validiteten. Vi har även gjort en 

observationsstudie på ledarskapsutbildningen för att kunna förstå den kontext 

utbildningen sker i, och på så vis även förstå respondenternas svar bättre. Merriam (1994, 
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s. 179-180) menar att deltagarkontroll, där respondenterna själva får granska det material 

som samlats in under empirin, är något som ökar den inre validiteten. Vi har anammat 

detta genom att skicka de transkriberade intervjuerna via e-post till respektive respondent 

för validering. Alla respondenter godkände intervjun som trovärdig och rättvisande, även 

om ett fåtal önskade reducera opassande ordval på ett vis som inte hade inverka på 

innehållet i intervjuerna.   

Även horisontell granskning och kritik av kollegor under studiens gång menar Merriam 

(1994, s. 179-180) höjer den inre validiteten, vilket för vår studie skett via Universitetets 

schemalagda seminarium med tre andra uppsatsgrupper såväl som vid utbyte och 

granskning av material med andra kollegor under terminens gång. Triangulering är ett 

etablerat sätt, i synnerhet inom fallstudier, att fastställa att studien mäter det som ämnats 

att mätas, och därigenom förbättra den inre validiteten (Saunders et al., 2012, s. 146). 

Triangulering innebär att samla in data genom multipla metoder (Saunders et al., 2012, s. 

146), vilket vi gjort genom att kombinera semistrukturerade intervjuer med observations-

studier under utbildningen.   

6.6.2 Reliabilitet  

Reliabilitet handlar om huruvida det resultat studien dokumenterat kan upprepas, och om 

en upprepning kommer att ge samma resultat som originalstudien (Merriam, 1994, s. 180; 

Saunders et al., 2012, s. 156; Svensson, 1996, s. 210). Detta innebär en viss problematik 

inom samhällsforskningen, menar Merriam (1994, s. 180), då människans beteende är en 

ständigt föränderlig process. På grund av att kvalitativ forskning grundas på en tolkning 

av omvärlden och det som sker i den innebär forskningssättet en brist på fasta referens-

punkter, som i sin tur leder till att upprepade mätningar av samma företeelse inte 

nödvändigtvis minskar reliabiliteten trots att resultaten inte helt stämmer överens 

(Merriam, 1994, s. 181-183). Forskare bör, istället för att kräva exakt samma resultat, 

sträva efter konsistens eller beroende i liknande mätningar (Merriam, 1994, s. 181-183; 

Saunders et al., 2012, s. 143).   

Då den interna validiteten och reliabiliteten är så nära sammankopplade med varandra 

menar Merriam (1994, s. 181) att de aktioner som stärker den interna validiteten ovan 

även kommer att stärka reliabiliteten. Utöver dem menar Merriam (1994, s. 183) att det 

är viktigt att forskaren visar sina tillvägagångssätt för att läsaren ska kunna följa och 

granska hela processen och på så vis kunna bedöma reliabiliteten i studien. Vi har 

anammat detta genom att i detalj beskriva hur vi kommit fram till vårt resultat, beskrivit 

urvalsteknik, empiriinsamling och analysframställning etcetera.   

Vi har tagit ett etiskt ställningstagande att bibehålla respondenternas anonymitet. De kan 

argumenteras att anonymiteten kan motsäga studiens reliabilitet och transparens i vissa 

avseenden då inte samtlig information om respondenterna kan redogöras. Vi anser att 

studiens etik inte är förhandlingsbar, men vill samtidigt bibehålla en så hög reliabilitet 

som möjligt. Vi har därför valt att undanhålla specifik information som kan identifiera 

deltagarna men som vi inte anser är av större vikt för att förstå kontexten och resultatet. 

Genom att utesluta viss information skapades ett större utrymme att redovisa relevant 

information, så som erfarenheter och upplevelser kopplade till studien. Detta ställnings-

tagande anser vi är befogat för att studien ska kunna inneha en kvalitativ helhet där både 

etik och reliabilitet respekteras.  



 

44 

 

6.6.3 Extern validitet  

Den externa validiteten hänvisar till huruvida resultaten är generaliserbara och därmed 

kan appliceras på andra situationer än den undersökta (Merriam, 1994, s. 184; Saunders 

et al., 2012, s. 158). Författarna menar att kvalitativa fallstudier generellt inte behöver ha 

en vidare hög extern validitet, då syftet med undersökningen ofta är att undersöka ett 

specifikt fall på djupet till skillnad från undersökningar vars syfte är att skapa ett resultat 

som gäller för den generella befolkningen. Merriam (1994, s. 185-186) menar dock att 

man genom slumpmässiga urval inom fallsituationen kan höja validiteten något, men att 

det många forskare fortfarande är överens om att generaliserbarhet inom sociala områden 

inte bör vara huvudfokus. Merriam (1994, s. 187) menar att många forskare istället anser 

att generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren är det studier bör fokusera på, 

vilket innebär att läsaren själv är den som bestämmer huruvida studien kan appliceras på 

läsarens situation. Detta underlättas, menar författaren, genom att ingående beskriva 

studiens tillvägagångssätt och fallstudiens kontext. För att läsaren enkelt ska ha möjlighet 

att avgöra huruvida vårt resultat kan appliceras i önskad situation har vi valt att på ett 

ingående sätt beskriva den ledarskapsutbildning vi undersökt, med såväl tillvägagångssätt 

som behandlade teorier och ämnen. Vi har även beskrivit fallföretaget och branschen för 

att läsaren ska få en känsla av vilken kontext fallstudien undersökts i.    

6.6.4 De åtta stora kriterierna 

Tracy (2010, s. 837) har utformat åtta kriterier för kvalitet som hon menar är grunden i 

utmärkt kvalitativ forskning. Kriterierna är generella, och kan därför användas för 

samtliga forskningsområden inom den kvalitativa forskningen (Tracy, 2010, s. 837). Vi 

har valt att återge dessa kriterier i nedanstående tabell, där även våra åtgärder för att 

uppfylla kriterierna beskrivs kortfattat.  

Tabell 3: De åtta stora kriterierna för en kvalitativ studie. Kolumn A och B grundas på en 

studie av Tracy (2010, s. 840). 

A B C 

Kvalitetskriterium 

(slutmål) 

Diverse medel och 

metoder för att uppnå 

Hur det blev uppnått 

i studien 

1. Värdigt ämne Studiens ämne är: 

- - Relevant 

- - Tidsenligt 

- - Signifikant 

- - Intressant  

Ämnet är relevant för såväl ledarskap som 

arbetsmiljö. Ledarskapsutbildningar är en 

aktuell fråga för näringslivet som i Sverige 

omsätter 7 miljarder kronor per år. 

Kombinerat med en potentiellt förbättrad 

arbetsmiljö inom företaget är ledarskaps-

utbildningar ett intressant ämne att utforska 

vidare.  

2. Rikt innehåll Studien använder tillräcklig, 

riklig, passande och komplex: 

- - Teoretisk uppbyggnad 

- - Data och tid 

- - Urval 

- - Kontext 

- - Empiriinsamling och analys 

Den teoretiska referensramen bygger på tre 

huvudområden som tillsammans ger läsaren 

en god grund för denna tvärvetenskapliga 

studie. Erkända vetenskapliga teorier har 

kombinerats med deskriptiva praktiska 

verktyg från utbildningen för bästa 

kontextuella beskrivning. Observationsstudier 

samt 10 slumpmässigt utvalda respondenter 

har skapat en gedigen empirisk grund. 

Genom tydliga återkopplingar till teori och 

resultat förs en välgrundad analys i 

diskussionskapitlet.  
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3. Uppriktighet Studien karaktäriseras av: 

- Reflekterande över 

subjektivitet på grund av 

forskarens värderingar och 

partiskhet 

- Transparens angående 

metoder och svårigheter 

Genom en fenomenologisk kunskapssyn, 

belyst förförståelse samt transkriberade 

intervjuer kan subjektivitet förebyggas och 

synliggöras. Deskriptiva kapitel kring 

metoder använda i studien försäkrar 

transparensen.  

4. Trovärdighet Studien kännetecknas av: 

- Gedigen deskriptivitet, 

konkreta detaljer, visa implicit 

kunskap och synliggöra snarare 

än förklara 

- Triangulering 

- Multipel tolkning 

- Medlemsreflektion 

Primära källor har använts i alla fall utom ett. 

Resultatkapitlet bygger på återgivna 

beskrivningar samt citat, synliggjorda i sin 

kontext. Studien har samlat information från 

såväl intervjuer som observationsstudier. 

Genom sektionshänvisningar visar 

diskussionen tydligt var informationen som 

analyseras härstammar från. Transkriberade 

intervjuer har godkänts av respondenterna. 

5. Resonans Studien influerar, påverkar 

eller berör specifika eller 

varierande läsare genom: 

- Smakfull presentation 

- Passande generaliseringar 

- Överförbara slutsatser 

Vi har kombinerat citat med sammanvävda 

svar i kontext av frågan som ställts för att ge 

läsaren en målande beskrivning av det 

empiriska materialet. I slutsatskapitlet finns 

studiens nytta konkretiserad för olika 

intressenter. 

6. Signifikant 

bidrag 

Studien tillhandahåller ett 

signifikant bidrag 

- Teoretiskt 

- Praktiskt 

- Moraliskt 

- Metodologiskt 

- Heuristiskt (uppmuntrar 

framtida forskning) 

I slutsatskapitlet kan läsaren ta del av 

studiens bidrag såväl teoretiskt samt 

praktiskt. Studien lägger även grund för 

framtida forskning. Moraliska bidraget 

innefattar ökade incitament för företag att, 

genom ledarskapsutveckling, skapa en 

förbättrad arbetsmiljö. Studien har använt 

erkänd metodologi för förstärkt trovärdighet. 

7. Etiskt Studien överväger: 

- Etisk process (för exempelvis 

mänskliga subjekt) 

- Situations- och kulturellt 

anpassade etiska ställnings-

taganden 

- Relationsetiska aspekter 

- Slutetik (lämna scenen och 

dela studien) 

Respondenterna har godkänt inspelning av 

intervjuerna, samt även fått validera de 

transkriberade intervjuerna. Anonymiteten 

har utlovats till respondenterna, och även 

bibehållits genom en rad åtgärder i 

resultatkapitlets början.  Respondenterna har 

informerats om studiens syfte och hur 

materialet kommer att användas. 

Respondenterna har respekterats och kommer 

att få ta del av resultatet.  

8. Meningsfullt 

sammanhang 

Studien: 

- Uppnår sitt syfte 

- Använder metoder och 

procedurer som passar uttalade 

mål 

- På ett meningsfullt sätt 

kopplar ihop litteratur, 

frågeställning, slutsatser och 

analyser med varandra 

Genom att låta metodvalen genomsyra 

studien skapas en sammanhängande röd tråd. 

Frågorna i intervjuguiden grundas på den 

teoretiska referensramen och kunde därför 

skapa en användbar empiri. Vidare har 

tydliga kopplingar mellan analys, empiri och 

teoriram redovisats i diskussionen för att 

underlätta för läsaren att ta del av 

slutsatserna.  
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7. Resultat 
I detta avsnitt kommer vi att presentera respondenternas svar på de intervjufrågor vi 

ställde. För att anamma den fenomenologiska värderingen av förståelse för 

respondenternas upplevelser har vi har valt att presentera empirin utifrån intervju-

guidens struktur för att bibehålla och synliggöra kontexten i den ställda frågan i samband 

med att läsaren tar del av svaret.   

7.1 Respondenterna 

Vi har valt att göra etiska överväganden gällande vilken information vi kopplar till 

specifik respondenter, då alla respondenter har blivit lovade anonymitet. För att insatta 

personer inte ska kunna identifiera respondenterna utifrån uttalad kontext väljer vi att inte 

visa all information, utan endast den vi anser viktig för att läsaren ska förstå 

sammanhanget ur vilken respondenten talat. Efter att respondenterna tagit del av 

transkriberingarna har ett fåtal även uttryckt att de anser att väl insatta personer utifrån 

all specifik information de delgivit oss i intervjun skulle kunna identifiera deltagarna. 

Respondenterna hänvisade då framför allt till detaljer så som verksamhetsbefattning, 

kontorets storlek och geografiska placering. Vi visar därför nedan den bakgrunds-

information om individuella respondenter vi anser är viktig för läsaren att veta, utan att 

kunna verka identifierande även för en läsare insatt i fallföretagets medarbetare.  

Tabell 4: Grundinformation, respondenter 

Namn Intervjulängd Diplomering 

Elliott 33 min Mer än 18 månader sedan 

Freddie 24 min 0-18 månader sedan 

Jamie 33 min Mer än 18 månader sedan 

Jordan 24min 0-18 månader sedan 

Kim 28 min Mer än 18 månader sedan 

Lou 32 min Mer än 18 månader sedan 

Nike 38 min 0-18 månader sedan 

Rio 42 min 0-18 månader sedan 

Robyn 29 min 0-18 månader sedan 

Sam 45 min Mer än 18 månader sedan 

7.1.1 Namn 

De namn som nämns i uppsatsen är fiktiva namn. Vi har valt könsneutrala namn för att 

undvika identifiering, då endast tre av tio respondenter var kvinnliga. Eftersom uppsatsen 

inte jämför skillnader mellan könen i ledarnas uppfattning anser vi inte att avsaknad av 

könstillhörighet påverkar läsarens förståelse för diskussionen. 

7.1.2 Längd på intervjun 

Vi har valt att visa längden på de individuella intervjuerna vi gjort. Detta då det ger läsaren 

en inblick i omfattningen av empiriinsamlingen och spridningen mellan respondenterna. 

Intervjulängd är samtidigt en icke-identifierande aspekt och kan därmed kopplas till 

individuella respondenter för att ge läsaren en mer nyanserad bild av intervjuerna. Vi 
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anser dock att informationen i intervjuerna håller hög kvalitet, oavsett längd. De kortare 

intervjuerna gav mer specifika och konkreta svar medan de längre var mer förklarande 

och ingående i stor utsträckning. Kombinationen av respondenternas svarslängd har 

bidragit till en nyanserad helhetsbild av utvecklingsprogrammet och dess inverkan på 

ledarna.  

7.1.3 Diplomering 

Vi anser att läsaren bör få en inblick i när respondenterna diplomerades från utbildningen. 

Detta då det kan vara viktigt huruvida respondenten hunnit bearbeta och börjat applicera 

informationen från utvecklingsprogrammet i sitt vardagliga arbete. Vi har valt att återge 

när respondenterna diplomerades från utbildningen i ett spektrum, mellan 0-18 månader 

sedan eller tidigare än så. Genom att återge informationen på ett sådant vis undviker vi 

att insatta personer kan härleda respondenten till en specifik utbildningsgrupp och därmed 

identifiera respondenten. 

7.1.4 Arbetslaget 

Respondenterna var ledare för ett arbetslag med i genomsnitt nio medarbetare direkt 

rapporterande till respondenten. Vi skriver inte ut exakt antal för varje respondent då 

antalen kan användas i ett identifierande syfte. Vi anser inte att variationerna i arbetslagets 

storlek har någon påverkan på läsarens förståelse för diskussionen, och har därför valt att 

inte visa dem.  

7.1.5 Kundkrets 

Alla respondenterna har inte beskrivit sina kundbaser explicit, då inte alla arbetar direkt 

mot externa kunder. De respondenter som vi har fått en beskrivning av har varierande 

kundbaser såväl gällande storlek som heterogenitet. Dock verkar långsiktiga relationer 

med kunderna vara en gemensam faktor.  

7.1.6 Arbetsdag 

Vi frågade respondenterna hur en vanlig arbetsdag ser ut för dem. Majoriteten av 

respondenterna menar att de sällan har en typisk arbetsdag, utan att deras arbetssituation 

kännetecknas av variation och förändring. Detta visar sig exempelvis i många olika möten 

med såväl individer som grupper, både internt mot arbetslaget och företaget samt externt 

mot kunder.  

7.1.7 Intervjumedium 

Hälften av intervjuerna genomfördes via videoverktyget Atea använder, medan 

resterande intervjuer var via personliga möten. Vi såg ingen skillnad på de svar vi fick 

beroende på intervjumedium, och har valt att inte skriva ut vilken respondent som haft 

vilket sorts möte då det kan vara identifierande gällande huruvida de är vid 

Stockholmskontoret eller ej. Då videoverktyget är en del i ledarnas vardagliga arbete 

anser vi inte att användandet av det jämfört med ett personligt möte haft någon inverkan 

på de svar vi fått.  

 

 



 

48 

 

7.2 Empiriska resultat 

7.2.1. Målsättning 

Vi frågade respondenterna "I hur stor utsträckning kan du sätta dina egna mål?". Svaren 

var blandade, där vissa respondenter ansåg sig ha mycket inflytande över målsättning, 

medan andra ansåg att de övergripande målen var relativt fasta men att de själva kunde 

bryta ner dem till delmål för att konkretisera arbetet.  

Flertalet respondenter, så som Freddie, Robyn, Lou och Sam, ansåg att utbildningen hjälpt 

dem med målsättningsprocessen, framför allt tack vare teorin om 4DX med fokus på 

WIG. Även Jordan nämnde att 4DX och första disciplinen, WIG, lyftes under 

utbildningen, hen menar dock att dessa övningar och teorier var för ytligt berörda för att 

kunna vara till verklig användning i arbetet. Jamie menar att utbildningen inte hjälpt 

henom vid processen att sätta mål. Hen påpekar att övningar som SMART:a mål 

visserligen nämndes under utbildningen, men detta är ingen struktur hen har valt att 

använda när hen sätter sina mål. Kim menar att 4DX och WIG visserligen lyftes under 

utbildningen, och att är något hen använder när hen sätter mål, men att hen hade 

kunskapen om dessa verktyg från tidigare utbildningar.  

Lou och Nike påpekar även att det faktum att utbildningen hålls för samtliga ledare inom 

företaget gör att kommunikationen blir tydligare då språkbruk och metoder angående 

målsättning är densamma för samtliga ledare. Rio menar även att hen blivit tryggare i sina 

beslut angående mål tack vare utbildningen. Hen menar detta lett till att hen har större 

mandat att påverka miljön och att det även visar sig i att ledningen visat större förtroende 

för såväl henom som hens arbetslag.  

Elliott menar att det var svårt för henom att tillgodose sig utbildningens innehåll gällande 

målsättning då hen påbörjade utbildningen i början av hens karriär på Atea. Detta ledde 

till att hen inte kunde konkretisera informationen hen lärde sig under utbildningen och 

associera dem till arbetssituationer likt de andra ledarna, utan kunde endast tillgodose sig 

verktygen teoretiskt. Detta försvårade för Elliott när hen sedan skulle sätta mål i arbetet, 

då de teoretiska kunskaperna var svåra att förverkliga praktiskt.  

7.2.2. Tillvägagångssätt för att uppnå mål 

Härnäst fick respondenterna frågan "Hur väljer du tillvägagångssätt för att nå olika 

mål?". Många respondenter nämnde tidigt att bryta ner det övergripande målet till delmål 

var en viktig del av processen. Vidare menar flertalet respondenter att olika personer är 

inblandade i olika delmål, och nästa del i processen blir därför att se över vilka personer 

som behöver involveras för olika mål. Freddie kopplar tillvägagångssätt för att uppnå mål 

till situationsanpassat ledarskap, där varje individs behov av stöd från ledaren behöver 

anpassas. Detta, tillsammans med ett fokus på att kontinuerligt hålla den röda tråden i ens 

handlingar för att sträva åt ett och samma håll, menar Freddie är svårt men viktigt.  

Lou säger att en stor förbättring i planerandet tack vare utbildningen var att hen tidigare 

lätt fokuserade för mycket på hur saker ska göras medan hen nu samtidigt fokuserar på 

vad som ska uppnås. Hen pratar även om att involvera rätt individer, såväl lokalt som 

nationellt, för att skapa ett team som i sin tur kan uppnå ett bra resultat. Även Rio pratar 

om att det är viktigt att ta tillvara på Ateas nationella resurser för att på bästa sätt nå målen 

genom "att jobba med den stora Atea-hatten. Inte tänka lokalt, utan tänka regionalt och 
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nationellt. [...] om kunderna vill ha en specifik specialist så ska vi inte komma med någon 

nödlösning härifrån, utan då lånar vi hellre in en konsult från ett annat kontor." 

Nike menar att en viktig del i hens process för att uppnå målen är att ha 3-4 gånger fler 

möjligheter att nå målen än vad som behövs. Jamie anser att det är viktigt att sortera ut 

vilka aktiviteter som kommer ha störst inverkan på målet, och sedan prioritera dessa 

aktiviteter i sin planering. Detta är något Jamie menar att hen lärt sig på utbildningen. 

Jordans största lärdom kring planeringsprocessen för att uppnå mål var kring hens egen 

personlighet. Hen menar att "Det där [planering] är jag inte bra på, det var rätt 

uppenbart. Jag är snarare en sån personlighet som tänker 'hur länge kan jag vänta med 

det här och klara mig'. Så det var något som blev medvetandegjort hos mig, så jag kan 

stålsätta mig lite mer och säga 'nej, nu tar jag den här dagen till det här, för att planera 

upp'".  

7.2.3. Svårare uppgifter 

Vi frågade respondenterna "Hur tänker du när du planerar kring svårare uppgifter?" och 

fick framför allt svaret att det kräver mer ingående planering, där många även påpekar 

vikten av kommunikation och nedbrutna mål. Lou menar att hens ledarroll förändras och 

blir allt mer involverad. Hen kommer även att vilja bryta ner uppgiften i delmål för att se 

till att hen har möjlighet att ingripa i tid om projektet är på väg åt fel håll. Robyn menar 

att hens arbetsgrupp vill vara involverade i arbetet i så stor grad som möjligt. Hen försöker 

ta tillvara på detta engagemang genom att först bolla runt idéer i gruppen, men använder 

dock även en mindre testgrupp bestående av ett fåtal personer som hen kan testa idéer på 

före de möter den större gruppen. Även Nike jobbar med att involvera arbetslaget i 

beslutsprocessen för att de ska känna sig delaktiga och motiverade.  

Elliott anser att prioriteringen av hens egen tid för att planera och reflektera är hens största 

utmaning. Hen har lyft det med sin chef och de genomför tillsammans ett individuellt 

coachningsprogram för Elliott där hen kan fokusera på dessa delar som hen anser att hen 

inte kunde tillgodogöra sig under utvecklingsprogrammet. Angående sin tidsplanering 

säger Elliott att "problemet är att jag ofta hamnar i tidsnöd och jobbar på kvällar och så 

för att liksom få ro till att göra det tillräckligt djupgående som jag vill då".  

Rio pekar än en gång på vikten av att se till Ateas nationella resurser för att maximera 

resultatet för organisationen. Jamie försöker strukturera upp aktiviteterna för att nå de 

svårare målen genom att se till två dimensioner: vilken nytta aktiviteten skapar samt hur 

sannolikt det är att hen lyckas genomföra den. Detta menar hen innebär att hen inte alltid 

försöker genomföra de aktiviteter som har störst potentiell utdelning, då hen säger att 

dessa oftast är näst intill ogenomförbara. Genom att istället rikta in sig på de aktiviteter 

som har en kombination av något mindre effekt men hög genomförbarhet lyckas hen nå 

även de svårare målen.  

Vidare frågade vi respondenterna "Hur prioriterar du mellan en viktig och en tidspressad 

uppgift?". Lou, Jamie och Sam nämnde det tredje steget i de Sju goda vanorna som 

handlar om att göra det viktigaste först. I teorin nämns en matris som behandlar relationen 

mellan uppgifter om är viktiga och bråttom. Lou menar att hen använder matrisen hen 

lärde sig på utbildningen på en daglig basis då hens personlighet kräver det, annars skulle 

hen ha svårt att göra prioriteringar på stående fot. Hen fortsätter och säger att "Ibland 

måste man ju backa mitt i det här och säga att något säkert är bråttom, men om det har 

brunnit i tre år så får det brinna i ett halvår till!" och menar att man istället måste fokusera 
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på aktiviteter som gör att det slutar brinna. Jamie påpekar att poängen med matrisen är att 

viktiga aktiviteter inte ska behöva bli bråttom.  

Sam menar att det största problemet är att de hen interagerar med kan komma med varsin 

fråga, där varje individ tycker att "[...] just deras problem är livsviktigt och jättebråttom. 

Och när man har 20 stycken sådana i knäet som är livsviktiga för någon och jättebråttom 

för någon, då är det en konst att prioritera". Hen fortsätter och påpekar vikten av att 

prioritera de uppgifter som har störst påverkan på det önskade målet. Även om Sam menar 

att hen haft med sig sin förmåga att prioritera sedan tidigare säger hen att hen inte tror att 

man någonsin blir färdig med det, och att utbildningen har gett hen ett antal verktyg för 

hur man kan tänka, så som viktigt-bråttom-matrisen.  

Elliott fokuserar ofta på de tidspressade uppgifterna först, men försöker hitta ett verktyg 

för hjälpa henom med prioriteringar, då hen i dagsläget inte känner att tiden att hinna med 

allt finns. Detta slutar med att Elliott springer allt snabbare då hen inte känner att hen kan 

planera på annat vis. Hen uppmärksammar själv att detta beteende inte är hållbart i 

längden, och att det innebär potentiella problem även om hen inte ser det som ett krisläge 

än.  

Rio hävdar att dialog med involverade partier är essentiellt, och att ibland genomföra en 

temporär lösning för att kunna få ökad förståelse för den tid det kan ta att lösa ett komplext 

problem. Hen påpekar dock att detta inte är något hen själv kan koppla till att hen lärt sig 

under utbildningen. Robyn samlar sin arbetsgrupp till ett möte i början av varje vecka. 

De går under mötet igenom de respektive individernas mål för den kommande veckan 

samt återkopplar till tidigare mål. De inkorporerar även och följer upp deras mer 

övergripande mål under dessa veckomöten 

Jordan menar att stressande situationer där virvelvinden sammanfaller med 

organisationens WIG gör arbetet svårt att hinna med. Men hen påpekar att man som 

individ kan välja hur man känslomässigt bemöter situationen, antingen genom att bli 

stressad och ifrågasätta hur man ska hinna med allt, eller genom att se befrielsen i att ha 

en deadline som definitivt avslutar en pågående uppgift. Genom att välja det senare 

synsättet menar Jordan att hen undviker känslorna av stress och istället kan tänka att "det 

brukar lösa sig".  

7.2.4. Arbetsbelastning 

På frågan "Upplever du att arbetsbelastningen kan påverka kvaliteten på ditt arbete?" 

såg flertalet respondenter en koppling mellan för hög arbetsbelastning och kvaliteten på 

arbetet. Majoriteten av respondenterna menar dock att deras arbete håller hög kvalitet och 

trots en arbetsbelastning som är hög, men inte orimligt hög. De konsekvenser förknippade 

med kvaliteten på arbetet som respondenterna upplever vid för hög arbetsbelastning kan 

visa sig på olika sätt; Jamie märker av hög arbetsbelastning när hen dubbelbokar möten 

eller glömmer saker, Sam ser en försämrad intern kommunikation inom arbetslaget, 

Elliott känner inte att hen hinner leverera en god kvalitet under sin arbetstid och Rio 

märker av en hög arbetsbelastning genom att saker glöms bort och att exempelvis en offert 

utgår som ett slarvigt mail istället för som en formell offert.  

Freddie anser att en hög arbetsbelastning försvårar hans arbete att använda de verktyg, så 

som viktigt-bråttom-matrisen, hen lärde sig på utbildningen då de lätt glöms bort i 

stressen. Freddie menar att den höga arbetsbelastningen visar sig "[…] när man har 100 

knivar i, och folk är och rycker i en… Att man orkar kliva ur och göra det som man borde 

göra först. Sen är det ju så att man har olika förväntningar på sig". Freddie ser stora 
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svårigheter i att prioritera mellan de olika förväntningar hen möter, då något hen anser 

viktigt inte nödvändigtvis är samma sak som hans chef eller någon på en annan avdelning 

tycker är viktigt.  

Jordan anser att en högre arbetsbelastning gynnar henom, då hen själv levererar bättre 

mängd och kvalitet på resultatet eftersom hen motiveras av att ha mycket att göra. Hen 

påpekar dock att det är viktigt att, som ledare, se till de olika personligheterna i arbetslaget 

då inte alla reagerar som henom med motivation, utan vissa blir stressade av en allt för 

hög arbetsbelastning.  

Respondenterna hanterar hög arbetsbelastning på olika sätt. Jamie försöker att hitta en 

kvalitetsnivå som är en tillräckligt bra lägstanivå. Hen har även möjligheten att själv styra 

över arbetsbördan, vilket hen nyttjar genom att ta färre initiativ till nya projekt under en 

tid och på så vis minska arbetstempot. Elliott hanterar belastningen genom att jobba mer, 

vilket hen menar ofta innebär utanför ordinarie arbetstid. När vi frågar Rio om hens 

metoder för att hantera arbetsbelastning får vi svaret: "Där är faktiskt ett problemområde, 

jag har inte något bra sätt att hantera det på. Utan jag har en [fru/man] som läser mina 

signaler väldigt tydligt, som säger till när jag har för mycket att göra". Freddie hanterar 

en hög arbetsbelastning genom att prioritera vilka aktiviteter hen genomför, och väljer de 

viktigaste först. Nike försöker ta ett steg tillbaka för att återfå helhetsbilden hen anser att 

man lätt tappar när det blir för mycket att göra. Robyn menar att kommunikationen är 

central när det blir mycket att göra, men poängterar även att olika individer i arbetslaget 

reagerar olika: en del ser den högre arbetsbördan som inspirerande, medan andra ser det 

som något negativt. Lou menar att hen "[…] har stödet hos min chef, att kunna säga att 

om du vill ha kvalitet A, då kan jag bra göra de här två sakerna samtidigt. Vill du ha 

kvalitet B då kan jag göra alla tre, då är det helt okej, så länge vi är överens från början 

och jag släpper personligen det här att jag inte ska sitta här till klockan midnatt varje 

dag för att det ska vara kvalitet A på alla tre sakerna". Lou anser också att utbildningen 

inte var speciellt användbar i dessa situationer, då hen tycker att de situationer 

utbildningen lyfte var glamouriserade och därmed inte jämförbara med verkligheten.  

Vidare frågade vi respondenterna "Påverkas relationen inom ditt arbetslag av arbets-

belastningen?". Överlag anser respondenterna inte att de sett en sämre relation inom sitt 

arbetslag på grund av en hög arbetsbelastning. Robyn upplever dock att relationen inom 

arbetslaget åsidosätts till förmån för uppgiften. Hen menar att denna reaktion är något 

som ligger i sakens natur, då man måste fokusera vid högt tempo för att orka med. Lou 

menar att relationen inom arbetslaget kan påverkas på ett negativt sätt om den hanteras 

fel. Hen påpekar vikten av positiv feedback, framför allt i pressade situationer då hen 

anser att gruppen behöver uppmuntran under svårare perioder.  Sam menar att hen, trots 

den minskade interna kommunikation hen ser på grund av ökad arbetsbelastning, inte ser 

någon påverkan på arbetslagets relation. Hen menar att detta är för att "[...] jag prioriterar 

min grupp hårt, försöker se till att jag är tillgänglig". 

Vi frågade även respondenterna "Skiljer det sig åt om arbetsbelastningen kommer väntat 

eller oväntat?". Respondenterna menar överlag att sakens natur överlag gör att oväntade 

toppar är svårare att planera i förväg. Rio exemplifierar och säger att "Vi kan ju ha stora 

projekt på gång, och då kan vi allokera resurserna på det och då ser vi till att inte boka 

in andra typer av tunga projekt under den tiden. Så planering är A och O. Det funkar ofta 

väldigt bra, men sen är det ofta så att ingenting går på räls alla gånger, det kommer alltid 

oförutsedda grejer alla gånger, det kan vara leveransförseningar, folk blir sjuka, det går 

inte att implementera för att det finns saker man inte kan förutsäga liksom. Sen så är vi 
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ju bara människor allihopa, så vi kan ju göra fel. Men de här riktiga topparna, de kan 

man förebygga med god planering". 

7.2.5. Utbildningens påverkan på arbetssättet 

Vi frågade även respondenterna "Har utbildningsprogrammet påverkat ditt arbetssätt?". 

Respondenterna var i stort eniga om att utbildningen har påverkat arbetssättet på något 

sätt. Vissa respondenter har upplevt en mer indirekt påverkan, så som Jordan som 

upplevde att utbildningen gav henom en större förståelse för sitt eget och andras beteende, 

samt en större insikt i sina egna styrkor som hen säger att hen "trodde att alla hade, som 

jag blivit medveten om att alla tydligen inte hade. som man då kanske sträcker på sig lite 

extra och blir medveten om att man kan lyfta fram". Hen upplever även en mer praktisk 

förändring då hens planeringsförmåga har förbättrats. Kim och Jamie har även upplevt ett 

värde i att ta tiden att reflektera över sitt ledarskap och sin arbetssituation, då detta inte är 

något de alltid hinner med under ordinarie arbetstid. Lou, Nike och Elliott menar 

kontakten med fler ledare inom organisationen lett till ett större nätverk, något de anser 

har varit en av de bästa sakerna med utbildningen. Lou menar att det är lättnad att inse att 

fler än hen har samma problem, då hen menar att man som ledare ibland kan känna sig 

ensam. Hen menar därför att Triosamtalen var av stor vikt såväl under utbildningen som 

efter och har givit hen möjlighet att bolla idéer och söka stöd i svåra frågor. Även Nike 

ser fördelen i att ha en grupp andra ledare att fråga om råd. Elliott menar att kontakten 

med andra individer från olika delar av organisationen har givit henom en större förståelse 

för hur olika delar i organisationen hänger ihop, vilket gör att hen lättare kan se till att 

hens aktioner inte får negativa konsekvenser för någon annan avdelning och kan på så vis 

lättare agera på ett sätt som är bäst för organisationen i stort.  

Nike, Robyn och Elliott menar även att det coachande ledarskapet är något de tagit med 

sig från utbildningen, där de försöker att neutralisera sin egen kartbild och ställa 

motfrågor till medarbetarna snarare än att komma med svaren. Både Robyn och Nike 

menar dock att detta är svårt att hinna med när arbetsbördan stiger och situationer blir 

stressiga.  

Sam påpekar att hen själv reflekterade över sina chefskollegors förväntningar på 

utbildningen. Hen menar att deltagarna själva har ett stort ansvar i anammandet av 

utbildningens olika verktyg och säger att "Jag tänker att det finns få såna quick-fix alltså. 

Det är sällan man hittar en skruvmejsel och bara plockar upp den. Det är sällan det 

funkar. Utan någonstans måste man baka det själv, bli vän med det, hur man ska använda 

det. Det är en ganska lång väg".  

7.2.6. Specifika verktyg från utbildningen 

På frågan "Finns det något specifikt verktyg du lärde dig under utbildningen som du 

fortfarande använder?" hade respondenterna olika svar. Det vanligaste verktyget som 

nämndes var det coachande ledarskapet i kombination med tankesättet kring individers 

olika kartbilder. Nike menar att hens förståelse för vad coachande ledarskap innebär har 

förändrats under utbildningen, och säger att "det var lite nytt för mig… Att kanske inte 

använda så mycket av den egna erfarenhetsbasen utan lägga den åt sidan helt och hållet 

och ställa frågor istället så att du kommer fram till svaret själv, genom att jag ställer 

frågor. Det var en ny teknik för mig, och hade någon sagt det här till mig att 'det här är 

att coacha', så hade jag nog inte riktigt gissat det kan jag säga. Så det var jättebra!". 

Även Rio och Freddie anser att hens bild av coachande ledarskap har förtydligats och 

överensstämmer nu med det Atea menar är coachande ledarskap. Rio menar även att hens 
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målbild med ledarskapet har förflyttats från att vara problemlösare till att vara 

möjliggörare för att medarbetarna själva ska kunna lösa problemet. Freddie anser att 

Triosamtalen har varit stöttande i utvecklingsprocessen som coachande ledare. 

Både Robyn, Elliott och Jordan pekade ut Myer-Briggs personlighetstyper som en viktig 

lärdom under utbildningen. Elliott talar om vikten av att teorierna om personlighets-

typerna konkretiserades genom praktiska övningar, något som hen menar gjorde det 

lättare att ta till sig. Robyn försöker anpassa sitt ledarskap och har olika förhållningssätt 

mot de olika personlighetstyperna hos sina medarbetare. Hen menar vidare att 

nätverkandet med andra ledare inom organisationen var bra, och säger att "[...] man 

ibland kan känna sig ensam i den utmaning man har, den ledarposition man har och 

utanförskap. Och plötsligt sitter man är med 12 andra som sitter med samma utmaningar, 

fast i sitt eget område i sitt kontor i Umeå eller Luleå eller Malmö, och då känner jag 

'men Gud vad skönt, så jag är inte själv'".  

Kim menar att hen inte lärde sig något nytt under utbildningen, då hen genomfört många 

ledarskapsutbildningar tidigare med liknande innehåll där hen specifikt nämner 360-

graders återkoppling, olika ledarstilar och Myer-Briggs. Hen säger dock att "det var 

väldigt bra saker, och det är definitivt såna saker man absolut ska ha som nytillträdd chef 

eller färsk chef".   

7.2.7. Förändrade förväntningar 

Vidare frågade vi respondenterna "Tycker du att förväntningarna på dig som ledare är 

annorlunda efter utbildningen?". Majoriteten av dem tyckte inte att de märkt av några 

förändrade förväntningar. Dock menar Rio att hen tror att krav- och förväntningsnivån 

höjts bland andra chefer på hens nivå samt ovanför. Hen ser dock ingen skillnad på 

förväntningarna på hens ledarskap i arbetslaget jämfört med före utbildningen. Vi frågar 

vidare om Rio känner att hen har fått med sig verktyg från utbildningen som motsvarar 

dessa ökade förväntningar, varpå hen svarar att "[...] det är ingenting jag känner att jag 

saknar".  

Elliott anser att det är en styrka i sig att alla ledare gått programmet, då detta medför att 

alla kan referera till samma sak, vilken hen anser skapar en ökad förståelse för varandra 

och individernas uppgifter. Sam har märkt en förändring i sitt eget beteende, där hen 

menar att hen vågar vara mer tydlig i vilken ledarroll hen tar. Även Jordan har märkt vissa 

skillnader i sig själv, där hen hänvisar till reflektioner om tidigare konversationer där hen 

fått nya insikter i sig själv och andra, vilket visat sig i en ökad förståelse i varför en viss 

situation gått fel tidigare.  

Nike menar att det är svårt att konkret säga att hen märkt förändrade förväntningar, men 

menar att hen blev förvånad över hur mycket diplomeringen från utbildningen 

uppmärksammas hos övriga ledare. Nike säger att "det är liksom flera chefer som 

gratulerade, och det hade jag inte förväntat mig. 'Grattis till diplomet, kul, nu är du också 

där'. Så det finns ett stort värde, även om det är så att man i laget bara går och klappar 

på varandra och så, det märks att man har gjort det och det tycker jag är bra".  

7.2.8. Stridande krav och förväntningar 

Vi frågade respondenterna "Har du erfarenhet av situationer där du möts av stridande 

krav och förväntningar från olika håll?". Respondenterna kände igen sig i situationen, 

och Robyn menar att "det är en klassisk mellanchefsproblematik".  För ökad förståelse 

frågade vi vidare "Hur hanterar du en sådan situation?". Robyn brukar hantera 
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situationen genom att visualisera ett mål för att sedan utröna huruvida hen har mandat att 

fullfölja beslutet. Om mandatet finns fattar hen beslutet, och i annat fall konsulterar hen 

sin chef för att be om råd.  

Lou lyfter, likt Robyn, vikten av att hen vet sitt mandat i dessa situationer. Tack vare en 

god kommunikation med sin chef kan Lou få reda på om hen själv kan gå in och besluta 

vad som bör ske eller om chefen behöver kliva in och hjälpa till. Lou menar i övrigt att 

hen försöker lösa situationen genom att bena ut vad som hänt och vad som bör ske, 

antingen själv eller i dialog med chefen. Hen menar i övrigt att vikten av prioriteringar 

som lyftes under utbildningen kan ha hjälpt henom med hanteringen av dessa situationer, 

men att framför allt klimatet mellan henom och sin chef är vitalt. Relationen mellan Lou 

och hens chef menar Lou skulle kunna härröra från att även chefen har gått utbildningen, 

då Lou kände igen utbildningens innehåll från dialoger med sin chef.  

Nike menar att sådana situationer händer där hen måste ta ställning och prioritera mellan 

olika alternativa aktioner. Hen framhåller att kommunikation är viktigt i dessa situationer, 

där hen måste komma fram till källan av ett komplext problem, och anser att det 

coachande förhållningssättet och reflektioner kring de inblandade individernas kartbild 

som behandlades under utbildningen har hjälpt henom i dessa situationer.  

Elliott menar att stridande krav och förväntningar främst visar sig mellan hen själv och 

ledningsgruppen samt hens chef. För att lösa dessa problem försöker Elliott föra en dialog 

där hen vill ha tydliga argument för varför en uppgift bör prioriteras framför andra eller 

adderas till redan befintliga uppgifter. Hen poängterar att det är viktigt att uppgifts-

lämnaren förstår konsekvenserna av att Elliott får ytterligare uppgifter. Hen upplever inte 

dessa konflikter mellan sig själv och medarbetarna då de har en kontinuerlig dialog.  

Jamie menar att en bristande kommunikation inom företaget ibland visar sig i att andra 

avdelningar inte förstått vad som inkluderas i Jamies arbetsuppgifter, vilket medför 

konflikterande förväntningar. Detta menar hen att hen blivit bättre på att hantera, i 

samband med dialog med sin chef, där hen numera är tydligare gentemot den uppgifts-

givande avdelningen med att sätta ned foten och ställa motfrågor när förfrågningar 

kommer. Detta är ingenting Jamie kopplar till utbildningen, utan snarare till eget 

reflekterande och diskussioner med sin chef.  

Enligt Sam är en av källorna till konflikterande förväntningar en skillnad i ledningens och 

medarbetarnas intressen, där ekonomiska mål ställs mot utförandet. Ledningen kan, 

exemplifierar Sam, vilja omorganisera och skära ner på vissa områden för ekonomisk 

vinst, medan medarbetarna på det området inte ser hur detta ska genomföras. Sam menar 

att situationen ofta uppstår på grund av brist på transparens från ledande håll. Mer 

transparenta beslut ökar medarbetarnas förståelse för varför beslutet tagits kommer, vilket 

i sin tur skulle minska konflikten mellan parterna. Sam medger att full transparens är 

svårt, och inte alltid möjligt, men är ändå något som bör eftersträvas så långt det går.  

Jordan menar att hen hanterar situationen genom kommunikation, då hen förklarar varför 

hen inte kan genomföra de önskade förväntningarna inom den tidsram som satts. Jordan 

förklarar sedan vad hen tänker göra för att nå de resultat som eftersträvas, men på mer 

realistiska villkor.  

Freddie menar att förmåga att prioritera är viktig i dessa sammanhang. Dock kan ibland 

Freddie och hens chef ha olika prioriteringar, vilket Freddie löser på olika sätt beroende 

på uppgiften. "Ibland så orkar man inte ta diskussionen utan då kör man bara, och ibland 
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så konfronterar man det och ibland så säger man det, att 'det finns inte en chans att det 

går, utan nu får du hjälpa mig att prioritera om vad som är viktigast'" 

Kim menar att denna situation är något man alltid ställs inför som chef och ledare. Hen 

påpekar dock att hen inte är vid organisationen för att tillfredsställa vare sig sin chef eller 

sina medarbetare på ett personligt plan, utan för att hjälpa Atea uppnå sina mål. En tydlig 

och rak kommunikation gällande detta mot alla inblandade partier menar Kim är ett bra 

sätt att hantera förväntningarna. Samtidigt ser dock Kim att det finns en annan sida av 

situationen, där individen står i fokus. "Man måste eftersträva den insikten att det här är 

bara ett jobb, du är här för att skapa tillväxt, jag förväntar mig att du jobbar så hårt du 

kan för att dra in pengarna. Men du får inte glömma vad det är som är viktigt i livet" 

säger Kim, och syftar till medarbetarnas familj och vänner utanför arbetet.  

7.2.9. Förebild 

Respondenterna fick även frågan "Ser du dig själv som en förebild?". Majoriteten av 

respondenterna svarade ja, även om många gjorde det med en viss tvekan samt ett 

förtydligande om att de inte ser sig själv som perfekta utan är väl medvetna om sina 

brister. Sam menar att hen inte är helt bekväm med att det skulle vara hens roll att vara 

en förebild, då hen menar att utgångspunkten rimligen bör vara att hen ska bygga ett 

arbetslag där människorna runtomkring hen är bättre. Lou vill heller inte se sig som en 

förebild, då hen menar att det är farligt att gå omkring och anse sig vara bättre än de 

runtomkring. Hen påpekar dock att hen fortfarande alltid försöker göra det bästa av de 

situationer hen hamnar i.  

Enligt Kim är det hela hens ledargärning att vara en förebild, "Man leder, man går först, 

man drar med sig folk. En chef puttar på folk - en ledare drar med sig folk. Och det gör 

jag absolut".  

7.2.10. Trygghetszon 

Vi ställde frågan "Har ledarskapsprogrammet påverkar in trygghetszon?" och fick ett 

överlag positivt svar, även om Elliott inte såg någon utveckling direkt kopplad till 

utbildningen. Robyn menar att detta beror på att hen fått fler verktyg, och att hen känner 

sig tryggare i rollen samt i relationen till övriga kollegor vilket medför en förståelse för 

att hen inte är ensam i de utmaningar hen möter, utan att hen kan få tips från övriga ledare. 

Hen menar även att övningar på att hantera svåra samtal gjorde att hen kunde "[...] komma 

ut på andra sidan och känna att 'det där gick faktiskt ganska så bra', så jag tror att 

självförtroendet har växt".  

Lou menar att utbildningen har medfört att hens uppdrag som ledare blivit mer konkret 

gällande hur man gör samt vad som är rätt och fel. Hen menar vidare att hen nu har lättare 

att sätta ord på vad hen vill förmedla till arbetslaget tack vare utbildningen.  

7.2.11. Påverkan på relationer 

Respondenterna fick sedan frågan "Har utbildningen påverkat din relation med ditt 

arbetslag?". Majoriteten av respondenterna menar att relationen har förbättrats av 

utbildningen, även om det många hade svårt att konkretisera förändringen. Robyn, Jordan 

och Sam menar att förändringen grundas i att de själva blivit tryggare i sin roll som ledare, 

något som sedan speglar av sig på medarbetarna och då förbättrar relationen. Sam menar 

även att hen förändrat sin kravbild från sig själv, där hen slappnar av gällande sina egna 

brister. "Jag har alltid haft kravet på att 'det där måste jag ta tag i själv'. Jag har blivit 
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lite mer avslappnad i det, och liksom nästan bejakar att 'det här är min profil'. Jag kan 

inte kopiera min företrädare, eller någon annan. Utan jag bejakar och utvecklar mina 

styrkor" menar Sam.  

Rio menar att hens relation med sitt arbetslag har förändrats och blivit mer professionell 

jämfört med före utbildningen. Om det är till det bättre eller till det sämre låter hen vara 

osagt, utan menar att det ligger i betraktarens öga.  

Vidare frågade vi respondenterna "Har utbildningen påverkat din relation med din 

chef?". Jordan, Freddie, Rio och Robyn ansåg att deras relation med ledaren förbättrats 

av utbildningen. Jordan och Freddie poängterar värdet av en gemensam vokabulär, något 

de anser förbättrat och förtydligat kommunikationen de har med sin chef. Rio anser att 

relationen har blivit mer avslappnad än de var före utbildningen, och säger att "det är 

liksom inte den där att man ska 'frukta chefen'". Robyn menar att förbättringen 

härstammar i att hen har hittat sin roll, och att chefen då blir trygg i att låta Robyn hantera 

den.  

Lou har svårt att härleda en bättre relation från utbildningen, utan anser att hens relation 

med sin chef alltid varit bra. Hen menar att hen lärt sig mer av chefen än under 

utbildningen angående de verktyg som nämns där, men påpekar att detta mycket väl kan 

vara just för att chefen också genomgått utbildningen tidigare då chefens sätt att bemöta 

henom bygger på det som lärs ut under utbildningen.  

När vi sedan frågar "Har utbildningen påverkat din relation med andra chefer på Atea?" 

menar Lou och Robyn att de inte märkt någon större skillnad, medan Rio absolut ser 

fördelarna. "Det är förmodligen det mesta den här utbildningen har gett, det är alltså 

kontaktnätet och enkelheten och det här prestigelösa som jag tycker att det är mellan 

chefer på Atea. Jag menar, det spelar ingen roll om jag pratar med någon hur högt upp 

som helst i organisationen, det är extremt avspänt, man är otroligt tillmötesgående och 

sitter inte på några höga hästar, så man får all den hjälp man begär".  

Vidare frågade vi "Har utbildningen påverkat din relation med Atea som företag?". 

Generellt sätt är respondenterna väldigt positiva till företaget, och den satsning de gjort 

på ledarskapet. Sam menar att det bästa med utbildningen inte är utbildningen i sig, utan 

kontaktnätet man får under utbildningen. Hen ansåg även att det var viktigt att få tillgång 

till de mer rutinerade personerna inom företaget, då hen gick utbildningen som relativt 

ny. Sam lyfter även att utbildningen hjälpt henom att inse att Atea är en värderingsstyrd 

organisation som medvetet arbetar med personal och människor. Detta exemplifieras med 

ett tillfälle under året då hen gick igenom de senaste resultaten från medarbetar-

undersökningen med arbetsgruppen, "[...] och då inledde jag med att säga ungefär 'det 

här är helt sjukt, egentligen, vi viker en och en halv timma och gör detta. Tänk då på att 

de andra 1900 på företaget för likadant!' Vilken tid vi faktiskt investerar i personal. Jag 

tycker att det är helt fantastiskt, och när jag såg det här så tänkte jag att, 'det är ett bra 

företag det här'. Så utbildningen har liksom hjälpt mig att se det".  

Jordan menar att hen anser det starkt av bolaget att bestämma sig för att ha en sådan hög 

lägstanivå på sina ledare, och tillägger "Hatten av för ett sånt bolag, tycker jag. Det är 

klokt". Även Nike ser fördelar med utbildningen, kopplat till sin relation med Atea. Hen 

menar att hens förståelse för Atea och kollegorna på andra kontor genom landet har 

förbättrats.  

Lou menar att utbildningen skapat ett förtroende till företaget genom satsningen på 

chefernas ledarskap. Hen ser en stor skillnad från tidigare företag och menar att "Ofta när 
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jag har suttit någonstans, kanske en chefsposition, så får man en titel och så säger de 

bara 'go!'. Men här får man också verktyg, en ledning som lägger vikt på det, som 

säkerställer att de har en teori som de ska följa, att de läser de här olika böckerna, och 

att man sätter mål som man anammar uppifrån och ner. Så självklart så skapar det den 

här glädjen, att man tycker att det är roligt!" 

Även Robyn ser det som något positivt att Atea satsar på ledarna och menar att det är 

långt ifrån alla företag som gör något liknande. Hen säger vidare att "Det är vad jag gillar 

med Atea, vi bestämmer oss för vissa saker och så gör vi det till 110 % och så blir det 

riktigt bra!" 

Elliott ser dock ingen förbättring gällande sin relation med företaget. Hen menar att detta 

troligtvis grundar sig i att hen startade utbildningen direkt som ny chef, utan vidare 

erfarenhet inom verksamheten, och menar att mer erfarenhet hade gett henom något att 

knyta an till och på ett bättre sätt kunna omsätta övningarna i Ateas verksamhet.  

7.2.12. Kommunikationsmönster 

Vidare frågade vi respondenterna "Har utbildningen påverkat ditt kommunikations-

mönster?". Majoriteten av respondenterna tyckte att utbildningen genererat en positiv 

förändring. Sam säger att "innan utbildningen så hade jag nog en självförståelse om att 

jag var coachande. Men så inser man att nä, jo tjena... Det var jag inte!". Hen menar 

vidare att detta coachande förhållningssätt är den största skillnaden i hens 

kommunikation. Sam fortsätter och menar även att utbildningen givit henom insikten i att 

hen måste delegera mer, men att hen anser att det är svårt av olika anledningar. 

Även Nike och Jordan ser det coachande ledarskapet som den största förändringen. Enligt 

Nike var även tolkningsstegens förhållningssätt med kartbilder ett viktigt komplement till 

det coachande ledarskapet, i synnerhet i en heterogen grupp.  

Rio menar att hen blivit tryggare i vissa former av kommunikation, exempelvis i 

meningsskiljaktigheter. Hen menar att hens förmåga att hantera situationen på ett sansat 

och professionellt sätt, där hen kan visa förståelse för den andra parten, vara delaktig och 

kompromissa samtidigt som Rio kan få den andra parten att förstå även hens sida av 

situationen. 

Lou menar att hen ser en förändring i sitt kommunikationsmönster under mer krävande 

situationer som exempelvis medarbetarsamtal och liknande, men ser ingen direkt 

förändring i hens vardag. Hen menar att tekniker så som att hantera negativa situationer 

också med positiv feedback och därmed kunna ge kritik på en saklig nivå som 

medarbetaren kan ta till sig.  

Robyn anser att förståelsen för olika sorters personligheter och deras reaktioner på olika 

former av kommunikation var en viktig lärdom från utbildningen. Robyn säger att "kursen 

har varit kanonbra för mig för att jag är en viss typ av profil, och jag är väldigt rak och 

tydlig får jag oftast höra, men jag vet också att jag har olika personligheter i gruppen 

som behöver ha en annan typ av både informationsinhämtning liksom en flora av 

information. Där jag säger 'bap, bap, bap, så här är det' vill de ha 'varför då' mer hur, 

omkring, och så. Så jag har lärt mig ganska mycket under det året att hur ska jag 

kommunicera för att det ska landa hos en sån personlighet". Även Elliott ser en ökad 

förståelse för olika personlighetstyper, men lyfter även att hen inte kunde tillgodogöra sig 

stora delar av informationen under utbildningen då hen anser att vissa delar av 

utbildningen upplevdes som en examination snarare än en beteendeförändring, "Det 
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räcker liksom inte med att man presenteras med en massa bra lösningar, man måste lära 

sig att hantera dem, och då måste man nöta, nöta, nöta. Och det upplever inte jag att man 

kan göra på egen hand mellan de här utbildningstillfällena".  

Varken Kim eller Jamie såg något förändrat kommunikationsmönster de kan härleda 

tillbaka till utbildningen.  

Vi frågade även respondenterna "Har utbildningen påverkat ditt sätt att ge och ta 

feedback?". Majoriteten av respondenterna ser inte någon förändring, då många anser att 

de varit bra på det redan innan. Nike anser att såväl positiv som negativ feedback är 

väldigt viktigt, och säger "om jag har någon olat eller att jag gör någonting som någon 

irriterar sig på så är det ju bättre att säga det, för då kan vi ju faktiskt göra någonting åt 

det och ta oss framåt själva då". Hen menar att hen själv inte utvecklats i detta område 

av utbildningen, men att många andra i gruppen verkade ta till sig de nya arbetssätt som 

presenterades.  

Lou ser en delvis förbättring, och menar att det coachande förhållningssättet hjälpt, vilket 

hen dels härleder till utbildningen men framför allt till Atea som organisation. Hen talar 

även om vikten av att ledaren själv måste kunna erkänna sina fel för att skapa och 

upprätthålla en rak kommunikation i arbetsgruppen. 

Jamie såg en förbättring genom utbildningen, då hen anser att hens förmåga att sätta sig 

in i mottagarens perspektiv utvecklat hens förmåga att ge och ta feedback i den kontext 

den utspelas. Rio anser att hen blivit bättre på att ge konstruktiv kritik efter utbildningen, 

då hen blivit tryggare i sig själv. Denna trygghet härleder Rio dels till Triosamtalen men 

även på andra aktiviteter under utbildningen, som hen inte kan namnge, där deltagarna i 

den trygga miljön fick öva på situationer där de skulle ge kritik.  

7.2.13. Värderingar 

Vi frågade respondenterna "Hur väl stämmer Ateas värdeord in på dina personliga 

värderingar?". Alla respondenter höll med om att deras egna värderingar stämmer väl 

överens med företagets: Laget före jaget, Personligt ansvar och Brinna för det man gör. 

Exempelvis säger Lou att värderingar "[...] är en av anledningarna till att jag bytte 

arbete, och anledningen till att jag har blivit kvar". Flertalet respondenter uttrycker även 

att de anser att majoriteten av medarbetarna inom Atea verkligen anammat dessa 

värderingar och lever efter dem. Sam håller absolut med om de tre värderingar Atea har, 

men hade velat se dem kompletteras med värderingar kring jämställdhet och mångfald.  

7.2.14. Övriga frågor 

Vi kommer här att presentera relevanta svar för denna studie på vissa spontana följdfrågor 

som uppkom under intervjuerna samt övriga frågor vi ställde så som de Atea önskade få 

svar på men som vi inte i förväg haft en teoretisk tanke med.  

Vi frågade respondenterna "Har din självinsikt som ledare påverkats av utbildningen". 

Rio menar att utbildningen givit henom insikt i att ledarskap kan vara med komplicerat 

än hen tänkt tidigare. Hen menar att hen, med en bakgrund som tekniker, har haft ett 

mekaniskt tänk innan där hen resonerat att "[...] det funkar eller så funkar det inte. Och 

sen så är det ofta en parameter som behöver ställas om, så PANG så funkar det. Case 

closed. Med människor är det inte så". Detta tänk har Rio även haft angående människor 

före utbildningen, men har nu insett att kommunikation påverkas av ständig finjustering 

där ordval och kroppsspråk har stor inverkan.  
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Freddie säger att "jag i alla fall kan väl känna att man känner sig ganska otillräcklig i 

många avseenden i alla fall, och man går lite grann med en klump i magen". Freddie 

anser att arbetet med det personliga porträttet på utbildningen hjälpt henom att inse att det 

orosmomentet inte är något hen behöver känna, då de människor hen har runtomkring sig 

inte nödvändigtvis tycker att hen brister.  

Robyn lyfter åter igen att hen upptäckt att de olika sorters personligheterna i hens 

arbetsgrupp kan behöva en annan form av kommunikation än den hen är van vid, något 

hen även anser att hen blivit bättre på att ge efter utbildningen.  

Vi frågade även en respondent, som varit vid företaget sedan innan ledarskaps-

utbildningen påbörjades, huruvida hen sett några förändringar inom företaget som följd 

av utbildningen. Hen svarade att kommunikationen mellan ledarna har förbättrats till följd 

av att alla har samma lingvistik och använder samma ord. Detta leder till en större 

förståelse och mer öppen kommunikation menar respondenten. Hen anser också att 

samhörigheten mellan ledare har blivit bättre. Dessa saker är dock ingenting respondenten 

kan koppla till något specifikt verktyg under utbildningen, utan snarare till att Atea valt 

att satsa på att överhuvudtaget ha en utbildning för samtliga ledare.  

Lou svarade, på frågan "vad är den viktigaste lärdomen du har tagit med dig från 

utbildningen", att "jag har tagit med mig hur man ger feedback, hur man sätter upp mål, 

hur pass viktigt det är, och hur man får verktyg för att uppnå målen. Att sätta målen är 

inte speciellt svårt, men att faktiskt se till att man uppnår dem ".  

Freddie fick frågan om vilken etapp hen ansett haft mest betydelse för henom, men ansåg 

att helheten i utbildningen var det viktigaste. Hen ansåg att det gav en egoboost att höra 

vad chefer och medarbetarna runtomkring henom tyckte om hens arbetsprestation. Hen 

ansåg även att konflikthanteringen i övningen med svåra samtal var givande, då hen såg 

värdet i att träna på det i en trygg miljö när det inte är skarpt läge.  

Två respondenter fick frågan om de hade velat addera någonting på programmet. Den ena 

ansåg inte att några tillägg behövdes, utan var nöjd med utbudet av övningar. Hen tillade 

"Hatten av för ett bolag som satsar så mycket på att höga lägstanivån hos ledarna med 

en sån här utbildning. Det här är seriöst, ett jätteseriöst program, som jag tror ger de 

flesta mycket när man går det!".  

Den andra respondenten anser dock att utbildningen bör vara mer uppdelad beroende på 

vilken nivå deltagarna befinner sig på. Hen ser värdet av utbildningen för nya ledare, men 

anser att hen själv har genomgått så många liknande utbildningar tidigare och är så pass 

senior i sitt ledarskap att hen hade velat ha en större utmaning för att utvecklas. Dessa 

utmaningar menar respondenten innefattar mer självinsikter och situationsanpassat 

beteende. Beteendevetare och psykologer i kombination med skådespelande övningar 

anser hen hade varit utvecklande. Respondenten menar dock att det som i nuläget lärs ut 

på utbildningen stämmer överens med det arbetssätt hen har i vardagen, och menar därför 

att utbildningen ur ett grundläggande perspektiv är helt rätt upplagt. Hen kan absolut 

tänka sig att de chefer med mindre erfarenhet fick ut otroligt mycket av utbildningen.  

Slutligen frågade vi samtliga respondenter "Är det något du vill ta upp angående rollen 

som ledare och utvecklingsprogrammet, som vi inte frågat om?". Freddie lyfter en av de 

frågor vi skickat ut i förväg gällande intressenter runtomkring ledaren. Hen menar att en 

mellanchefsroll inom Atea har otroligt många intressenter att ta hänsyn till, och nämner 

ett antal olika. Hen upplever att hen inte har något tydligt verktyg att hantera dessa olika 

förväntningar, men försöker prioritera det som är viktigast. Dock upplever Freddie att det 
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dagligen uppkommer situationer där hen gör fel, och påpekar därför att jobbet som 

mellanchef inom branschen inte är bra om man "[...] känner att man måste vara 100 % 

hela tiden, om man ska vara färdig någon gång".  

Robyn vill lyfta att ledarskapsprogrammet är väl anpassat för Atea som företag, då hen 

anser att konsultföretaget ansvariga för utbildningen lyckats "Ateafiera" utbildningen och 

inkorporera Ateas viktigaste mål och värderingar. Rio säger att hen "tror att det val som 

Atea har gjort genom att ha ett sånt här ledarskapsprogram och at ha branschens bästa 

ledare, jag hävdar då att det här är rätt väg att gå".  



 

61 

 

8. Diskussion 
Under detta kapitel kommer vi att analysera de empiriska resultat vi presenterat under 

föregående avsnitt i förhållande till den teoretiska referensram studien grundar sig på. 

Kapitlet ämnar synliggöra vår argumentation kring frågeställningen och möjliggöra för 

läsaren att ta del av studiens slutsatser.  

Såväl rollkonflikt som rollambiguitet beskrivs i detalj, uppdelat i olika sektioner, av 

ursprungsförfattarna, men är inte lika detaljerat använda av de forskare som studerat 

rollstressens orsaker, hanteringar och konsekvenser. Vi kommer att, då det är möjligt, 

hänvisa till de specifika delar av rollstress och rollambiguitet som finns, men kommer av 

ovanstående skäl inte kunna göra denna detaljerade återkoppling i samtliga fall.  

8.1 Tecken på rollstress   

Vi har, i vår introduktion samt empiriska material, sett vissa grundfaktorer för rollstress 

hos ledarna på Atea. Som nämnts i introduktionen är företaget verksamt inom IT-

branschen, som kännetecknas av en hög konkurrens och dynamisk omgivning då 

teknologi ständigt förändras. Respondenterna menar även att de sällan har dagar som 

präglas av rutiner, utan att de arbetar i en föränderlig miljö. Wincent & Örtqvist (2009, s. 

229-230) menar att denna typ av omgivning och varierande arbetsuppgifter kan vara 

påfrestande för huvudpersonen och därigenom grunda rollstress på grund av höga krav 

och volatila förväntningar.  

8.1.1 Rollkonflikt   

Vi menar att alla respondenter känner av det Kahn et al. (1964, s. 18-19) beskriver som 

rollkonflikt. Vidare har ledarna vi intervjuat arbetslag med i genomsnitt nio 

direktrapporterande medarbetare. Vi menar att även detta kan vara en potentiell grund till 

multipel rollkonflikt, vilket Kahn et al. (1964, s. 20) menar är att flera rollsändare har 

stridande krav och förväntningar på huvudpersonen, då samtliga individer i ledarens 

arbetslag kommer att ha förväntningar och krav på sin ledare. I ett arbetslag med fler 

individer menar vi att risken för multipel rollkonflikt onekligen kommer att öka.  

I sektion 7.2.8 kan det läsas att respondenterna känner igen sig i frågans beskrivning av 

flertalet stridande krav och förväntningar, vilket överensstämmer med såväl enkel som 

multipel avsändarkonflikt, beroende på om källan till de konflikterande förväntningarna 

kommer från en enskild eller flertalet avsändare.  Robyn säger, under samma sektion, att 

hen anser detta problem vara en “klassisk mellanchefsproblematik” och även Kim menar 

att denna situation är ytterst vanlig som chef och ledare. Sam menar att de stridande 

förväntningarna ofta uppkommer mellan ledningens och medarbetarnas olika intressen, 

där hen upplever att hen själv kan hamna i mitten. Freddie menar, i sektion 7.2.14, att hen 

som mellanchef på Atea har otroligt många intressenter att hantera. Även i sektion 7.2.4 

menar Freddie att hen känner igen situationer där olika intressenter kräver hens 

uppmärksamhet och säger att hen kan uppleva att hen “[...] har 100 knivar i och folk är 

och rycker i en”. Freddie lyfter fram att dessa situationer ofta kantas av att de inblandade 

individerna har olika uppfattningar om vad som bör prioriteras. Även Jamie menar, i 

sektion 7.2.8, att hen ofta upplever att andra avdelningars förväntningar på Jamies roll 

ofta inte stämmer överens med den roll hen själv anser att hen fått från sin chef. Elliott 

anser inte att hen möter stridande förväntningar från sina medarbetare, men kan uppleva 

att hens chef och ledningsgruppen kan ha förväntningar på hen som Elliott själv inte delar.  



 

62 

 

Dessa uttalanden menar vi tyder på att ledarna möter multipel rollkonflikt i sitt arbete, då 

de möter många intressenter som har olika förväntningar på dem.  Dessa respondenters 

uttalanden stödjer vår argumentation i kapitel 1.4 att mellanchefer, i synnerhet inom IT-

branschen som visats i sektion 8.1, är särskilt utsatta för rollkonflikt då deras position gör 

dem mottagliga för förväntningar från många olika håll. Vi menar att multipel rollkonflikt 

är näst intill oundvikligt i rollen som ledare, då den innefattar mycket kontakt med olika 

intressenter där alla parter har olika förväntningar på relationen och dess resultat.  

Vi ser även en annan del av rollkonflikt i respondenternas svar, där Sam i sektion 7.2.13 

nämner att hen absolut sympatiserar med Ateas tre huvudvärderingar men saknar uttalade 

värderingar för jämställdhet och mångfald. Detta anser vi tyder på att Sam har en antydan 

till personlig rollkonflikt som Kahn et al. (1964, s. 20) beskriver uppkommer då huvud-

personens personliga värderingar inte stämmer överens med de värderingar som rollen 

inkluderar.  

8.1.2 Rollambiguitet   

Kahn et al. (1964, s. 21) menar att rollambiguitet handlar om otillräcklig information som 

skapar oklarhet i rollen. Vi har sett vissa indikationer på situationer som, adresserade, 

skulle kunna lägga grunden till en objektiv rollambiguitet inom organisationen. Nike, 

Freddie och Rio menar, i sektion 7.2.6, tillsammans med Sam, i sektion 7.2.12, att de haft 

en bild av vad ett coachande ledarskap innebär före de började arbeta på Atea. Denna bild 

har de, under utbildningen, insett inte stämmer överens med vad Atea anser att ett 

coachande ledarskap är. Då denna skillnad förtydligades relativt snabbt hann den inte 

utvecklas till någon rollambiguitet. Vi anser dock att situationen, utan utbildningens 

förtydligande kring coachande ledarskap, hade kunnat förvärras och grunda en 

rollambiguitet hos ledarna. Denna ambiguitet menar vi hade varit objektiv, då vi anser att 

det varit bristande information från rollgivaren till skillnad från en subjektiv ambiguitet 

som grundas i bristande förståelse från huvudpersonen (Kahn et al., 1964, s. 22).  

8.1.3 Rollöverbelastning   

Överbelastning är, enligt Abdel-Halim (1981, s. 264-265), en avsaknad av resurserna som 

krävs för att uppnå de förväntningar som finns på en individ. Flertalet respondenter anser 

att arbetsbelastningen kan vara hög stundtals, men inte orimligt hög. Freddie menar dock, 

i sektion 7.2.14, att hen kan känna sig otillräcklig i många fall, i synnerhet före 

utbildningen. Freddie menar även, under sektion 7.2.14, att hen inte anser att ett 

ledaruppdrag på Atea är något för en person som alltid vill kunna leverera helt perfekta 

resultat i alla lägen, då hen anser att tempot är sådant att denna person aldrig skulle hinna 

bli färdig. Jamie, under sektion 7.2.4, märker ibland av den höga arbetsbelastningen då 

hen dubbelbokar möten eller glömmer saker. Även Rio märker av hög belastning genom 

att hen glömmer saker och tar genvägar i kommunikationer samt får indikationer från sin 

partner att hen har för mycket att göra på jobbet.  Vi anser att dessa exempel visar att 

ledarna ibland saknar de tidsresurser de hade behövt för att utföra förväntat arbete, vilket 

Abdel-Halim (1981, s. 264-265) menar definierar rollöverbelastning. 

Elliott menar, i sektion 7.2.3 samt 7.2.4, att den höga arbetsbelastningen gör att hen ibland 

behöver jobba på kvällar. Hen menar att hen springer snabbare och snabbare för att hinna 

med sina arbetsuppgifter, trots att hen medger att det inte är hållbart i längden. Vi anser 

att Elliott visar tecken på Individuellt initiativtagande, en extrem del av OCB, som 

Podskaoff et al. (2000, s. 524) menar kännetecknas av ett sådant engagemang och 

ansträngningar att individen arbetar även på kvällar och helger. Vi anser därför att Elliott 
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riskerar rollöverbelastning, då Bolino & Turnley (2005, s. 744) visat att denna nivå av 

OCB ökar risken.  

Under sektion 7.2.4 kan vi se att Robyn reagerar på hög arbetsbelastning genom att 

arbetslaget åsidosätter relationen till förmån för att uppnå resultatet. Försämrad 

kommunikation och relation inom arbetslaget samt åsidosättande av relationen anser vi 

tyder på att arbetslaget stundtals visar avhumanisering, vilket är en av konsekvenserna 

Örtqvist & Wincent, (2006, s. 407) sett av rollöverbelastning. Nike och Robyn menar, i 

sektion 7.2.5, tillsammans med Freddie, i sektion 7.2.4, att deras användning av verktyg 

de lärt sig under utbildningen försvåras i situationer där arbetsbelastningen är hög, då de 

prioriterar uppgiften framför att lägga tid på exempelvis ett coachande ledarskap.  

Vi menar att detta innebär att Atea gränsar till rollöverbelastning för ledarna. Ledarna 

själva, under sektion 7.2.4, menar att belastningen är hög, men inte orimligt hög, men 

uppvisar samtidigt symptom på rollöverbelastning. Därför anser vi att situationen för 

Ateas ledare innebär att rollöverbelastningen är närvarande. 

8.2 Påverkan på orsaker bakom rollstress   

8.2.1 Wincent och Örtqvist modell över rollstress 

8.2.1.1 Prestationsbehov 

Prestationsbehov menar Wincent & Örtqvist (2009, s. 230) minskar rollstress då 

huvudpersonen tar initiativ och spenderar mer tid på att kontrollera händelser kring 

arbetet. Tack vare ett fokus på planering kan huvudpersonen ta kontroll över sin situation 

och roll och undviker därmed såväl rollkonflikt, rollambiguitet och rollöverbelastning, 

menar författarna. Dessa faktorer menar vi, utifrån vår empiri, främst visar sig i ledarens 

förmåga att planera och sätta mål.  

Vi anser att Ateas ledarskapsutbildning hjälper deltagarna att maximera sin förmåga för 

planering, vilket kontrollerar arbetssituationen och därmed minskar deras rollstress. Detta 

är något vi ser i sektion 7.2.1, där Lou, Robyn, Freddie och Sam fått hjälp av utbildningens 

verktyg 4DX, där vissa endast nämner delen WIG, i arbetets målplanering. Även Kim 

använder dessa verktyg i målsättningsprocessen, men hade kunskap om dem från tidigare 

erfarenheter före utbildningen. Vi anser dock att det är Kims användning av verktygen 

som är det centrala, då det visar att utbildningens innehåll har potential att hjälpa sina 

deltagare med denna del. Vi argumenterar att WIG-målsättningen visar på att ledaren tar 

kontroll över situationen för att leda arbetsgruppen mot rätt mål. McChesney et al. (2012, 

s. 10-11) menar att WIG-arbetet klargör för ledaren men även arbetsgruppen att detta mål 

har högre prioritet än övriga mål vilket fokuserar arbetsgruppen.  

Elliott, den respondent som inte kunde tillgodogöra sig utbildningens innehåll gällande 

målsättning, menar själv att hen har svårigheter kring målsättningsarbetet. Vi kan även se 

att hen senare under intervjun uppvisar en rad symptom på rollstress, där hen bland annat 

i sektion 7.2.3 menar att hen har svårt att få tiden att räcka till. Vi ser en koppling mellan 

att Elliott inte kunde tillgodogöra sig verktygen 4DX och disciplinen WIG som andra 

respondenter upplevt vara hjälpsamma kring målsättning och prioritering av uppgifter, 

vilket i sin tur innebär en källa för rollöverbelastning och potentiell intern rollkonflikt då 

den del av arbetet Elliott inte hinner med under arbetstid utförs på kvällstid. Kahn et al. 

(1964, s. 20) menar att ett exempel på intern rollkonflikt är att slutföra sitt arbete i hemmet 

då familj och vänner kräver närvaro utan att jobbet inkräktar. Vi menar att Jamie och 

Jordan, som inte heller använder disciplinen WIG, använder andra verktyg för 
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målsättning och planering, liksom vi ser dem göra i nästkommande stycke. Med hjälp av 

dessa verktyg kan de planera och sätta mål, och på så vis klara sig bättre undan rollstress. 

Elliott uttrycker, till skillnad från Jamie och Jordan, en bokstavlig önskan om ett verktyg 

för tidsplanering och prioritering under sektion 7.2.3, då detta inte är något hen känner att 

hen har i dagsläget.   

Jordan har, tack vare utbildningens inslag av självinsiktsövningar så som Myer-Briggs 

personlighetstyper och det personliga porträttet, fått hjälp att inse att hen som person har 

svårt att planering. Detta menar Jordan har påverkat hens arbete på så vis att hen kan vara 

mer noggrann med att avsätta tid för planering och därmed strukturera upp och ta kontroll 

över sin arbetssituation, vilket vi anser minskar rollstress. Även Jamie har en strategi för 

planering och prioritering av arbetet. Hen menar att hen, genom att påbörja de aktiviteter 

hen ser kommer ge störst resultat först, kommer att nå ett bra resultat. Detta menar Jamie 

att hen fått hjälp med att inse under utbildningen. Jamie själv kommer inte ihåg namnet 

på den teori hen syftar till, men utifrån hens beskrivning menar vi att det är den andra 

vanan under 4DX som McChesney et al. (2012, s. 11) menar innebär att vissa aktiviteter 

bör prioriteras över andra då deras resultat har större potentiell inverkan mot slutmålet.  

Lou har, tillsammans med Jamie och Sam, lärt sig strategin om 7 goda vanor från Covey 

(1990, s. 139) där den tredje vanan handlar om att göra det viktigaste först. Viktigt-

bråttom-matrisen, som vanan benämns av respondenterna, används för att planera 

arbetstiden så de viktigaste uppgifterna inte ska bli tidspressade. De två första delarna av 

4DX, WIG samt utförandet av den viktigaste aktiviteten, ämnar tillsammans med viktigt-

bråttom-matrisen att strukturera vardagen och hjälpa utbildningens deltagare att reducera 

rollstress genom ökad kontroll på sin arbetssituation.  

Robyn samlar, under sektion 7.2.3, sin arbetsgrupp till möte i början av varje vecka, då 

de går igenom vilka mål som måste uppfyllas denna vecka, hur föregående veckas mål 

hanterades samt gör kopplingar till arbetsgruppens samt Ateas övergripande mål. 

Veckomöten med personligt ansvar är något McChesney et al. (2012, s. 14) menar är en 

bra metod för att implementera den fjärde disciplinen bakom 4DX: ansvarsskyldighet. 

Robyns användning av veckomöten på detta vis menar vi visar på att Robyn uppvisar ett 

prestationsbehov i den mening att hen, så som Wincent & Örtqvist (2009, s. 230) 

beskriver egenskapen, tar initiativ för att kontrollera arbetssituationen och 

omkringliggande händelser för att på så vis reducera samtliga faktorer bakom rollstress.  

Prestationsbehov menar Wincent & Örtqvist (2009, s. 230) minskar rollstress då 

egenskapen hjälper huvudpersonen att strukturera sin arbetstid och kontrollera händelser 

kring arbetet. Tack vare utbildning har deltagarna fått verktyg så som 4DX (framför allt 

disciplinerna WIG, utförandet av den viktigaste aktiviteten samt ansvarsskyldighet), sju 

goda vanor samt självinsiktsövningar så som Myer-Briggs personlighetstyper, vilket de 

menar hjälper dem i sitt planeringsarbete. Genom god planering argumenterar vi att 

deltagarna kan bli mer strukturerade och få bättre kontroll på sin omgivning, och därmed 

minska rollstress.  

8.2.1.2 Internt kontrollfokus 

Wincent & Örtqvist (2009, s. 231) menar att ett internt kontrollfokus visar sig i att 

huvudpersonen känner att den kan kontrollera sin omgivning, och reducerar således 

rollstress. Rio menar i sektion 7.2.1 att hen anser att utbildningen givit henom en trygghet 

som vidare visar sig i att hen har erhållit ett större mandat att påverka miljön omkring 

henom.  Robyn menar, i sektion 7.2.11, att hen efter utbildningen, genom en dialog med 

chefen, har hittat rätt i sin roll. Vi menar att utbildningen har hjälpt såväl Rio som Robyn 
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till ett internt kontrollfokus. Rio menar att hen, efter utbildningen, anser sig ha ett större 

mandat att påverka sin omgivning. Robyn har, efter utbildningen, tagit kontroll över sin 

ledarroll genom att förtydliga den via en dialog med sin chef. Vi argumenterar att detta 

visar att hen har ett internt kontrollfokus då Wincent & Örtqvists (2009, s. 231) menar att 

egenskapen kan visa sig genom att huvudpersonen aktivt påverkar och utformar sin roll 

tillsammans med intressenter, samt ifrågasätter otydliga roller. Steget mot ett internt 

kontrollfokus menar vi har minskat både Rio och Robyns rollstress.  

8.2.2 Andra orsaker bakom rollstress 

8.2.2.1 Relationen till ledaren 

Lagace et al. (1993, s. 110-116) menar att en bra relation med närmaste ledare minskar 

huvudpersonens rollstress. Robyn, Jordan, Freddie och Rio säger, under sektion 7.2.11, 

att deras relation med sin chef blivit bättre under utbildningen, något Rio även förstärker 

i sektion 7.2.1 där hen menar att hen sett ett ökat förtroende från ledningen. Robyn menar 

att hens förbättrade relation visar sig genom att hen har kunnat förtydliga sin roll gentemot 

sin chef och fått en mycket tryggare relation till henom. Respondenterna kopplar inte 

denna förbättring till någon specifik övning under utbildningen, utan snarare det faktum 

att de genomgått en utbildning. Vi argumenterar, baserat på ovanstående diskussion, att 

ledarskapsutbildningen hjälpt att minska deltagarnas rollstress genom att förbättra deras 

relation med sin närmsta chef.  

8.2.2.2 Kvalitativ och kvantitativ information 

Lagace et al. (1993, s. 117-118) menar att den minskade rollstressen tack vare en bättre 

relation med ledaren grundas i att huvudpersonen får mer kvantitativ och kvalitativ 

information. Författaren rekommenderar även organisationen och dess ledare att de kan 

förbättra sin kommunikation till medarbetarna för att minska deras rollstress, utan att 

relationen i sig behöver förändras. Flera respondenter, exempelvis Freddie och Jordan i 

sektion 7.2.11, samt Lou, Elliott och Nike menar alla att de sett en förändring i ledarnas 

språkbruk efter utbildningen. De menar att en gemensam vokabulär, som härstammar från 

utbildningen, förtydligar och höjer kvaliteten på kommunikationen och ökar därmed 

förståelsen. Rio menar att hen fått en ökad förståelse för vilken inverkan ordval och 

kroppsspråk har på kommunikationen, och därmed förbättrat sin kommunikation efter 

utbildningen. En respondent hade arbetet på företaget före dess satsning på 

ledarskapsutbildning. Hen menar, under sektion 7.2.14, att hen sett en skillnad i 

kommunikation över hela företaget efter att utbildningssatsningen påbörjats. Denna 

skillnad menar respondenten visar sig i en mer öppen kommunikation som givit en större 

förståelse.  

Vi argumenterar att denna förbättrade kommunikation som deltagarna sett mellan sig 

själva och andra ledare som genomfört utbildningen, inkluderat deras egna chefer, bör 

innebära att deltagarna fått en minskad rollstress så som Lagace et al. (1993, s. 117-118) 

föreslår. Denna förtydligade kommunikation genom gemensamt språkbruk är ingenting 

någon av deltagarna hänvisar till en specifik övning under utbildningen. Den respondent 

som varit vid företaget sedan före utbildningen hävdar snarare att hen anser att denna 

förbättring främst grundas i utbildningens existens och det faktum att den implementeras 

på samtliga ledare inom företaget.  

Lagace et al. (1993, s. 117) menar att tydligare information mellan huvudpersonen och 

parten eller parterna som är källan till rollkonflikt kan minska känslan av rollstress. 

Författaren fokuserar på en situation där de inkompatibla förväntningarna kommer från 
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ledningshåll, och menar därför att kommunikationen med ledaren måste förbättras för att 

undvika rollkonflikten. För våra respondenter uppstår rollkonflikt ofta mellan olika 

parters förväntningar, såväl chefens som medarbetare eller andra intressenter. Vi menar 

därför att nyttan av en förbättrad kommunikation för våra respondenter måste vidgas och 

inkludera samtliga intressenter som kan vara en potentiell orsak till rollkonflikt. Ett 

exempel på en respondent som menar att hens upplevda motsägande förväntningar inte 

grundas endast från ledningshåll är Sam, under sektion 7.2.8. Hen menar att hen upplever 

att konflikten ofta uppstår mellan ledningens och medarbetarens intressen, där hen som 

chef hamnar i mitten. Sam menar själv att hen kan lösa dessa problem med hjälp av ökad 

kommunikation genom transparens. Vi argumenterar att Lagace et al:s (1993, s. 117) 

forskning kring rollstress bör appliceras även i dessa sammanhang, då grunden i 

forskarnas artikel är ökad kommunikation mellan parterna som har motstridande 

förväntningar.  

Även andra respondenter upplever att utbildningen hjälpt dem förbättra sin 

kommunikationsförmåga.  Lou säger, i sektion 7.2.10, att utbildningen underlättat för 

henom att sätta ord på det hen vill förmedla, något som ökat kvaliteten i hens 

kommunikation. Hen menar även, i sektion 7.2.12, att hen sett en förbättring under mer 

krävande situationer så som medarbetarsamtal och liknande, något vi kopplar till 

utbildningens övningar kring svåra samtal.  

Nike och Jordan menar, i sektion 7.2.12, att övningar inom det coachande ledarskapet 

som berörts under utbildningen har förbättrat deras kommunikation främst genom att 

främja en dialog med medarbetaren. Det coachande ledarskapet menar Berg (2007, s. 15) 

handlar om att ledaren lyssnar in medarbetarens tankar och förslag och därmed hjälper 

denna att komma fram till slutsatser, till skillnad från en monolog där ledaren ger konkreta 

lösningar och direktiv utan diskussion med motparten. Respondenterna menar att detta 

kommunikationssätt är att föredra. Vidare menar Nike att det coachande ledarskapet 

gynnas av arbetet med kartbilder för att även kunna skapa en förståelse för varandras 

olikheter. Att förstå andras kartbilder ger en större kontext att tolka ankommet 

meddelande i vilket vi menar gynnar en mer korrekt uppfattning av budskapet. Förståelse 

för sin egen och andras kartbild kan även underlätta för såväl sändare som mottagare att 

föra en dialog baserat på problemet i fråga och inte parternas individuella tolkning av 

problemet. Nike påpekar även att det coachande ledarskapet och kartbildsperspektivet är 

i synnerhet givande i vid dialog i en heterogen grupp, då de olika individernas referensram 

kan skilja sig kraftigt.  

Jordan, Robyn och Elliott menar, i sektion 7.2.6, att utbildningen givit dem en större 

förståelse för olika typer av personligheter. Robyn menar, i sektion 7.2.12, att hen insett 

att olika personlighetstyper har behov av olika former av kommunikation. Genom att 

anpassa sitt kommunikationssätt beroende på vem hen pratar med kan Robyn förtydliga 

och förbättra informationsutbytet. Dessa skilda personlighetsdrag tog utbildningen upp 

genom beskrivningen av Myer-Briggs 16 olika personlighetstyper, något även Elliott 

använt då hon menar att hens förståelse för olika medarbetares behov kring 

kommunikation ökat. Elliott fortsätter dock med att påpeka att hen ibland inte kunde 

tillgodogöra sig informationen ordentligt då hen ibland kände att fokus flyttades från 

beteendeförändring till en examination. Vi menar därför att Myer-Briggs absolut är ett 

bra moment i utbildningen, då respondenter uttrycker att teorin förbättrat deras 

kommunikationsförmåga, men att den pedagogiska metoden kan utvecklas för att skapa 

ett större genomslag hos deltagarna.  
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Den femte vanan av de sju goda vanor Covey (1990, s. 233-238) beskriver handlar om att 

försöka förstå för att sedan bli förstådd. Författaren menar att denna samtalsteknik innebär 

att huvudpersonen måste kunna ta till sig motpartens unika omständigheter för att senare 

kunna komma med relevanta förslag och råd som passar situationen. Detta är något vi 

menar att Rio, under sektion 7.2.12, har tagit till sig då hen menar att utbildningen givit 

hen en tryggare grund för kommunikation på ett sansat sätt genom att försöka förstå sin 

motpart och möta denna i en professionell diskussion. Vi menar även att detta visar att 

Rio kan använda tankesättet om kartbilder, då hen poängterar vikten av att kunna förstå 

motpartens sida av situationen för att lösa problemet. Rios ökade trygghet i svåra 

konversationer och kritik är något hen under samma sektion menar att hen fått träna på 

under Triosamtalet samt andra övningar hen inte kan namnge, men som vi härleder till 

såväl sju goda vanor, kartbilder samt övningar om svåra samtal. Den senare övningen, 

svåra samtal, är något även Freddie under sektion 7.2.14 menar har hjälp henom i 

kommunikationen. Freddie hävdar att det var givande att få öva på att kommunicera i 

svårare situationer i en trygg miljö.  

Vi menar att respondenternas kommunikation har förbättrats av samtliga ovanstående 

övningar: coachade ledarskap, tolkningsstegens kartbilder, Myer-Briggs personlighets-

typer, sju goda vanor, Triosamtalen samt svåra samtal. Den förbättrade kommunikationen 

med intressenter kring deltagarna menar vi har förbättrat deras möjlighet att, liksom 

Lagace et al. (1993, s. 117-118) menar, hålla en öppen dialog kring de förväntningar som 

finns på en individs roller och på så vis minska huvudpersonens rollstress.  

8.2.2.3 Prioriteringsförmåga 

Lagace et al. (1993, s. 116) menar vidare att individerna med hög rollambiguitet hade 

brister i sin förmåga att prioritera bland uppgifter. Författarna föreslår att detta problem 

löses genom att chefen ger tydliga direktiv kring vilken uppgift som bör prioriteras 

framför andra för att på så vis minska rollambiguiteten. Atea har genom utbildningen givit 

ledarna verktyg för att själva kunna prioritera kring de uppgifter de har, vilket vi menar 

bör minska rollambiguiteten på samma sätt som Lagace et al. (1993, s. 116) menar att 

tydliga direktioner från chefen gör, då båda metoderna uppnår samma mål; att individen 

ska veta vilka uppgifter som bör prioriteras framför andra för att på så vis undvika 

rollambiguitet.  

Flertalet respondenter beskrev i sektion 7.2.3 hur det tredje steget i Coveys teori om sju 

goda vanor hjälpt dem att prioritera. Steget handlar om att göra det viktigaste först, och 

summeras av Covey (1990, s. 145) i en tidsplaneringsmatris som beskriver prioriteringar 

mellan aktiviteter som är viktiga och tidspressade. Lou menar att hens personlighet kräver 

användandet av detta verktyg för att kunna prioritera bland aktiviteter i vardagen. Hen 

använder matrisen dagligen för att få en överblick av vilka aktiviteter som bör prioriteras 

framför andra. Jamie, som också använder matrisen, påpekar att syftet med den är att de 

viktiga uppgifterna inte ska behöva bli tidspressade. Även Sam använder matrisen, i 

synnerhet för att kunna prioritera i situationer där medarbetarna kommer till henom för 

att söka stöd och hjälp. Lou menar även, i sektion 7.2.2, att hen även använder den andra 

vanan i Coveys (1990, s. 90) teori, som handlar om att ha slutet i sikte. När Lou planerar 

hur hen ska uppnå sina mål innebär detta att hen, sedan utbildningen, blivit bättre på att 

inte bara fokusera på hur hen ska nå sina mål, men även på vad målet faktiskt är. 

I sektion 7.2.8 menar Lou att hens förmåga att prioritera härrör dels från utbildningen, 

men även från dialoger med sin chef. Lou lyfter dock möjligheten att den relation hen har 

med sin chef och de verktyg hen lärt sig av chefen mycket väl kan härröra från att chefen 
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själv tidigare gått utbildningen, då Lou kände igen mycket av utbildningens innehåll från 

tidigare konversationer med sin chef.  

I sektion 7.2.2 beskriver Jamie hur utbildningen lärde henom att inte alla aktiviteter har 

samma effekt mot målet, och att hen därför måste prioritera den aktivitet som har störst 

inverkan. Detta kopplar vi till McChesneys (2012, s. 11) andra dimension i 4DX, som 

handlar om att prioritera bland aktiviteter, då vissa aktiviteter har större inverkan mot 

målet. Även Nike anser att utbildningen hjälpt henom att prioritera. Som tidigare nämnts 

anser Nike att det coachande ledarskap och tolkningsstegens kartbilder har hjälpt henom 

med kommunikationen. Nike menar, i sektion 7.2.8, att hen, i situationer där hen måste 

prioritera bland uppgifter, anser att kommunikation är ett viktigt steg för att komma fram 

till källan av ett komplext problem. Då det coachande ledarskapet och tolkningsstegens 

kartbilder hjälpt Nike med detta anser hen även att de är effektiva som hjälp för 

prioriteringar.  

Ovan kan vi se att utbildningen hjälpt deltagarna att hitta verktyg för att prioritera i form 

av delar ur sju goda vanor och 4DX samt det coachande ledarskapet och tolkningsstegen. 

Lous uttalande i sektion 7.2.8 lyfter även möjligheten att prioriteringar även kan ha lärts 

ut till deltagarnas chefer och därigenom föras över till deltagarna själv utanför 

utbildningsdagarna. Då utbildningen på ovanstående sätt hjälpt deltagarna med att 

prioritera hur de ska använda sin tid samt vilka uppgifter och situationer de bör fokusera 

på, menar vi att detta även kommer att hjälpa dem undvika rollambiguitet, liksom Lagace 

et al. (1993, s. 116) menar att tydliga direktiv från chefen kring prioriteringar reducerar 

rollambiguitet. 
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8.2.3 Sammanfattning över orsaker bakom rollstress 

Nedan presenteras en sammanfattningstabell över de orsaker vi funnit påverkas av olika 

delar av Ateas ledarskapsutbildning. Utifrån tabellen kan vi se att det finns empiriskt stöd 

för att orsakerna reduceras av flertalet individuella delar av utbildningen, där 

utbildningens existens samt 7 goda vanor har inverkan på flest orsaker.  

Tabell 5: Orsaker bakom rollstress reducerade av ledarskapsutvecklingsprogrammet 
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Orsaker                     

Prestationsbehov       x x       x x 

Internt kontrollfokus x                   

Relation med ledare x                   

Information x   x x   x x x x   

Prioriteringar x   x x x     x     

 

8.3 Påverkan på hantering av rollstress   

8.3.1 Tillmötesgående strategier 

Att be om, eller förvänta sig, hjälp samt att samarbeta för att lösa de grundläggande 

problemen bakom rollstressen är enligt Pareek (2002, s. 487-489) tillmötesgående 

strategier som kan hjälpa huvudpersonen att hantera den rollstress de utsatts för på ett 

effektivt sätt. Flertalet respondenter, så som Lou under sektion 7.2.5 och Rio under 

sektion 7.2.11, anser att utbildningen givit deltagarna ett nätverk av andra ledare i 

organisationen. Lou anser att detta nätverk är givande då hen får en insikt i att hen inte är 

ensam i att hantera de problem och situationer som kan uppstå som chef. Vidare menar 

Lou att Triosamtalen, där ledarna suttit i grupper om tre och samtalat och givit varandra 

feedback, varit bra. Hen menar att övningen möjliggjort för andra ledare att ge henom råd 

såväl före som efter utbildningen då hen fortfarande håller kontakt med personerna i sin 

triogrupp. Även Nike, under sektion 7.2.5, samt Robyn, under sektion 7.2.10, menar att 

nätverket de grundade under utbildningen varit givande för att kunna fråga andra ledare 

om råd när de möter olika situationer.  

Vi menar att en möjlighet att söka stöd i frågor som rör rollstress från andra chefer som 

inte är direkt involverade i situationen är en viktig del för ledarna i hanteringen av den 

rollstressen som ingår i en ledarbefattning. Vi anser att exempelvis multipel rollkonflikt 

där ledaren möter stridande förväntningar från olika källor, så som medarbetare och chef, 
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skapar en situation där ingendera part kan vara ett objektivt stöd ledaren då alla 

involverade parter har sin egen agenda. Detta finner vi stöd i då Lou, under sektion 7.2.5, 

säger att hen som ledare ibland känner sig ensam då det finns frågor hen inte kan ta upp 

med sitt arbetslag. Även Robyn, under sektion 7.2.6, känner sig emellanåt ensam i frågor 

som rör rollen som ledare. Tack vare nätverket från utbildningen menar respondenterna 

att de får en möjlighet att ventilera sina tankar och problem mot andra ledare som har 

förståelse för deras situation. 

Vi ser även att Rio värderar nätverket högt i sektion 7.2.11, och anser att det är viktigt i 

hens arbete då hen finner fördelar med att nyttja resurser från andra kontor. Rio anser att 

utbildningen bidragit med en prestigelöshet som gör det enkelt att kontakta konsulter från 

Ateas kontor över hela Sverige och påbörja samarbete mellan olika delar av 

organisationen. Genom att be om hjälp från och samarbeta med andra kontor anser Rio, i 

sektion 7.2.2, att hen kan ge kunderna bästa möjliga lösning på de problem de har, och 

därmed förbättra sin arbetsprestation. Rio menar att kunderna kan ha förväntningar på att 

Atea ska tillgodose dem med specifika specialister om situationen kräver det. Tack vare 

det nätverk Rio skapat under utbildningen, och den prestigelöshet inom organisationen 

hen själv tillskriver utbildningen, kan Rio be om hjälp och samarbeta med andra delar av 

företaget för att låna in en resurs och på så vis uppfylla kundens förväntningar. Utan 

möjligheten att låna in konsulter från andra delar av Atea menar vi att Rio riskerar 

rollöverbelastning. Detta då rollgivarna, kunderna, har höga förväntningar på henom utan 

att hen har tillräckligt med resurser för att ha möjlighet att uppfylla dem. Tack vare 

utbildningen menar vi att Rios möjlighet att undvika rollöverbelastningen genom 

samarbete och hjälp från andra kontor ökat.  

Elliott menar, under sektion 7.2.5, att utbildningen hjälpt henom få en ökad förståelse för 

hur de andra funktionerna inom Atea fungerar. Detta menar Elliott har underlättat för 

henom att planera sina handlingar så de inte stör andra delar av företaget och på så vis 

kan maximera vinsten för Atea. Vi menar att detta innebär en möjlighet för samarbete 

mellan ledarna, då Elliotts ökade förståelse för vilka aktioner som kan skapa problem för 

andra gör att hen aktivt kan välja att stödja sina kollegor snarare än att omedvetet försvåra 

deras arbete. Tack vare denna förändring kan Elliotts ledarkollegors rollöverbelastning 

minska, då de kan fokusera sin tid på sina arbetsuppgifter utan onödiga komplikationer.  

Utbildningen har givit deltagarna möjligheten till ett nätverk som de kan nyttja till att be 

om hjälp från och samarbeta med andra delar inom organisationen. Pareek (2002, s. 487-

489) menar att dessa tillmötesgående strategier är effektiva för att minska potentiell 

rollstress. Vi menar därför att utbildningens upplägg där ledare från olika geografiska 

områden, verksamhetsbefattningar och erfarenhet blandas är ett bra upplägg, då det 

skapar både ett nätverk som är användbart för ledarna senare samt en ökad förståelse för 

hur andra delar av organisationen fungerar. Genom Triosamtalen skapas en djupare 

kontakt mellan individerna, och ger dem även ett verktyg att hålla samtal genom. Detta 

menar vi hjälper ledarna i hanteringen av den potentiella rollstress ledarrollen ofta 

innebär, genom att samarbeta och ta hjälp av varandra.  

Pareek (2002, s. 487) menar även att fysisk aktivitet kan motverka rollstress. Varje etapp 

av utbildningen har inslag av fysisk aktivitet, exempelvis yoga och rullstolsbasket. Trots 

att varje etapp endast är ett fåtal dagar lång ges förhållandevis stort utrymme till dessa 

former av aktivitet, vilket betonar den vikt såväl utbildningsprogrammet som företaget 

Atea lägger vid fysisk aktivitet. Detta uppmuntrar deltagarna till en aktiv livsstil, och vi 

anser därför att utbildningen ger deltagarna ytterligare en metod för att hantera rollstress. 
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8.3.2 Sammanfattning över hantering av rollstress 

Nedan presenteras en sammanfattningstabell över de hanteringssätt vi funnit som 

påverkats av olika delar av Ateas ledarskapsutbildning. Utifrån tabellen kan vi se att det 

finns empiriskt stöd för att ledarnas hantering av rollstress i synnerhet har påverkats av 

deltagande på utbildningen samt de nätverk ledarna tagit del av.  

Tabell 6: Hantering av rollstress påverkat av ledarskapsutvecklingsprogrammet 
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Hantera rollstress                     

Tillmötesgående: be om hjälp x x       x         

Tillmötesgående: samarbeta x x                 

Tillmötesgående: Fysisk aktivitet x                   

 

8.4 Påverkan på konsekvenser av rollstress   

Under kapitel 8.2 och 8.3 har vi presenterat hur utbildningen påverkar olika orsaker 

bakom rollstress samt möjliga hanteringar av stressen. Dessa två faktorer är, enligt oss, 

de faktorer organisationer i första hand bör fokusera på. Orsakerna angriper roten till 

problemet, vilket innebär att en minskning redan i detta skede påverkar hela förloppet 

med rollstress i en positiv riktning. Då ledarens roll är sådan att all rollstress inte går att 

undvika på grund av de många intressenter som berörs av ledarens arbete och därmed 

även har förväntningar på denna anser vi dock även hanteringen av rollstress vara av stor 

vikt. En god hantering undviker eller reducerar potentiella problem orsakade av rollstress 

för såväl huvudperson som organisation. Trots att minskade orsaker och bättre hantering 

bör vara fokusområden anser vi även att konsekvenserna av rollstress är intressanta. 

Anledningen till att bristfälligt hanterad rollstress är skadligt för såväl huvudperson som 

organisation är att konsekvenserna av den kan vara förödande. Om huvudpersonens och 

organisationens negativa konsekvenser motverkas, reduceras och med fördel elimineras 

anser vi att rollstressen i sig inte behöver vara ett problem. Av denna anledning har vi valt 

att även fokusera på hur utbildningen motverkar de konsekvenser av rollstress tidigare 

forskning funnit.  

8.4.1 Påverkan mot reducerad personlig prestation 

En av de negativa konsekvenserna av rollstress som ledarna upplevt att utvecklings-

programmet har motverkat är reducerad personlig prestation. Denna konsekvens innebär 
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att huvudpersonen uppfattar en minskad känsla av kompetens och känner svårigheter att 

uppnå de förväntningar som ställs (Leiter & Marslach, 1988, s. 298; Poisig & Kickul, 

2003, s. 4). Nike menar, under sektion 7.2.7, att utbildningen och i synnerhet 

diplomeringen uppmärksammas. Hen blev uppmärksammad med gratulationer och 

klappar på axeln, något hen inte förväntat sig i förväg.  

Även Freddie, i sektion 7.2.14, fick positiv uppmärksamhet från utbildningen, då hen 

nämner att hen fick en egoboost från det personliga porträttet. Vi ser en koppling mellan 

det personliga porträttet och 360-graders återkoppling, som nämnts under sektion 4.2.3.3, 

då båda syftar till att utvärdera ledaren med hjälp av att samla in olika intressenters 

uppfattning om ledaren. Freddie lyfter att det personliga porträttet lyfter vad medarbetare 

och chefer ansåg om hens arbetsprestation, inklusive positiva aspekter Freddie själv inte 

uppmärksammat. Denna positiva uppmärksamhet menar vi bidrar till att ledarna får en 

känsla av kompetens och framgångsrik prestation, vilket vi anser är motsatsen till den 

negativa konsekvensen av upplevd reducerad personlig prestation.  

I sektion 7.2.11 säger Sam att hen förändrat sin egen kravbild. Hen menar att hen tidigare 

ställt orimliga krav på sig själv, där hen ansett att alla hens svagheter måste förbättras. 

Efter utbildningen kan Sam fokusera på att bejaka sina styrkor istället för att tänka på och 

tyngas ner av de brister hen har. Detta fokusskifte är, enligt oss, ett konkret exempel på 

en strategi för att motverka reducerad personlig prestation genom förändrade, mer 

rimliga, förväntningar. Vi anser även att Sams tidigare tankesätt, där hens brister var 

centrala, reducerar känslan av kompetens och framgångsrik prestation, medan ett fokus 

på sina styrkor ger Sam en känsla av ökad kompetens.  

Jordan menar, i sektion 7.2.5, att övningar kring Myer-Briggs personlighetstyper hjälpt 

henom inse att hen har styrkor många andra saknar, något hen menar gör att hen sträcker 

på sig lite extra. Detta menar vi gör att även Jordan får en ökad känsla av kompetens och 

därmed minskar risken för den negativa konsekvensen reducerad personlig prestation som 

kan infinna sig vid rollstress.  

En känsla av reducerad personlig prestation för huvudpersonen har motverkats under 

utbildningen då den hjälpt deltagarna att se sina egna styrkor, bidragit till ett fokusskifte 

mellan styrkor och svagheter samt givit deltagarna uppmärksamhet för den bedrift de 

genomfört i och med utbildningen. Tillsammans bidrar dessa faktorer, enligt oss, till att 

respondenternas känsla av kompetens och prestation påverkats positivt, vilket motverkar 

rollstressens negativa konsekvens av reducerad personlig prestation.  

8.4.2 Påverkan på arbetstillfredsställelse 

Ytterligare en konsekvensfaktor av rollstress som påverkats av utbildningen är risken för 

minskad arbetstillfredsställelse, som innefattar huvudpersonens attityd gentemot 

arbetslivet och dess förhållanden som exempelvis lön och medarbetare (Wiener, 1982, s. 

242). Lou menar, under sektion 7.2.11, att hens förtroende till företaget förbättrats genom 

dess satsning på ledarskapsutveckling då programmet upplevs vara väl genomtänkt och 

ger deltagarna praktiska verktyg de kan använda i arbetet. Lou menar att detta skapar en 

glädje och gör det roligt att arbeta för företaget. Som vi nämnt tidigare, lyfter Nike i 

sektion 7.2.7 att hen förvånades över hur mycket det uppmärksammas att man gått 

utbildningen med klappar på axeln, något Nike uppskattar. Sam menar, i sektion 7.2.11, 

att utbildningen hjälpt henom att inse hur mycket resurser Atea investerar i att vara ett 

värderingsstyrt företag som bland annat allokerar tid för alla arbetslag att gå igenom 

resultatet från medarbetarundersökningarna kring ledarskapet. Detta menar Sam indikerar 
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att Atea är ett bra företag. Lou, Nike och Sam har alla upptäckt en långvarig glädje i 

samband med utbildningen, något vi menar har haft en positiv påverkan på deras attityd 

gentemot arbetslivet och därmed stärkt deras arbetstillfredsställelse.  

Sam har även, tillsammans med Jordan och Robyn i sektion 7.2.11, blivit tryggare i sin 

ledarroll. Detta menar respondenterna har överförts till medarbetarna och skapat en bättre 

relation till dem. I sektion 7.2.14 menar den respondent som varit på företaget även för 

utbildningssatsningen genomfördes att hen även sett en mer långvarig förändring i 

relationen mellan ledarna, där hen menar att samhörigheten har blivit bättre sedan 

utbildningen startade. Detta kan exemplifieras via Robyn i sektion 7.2.6 och 7.2.10, där 

hen menar att utbildningen gjort att hen inte känner sig lika ensam i sin roll som ledare, 

då hen insett att de problem hen har även finns på andra områden inom företaget. Denna 

insikt menar Robyn har skapat en större trygghet då hen kan fråga om råd i svåra 

situationer. Vi menar att detta tyder på att även Robyn har fått en bättre samhörighet till 

de andra ledarna inom företaget, något majoriteten av respondenterna i sektion 7.2.11 

också upplevt.  

En bättre relation till medarbetarna inkluderas i Wieners (1982, s. 242) forskning då det 

anses vara en faktor som påverkar arbetstillfredsställelse. Vi anser att även en förbättrad 

relation till ledarkollegor bör inkluderas i teorin, då det i högsta grad påverkar en ledares 

attityd gentemot arbetslivet, och därmed även dess arbetstillfredsställelse. Vi 

argumenterar därmed att utbildningen, och det nätverk ledarna fått genom den, kunnat 

skapa en bättre attityd gentemot arbetslivet och dess förhållanden, och på så vis förbättra 

ledarnas arbetstillfredsställelse.  

8.4.3 Påverkan på organisationslojalitet och benägenhet till uppsägning 

Slutligen kan vi se att utbildningsprogrammet påverkar deltagarnas organisationslojalitet 

samt benägenhet till uppsägning. Porter et al. (1974, s. 604) delar upp organisations-

lojalitet i tre kategorier: (1) stark tilltro och bejakande av organisationens mål och 

värderingar; (2) viljan att anstränga sig för organisationens bästa; (3) stark önskan om att 

vara en del av organisationen. Wincent & Örtqvist (2006, s. 407-408) menar att samtliga 

faktorer bakom rollstress kan skapa en miljö där organisationslojaliteten reduceras.  

Den första kategorin kan vi se i bland annat sektion 7.2.13, där samtliga respondenter 

menar att de personligen instämmer med Ateas värdeord. Lou exemplifierar denna tilltro 

under sektion 7.2.11, där hen menar att utbildningen gav henom ett förtroende för 

företaget då organisationen tillhandahöll genomtänkta verktyg för att nå de uppsatta 

målen, vilket Lou uppfattade som glädjande. Vi kan även se att Robyn, Jordan och Sam i 

samma sektion berömmer Atea för dess satsning på ledarna. De menar att detta är ett klokt 

val och nämner det som en av anledningarna till att de gillar företaget. Det faktum att 

ledarna delar värderingar med företaget, samt deras syn på Ateas ledarskapssatsning 

menar vi visar på att ledarna vid Atea har en tilltro till och bejakar Ateas värderingar, och 

därmed uppvisar organisationslojalitet i enighet med Porter et al. (1974, s. 604). 

En av Ateas tre grundvärderingar är att “sätta laget före jaget” och alltså arbeta för 

organisationens bästa snarare än den egna prestationen. Eftersom vi, i sektion 7.2.13, kan 

se att ledarna såväl delar Ateas värderingar som lever efter dem drar vi slutsatsen att även 

den andra kategorin under organisationslojalitet stämmer överens med ledarnas arbetssätt, 

då ledarna kommer att anstränga sig för lagets bästa. Denna vilja konkretiserar Rio då hen 

i sektion 7.2.11 menar att hen fått ett ovärderligt nätverk i och med utbildningen. Rio 

menar även i sektion 7.2.2 samt 7.2.3 att hen via nätverket kan låna in resurser från andra 
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kontor och därmed “[...] jobba med den stora Atea-hatten” snarare än för egen vinning. 

Att ledarna väljer att anstränga sig för organisationens bästa skapar organisationslojalitet, 

och motverkar därmed en negativ konsekvens av rollstress. 

Vi anser att ledarnas kollektiva bejakande av Ateas värderingar samt ansträngningar mot 

organisationens bästa indikerar att de har en önskan om att vara en del av organisationen, 

och därmed uppfyller den tredje och sista kategorin inom organisationslojaliteten. Då 

utbildningen grundlagt en stark organisationslojalitet menar vi att utbildningen 

därigenom reducerar risken för att denna faktor visar sig som en konsekvens av rollstress 

inom organisationen.  

Vi argumenterar för att en förstärkt organisationslojalitet även bidrar till en reducerad 

benägenhet till uppsägning. Lou stärker vår argumentation i sektion 7.2.13, då hen menar 

att hens delade värderingar med Atea var en av anledningarna till att hen sökte sig till 

företaget från sin tidigare anställning, och även en av anledningarna till att hen fortfarande 

är kvar vid organisationen. Vi kan alltså konstatera att utbildningen skapat en starkare 

organisationslojalitet, som enligt oss även innebär en minskad benägenhet till 

uppsägning, och därmed motverkar två potentiella konsekvenser av rollstress. 

8.4.4 Sammanfattning över konsekvenser till rollstress 

Nedan presenteras en sammanfattningstabell över de konsekvenser till rollstress som vi 

funnit motverkats av olika delar av Ateas ledarskapsutbildning. Utifrån tabellen kan vi se 

att det finns empiriskt stöd för att konsekvenserna till rollstress motverkats av ledarnas 

deltagande i utbildningen, samt tack vare det nätverk som skapats. Reducerad personlig 

prestation har även motverkats av övningar som förbättrat ledarnas självinsikt. 

Tabell 7: Konsekvenser till rollstress påverkade av ledarskapsutvecklingsprogrammet 
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Konsekvenser                     

Reducerad personlig prestation x               x x 

Arbetstillfredsställelse x x                 

Benägenhet till uppsägning x x                 

Organisationslojalitet x x                 
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8.5 Faktorer som påverkar rollstress utan direkt koppling till 

utbildningen 

I sektion 8.2-8.4 har vi presenterat de faktorer som berör rollstress som vi kan härleda till 

utbildningen. I denna sektion vill vi lyfta de hanteringsmetoder respondenterna tagit upp 

som inte direkt kan härledas till utbildningen. Likt sektion 8.1, som lyfter rollstressens 

närvaro hos ledarna i organisationen, ämnar även denna sektion, som lyfter positiva 

faktorer som påverkar rollstressen inom Atea, att ge läsaren en mer nyanserad bild av hur 

Ateas ledare påverkas av rollstressens närvaro. Detta menar vi kommer att bidra till att 

läsaren på ett mer objektivt sätt kan bedöma ledarskapsutbildningens inverkan på 

rollstressen.  

8.5.1 Faktorer som reducerar rollstress 

Jamie menar, i sektion 7.2.4, att hen försöker hitta den nivå på sin arbetsprestation som 

är tillräckligt bra, och menar också att hen har möjlighet att styra över sin arbetsbelastning 

till stor del. Detta nyttjar Jamie genom att aktivt minska antalet påbörjade projekt då hen 

märker av tecken på att arbetsbelastningen blivit för hög. Vi menar att detta tyder på att 

Jamie har ett internt kontrollfokus, som innebär att personen aktivt engagerar sig i att 

påverka hur sin roll är utformad vilket även inkluderar arbetsbördan för att därmed 

undvika samtlig faktorer av rollstress (Wincent & Örtqvist, 2009, s. 231). 

I sektion 7.2.3 menar Jordan att hen väljer att se pressade deadlines som positiva och 

befriande snarare än påfrestande. Jordan säger att hen brukar tänka att “det löser sig”. 

Pareek (2002, s. 487-489) menar att förhoppningar om att situationen ska förbättras är en 

tillmötesgående strategi som författaren rekommenderar för att hantera befintlig 

rollstress.  

Många respondenter använder kommunikation som en strategi för att hantera rollstress, 

så som Rio sektion 7.2.3; Lou sektion 7.2.4; samt Robyn, Lou, Elliott, Jamie, Jordan och 

Kim sektion 7.2.8. Lou och Robyn för en dialog med sin chef för att förtydliga sitt mandat 

gällande uppgiften. Lou argumenterar även, tillsammans med Elliott, angående 

uppgiftens magnitud och kvalitetskonsekvenserna av många större uppgifter samtidigt. 

Jamie menar att hen blivit bättre på att, i dialog med chefen, sätta ner foten och ställa 

motfrågor när förfrågningar kommer från andra delar av organisationen om uppgifter som 

inte är inom hens roll. Även Rio, Kim och Jordan menar att kommunikation är viktigt för 

att förtydliga hur rollen och arbetsuppgiften är utformad. Alla dessa respondenter menar 

att kommunikation är ett centralt verktyg för att hantera de situationer som kan ge upphov 

till rollstress. Förbättrad information mellan huvudpersonen och dess chef menar Lagace 

et al. (1993, s. 117-118) reducerar rollstress. Ingen av ovanstående respondenter kopplar 

sin användning av kommunikation i dessa situationer direkt till utbildningen. Däremot 

menar Robyn, Lou och Rio, i sektion 7.2.12, att de sätt en förbättrad kommunikation 

överlag som resultat av utbildningen, i synnerhet under mer krävande situationer anser 

Rio och Lou. Vi argumenterar därför att vi inte kan utesluta att utbildningen påverkat 

respondenternas sätt att hantera rollstressen, som beskriven ovan, om än på ett passivt, 

indirekt sätt.  

Vi menar vidare att samtliga ovanstående åtgärder som respondenterna vidtagit är 

ansträngningar i hopp om att lösa problemet, vilket Pareek (2002, s. 487-489) menar är 

en tillmötesgående strategi som syftar till att hantera befintlig rollstress. 
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Vi har även sett faktorer grundade i Atea som organisation som vi anser minskar ledarnas 

rollstress. Atea har tre värdeord, som respondenterna i sektion 7.2.13 menar att de håller 

med om och anser efterlevs inom företaget. Det faktum att ledarna instämmer med 

grundvärderingarna som organisationen har anser vi gör att de undviker källan till 

personlig rollkonflikt, som enligt Kahn et al. (1964, s. 20) grundas i att huvudpersonens 

värderingar inte överensstämmer med rollen. Pareek (2002, s. 487) menar att fysisk 

aktivitet samt socialt stöd är ett bra sätt att hantera befintlig rollstress, något Atea gör 

genom att uppmuntrar alla sina medarbetare till en aktiv livsstil genom projekt som 

exempelvis Sverigestafetten. Detta projekt menar Atea även främjar sammanhållning 

mellan medarbetarna (Atea, u.å e). Vi anser därför att dessa aspekter kan hjälpa Ateas 

medarbetarna reducera potentiell rollstress.  

8.5.2 Tolerans för osäkerhet 

Vi anser överlag att vårt mätinstrument, bestående av vår intervjuguide, varit väl utformad 

och givit en god bild över det område vi ämnat undersöka. Vi insåg dock i efterhand att 

en av våra intervjufrågor kunnat göras bättre. Fråga tio, som syftade till att undersöka 

huruvida ledarnas tolerans för osäkerhet förändrats av utbildningen, gav inte svar som vi 

kunde härleda till den definition och användning Wincent & Örtqvist (2009, s. 231) menar 

är tolerans för osäkerhet. Detta betyder, för vår studie, att vi inte kunnat ge något tydligt 

svar för huruvida utbildningen förändrat ledarnas tolerans för osäkerhet. Denna orsak 

bakom rollstress är och förblir utan koppling till Ateas ledarskapsprogram i denna studie. 

Trots detta anser vi att vi fått en god inblick i orsakerna bakom rollstress och dess 

koppling till ledarskapsutbildningen, då övriga faktorer i sektion 4.3.5 berörts grundligt i 

sektion 8.2.  

8.5.3 Undvikande hanteringar 

I vår empiriinsamling har vi inte påträffat några av de metoder Pareek (2002 s. 487-489) 

benämner som undvikande hanteringar av rollstress, där beteenden som aggression och 

skuld, hjälplöshet och minimerad betydelse och förnekelse av stress ingår. Vi menar att 

detta inte behöver betyda att dessa hanteringsmetoder alltid undviks av respondenterna, 

utan snarare att det faktum att de inte nämner dem kan vara en konsekvens av vår 

användning av självuppskattning som bedömningsmetod. Det är en metod som riskerar 

subjektiva svar då respondenter tenderar att överdriva positiva aspekter medan de 

undviker de negativa (Donaldson & Grant-Vallone, 2002, s. 246-247). Då vår 

empirinsamling grundats på semistrukturerade intervjuer har respondenterna haft stor 

frihet att välja informationen de lyfter fram och därmed medvetet, eller omedvetet, kunnat 

exkludera undvikande hantering av rollstress.  

8.5.4 Konsekvenser 

I sektion 8.4 kan vi se att ledarskapsprogrammet berör ett antal konsekvenser av rollstress. 

Programmet berör dock inte alla de konsekvenser vi, i teoriramen, funnit (se sektion 

4.3.7). De konsekvenser vi inte kunnat se att ledarskapsutbildningen motverkat är: 

emotionell utmattning, avhumanisering, minskad arbetsprestation samt anspänning.  

Trots att dessa konsekvenser inte motverkas av ledarskapsprogrammet anser vi inte att 

det är ett större problem för Atea. Vi ser få tecken på att ledarna är drabbade av 

konsekvenserna, och menar därför att det inte är ett utbrett problem inom företaget. 

Emotionell utmattning, avhumanisering samt anspänning bör, menar vi, alla kunna 

minimeras med en god relation till arbetslag och kollegor, något vi menar att våra 
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respondenter genom intervjuerna har uppvisat. Visserligen menade ett fåtal respondenter 

att relationen i arbetslaget tidvis bortprioriteras då arbetsbelastningen stiger, men då detta 

är något som sker som undantag snarare än regel i vardagen anser vi inte att det i dagsläget 

behöver vara ett problem. Gällande arbetsprestation menar vi att ledarna kan hantera sitt 

arbete med bravur. Atea har överlag goda finansiella resultat, och vi kan även se att 

ledarna kan ta hand om medarbetarna på att bra sätt då medarbetarundersökningen Atea 

gör årligen visar på att företaget har branschens bästa ledarskap.  

8.6 Sammanfattning av diskussion 

I sektion 8.1 kan vi utröna att Ateas ledare på olika sätt upplever faktorer förknippade 

med rollstress. Rollkonflikt och rollöverbelastning är klart mer framträdande än roll-

ambiguitet, som vi endast kunnat se potentiella tecken på.  

Utbildningsprogrammet påverkade ledarnas upplevelse av rollstress och deras hantering 

av densamma på många olika sätt. I tabell 8 presenterar vi en sammanfattning av hur de 

individuella delarna av ledarskapsutbildningsprogrammet påverkar orsaker, hanterings-

sätt och konsekvenser bakom rollstress. Utöver dessa verktyg kan vi, i sektion 8.5, se att 

ledarna även har egna sätt att hantera rollstress på, som vi inte kunnat härleda till 

utbildningen. Under samma sektion uppmärksammar vi även läsaren om att rollstress har 

konsekvenser som vi inte såg berördes av utbildningsprogrammet.  

Vi finner det intressant att utbildningen i sin helhet påverkar såväl orsaker, hantering samt 

konsekvenser av rollstress, men att utbildningens individuella verktyg och övningar i 

synnerhet påverkar orsakerna bakom rollstress. Vi menar att det är en fördel för Atea att 

utbildningen fokuserar sin påverkan på just orsaker, då reducerade orsaker även innebär 

ett reducerat behov av hanteringsmöjligheter samt reducerade konsekvenser. Genom att 

minska orsakerna bakom rollstress kan rollstressens existens inom företaget reduceras.  
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Tabell 8: Ledarskapsutvecklingsprogrammets inverkan på ledarnas rollstress 
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Orsaker                     

Prestationsbehov       x x       x x 

Internt kontrollfokus x                   

Relation med ledare x                   

Information x   x x   x x x x   

Prioriteringar x   x x x     x     

Hantera rollstress                     

Tillmötesgående: be om hjälp x x       x         

Tillmötesgående: samarbeta x x                 

Tillmötesgående: Fysisk aktivitet x                   

Konsekvenser                     

Reducerad personlig prestation x               x x 

Arbetstillfredsställelse x x                 

Benägenhet till uppsägning x x                 

Organisationslojalitet x x                 
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9. Slutsatser 
Avslutningsvis kommer vi att sammanfatta och konkretisera studiens innehåll, 

argumentation och ställningstaganden gällande de slutsatser vi dragit. Läsaren får 

vidare ta del av våra teoretiska och praktiska bidrag, rekommendationer samt den 

framtida forskning vi anser central för att föra forskningsområdet framåt.   

9.1 Slutsatser 

Att utveckla ledarskapstalanger inom företag är nödvändigt för att täcka det behov av 

kvalificerade ledare som finns inom organisationer (Leskiw & Singh, 2007, s. 447) och 

är högt prioriterat av företag (Avolio et al., 2010, s. 633). Förändringar i teknologi, 

kommunikation och mänskliga värden ökar behovet av ledarskap för näringslivet 

(Cacioppe, 1998, s. 44). Inom IT-sektorn är dessa teknologiska förändringar framträdande 

och sker i ett intensivt tempo, vilket gör personalen till företagens viktigaste resurs 

(Bennett et al., 2014). Författarna menar att branschen även kännetecknas av kraftig 

konkurrens i såväl affärer som i rekrytering av kompetent personal. Denna miljö menar 

vi sätter stor press på ledarna från olika intressenter, då de hålls ansvariga för goda 

finansiella resultat från ledningshåll samtidigt som medarbetarna ställer krav på en 

engagerande arbetsmiljö. Vi argumenterar att denna press innebär en ökad risk för 

rollstress hos ledarna inom IT-branschen, då rollstress enligt Kahn et al. (1964, s. 18-20) 

kan visa sig genom exempelvis motstridiga krav på huvudpersonen. 

Den frågeställning vi ämnat svara på i vår uppsats är därför "Hur kan ledarskaps-

utvecklingsprogram påverka ledares upplevelse och hantering av rollstress?". 

Frågeställningen syftar undersöka en möjlig koppling mellan ledarskapsutvecklings-

program och rollstressfaktorerna rollkonflikt, rollambiguitet samt rollöverbelastning. För 

att besvara frågeställningen och uppfylla vårt syfte har vi gjort en fallstudie över IT-

företaget Atea utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Genom en observationsstudie samt 

intervjuer med tio ledare inom företaget kunde vi få en rättvisande bild av ledarskaps-

utvecklingsprogrammet inom företaget.  

Vi har funnit att det finns olika faktorer som skulle kunna ge upphov till rollstress för 

ledarna inom Atea, där rollkonflikt och rollöverbelastning är framträdande. Vi menar att 

rollambiguitet är relativt frånvarande hos företagets ledare då rollambiguitet grundas på 

otydlig och otillräcklig kommunikation (Kahn et al., 1964, s. 21-22). Tydlig information 

och kommunikation är ett av de främsta teman som lyfts av våra respondenter, som de 

själva härleder till såväl utbildningen som organisationskulturen.  

Trots att vi ser tecken på rollstress, främst i form av rollkonflikt och rollöverbelastning, 

ser vi inte någon större inverkan av rollstressens konsekvenser hos ledarna. Detta menar 

vi grundar sig i att utbildningen i huvudsak reducerar orsakerna bakom rollstress, vilket 

vi ser i tabell 8, under sektion 8.6. Då orsakerna reduceras kommer rollstress, och därmed 

även dess konsekvenser, att reduceras. Vi ser detta som positivt, då utbildningen därmed 

behandlar orsakerna bakom problemet istället för att endast lindra symptomen. Vi anser 

att detta bidrar till en långsiktig hantering av rollstress och således förbättring av ledarnas 

arbetsmiljö. 

I tabell 8 kan vi även se hur utbildningsprogrammet har påverkat ledarnas hantering av 

rollstress. Utbildningen har främst hjälpt ledarna att hantera och undvika orsakerna 

bakom rollstress genom att ge dem verktyg för förbättrade prioriteringar och information. 

Detta har skett bland annat genom utbildningens tidsplaneringsmatris, viktigt-bråttom-
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matrisen, som många respondenter lyft under intervjuerna. Det faktum att orsakerna 

minskat tack vare ledarnas proaktiva hantering av rollstressframkallande situationer gör 

även att vi inte bevittnat större tecken på att de drabbats av konsekvenserna till rollstress.  

Vi kan dock se att utbildningens upplägg i dagsläget inte helt utesluter rollstress. De 

tillmötesgående hanteringsmetoder vi ser hos ledarna, som vi härlett till utbildningen, är 

samarbete samt att förvänta sig och be om hjälp. Genom interaktioner med andra ledare 

via exempelvis Triosamtal under utbildningen har ledarna skapat ett kontaktnät utanför 

sin arbetsgrupp där de kan söka råd och få stöd när de står inför situationer där de upplever 

rollstress. Att ledarna kan hantera rollstress på detta tillmötesgående vis gör att 

konsekvenserna av stressen kan lindras. Vidare finner vi att utbildningen även på andra 

sätt motverkar delar av de konsekvenser som grundas i rollstress. Företagets investering 

i ledarnas kompetensutveckling kombinerat med det nätverk utbildningsformen erbjuder 

har bidragit till att skapa arbetstillfredsställelse, organisationslojalitet och en känsla av 

personlig prestation samtidigt som det har reducerat benägenheten för uppsägning.  

Vi menar därför att utbildningen varit effektiv i sin reducering av rollstress, då den 

minskat orsakerna bakom rollstress, förbättrat ledarnas hantering av befintlig rollstress 

samt motverkat delar av de konsekvenser organisationen samt huvudpersonen kan 

uppleva på grund av rollstress. I tabell 8 kan vi se att det framför allt är det faktum att 

ledarna deltagit i utbildningen som påverkat rollstress. Vi menar att utbildningens 

utformning är central för detta; Ateas värdeord är väl inkorporerade i utbildningen som 

främjar nationella nätverk samt gemensam kommunikation inom företaget.  

Trots ledarskapsutvecklingsprogrammets positiva inverkan på ledarnas upplevelse och 

hantering av rollstress kvarstår vissa potentiella konsekvenser: emotionell utmattning, 

avhumanisering, anspänning samt minskad arbetsprestation. Dock menar vi att ledarnas 

förmåga att, genom nätverk, be om hjälp och samarbeta i kombination med Ateas 

efterlevda värdeord "laget före jaget" skapas en förutsättning för en positiv och 

inkluderande organisationskultur som är motsatsen till de tre förstnämnda 

konsekvenserna. Vi menar även att Ateas ledare genomför sina arbetsuppgifter med 

bravur. Företaget presterar efter uppsatta finansiella resultatmål och vidhåller även en god 

arbetsmiljö för medarbetarna där ledarna rankas som branschens bästa.  

Vi anser det även värt att notera att ledarskapsutbildningen trots allt i huvudsak syftar till 

att utveckla chefernas ledarskap, inte att minska deras rollstress. Vi anser det därför 

anmärkningsvärt att programmet lyckas reducera ledarnas upplevda rollstress samt 

förbättra deras hantering till den nivå som vår studie visat.  

9.2 Teoretisk anknytning 

Ledarskap är ett ämne som studerats grundligt det senaste seklet (Kiechel, 2012, s. 64). 

Trots det är forskning om utvecklingsprogram inom området relativt nytt då det började 

studeras på 1980-talet (Avolio, 2007, s. 25; Day, 2000, s. 598). I inledningen till en 

specialutgåva av magasinet Leadership Quarterly fokuserad på utvecklingsprogram inom 

ledarskap skriver Hannum & Craig (2010) att det saknas forskning på specifika 

utbildningar och dess effekter. Författarna menar vidare att detta fokus är vitalt för att 

driva forskningsområdet framåt. 

Utvecklingsprogram har gått från att vara uppgiftsorienterade till att lägga allt mer fokus 

på ledarens självutveckling (Ohlott, 2003, s. 20; Orvis & Ratwani, 2010, s. 657). Trots 

detta fokusskifte har inte bedömningen av ledarskapsutvecklingsprogram förändrats, då 
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det i stor utsträckning fortfarande bedöms utifrån medarbetarna och organisationen i 

helhet. Självuppskattning som metod används visserligen utbrett i dagsläget för att 

ledarna själva ska bedöma resultatet av sitt förändrade ledarskap (Donaldson & Grant-

Vallone, 2002, s. 247). Ledarna kan därmed själva få bedöma sina resultat, men 

bedömningen görs utifrån kriterier som är ämnade att gagna medarbetare och 

organisation. Detta är något vi uppmärksammat genom vår litteraturgenomgång, men som 

även visas då exempelvis Ateas årliga undersökning om ledarskapet på företaget utgår 

från just medarbetarna.  

Med vår studie vidgar vi den rådande bedömningsstrukturen till att inkludera ledarnas 

perspektiv över sin egen arbetssituation. Därmed bygger vi vidare på det aktuella 

självutvecklingsperspektivet i forskningen inom ledarskapsutbildning och ger det ett 

vidgat användningsområde. Vår studie kommer därmed att bidra till forskningsområdet i 

linje med den senaste utveckling som skett.  

Genom studiens fokus på Ateas ledarskapsutbildnings påverkan på rollstress bidrar 

studien med kunskaper om en specifik utbildning och dess effekter, liksom Hannum och 

Craig (2010) lyft som ett centralt steg inom forskning om ledarskapsutvecklingsprogram.  

9.3 Praktisk applicering 

Vi menar att resultaten från vår studie ger organisationer ett ökat incitament att investera 

i kompetensutveckling så som ledarskapsutvecklingsprogram. Ett ledarskapsutvecklings-

program ämnar att i första hand stärka ledarskapet, vilket i sig är centralt för en väl 

fungerande organisation oavsett bransch. Vår studie visar att ett utvecklingsprogram även 

kan hjälpa ledarna att undvika och reducera rollstress om programmet är utformat på ett 

gynnsamt sätt. De delar av utvecklingsprogrammet vi främst såg som bidragande till en 

reducerad rollstress var det faktum att organisationen hade investerat i ledarnas 

kompetensutveckling över huvud taget, samt att de under utbildningen fick möjligheten 

att knyta kontakter med många andra ledare inom organisationen tack vare en heterogen 

gruppindelning. Då dessa fördelar inte är företagsspecifika menar vi att de går att 

återskapa i utvecklingsprogram även hos andra företag.  

Studien är även bidragande ur ett samhälleligt perspektiv, då reducerad rollstress skapar 

en förbättrad arbetsmiljö för ledarna eftersom rollstress enligt Schmidt et al. (2014, s. 

100-102) kan leda till stress, ångest och depression. Ur ett företagsperspektiv bidrar 

reducerad rollstress därmed även till minskade framtida utgifter för företaget då kostnader 

förknippade med sjukskrivningar, behov av nyrekrytering och förlust av kompetens 

undviks. Motverkandet av detta ser vi som synnerligen viktigt i en konkurrensutsatt 

bransch där personalen är företagens viktigaste resurs. I branscher där stor förändringar 

inom IT och kommunikation sker, anser även Cacioppe (1998, s. 44) att ledarskap är 

centralt. Vi menar därför att IT-branschen, där bakomliggande faktorer gör ledarna extra 

utsatta för potentiell rollstress, bör vara särskilt intresserade av satsningar på ledarskaps-

utveckling. Det bör inom branschen ses som väl investerade medel för att bibehålla 

kompetenta ledare och därigenom ha möjlighet att stärka sin position på marknaden.  

Studien har kommit fram till att det finns en möjlighet att kombinera en ökad kompetens 

för organisationen med reducerar rollstress hos ledarna. Då minskad rollstress även bidrar 

till en bättre arbetsmiljö för ledarna och minskade framtida kostnader för företaget menar 

vi att studien bör ge företag ett ökat incitament att investera i ledarskapsutvecklings-

program.  
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9.4 Rekommendationer till fallföretaget 

Över 200 ledare har deltagit i Ateas ledarskapsutvecklingsprogram, som i dagsläget 

genomförs i 19:e omgången. Atea har genomfört egna undersökningar för att bedöma 

medarbetarnas upplever av ledarskapet, vilket resulterat i mycket goda resultat. 

Kombinerat med våra slutsatser i denna studie menar vi därmed att utbildningen i 

huvudsak är mycket väl utformad. I detta kapitel vill vi dock ge Atea förslag på 

förändringar som skulle gynna ledarnas möjlighet att anamma informationen från 

programmet, samt ytterligare förbättra hanteringen av potentiell rollstress.  

Elliott menade att hen hade svårt att applicera det utbildningen berörde i hens arbete, då 

hen hade begränsad praktisk erfarenhet från arbetet i sin nuvarande roll som ledare före 

utbildningens start. Detta gjorde att Elliott inte tillgodogjorde sig verktygen i den mån 

andra deltagare, med längre praktisk erfarenhet före utbildningen, gjort. Vi 

rekommenderar därför att Atea ytterligare bör kontrollera att deltagarna får tillräcklig 

praktisk erfarenhet från den roll de förväntas ta i organisationen före de deltar i 

utbildningen.  

Även de mer seniora ledarna som genomförde utbildningsprogrammet menar att de inte 

tog med sig lika många lärdomar som de övriga ledarna, då de deltagit i liknande 

utvecklingsprogram tidigare. En av dessa respondenter rekommenderade Atea att dela 

upp ledarna beroende på vilken erfarenhet de innehar, och erbjuda utbildningar med olika 

fokusområden. Respondenten betonar vikten av att nya ledare får med sig de verktyg 

utbildningen lär ut, och menar att utbildningen i sig var väl utformad och konkret, men 

att dessa verktyg redan är kända för de mer seniora ledarna. Vi menar dock att en av de 

största fördelarna med ledarskapsprogrammet vi sett hos samtliga respondenter är det 

nätverk de byggt upp tack vare utbildningen, där många respondenter även betonat vikten 

av att gruppen var utformad som den var med ledare från olika geografiska kontor samt 

med olika erfarenhet och verksamhetsbefattningar. De mer seniora ledarna kunde ge råd 

och exempel, och därmed fungera som förebilder för övriga ledare. Vi ser även en stor 

fördel av att samtliga ledare genomfört samma utbildning i att de får en gemensam 

vokabulär som vi i diskussionen sett underlättar och förbättrar kommunikationen i 

organisationen. Båda dessa fördelaktiga effekter har vi sett gynnar ledarnas hantering av 

rollstress. För att dessa gynnsamma effekter ska kunna nyttjas menar vi därför att de 

seniora ledarna även i fortsättningen bör utföra utbildningen tillsammans med övriga 

ledare. 

Under studien har vi sett att Ateas utvecklingsprogram på ett flertal sätt kunnat hjälpa 

ledarna att undvika och hantera sin rollstress på en implicit nivå, då det inte är något 

utbildningen uttalat syftar till att göra. Vi anser dock att utbildningsprogrammet, för en 

ytterligare förbättring av ledarnas hantering av rollstress, bör beröra ämnet rollstress mer 

explicit. Rollstress är en del av en IT-ledares vardag och detta menar vi att 

utbildningsprogrammet på ett effektivt sätt kan lyfta och diskutera. När vi frågade ledarna 

om de hade erfarenhet av konflikterande förväntningar från intressenter svarade samtliga 

ja, men ingen kunde direkt härleda sina hanteringsmetoder till utbildningen. Genom att 

tillsammans under utbildningen föra en dialog och få möjlighet att nyttja varandras 

erfarenheter menar vi att ledarna kan förbättra sina möjligheter att hitta passande verktyg 

för att minimera och hantera sin rollstress.  
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9.5 Framtida forskning 

Genom att undersöka ledarnas perspektiv har vår studie visat att det finns ett samband 

mellan ledarskapsutvecklingsprogram och rollstress. Då denna fallstudie endast 

genomförts på ett företag inom branschen menar vi att resultaten inte kan generaliseras i 

större utsträckning. För att bekräfta våra resultat och slutsatser menar vi därför att fler 

studier bör genomföras inom IT-branschen, där fler företag och fler utbildningar bör 

utvärderas utifrån ledarens perspektiv på sin arbetssituation. Vi menar att dessa studier 

bör genomföras såväl kvalitativt som kvantitativt, och ser även ett behov av ett 

longitudellt tidsperspektiv inom forskningsområdet för att på så vis befästa våra resultat. 

Genom att undersöka en större del av populationen inom IT-branschen skapas en högre 

tillförlitlighet och reliabilitet i de resultat som visas, vilket öppnar upp för möjligheten att 

föra forskningen framåt och utveckla forskningsområdet till att inkludera jämförande 

studier.  

Nästa steg i den framtida forsningen inom området anser vi vara jämförande studier 

mellan olika företag och olika former av utbildningsprogram. Detta kan ytterligare lyfta 

vilka delar av utvecklingsprogrammen som är bäst lämpade för att hantera ledarnas 

rollstress. Detta kan hjälpa framtida företag att forma sina utbildningar för att på bästa 

möjliga sätt adressera rollstressproblematiken samtidigt som de arbetar med 

kompetensutveckling för sina ledare.  

Slutligen anser vi att bedömningen av ledarskapsutvecklingsprogram med ledaren i fokus 

för bedömningskriterierna är ett viktigt paradigmskifte för forskningsområdet som är värt 

att utforskas vidare. Vi menar att detta fokusskifte har potential att generera ytterligare 

ny kunskap då den inkluderar ledaren som en viktig intressent i ledarskapsutveckling. 

Genom att kombinera tidigare kunskap kring medarbetares och organisationens fördelar 

av kompetenta ledare, kombinerat med nya insikter kring ledarnas egen vinning av 

utveckling, menar vi att forskningen kring ledarskapsutvecklingsprogram kan nå sin fulla 

potential. 
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Appendix 1: Intervjuguide 

Intro 

 Hur ser din dag ut? 

 Vad har du för mål med din ledarroll? 

Frågor 

1. I hur stor utsträckning kan du sätta dina egna mål? 

 Har ledarskapsutbildningen påverkat hur du sätter mål? 

 På vilket sätt? 

2. Hur väljer du tillvägagångssätt för att nå olika mål? 

 Har utbildningen påverkat detta? 

 På vilket sätt? 

3.a Hur tänker du när du planerar kring svårare uppgifter? 

3.b Hur prioriterar du mellan en viktig och en tidspressad uppgift? 

 Har utbildningsprogrammet påverkat din förmåga att göra det? 

 Hur? 

4.a Upplever du att arbetsbelastningen kan påverka kvaliteten på ditt arbete? 

4.b Påverkas relationen inom ditt arbetslag av arbetsbelastningen? 

 Har utbildningsprogrammet påverkat din förmåga att hantera det? 

 På vilket sätt? 

4.c Skiljer det sig åt om arbetsbelastningen kommer väntat eller oväntat? 

5. Har utbildningsprogrammet påverkat sitt arbetssätt? 

 På vilket sätt? 

6. Finns det något specifikt verktyg du lärde dig under utbildningen som du fortfarande 

använder? 

 Varför? 

 Om nej – finns det något du har haft användning för tidigare? 

 Varför slutade du använda det? 

7. Tycker du att förväntningarna på dig som ledare är annorlunda efter utbildningen? 

 På vilket sätt? 

8.a Har du erfarenhet av situationer där du möts av stridande krav och förväntningar 

från olika håll? (exempelvis mellan chef, kund, medarbetare...) 

 Kan du ge ett exempel? 
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8.b Hur hanterar du en sådan situation? 

 Har ledarskapsprogrammet påverkat den hanteringen? 

 På vilket sätt? 

9. Ser du dig själv som en förebild? 

10. Har ledarskapsprogrammet påverkar in trygghetszon? 

 På vilket sätt?  

 Hur visar det sig i ditt arbete? 

11.a Har utbildningen påverkat din relation med ditt arbetslag? 

11.b Har utbildningen påverkat din relation med din chef? 

11.c Har utbildningen påverkat din relation med andra chefer på Atea? 

11.d Har utbildningen påverkat din relation med Atea som företag? 

 På vilket sätt? 

12.a Har utbildningen påverkat ditt kommunikationsmönster?  

 Hur? 

 Hur ofta och på vilket sätt kommunicerar du? 

12.b Har utbildningen påverkat ditt sätt att ge och ta feedback? 

13. Hur väl stämmer Ateas värdeord in på dina personliga värderingar? 

Bonusfrågor 

 Hur har din självinsikt som ledare påverkats av utbildningen? 

 På ett spektrum mellan relationsorienterad eller resultatorienterad ledare, var ser 

du dig själv? 

 Vilken etapp på utbildningen har varit mest betydelsefull för dig? Varför? 

 Vad är den viktigaste lärdomen du tagit med dig från utbildningen? Varför just 

den? 

 Vad hade du velat lägga till på programmet? 

 Är det något du vill ta upp angående rollen som ledare och 

utvecklingsprogrammet, som vi inte frågat om? 
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Appendix 2: Förberedande mail till respondenter 
 

Hej! 

Tack för att Du valt att bidra till vårt examensarbete om Ateas ledarskapsutbildning. 

Genom att ställa upp på en intervju bidrar Du till att undersökningen får en 

verklighetsförankring och ett resultat grundat i Er ledares egna uppfattningar. 

Då Du är slumpvist utvald vet vi inte hur länge sedan Du deltog i utbildningen eller tänker 

på områdena som rör utbildningen. Vi ser därför gärna att Du reflekterar lite över följande 

frågor innan intervjun. 

 Vilka olika intressenter (tex medarbetare, chefer, kunder etc…) runtomkring dig 

upplever du krav eller förväntningar från? 

 Vad var dina största utvecklingsområden under ledarskapsprogrammet? 

 Hur har din vision om ledarskap påverkats av utbildningen? 

Syftet med frågorna är att Du ska få en möjlighet att reflektera över områden som kommer 

att beröras av intervjun i förväg. 

Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan kodas och anonymiseras, deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas om Du vill. Vi beräknar att intervjuerna tar cirka 30-60 minuter. 

 

Har Du några funderingar får Du gärna höra av er till oss. Vi vill på förhand tacka för ditt 

engagemang, och ser fram emot att får träffa Dig nästa vecka! 

 

Mattias Asp och Josefin Nyström 

mattias.asp.1991@gmail.com 

0768997650 

josefinnystrom@hotmail.com 

0730853223 
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