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Sammanfattning 
 
Transformeringen från produktionssamhället till tjänstesamhället med individen som 

företagets viktigaste resurs har ökat kraven på ledarskapet. En konsekvens är ett ökat 

intresse för handledning och coaching. Författaren har en bakgrund i näringslivet och 

under utbildningens gång växte nyfikenheten på huruvida psykoterapi kunde spela en roll 

på näringslivsarenan. Efterforskning inom området visade att det saknas studier om detta. 

Jag fann ett företag vars Vd hade erbjudit ledningsgruppen individualterapi inom ramen för 

sitt arbete. Syftet med denna studie blev att undersöka ledningsgruppens erfarenheter av 

individualterapi. Hade den påverkat individen, ledningsgruppen och/eller företaget? 

Studien bygger på personliga djupintervjuer som kompletterades med en skattningsskala. 

Resultatet visar att programmet mottogs med skepsis initialt men att Vd´s 

förankringsprocess var en viktig faktor för start och framgång. Ytterligare en 

framgångsfaktor var att varje individ hade en egen terapeut. Respondenterna bedömde 

själva att de inte skulle kommit lika långt med bara ledningsgruppsutveckling i gruppform 

eller med enbart individutveckling under olika perioder. Programmet hade en positiv effekt 

för dem som individer, som ledningsgruppsmedlemmar och för företaget i stort. Deltagarna 

anger att de önskade fortsätta programmet med nytillkomna medlemmar i 

ledningsgruppen. Vikten av att näringslivet öppnas upp för psykoterapi diskuteras som ett 

alternativ till den vanligt förekommande grupp-/teamutveckling respektive coaching.  
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1 Bakgrund 

Chefer och medarbetare verkar i en snabb, tekniskt och affärsmässigt föränderlig miljö. I 

denna miljö är det viktigt att kunna attrahera och behålla den bästa arbetskraften samt att 

denna viktiga arbetskraft mår bra, är frisk, kan samarbeta, arbeta konstruktivt, kreativt och 

självständigt. För att allt detta ska vara möjligt krävs ett moget och insiktsfullt ledarskap 

samt ett likaså moget och insiktsfullt medarbetarskap. Coaching och mentorskap har visat 

att behovet av individuell vägledning och lärande är stort och resultaten värderas högt av 

chefer (Grover & Furnham, 2016). DiStefano, Gino, Pisano & Staats (2014) betonar vikten 

av egen reflektion i ledarskapet. Tiden kan kanske vara mogen för nästa fas i självinsikt 

och personlig självutveckling i näringslivet. En fördjupningsfas under en professionell 

kontext där individuell psykoterapi har en viktig funktion.  

 Det saknas studier som har undersökt förekomsten av psykoterapi i näringslivet. 

Befintliga studier fokuserar mer på organisatoriska faktorer än individuella psykologiska 

faktorer (Wayne & Hede, 2001). Misslyckande inom företag beror oftare på interna 

konflikter och intern otillräcklighet än på externa faktorer såsom konkurrens eller 

marknadsförändringar och anledningen därtill är enkel (Heffner, Kennedy, Band & Walsh, 

2011). Organisationer består av människor och medan vi människor kan vara kreativa, 

innovativa och effektiva kan vi också vara fyllda av intra- och interpersonella konflikter 

som motverkar de organisatoriska målen. Svaret på strävan efter att öka produktivitet, 

effektivitet, kreativitet samt välmående i företag och organisationer har blivit 

ledningsgruppsutveckling och ledarskapsutbildning. En hel industri har vuxit fram som 

mer än fördubblats de senaste 15 åren med olika metoder såsom utbildningsprogram, 

teamutveckling och individutveckling (Kaiser & Curphy, 2013).  

En kärna i psykoterapeutiskt arbete är att utforska omedvetna aspekter (beteenden, 

tankar, känslor, antaganden) i syfte att göra dem medvetna och därmed möjliga att förändra 

och utveckla (Ögren & Boalt Boethius, 2014). Dessa omedvetna självaspekter påverkar 

individens relationer med andra, de bildar omedvetna mönster, script eller scheman som 

blir återkommande i individens liv (Cierpka, Strack, Benninghoven, Staats, Dahlbender, 

Pokorny… Albani, 1998). Att förstå hur dessa mönster hänger samman, hur de påverkar 

det vardagliga livet, interaktionen med andra som familj, kollegor och chefer medför 
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möjligheten att förändra, att minska de destruktiva och utveckla de konstruktiva verktygen 

(Blagys & Hilsenroth, 2002). Vi lever inte i ett vakuum och vi arbetar inte i ett vakuum, 

våra tolkningar och reaktioner påverkar andra och andras tolkningar och reaktioner 

påverkar oss, vi är relationella varelser (Kåver, 2006). Förmågan att hantera sig själv och 

hantera relationer till andra är definitionen på emotionell intelligens (Goleman, 1995). 

Obradovic, Jovanovic, Petrovic, Mihic & Mitrovic (2013) har i sin studie visat på en 

signifikant korrelation mellan projektledarnas emotionella intelligens och deras 

professionella framgång. En studie som genomfördes av Sarawati, Shah & Bakar (2012) 

visar att chefernas emotionella intelligens står i proportion till medarbetarnas 

självförtroende på arbetet. Blom (2011) skriver att det krävs arbete på en individuell 

chefsnivå i organisationerna, på individen och dennes mognad och insikt i syfte att minska 

sårbarheten för psykisk ohälsa och utbrändhet. Omogna ledare riskerar, enligt Joiner och 

Joseph (2007) att skapa mer konfliktfyllda arbetssituationer eftersom en omogen ledare 

oftast är en oflexibel ledare som i grunden enbart har ett sätt att fungera i möten med sina 

medarbetare.  

1.1 Presentation av tidigare forskning och litteratur  

Utgångspunkten i den privata marknadsekonomin är att företagen ska vara vinstdrivande 

för att överleva långsiktigt (Eklund, 2013). Företagsekonomi handlar om hushållning av 

knappa resurser och strävan efter att arbeta och producera så effektivt som möjligt i syfte 

att uppnå företagets krav på avkastning.  

Ekwall (1996) beskriver att för vinstkrav och överlevnad krävs en ständig anpassning 

till omvärldsförändringar då förändringstakten har accelererat från den industriella 

företagsperioden och framåt till IT-perioden och kunskapssamhället. Den industriella 

perioden byggde primärt på principen om effektivitet, arbetets uppstyckning och arbetarens 

utbytbarhet i enlighet med ”The Principles of Scientific Management” (Taylor, 

1911/2015). Det tayloristiska arbetssättet består av en hierarkisk ordning byggd på 

ordergivning och kontroll uppifrån och ned (Brulin & Nilsson, 1995).  Effektivitet som en 

process med input och output har fortsatt att utvecklas och Taylorismen kompletteras med 

andra metoder såsom LEAN Production, TQM (Total Quality Management), BPR 

(Business Process Reingeneering) och Sex Sigma för att nämna några (Sandberg, 1997). 
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 Förändringen till kunskapssamhället har enligt Ekwall (1996) medfört förändringar i 

organisation, arbetsledning och företagsledning. Han skriver att meningsfullheten i arbetet 

inte längre är uteslutande knuten till lönen och att kompetens är en knapp resurs. Han 

menar att för företagets överlevnad krävs en organisation som kan tillgodose människors 

behov av gemenskap, självrespekt och där individens kompetens och kunskapsutveckling 

inkluderas. Enligt Ekwall (1996) uppstår behovet av att förbättra ledarskapet, 

kommunikationen och samspelet mellan individerna. Urbaneks´s studie (2016) visar på en 

signifikant positiv koppling mellan företagets intellektuella kapital och avkastningen på 

företagets eget kapital något som stödjer tesen att företagens utveckling och värde blir 

alltmer beroende av det intellektuella kapitalet. Svensson, Brulin, Ellström & Videgren 

(2002) skriver att omvärldsförändringar såsom globalisering och digitalisering har medfört 

att organisationer och därmed även enskilda individer måste arbeta alltmer flexibelt och 

utvecklingsorienterat. Arbetet i organisationer ses som ständigt pågående förändrings- och 

utvecklingsprocesser (Wayne & Hede, 2001). Arbetslivsinstitutet (2003) konstaterar att 

dessa utvecklingsprocesser konstrueras i en ständigt pågående interaktion mellan 

medarbetarna. Produktivitets- och effektivitetskrav i kombination med flexibilitet samt 

utvecklings- och förändringsinriktning ställer krav. Företag har hittills främst använt 

metoder som utbildning, ledningsworkshops och coaching för att utveckla ledarskapet 

(Bass, 1990).  

 Människan är en biologisk varelse och en social, relationell varelse. Med bas i biologin 

och neurovetenskap utvecklade Gilbert (2010) en modell (fig. 1) om människans 

motivations- och affektregleringssystem vars syfte är att säkerställa vår överlevnad genom 

att skydda oss från fara och driva oss att öka våra resurser. Gilbert (2010) beskriver hur 

den mänskliga hjärnan utifrån den biologiska utvecklingen är strukturerad i tre delsystem 

som är ansvariga för våra känslor inklusive konkurrens och social rankning, samarbete, 

omtanke och relationer. Systemen interagerar även om vart och ett är designat med ett eget 

syfte (Leaviss & Uttley, 2015). De tre delsystemen är hotsystemet, drivsystemet och 

nöjdhetssystemet.  
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Hotsystemet syftar till att upptäcka fara så tidigt som möjligt och framkallar de biologiska 

affekterna ångest/oro, ilska, avsmak och skam.  Känsla, kropp och tanke harmonierar i 

uppfordringen att agera och söka skydd. Hotsystemet aktiverar oss till att söka skydd, att 

fly, eller att slåss eller passiviserar oss till att frysa/spela död (fight, flight or freeze). 

Självupplevelsen i hotsystemet är negativ, man känner sig hotad eller avvisad. I 

hotsystemet gör vi mer för att undvika förlust än att nå motsvarande vinst (Baumeister, 

Bratlavsky, Finkenauer & Vohs, 2001) och vi behöver fem positiva samspel för att komma 

över ett enda negativt (Gottman, 1995). Drivsystemet är aktiverande, det skapar positiva 

känslor som uppmanar oss att söka och öka våra resurser; mat, sex, bekvämlighet, status, 

vänner, erkännande. Beteendet styrs mot stävan, konkurrens, kontroll, prestation. 

Självupplevelsen i drivsystemet är själv-upptagenhet och självsäkerhet, exempelvis tror 

94% av alla universitetsanställda att de är bättre lärare än sina kollegor och 90% av alla 

bilförare tror att de är bättre bilförare än andra bilförare (Neff, 2011) Nöjdsamhetssystemet 

motiverar oss till att uppnå balans. Att slappna av när vi inte är hotade, att njuta av våra 

resurser, att erfara förnöjdsamhet och samla på oss energi och styrka och att ta tid till 

återhämtning. Nöjdsamhetssystemet är nära kopplat till vår empati och inlevelseförmåga 

Drivsystemet 
 

Nyfikenhet, strävan, 
behov, utforskning, 

motivation, prestation, 
social ranking 

 
Aktiverande 

	
Hotsystemet 

 
Rädsla, ilska, oro, avsky, 

skam 
skydd, säkerhet 

 
Aktiverande/ 

Deaktiverande 
	

Nöjdhetssystemet	
	

Lugn, harmoni, hantera 
stress, samarbete, 

omtanke 
	

Avkopplande	

Fig. 1 P Gilbert (2010) The Compassionate Mind 
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till andra. Vi är flexibla och prövande, lekfulla och generösa och vår självbild är altruistisk. 

Affekterna i varje system är våra actionguides, de talar om för oss om vi ska undvika 

situationer/människor eller om vi ska sträva mot situationer/människor (Gerhardt, 2004). 

Gilbert (2010) uppmärksammar oss på att varje enskild händelse och inte minst varje 

förändring passerar först genom vårt hotsystem, vilket har både tolkningsföreträde och 

vetorätt.  Det handlar om att säkerställa vår fysiska överlevnad och det handlar också om 

att säkerställa vår sociala position, identitet och självkänsla. Först när hotsystemet givit 

grönt ljus kan de andra systemen agera och interagera.  

 Människan är inte bara en biologisk varelse utan även en social, relationell sådan 

skriver Wennerberg (2010). Han menar att människobarnet är som inget annat däggdjur 

under lång tid beroende av minst en omvårdnadsperson för sin överlevnad. Han förklarar 

vidare att människolivet börjar med en starkt känslomässig anknytning, barnet knyter an 

till en primär anknytningsperson. Anknytningspersonen representerar beskydd och 

överlevnadsmöjlighet och barnet är därför inställt på att bevara anknytningen till vilket pris 

som helst (Bowlby, 1994). Han förklarar att barnet utvecklas i samspel med 

anknytningspersonen, dennes sätt att vara medför relationellt lärande. Barnet samlar på sig 

erfarenheter av samspel och hur det är att ”vara med en annan”.  

 Havnesköld & Risholm Mothander (2009) skriver om tryggt eller otryggt 

anknytningsmönster. Författarna förklarar att tryggt anknytningsmönster innebär trygga, 

förutsägbara, omhändertagande och sammanhängande relationella erfarenheter med 

möjlighet till både närhet och självständighet.  Han förklarar vidare att otryggt 

anknytningsmönster betyder relationella erfarenheter som inte håller ihop och som gör det 

svårt för oss att tillgodose våra grundläggande behov av både närhet och autonomi, vi har 

en relationell sårbarhet. De samspelserfarenheter vi lärt oss som barn blir senare modeller 

för oss som vuxna i hur det är att vara tillsammans med andra människor (Holmqvist, 

2010). Ronen & Zuroff (2017) undersökte kopplingen trygg anknytning och ledarskap och 

visade att trygg anknytning medför en mer dominant ledarskapsstil men också ledarskaps- 

och organisationsbeteende som är inriktad på att bygga koalitioner och samarbeten.  Vår 

anknytning följer oss genom livet, i alla våra relationer. I hela vårt liv strävar vi efter och 

har behov av autonomi samtidigt som vi också har behov av närhet och goda relationer 

(Havnesköld & Risholm Mothander, 2009). De förklarar att denna medfödda och delvis 
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paradoxala strävan mot både självförverkligande och bra nära relationer kräver kunskap 

om oss själva och vår historia.  

 Självinsikt är kunskapen om sig själv och resultatet av ett eget personligt arbete där man 

går från ett perspektiv på sig själv till ett nytt perspektiv (Sigrell, 2000). Exempel på 

perspektivförflyttningen är möjligheten att få förståelse och insikt om de inlärda 

relationella mönster som härskar och omedvetet återupprepas för att sedan ersätta dem med 

medvetna relationella sätt att vara som fyller och tillfredsställer vårt mänskliga behov av 

såväl närhet som autonomi. Sigrell (2000) menar att detta arbete att gå från ett perspektiv 

på sig själv till ett annat nytt perspektiv sker inom den psykoterapeutiska ramen och i 

samarbete med psykoterapeuten. Han menar att parternas gemensamma uppgift är att 

utforska och tydliggöra klientens känslor, tankar, beteenden, minnen och erfarenheter med 

syfte att eliminera inadekvata försvarsmekanismer som hindrat klienten att leva ett fullt liv 

som agent i sitt liv. Enligt Sigrell (2000) är det i psykoterapiarbetet som reparationsarbetet 

sker, ett reparationsarbete som utvecklar individen till nytt lärande och nya perspektiv.  

 Psykoterapi är ett samlingsbegrepp för flera olika psykoterapeutiska inriktningar varav 

psykodynamisk psykoterapi (PDT) och kognitiv beteendeterapi (KTB) är de mest kända 

(Kåver, 2006). Enligt Greenson (1967) som utgår från PDT är den psykoterapeutiska 

utgångspunkten att människan har ett omedvetet inre liv. Vårt inre har formats utifrån 

biologi, social miljö och tidiga utvecklingserfarenheter. Vårt liv består av motstridiga krav, 

behov och önskningar, våra egna och andras. För att skydda oss mot den inre 

motstridigheten och den mänskliga smärtan som därmed uppstår använder vi oss av olika 

former av försvarsmekanismer. Dessa skapar tillfällig lindring men hindrar oss i det långa 

loppet från att leva ett fritt och medvetet liv med sunda relationer till oss själva och till 

andra. Med hjälp av psykoterapi och samarbetet mellan klient och terapeut kan 

erfarenheter, mönster och konflikter bearbetas och försvaren utmanas. En ökad insikt 

medför kunskap om orsakssamband som kan leda till bättre självkännedom och högre 

trygghet.  

 Kåver (2006) beskriver psykoterapin utifrån KBT-perspektivet, att människan tolkar 

verkligheten subjektivt, något som i sin tur påverkar våra känslor och handlingar. Hon 

menar att psykoterapiarbetet syftar till att klienten förstår varför och hur nuvarande tankar 

och beteenden har uppkommit, vad deras funktion är samt hur de vidmakthålls och 

upprepas. Enligt henne leder denna förståelse till att klienten kan omvärdera och omvandla 
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tankarna och beteendena till nya, mer adekvata, konstruktiva och situationsanpassade 

sådana. Något som i sin tur leder till nytt lärande. Klienten får hemuppgifter som syftar till 

att träna de nya tankesätten och beteendena i det verkliga livet (Kåver, 2006). 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie var att beskriva, analysera och utvärdera ledningsgruppens 

erfarenheter av att gå i individualterapi inom ramen för sitt arbete. Studien ville undersöka 

huruvida genomgången psykoterapi påverkade individen och/eller gruppen. Syftet 

formulerades i nedanstående frågeställningar: 

• Har terapin påverkat individens arbetssituation? Om ja, på vilket sätt? Om nej, 

varför inte? 

• Har terapin påverkat individens utveckling? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför 

inte? 

• Har terapin påverkat ledningsgruppens gemensamma arbete? Om ja, på vilket sätt? 

Om nej, varför inte?  

• Har ledningsgruppens deltagande i individuell terapi haft någon effekt på den 

ekonomiska utvecklingen i företaget? Om ja, på vilket sätt?  

2 Metod 
2.1 Val av metodansats 

Utifrån syftet var undersökaren intresserad av individernas upplevelser, erfarenheter och 

tolkningar. Med det avses avsikter och motiv, tankar och känslor, faktorer som hämmar 

och faktorer som underlättar och samtidigt kunna förstå och förklara dessa faktorer (Wedin 

& Sandell, 2004). Då fokus ligger på att finna komplexa och flerdimensionella mönster 

valdes en kvalitativ metodansats.  

Den kvalitativa ansatsen kompletterades med en kvantitativ ansats. En skattningsskala 

utarbetades i syfte att bredda informationsmaterialet och få ytterligare en dimension på 

frågeställningarna. Med tanke på att det inte fanns en jämförelsegrupp ville undersökaren 

analysera om det fanns en samstämmighet mellan intervju och skattningsskala. 

Undersökaren valde att utifrån en brist på relevanta instrument som kunde tillämpas på 

detta område, utarbeta en egen skattningsskala. Valet av påståenden gjordes utifrån 
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undersökarens erfarenhet. Noteras att ingen validitet eller reliabilitet kan redovisas för 

skattningsskalan.  

2.2 Urval 

Efter förfrågningar inom näringslivet fick jag kontakt med en person som hade vetskap om 

och som hänvisade mig vidare till en företagsledare tillika Vd som hade erbjudit hela sin 

ledningsgrupp att gå i psykoterapi inom ramen för sitt arbete. Vd hade själv gått i terapi 

under flera år och hade en stark övertygelse om betydelsen av chefens personliga insikt 

och mognad i utövandet av det moderna ledarskapet.  

Författarens studie avsåg att enbart studera effekterna av individualterapin för individ, 

ledningsgrupp och företag. Jag tog kontakt med Vd och under en gemensam lunch 

informerade jag om studiens inriktning. Han såg positivt på studiens genomförande, 

godkände och välkomnade den samt sedermera informerade och fick hela 

ledningsgruppens godkännande att delta i studien. Urvalet blev därmed ett 

tillgänglighetsurval. 

2.3 Deltagare  

Ledningsgruppen bestod av åtta personer inklusive Vd, två kvinnor och sex män alla med 

akademisk examen. Åldersspridningen var 40 - 60 år med ett medelvärde på 50,1 år. 

Cheferna i ledningsgruppen hade befattningarna ekonomichef, kommunikationschef, 

finanschef, produktionschef, utvecklingschef, investeringschef, kvalitetschef och Vd. Alla 

ledningsgruppsmedlemmar tackade ja till Vd’s erbjudande om ledningsprogrammet och 

psykoterapi. Samtliga tackade även ja till att delta i studien och att låta sig intervjuas samt 

besvara skattningsskalan.  

Deltagarnas terapier omfattade minst 15 sessioner, någon begränsning uppåt fanns inte 

utan antalet samtal byggde på en enskild överenskommelse mellan klient och terapeut.  

Alla deltagare deltog i de 15 sessionerna, ingen avbröt terapin eller slutade i förtid. Med 

Vd’s godkännande fortsatte två av deltagarna sin terapi under en längre period på upp till 

två år. Terapisessionerna skedde en gång varannan vecka och då i dubbelsession på 

terapeutens arbetsplats. Varje person hade sin egen terapeut som rekommenderades av 

Vd:s terapeut. På frågan avseende terapiinriktning kunde en av deltagare informera att 
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terapeuten var psykodynamiskt inriktad, en annan informerade om att dennes terapeut var 

KBT-inriktad och en tredje terapeut hade en gestaltterapeutisk inriktning. De övriga kunde 

ej namnge terapeutens inriktning. De angav att det viktigaste för dem var att relationen 

fungerade bra och att de hade förtroende för terapeuten. I ett av fallen fungerade inte 

klient/terapeut relationen, deltagaren gavs möjligheten att byta till en annan terapeut.  

Förutom de individuella sessionerna träffades gruppen, inklusive Vd under tre tillfällen för 

gemensamt erfarenhetsutbyte under ledning av en extern gruppterapeut.  

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes med hjälp av personliga djupintervjuer utifrån en 

intervjuguide (bilaga 1) och en skattningsskala (bilaga 2).  

 Intervjuguiden utgick från frågeställningarna, frågorna ställdes dock inte i 

frågeställningarnas ordning. Undersökaren valde att först ställa frågor om respondentens 

tankar och reaktioner avseende terapistart. Därefter ställdes frågor om den individuella 

utvecklingen, följt av frågor om ledningsgruppens utveckling. Intervjun avslutades med 

frågor om företagets ekonomiska utveckling och avslutades med eventuella övriga frågor. 

För varje fråga hade undersökaren hjälpord som skulle användas vid behov. Dessa hjälpord 

användes så gott som aldrig, alla respondenter var öppna, villiga och intresserade av att 

dela med sig av sina upplevelser och erfarenheter.  

 Intervjuerna skedde på informanternas arbetsplats i syfte att minimera bortfall och skapa 

förutsättningar för största möjliga trygghet i välkänd miljö. Intervjuerna spelades in digitalt 

och varje intervju pågick under ca 90 minuter. Två intervjuer skedde via telefon på grund 

av det fysiska avståndet. En ledningsgruppsmedlem hade flyttat till annan ort i Sverige och 

ytterligare en hade flyttat till ett annat europeiskt land. Intervjuerna genomfördes i 

semistrukturerad form. Intervjufrågorna ställdes i den ordning som föll sig naturligt för 

informanterna med inriktning mot att fördjupa innehållet i svaren. Informanten gavs 

utrymme att finna sina svar, sina ståndpunkter och sina erfarenheter. Undersökaren 

arbetade medvetet med att skapa ett positivt och öppet klimat i intervjusituationen och 

strävade efter närhet och inlevelse i syfte att få förståelse men även distans i syfte att inte ta 

något för givet. Enligt Langemar (2008) är intervjuarens förhållningssätt i den kvalitativa 

undersökningen viktigare än hur de konkreta frågorna formuleras. 
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 Efter genomförd intervju lämnades skattningsskalan till respektive respondent för 

ifyllnad. Skattningsskalan bestod av 24 frågor/påståenden som hade sin utgångspunkt i 

studiens fyra frågeställningar. Till detta adderades några påståenden som avsåg 

programmet i sin helhet. Flera påståenden ställdes per frågeställning i syfte att erhålla en 

bättre reliabilitet. Varje påstående har svarsalternativen ett till fem där ett innebär att 

respondenten inte instämmer alls och fem att respondenten instämmer helt och hållet.  

2.5 Bearbetning och Analys 

Analysarbetet bestod av två delar, dels analys av intervjuerna och dels analys av 

skattningsskalan.  

Intervju.	Analysen	började	med	en	genomgång	av	intervjumaterialet.	Samtliga	

intervjuer	spelades	in	digitalt	för	att	därefter	transkriberas	ordagrant	till	text.	

Analysarbetet	följde	arbetsprocessens	fyra	steg	utifrån	Braun	&	Clarkes	(2008)	

modell.	De	fyra	stegen	är:	(1)	Kodning	av	nyckelord,	(2)	Finnande	av	teman,	(3)	

Skapande	av	temans	underkategorier	och	avslutningsvis	(4)	Aggregerande	till	

huvudteman.		

Efter noggrann inläsning startade intervjubearbetningen som genomfördes per 

informant i stegen Koda nyckelord och Finna teman vilket visas i tabell 1. Undersökaren 

valde att systematiskt arbeta med fråga för fråga.  

        Tabell 1. Exempel på databearbetningen avseende en informant  
    Koda Nyckelord och Finna Teman (steg1 och 2) 

Fråga Nyckelord Teman 
Om man ser det 
utifrån företaget i 
sin helhet var det 
positivt för 
företaget? 

* större trygghet i 
organisationen                                         
* stolthet och självförtroende                                               
* lagkänslan, vi ska nå målet, 
inte bara ledningsgruppen utan 
hela företaget                                                                   
* kostnadsmedvetenhet                                                        
* tydlig information 

trygghet                                                                
stolthet och 
självförtroende                            
lagkänslan hela 
företaget                        
kostnadsmedvetenhet                                     
tydlig information 

   

Metoden med tabeller gav en överskådlighet som underlättade vid sammanställningen samt 

jämförelser mellan informanter. Efter ett flertal genomläsningar av respektive intervju 

beskriver tabellen hur undersökaren utifrån frågan och informantens svar i intervjun sökte 

efter nyckelord. Undersökaren ställde sig frågan, vad var viktigast, respektive vad säger 
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informanten?  Därefter markerades det eller de ord som bäst beskrev det informanten 

uttryckt, och bildade i steg 2 teman per informant.  Steg 3 (se tabell 2) syftade till att 

identifiera underkategorier i de teman som gavs exempel på i tabell 1. När detta processteg 

var genomfört har arbetet gått från det individuella perspektivet till gemensamma 

benämningar som gällde för hela gruppen som ingick i undersökningen. Respektive 

informant kodades med en egen siffra 1, 2, 3 till och med 7 (se tabell 2). 

Tabell 2. Exempel, Skapande av temans underkategorier (steg 3)   

Informanter total Skapa teman i 
underkategorier 

2: ja, rädsla, motstånd, terapi hokuspokus, man har problem, vi ville 
bli bättre personer, bättre ledare, bättre coacher                                                                                                                                                               
3: några reagerade på ordet terapi, numera mindre laddat, terapi sa 
lite mer än coaching, tid att komma förbi barriären och fasaden                                                                                                                                                                                               
5: ordet terapi är väldigt laddat                                                                                                                                                             
6: terapi = behandling, coaching eller terapi vad är gränslandet?                                                                                                  
7: coaching var lättare att sälja in, gränsen hårfin 

Terapi, rädsla 
och/eller motstånd, 
behandling 

I det avslutande steget, 4, har underkategorier från olika frågor aggregerats till 

Huvudteman (tabell 3). Det innebär att undersökaren lade flera svarsalternativ ”tabell 2” 

bredvid varandra för att söka och hitta gemensamma nämnare.  

Tabell 3. Exempel, Aggregerande av teman i underkategorier till huvudteman (steg 4)   

Underkategorier Huvudtema 
Terapi - rädsla och/eller motstånd, behandling 
Duga 
Tid 

Rädsla 

Skattningsskala.	Arbetet	fortsatte	därefter	med	bearbetning	och	analys	av	

skattningsskalan.	Skattningsskalan	bestod	av	24	påståenden	(bilaga	3)	som	av	

författaren	grupperades	efter	innehåll	i	fem	olika	områden.	Dessa	fem	områden	var	

Programmet	Totalt,	Individens	Utveckling,	Individens	Arbetssituation,	Ledningsgruppen	

samt	Ekonomisk	Utveckling.	Grupperingen	i	områden	var	inte	synlig	för	

informanterna	vid	ifyllandet	av	skattningsskalan.		

 Under området Programmet Totalt placerades påstående 1 ”Jag var positiv till inställd 

till programmet redan från start”, påstående 2 ”Jag kan rekommendera andra att genomföra 

motsvarande projekt”, påstående 3 ”Jag kan tänka mig en fortsättning av programmet inom 

arbetets ram”, påstående 4 ” Jag tror att det vi har gjort är unikt i näringslivet” samt 

påstående 5 ”Jag är nöjd med programmet i sin helhet”.   
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Under område Individens Utveckling sorterades påståendena 6 t o m 11.  Under område 

Individens Arbetssituation sorterades påståendena 12 t o m 17. Område Ledningsgruppen 

inkluderade påståendena 18 t o m 22 och avslutningsvis under område Ekonomisk 

Utveckling sorterades påståendena 23 och 24 (bilaga 3).  

Informanternas svar (1= Instämmer inte alls till och med 5= Instämmer helt och hållet) 

per påstående fördes in i en tabell. Informanternas svar per påstående summerades för att 

därefter divideras med antalet informanter vilket gav ett medelvärde per påstående. För att 

erhålla medelvärdet för respektive område summerades medelvärdet för samtliga 

påståenden och dividerades med antalet frågor för det aktuella området. Undersökaren 

valde att inte beräkna medelvärdet på det totala materialet i och med att frågorna mäter 

olika områden och därmed inte tillförde någon relevant information. I syfte att undersöka 

om och i vilken grad värdena per påstående avviker från medelvärdet inom respektive 

område beräknades standardavvikelsen. Om de olika värdena ligger samlade nära 

medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över eller 

under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse.  

2.6 Etiska perspektiv  

Uppsatsen följer Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som anger att 

undersökaren utgår från såväl forskningskravet som individkravet. Upplägget av studien är 

att undersökaren har tagit kontakt med Vd som i sin tur har ställt sig positiv till studien och 

tagit ett positivt inriktningsbeslut för dess genomförande. Vd har därefter förankrat 

inriktningen hos alla ledningsgruppsmedlemmar och begärt deras samtycke. Brev från 

handledaren (bilaga 3) skickades till Vd som vidarebefordrade brevet till alla deltagare. 

Därutöver har alla vid intervjustart informerats ytterligare en gång av undersökaren för att 

på så sätt säkerställa att alla är införstådda om alla sina rättigheter: att deltagandet är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst, att det inspelade materialet förstörs efter studiens 

godkännande samt att studien är en del av en utbildning. Därutöver informerades 

informanterna om konfidentialitet, det vill säga att inga enskilda personer kommer att 

kunna identifieras.  

 Att det är Vd som är informanternas närmaste chef, som ställde sig positiv till studien 

samt att det var han som informerat ledningsgruppens medlemmar kan ha påverkat beslutet 
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avseende deltagandet. För undersökaren var det därmed viktigt att tydligt säkerställa att 

ovan nämnde etiska principer gällde.  

2.7 Förförståelse 

När ordet psykoterapi nämns i näringslivssammanhang uppstår, har jag märkt, en speciell 

sorts stämning. Jag är civilekonom med flera chefs- och VD befattningar i min karriär och 

arbetar nu med styrelsefrågor och utveckling av ägare och ägarledda bolag. När det 

framkommer att jag för närvarande läser till Leg. psykoterapeut är förvåning den första 

reaktionen jag möts av. Med förvåningen följer frågor som; ”Varför det? Vad ska du göra 

med den kunskapen? Lönar det sig verkligen med en sådan investering? Ska du arbeta med 

det?” Reaktion nummer två är en mild form av rädsla, ögonen spärras upp något och personen 

intar en avvaktande ställning. När dessa reaktioner har passerat kommer den slutliga 

reaktionen, den som nästan alltid är positiv och uppmuntrande; ”vilken underbar 

kombination” eller ”det är verkligen kunskap av den typen som behövs i företagen”.  

 

 För mig har frågan huruvida psykoterapi kan ta plats och bidra proaktivt i näringslivet varit 

levande under hela utbildningen. När jag fick kännedom om ett företag där hela 

ledningsgruppen inklusive VD gick i individualterapi väckte det en stor portion nyfikenhet 

och det var givet för mig att detta måste undersökas. Att behovet finns har visats av 

coachmarknaden som vuxit fram, en marknad som psykoterapeuterna har lämnat till andra. 

Att bli legitimerad psykoterapeut tar minst sju år, för att arbeta som mentor eller coach krävs i 

vissa fall så lite som ett års utbildning, i värsta fall kan titeln bara vara självutnämnd. Min 

förhoppning är de två discipliner psykoterapi och företagsekonomi kan närma sig varandra 

och upptäcka att de har nytta av varandra. Det var därför med stor nyfikenhet jag startade 

detta arbete. En lika stor portion rädsla var också närvarande, det är två discipliner som på 

vissa områden misstror varandra. Kommer informanterna att ställa upp på en intervju, 

kommer de att svara öppenhjärtligt var några av de frågor jag funderade över.  

Informanterna var medvetna om min egen bakgrund som före detta Vd och framtida 

psykoterapeut vilket kan ha påverkat resultatet. Undersökaren hanterade detta genom att hålla 

den professionella distansen, följa intervjuguiden och ställa öppna och icke-värderande frågor.  

3 Resultat 
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Resultatet redovisas utifrån dels utifrån intervjumaterialet och dels utifrån skattnings-

skalan. Först beskrivs de sex teman som har identifierats och därefter redovisas resultatet 

av skattningarna. Avslutningsvis integreras resultatredovisningen genom att teman och 

skattningarna knyts samman.  

3.1 Huvudteman i intervjuerna 

Bearbetningen av intervjumaterialet resulterade i sex teman: (1) Disharmoni lednings-

gruppen, (2) Rädsla, (3) Trygg förankring, (4) Självinsikt, (5) Relation och (6) Ekonomiskt 

värde.					

Disharmoni i ledningsgruppen.	Vid	tidpunkten	när	programmet	initierades	

beskrev	informanterna	att	företaget	hade	en	stor	och	disharmonisk	ledningsgrupp,	

vilket	var	en	konsekvens	av	flera	fusioner.	Ledningsgruppen	behövde	”bli	tightare”	

för	att	citera	en	informant,	företagssammanslagningarna	medförde	extra	starkt	tryck	

på	ledningsgruppen	att	kunna	driva	förändringsarbete.		Den	bild	som	framkom	i	

intervjuerna	sammanfattas	bra	i	det	som	en	av	informanterna	uttryckte	som	”vi	var	i	

en	fas	i	ledarskapet	som	ställde	högre	krav	på	bra	ledarskap	och	ledare	som	uppträdde	

moget	och	hade	bra	koll	på	sig	själva	för	att	i	sin	tur	kunna	driva	förändringsarbetet”.	

Enligt	informanterna	gällde	det	att	få	ihop	företagens	processer,	kultur	och	

personal/medarbetare,	en	uppgift	som	ställde	stora	krav	på	deras	ledarskap	och	som	

i	sin	tur	krävde	att	ledningsgruppen	kunde	arbeta	tillsammans	som	en	grupp.	En	

informant	beskrev	att	”Kommunikationen	och	sammanhållningen	var	inte	den	bästa	i	

gruppen	vid	detta	läge”.	När	programmet	var	genomfört	konstaterade	informanterna	

att	från	”disharmoni	i	ledningsgruppen”	kunde	”dis”	plockas	bort.	Harmoni	i	

ledningsgruppen	innebar	för	den	skull	inte	att	ledningsgruppsmedlemmarna	inte	

kunde	utmana	och	ifrågasätta	varandra.	Informanterna	uppgav	att	skillnaden	var	att	

de	kunde	göra	det	i	respektfull	dialog	och	i	samarbete.	Två	citat	understryker	väl	det	

nya	läget	–	”ökad	medvetenhet	om	samspelet	och	hur	vi	kommer	vidare	i	olika	frågor”	

och	”vi	blev	starkare	tillsammans	och	inte	lika	mycket	var	och	en	i	små	öar”.			

Rädsla.	Ordet	psykoterapi	var	laddat.	Det	beskrevs	som	att	terapi	är	

behandling	det	vill	säga	man	har	problem	och	att	det	har	en	sjukdomsstämpel	över	

sig.	Ordet	coaching	eller	mentorskap	var	betydligt	lättare	att	ta	till	sig.	En	informant	
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uttryckte	det	som	”jaha,	då	ska	man	gå	i	terapi”!		Informanterna	beskrev	den	

prestations-	och	organisationsoro	som	infann	sig.	Innan	programmet	startades	fanns	

en	viss	rädsla	dels	för	huruvida	man	”dög”	i	sin	roll	och	kunde	arbeta	vidare	samt	dels	

rädslan	för	vad	programmet	skulle	innebära	för	en	själv	som	person	och	i	sin	

yrkesroll.	Ytterligare	en	rädsla	som	informanter	nämnde	var	att	VD	skulle	värdera	en	

annorlunda	utifrån	programmet.	Det	uttrycktes	såsom	”hoppades	att	få	ett	bra	betyg”	

och	”farhåga	att	man	gjorde	helt	fel	saker”.	En	annan	prestationsoro/-rädsla	som	

informanterna	gav	uttryck	för	var	inför	det	första	gruppsamtalet,	”vi	satt	i	grupp	

tillsammans	inklusive	konsultföretaget	och	individuellt	skulle	berätta	om	de	egna	

tankarna	och	hur	vi	trodde	att	andra	i	ledningsgruppen	uppfattade	oss	och	hörde	deras	

kommentarer”.	Efter	de	inledande	gruppsamtalen	vittnade	informanterna	att	”alla	går	

stärkta	ur	dessa	samtal”.	Tid	var	en	viktig	faktor	och	beskrevs	av	informanterna	som	
”hur	hinna	med	bland	allt	annat	som	behöver	göras”.	De	uttryckte	allmänt	att	det	fanns	

en	rädsla	för	konsekvenserna	av	att	det	nu	skulle	bli	svart	på	vitt	att	de	arbetat	på	fel	

sätt,	ängslan	över	att	få	dålig	feed-back	från	kollegor	och	medarbetare	samt	rädslan	

över	att	bli	”avslöjad”.	Informanterna	sade	att	rädslan	avtog	med	tiden	och	attityden	

till	terapin	ändrades	under	programmets	gång.	Efter	att	ha	kommit	förbi	den	första	

barriären	i	arbetet	med	sin	terapeut	skiftade	fokus	från	ordet	psykoterapi	till	

innehållet	i	psykoterapin.	Ordet	psykoterapi	blev	allt	mindre	negativt	laddat	och	

intresset	riktades	till	vad	mötena	gav	informanterna.		

Trygg förankring.	Att	psykoterapi	var	ett	alternativ	för	att	utveckla	

ledningsgruppen	grundar	sig	dels	i	Vd’s	egna	erfarenheter	av	terapi	och	dels	i	hans	

synsätt	om	vad	det	innebär	att	vara	ledare.	Synsättet	innebar	att	chefer	behöver	vara	

medvetna	om	sin	egen	självbild	och	vara	förankrade	i	sin	egen	utgångspunkt	om	vem	

man	är	samt	hur	man	reagerar	i	olika	situationer.	Saknas	detta	på	individnivå	

begränsas	förutsättningar	för	att	kunna	utveckla	ledningsgruppen	kollektivt	och	till	

ett	team.	Informanterna	beskriver	att	Vd	uttryckte	sin	ståndpunkt	”att	hos	oss	tror	vi	

inte	på	att	skicka	folk	på	ledarskaps-utbildningar	utan	här	använder	vi	de	resurser	vi	

har	på	personlig	utveckling	och	det	tror	vi	leder	till	ett	bättre	resultat”.	Han	delgav	

också	sina	egna	erfarenheter	av	individualterapi.	En	viktig	symbolhandling	för	att	

snabbt	gå	till	handling	var	Vd’s	öppenhet	avseende	terapi,	sin	starka	övertygelse	om	

och	förmåga	att	förmedla	den	konkreta	innebörden	av	terapin	i	både	i	ord	och	
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handling.	Informanterna	beskriver	att	Vd	var	öppen	med	såväl	de	bakomliggande	

orsakerna	till	varför	han	valt	att	gå	i	terapi	som	vad	det	gav	honom	på	ett	personligt	

och	professionellt	plan.	Efter	att	Vd	delgivit	sina	erfarenheter	av	terapi	var	nästa	steg	

i	förankringsprocessen	att	förmedla	syftet	dels	med	programmet	och	dels	med	

individualterapi.	Det	övergripande	målet	för	programmet	beskrev	informanterna	som	

”att	vi	skulle	arbeta	effektivare	tillsammans	för	att	därmed	kunna	leda	företaget”.	

Självkännedom	var	medlet	för	att	komma	dit	och	de	startade	på	en	individuell	nivå.	

En	informant	beskrev	skillnaden,	”	jag	har	varit	med	i	grupputvecklings-program	där	

man	direkt	går	på	grupperspektivet,	medan	vi	här	började	med	oss	själva,	var	och	en”.	

Självinsikt.	När	terapin	startade	beskrev	informanterna	sin	förväntan	som	att	

”gå	på	kurs”	och	”lära	sig”,	”kom	in	i	samtalen	med	en	förväntan	att	få	en	massa	

verktyg,	hade	papper	och	penna	framför	mig,	här	skulle	jag	skriva	upp	allt	jag	lärde	

mig”.	I	takt	med	att	relationen	till	terapeuten	skapats	beskrev	informanterna	en	första	

känsla	vid	mötena	som	att	de	”fick	landa	och	reflektera,	ta	hand	om	mig	själv	också,	

lyxigt	befriande”.	Insikt	om	att	målet	med	terapin	var	något	annat	än	bara	ännu	bättre	

prestationer,	”istället	handlade	det	om	att	lära	mig	om	mig	själv.	Om	anledningar	och	

konsekvenser	av	mitt	beteende.	Att	komma	närmare	mig	själv	och	mitt	förhållande	till	

andra”.	Informanterna	beskriver	hur	de	blev	allt	mer	effektiva,	närvarande	och	bättre	

på	att	fokusera,	både	i	arbetet	och	privat,	vilket	medförde	mindre	stress	och	

acceptans	att	”allt	inte	kan	bli	gjort	samtidigt”.	Övergången	beskrevs	som	en	

förflyttning	till	att	bli	mer	förlåtande	och	mindre	hård	mot	sig	själv.	Informanterna	

menar	att	samarbetet	i	ledningsgruppen	utvecklades	i	och	med	att	det	blev	möjligt	att	

be	om	hjälp,	att	upplevelsen	av	att	vara	ensam	och	behovet	av	att	hålla	en	fasad	

minimerades.	Den	minskade	upplevda	stressen	kopplade	informanterna	till	detta.	

Självinsikt	var	ett	resultat	av	programmet,	informanterna	beskriver	även	lyriskt	den	

ökade	självkänslan,	att	”man	är	mer	än	sin	prestation”	och	förståelsen	för	hur	det	egna	

beteendet	och	handlingarna	påverkar	relationen	till	andra.	I	familje-	och	i	

vänskapsrelationer	har	informanterna	fått	återkoppling	att	de	har	blivit	bättre	på	att	

lyssna,	mer	öppet	sinne,	vågar	mer	samt	att	balansen	mellan	arbete	och	fritid	

förbättrades.	

Relation.	Inledningen	i	programmet	innebar	till	att	börja	med	att	hitta	

samspelet	med	sin	terapeut.	I	intervjuerna	nämnde	informanterna	att	”först	förstå	sig	
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själv	sedan	varandra”	blev	centralt	och	en	framgångsfaktor	i	programmet.	

Informanterna	är	samstämmiga	i	åsikten	att	hade	de	direkt	startat	med	

ledningsgruppen	utan	den	individuella	processen	hade	de	aldrig	kommit	lika	långt,	

om	ens	någon	vart.	Först	i	steg	två	började	den	ökande	självkännedomen	att	påverka	

ledningsgruppens	arbete	och	relationer.	Informanterna	beskrev	hur	de	kunde	ta	med	

sig	den	egna	utvecklade	tryggheten	om	och	i	sig	själv	till	gruppen,	”man	har	ju	hört	

vad	varje	person	uppfattar	som	starka	och	svaga	sidor,	jag	känner	att	det	skapades	en	

större	trygghet	i	diskussioner”.	Vidare	hur	de	vågade	mer,	blev	modigare	och	

vågade/kunde	bjuda	på	sig	själv	där	också	humor	kom	in	som	ett	välkommet	inslag.	

Samtliga	informanter	intygar	om	öppenheten	inför	varandra	där	även	diskussionen	

om	samtal	med	den	egna	terapeuten	ingick.	Sättet	att	kommunicera	förändrades,	”när	

man	öppnar	sig	så	blir	ju	relationen	starkare	och	då	växer	tilliten	och	det	blir	ett	

positivt	hjul	kan	jag	tycka”.	Informanterna	menade	att	denna	öppenhet	medförde	en	

ökad	empati	för	varandra	och	generositet	i	ledningsgruppen	där	individerna	blev	mer	

benägna	att	hjälpa	och	stödja	varandra	vid	behov.	Relationerna	fördjupades	enligt	

informanterna	och	det	nya	läget	medförde	att	det	blev	lättare	och	roligare	att	driva	

förändrings-	och	sammanslagningsprocesser	med	ett	empatiskt	ledarskap.	En	

informant	sammanfattar	det	som,	”när	tilliten	ökar	så	tycker	jag	att	folk	får	säga	vad	

de	vill	och	det	blir	tydlig	feedback	och	framförallt	så	kan	det	driva	på	utvecklingen	och	

öka	kreativiteten,	alla	är	på	och	positiva	och	vill	försöka	då	tycker	jag	att	det	ökar	på	

den	biten”.	

Ekonomiskt värde.	Informanterna	uppgav	att	för	företaget	i	sin	helhet	har	

programmet	inneburit	ett	bättre	ledningsgruppsarbete	som	kännetecknades	av	goda	

relationer,	god	kommunikation	och	ett	klimat	som	innebar	dialog	istället	för	”att	hålla	

sig	på	sin	kant”.	Enligt	informanterna	minskade	ovidkommande	och	”störande”	

moment	och	energin	kunde	läggas	på	rätt	saker	vilket	medförde	ökad	

innovationskraft	och	ett	positivt	förhållningssätt	till	förändringar.	Ytterligare	en	

effekt	av	det	förbättrade	ledarskapet	som	informanterna	nämnde	är	bättre,	snabbare	

och	tydligare	beslutsprocesser,	inklusive	de	vägval	som	gjordes,	samt	minskad	

personalomsättning	och	sjukfrånvaro.	Det	fanns	en	stark	övertygelse	bland	dem	om	

”att	de	många	sammanslagningarna	inte	hade	varit	möjliga	att	genomföra	på	denna	

korta	tid	och	med	denna	konstruktivitet	utan	det	stöd	programmet	inneburit”.	
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Informanterna	menade	att	programmet	eliminerade	risken	för	sammanbrott	i	

fusionsarbetet,	”där	spelar	ledarskapet	en	väldigt	viktig	roll	och	där	spelar	det	här	

programmet	en	väldigt	stor	roll”.	På	frågan	huruvida	investeringen	i	programmet	var	

lönsam	för	företaget	totalt,	blev	svaret:	”Jag	menar	värdet	av	det,	investering	i	form	av	

tid	och	pengar	var	det	värt	det?	Absolut!”.		Informanterna	var	övertygade	om	att	de	

positiva	effekter	som	sammanfattats	ovan	hade	en	positiv	påverkan	på	det	

ekonomiska	resultatet	och	medförde	en	värdeökning	för	företaget.		

3.2 Skattningsskala 

Skattningsskalans påståenden fördelades på fem områden, Programmet Totalt, Individens 

Utveckling, Individens Arbetssituation, Ledningsgruppen och Ekonomisk Utveckling.  

Utfallet visar generellt höga medelvärden. Det högsta medelvärdet för ett enskilt 

skattningspåstående var 4,71	(Rekommendera andra att genomföra motsvarande) och ingår 

i området Programmet Totalt. Det lägsta medelvärdet för ett enskilt skattningspåstående 

var 3,29 (Min egen motivation till arbetet ökade)	och	ingår	i	området	Individens	

Arbetssituation.	 

Värdena för standardavvikelsen är låga, dock visar Programmet Totalt och Ekonomisk 

Utveckling något lägre värden än övriga områden. Det	högsta	värdet	för	ett	enskilt	skatt-

ningspåstående	var	1,27	(Jag	blev	bättre	på	att	fatta	beslut)	och	ingår	i	området	Individens	

Utveckling.	Den	lägsta	standardavvikelsen	för	ett	enskilt	skattningspåstående	var	0,37	(Lg	har	

blivit	tryggare	i	beslutsfattandet)	och	ingår	i	området	Ledningsgruppen.	Med ett urval på sju 

informanter får varje ”avvikande” svar stort genomslag för såväl medelvärdet som 

standardavvikelsen. I tabell 4 redovisas medelvärde per påstående och område samt 

standardavvikelse per område.   
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Tabell 4. Medelvärde och standardavvikelse per område i skattningsskalan 

Påstående/Område Program-    
met Totalt 

Individens 
Utveckling 

Individens 
Arbetssituation 

 Lednings- 
gruppen 

 Ekonomisk 
Utveckling 

  M SD M SD M SD M SD M SD 

Programmet Totalt  

Rekommendera andra att 
genomföra motsvarande 4,71  0,49                 

Positiv inställd till programmet 
från start 4,57  0,79                 

Jag kan tänka mig en fortsättning 
av programmet 4,57  0,79                 

Jag tror att det vi har gjort är 
unikt i näringslivet 4,43  0,54                 

Jag är nöjd med programmet i 
sin helhet 4,43  0,54                 

Individens Utveckling  

Utvecklade förståelse för mina 
svaga sidor     4,57  0,79             

Jag lärde mig att förstå hur jag 
påverkade andra     4,29  1,19             

Utvecklade förståelse för mina 
starka sidor     4,14  0,90             

Jag lärde mig förstå hur andra 
påverkade mig     4,14  0,66             

Jag upplevde att min 
oro/stressnivå blev lägre     3,71  0,75             

Jag blev bättre på att fatta beslut     3,43  1,27             

Individens Arbetssituation  

Jag blev tryggare i min 
kommunikation         4,29  0,75        

Min relation till VD blev bättre         4,00  0,57        

Mitt självförtroende i 
arbetsrollen ökade         3,71  0,49        

Mina relationer till mina kollegor 
blev bättre         4,14  0,69        

Hanterar konfliktsituationer på 
ett bättre sätt         3,57  0,54         

Min egen motivation till arbetet 
ökade         3,29  0,49         

Ledningsgruppen  

Lg kan i högre grad lita på 
varandra som grupp             4,57  0,54     

Lg's vi-känsla stärktes             4,57  0,54     

Arbetsklimatet i ledningsgruppen 
blev bättre             4,43  0,54     

Lg har blivit tryggare i 
beslutsfattandet             4,14  0,37     

Lg har blivit tydligare gentemot 
våra medarbetare             3,43  0,97     

Ekonomisk Utveckling  

Bidragit positivt även på andra 
områden än ekonomi                 4,29  0,49 

Bidragit positivt till företagets 
ekonomiska resultat                 4,00  0,82 

M och SD per område 4,54 0,12 4,05 0,41 3,83 0,38 4,23 0,48 4,14 0,20 
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4 Diskussion 

4.1  Resultatdiskussion 

Inledning. Psykoterapi i näringslivssammanhang är ovanligt och undersökaren 

ville belysa hur ett sådant arbete kan gå till samt vad en sådan process kan innebära. Syftet	

med	studien	var	att	beskriva,	analysera	och	utvärdera	ledningsgruppens	erfarenheter	

av	att	gå	i	individualterapi	inom	ramen	för	sitt	arbete.	Studiens	frågeställningar	var	

huruvida	genomgången	psykoterapi	påverkade	individen,	ledningsgruppen	och/eller	

företaget	totalt.		Resultatet visar att programmet	med	individualterapi	hade	en	positiv	

effekt	för	dem	som	individer,	som	ledningsgruppsmedlemmar	och	för	företaget	i	

stort.	Det	råder	en	samstämmighet	mellan	intervjusvaren	och	skattningsskalan.		

Samstämmighet teman och skattningsskala.	De	huvudteman	som	växte	fram	

under	bearbetningen	av	intervjumaterialet	var	okända	vid	utformningen	av	skatt-

ningsskalan.	Därmed	kunde	inte	rubriceringen	vara	densamma.	Dock	berör	

skattningsskalan	samma	frågeställningar	och	har	samma	innehåll	som	intervjun.	Med	

några	få	undantag	råder	samstämmighet	i	svaren	mellan	intervju	och	skattningsskala	

för	de	flesta	frågor.	Svaren	är	helt	överlappande	när	det	gäller	områdena	Individens	

Utveckling	och	Ledningsgrupp.	

Några få men intressanta diskrepanser mellan framträder. Ett exempel är informan-

ternas inställning vid programmets start, skattningsskalan visar ett medelvärde på 4,57 

område Programmet Totalt, påstående ”Positivt inställd till programmet från start” medan 

intervjumaterialet visar på en betydligt mer skeptisk inställning initialt. Ytterligare ett 

exempel är att informanterna under intervjun betonade att den upplevda oron och stressen 

minskade. I skattningsskalan ges medelvärdet 3,71 område Individens Utveckling, 

påstående ”Jag upplevde att min oro/ stressnivå blev lägre” vilket är ett högt omdöme men 

ändå lägre än för många andra påståenden. Ett tredje exempel gäller relationen till kollegor 

som i skattningsskalan gavs medelvärdet 3,57 område Individens Arbetssituation påstående 

”Mina relationer till mina kollegor blev bättre” medan det i intervjuerna beskrevs hur 

relationerna utvecklats på ett mycket positivt sätt. Detta sätt att svara känns igen från temat 
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rädsla och aktivering av hotsystemet. I frågor som rör dem själva vill informanten 

sannolikt i de skriftliga svaren gärna visa upp att ” - jag personligen var bra i min arbetsroll 

även innan programmet –”. 

Huvudteman och motivations- och affektregleringssystem.	I	inledningen	under	

kapitel	1.1	har	Gilberts	(2010)	motivations-	och	affektregleringssystem	beskrivits.	I	

ett	försök	att	illustrera	hur	teman	från	intervjuerna	hänger	ihop	med	Gilberts	(2010)	

modell	har	författaren	integrerat	innehållet	från	teman	till	modellen	i	nedanstående	

figur	7.		

	

Flera huvudteman (sid 16 - 20) identifierades. I huvudtema ”Disharmoni i lednings-

gruppen” framkommer att innan Vd tog initiativet till programmet levde ledningsgruppen 

med hotsystemet påslaget.  De upplevde brister i samarbete och dialog, misstänksamhet 

och oro; ledningsgruppen kännetecknades av disharmoni. Vid tidpunkten då Vd 

informerade om individualterapi konstaterades att hotsystemet aktiverades ytterligare. I 

huvudtema ”Rädsla” beskriver informanterna hur det uppkommer frågor såsom ”vad 

innebär detta?”, ”blir jag avslöjad nu?”, ”behöver jag terapi?”. Här kunde initiativet gått 

i sank och aldrig lämnat hotsystemet om man inte lyckats med två grundläggande 

framgångsfaktorer. I huvudtemat ”Trygg förankring” beskrivs vikten av Vd´s engagemang 

Drivsystemet 
 

(Dis)Harmoni i 
ledningsgruppen  

Relation  
Ekonomiskt värde  

 

Aktiverande 

	
Hotsystemet 

 
Disharmoni i 

ledningsgruppen  
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Aktiverande/ 
Deaktiverande 

	

Nöjdhetssystemet 
	

Självinsikt  
Relation  

	

Avkopplande 

Fig. 7 Författarens anpassning av Gilbert (2010) The Compassionate Mind 
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och öppenhet samt hur han delade med sig av sina egna erfarenheter. Två faktorer framstår 

som speciellt viktiga för framgången. Dels att Vd delgav bakgrunden till den egna terapin 

och övertygelsen om det empatiska ledarskapet och dels den lyckade matchningsprocessen 

mellan ledningsgruppsmedlem och terapeut. Med dessa två framgångsfaktorer klara kunde 

den positiva förflyttningen till driv- och nöjdsamhetssystemet ske. Efter individualterapin 

transformerades ledningsgruppen från disharmoni till harmoni vilket medförde högre 

motivation, bättre fokus och därmed positiv påverkan på företagets ekonomiska värde. 

Huvudteman kan förekomma i flera system, exempel är huvudtema Relation som påverkar 

både driv- och nöjdhetssystemet. Under nöjdhet ger förbättrade relationer lugn, harmoni 

och välbefinnande. Under drivsystemet skapas en bättre fungerande grupp med ökat fokus 

och motivation som i sin tur positivt påverkar det ekonomiska värdet. Huvudtemat 

självinsikt har placerats i nöjdhetssystemet då informanterna tar upp närvaro och acceptans 

av den egna personen. Detta stöds även av skattningsskalan genom positiv utveckling av 

förståelsen för sina starka och svaga sidor (två frågor i skalan) och tryggare i 

kommunikationen. 

Två discipliner.	Studien	förenar	två	olika	discipliner,	den	psykoterapeutiska	

och	den	företagsekonomiska.	Författaren	kan	tack	vare	studiens	resultat	

identifiera/tolka	två	parallella	utvecklingsprocesser	som	hänger	ihop.	Dels	en	

individuell	utvecklingsprocess	med	den	trygga	basen	som	en	förutsättning	för	

självinsikt	och	goda	relationer	(figur	8)	och	dels	en	grupprocess	för	ledningsgruppen	

som	grupp	(figur	9).		

 

 

 

 

De huvudteman som identifierats kan ses som en process från utgångspunkten att det finns 

brister i hur ledningsgruppen fungerar som grupp till att det faktiskt genererar ekonomiskt 

värde (fig 8). Processtegen är beroende av varandra och ordningen går inte att ändra på. En 
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Fig. 8 Författarens beskrivning av den psykoterapeutiska processen i programmet 
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invändning kan vara är verkligen ”Rädsla” ett utvecklingssteg? Svaret är att i all utveckling 

finns ett mått av tvivel, rädsla med mera som behöver komma upp till ytan och tas om 

hand. Detta gäller även medlemmar i en ledningsgrupp. I programmet gjordes detta genom 

huvudtemat ”Trygg förankring” som var en nödvändighet för att kunna arbeta med 

självinsikten. Vd´s förankringsprocess och den senare anknytningen till psykoterapeuten 

medförde en trygg bas (Bowlby, 1994) med möjlighet till skydd från hot eller sårbarhet. 

Den trygga anknytningen med psykoterapeuten skapades genom att hen fanns till hands för 

uppmuntran, utforskande, stöd och förståelse. Den trygga anknytningen skapades också 

genom att psykoterapeuten hjälpte klienten att reflektera över sina reaktioner, sina 

återkommande mönster, sin kommunikation med andra och genom att bistå klienten till att 

bringa klarhet i diffusa situationer eller frågeställningar. Den trygga basen blev med andra 

ord en säker hamn (Bowlby, 1994) för utforskande om sig själv, sitt liv, sina relations- och 

kommunikationsmönster, sina val och handlingar. Genom utforskandet om sig själv kunde 

klienten få perspektiv på sig själv och erhålla en mer mångfacetterad eller nyanserad bild 

av sig själv. Klienten kunde också få förståelse och acceptans över människans villkor, att 

vi alla kämpar med våra frågor, att vi alla vill undvika hot, sårbarhet eller lidande och att vi 

alla strävar mot framgång, lycka och välbefinnande. Trygg anknytning på jobbet leder till 

bättre arbetsprestation och befordran (Ronen & Zuoff, 2017) något som i förlängningen 

kan bidra till högre ekonomiskt värde.  

 Informanterna beskriver vid ett flertal tillfällen hur viktigt det var att den egna terapin 

kom före det kollektiva arbetet i ledningsgruppen. Således var huvudtemat ”Självinsikt” en 

nödvändighet för att åstadkomma fungerande relationer som i sin tur är förutsättning för 

konstruktivt samarbete och möjliggöra ett högre ekonomiskt värde.  

 Arbetet inom ramen för individualterapin gav förutsättningar till en grupprocess för 

ledningsgruppen som grupp (fig. 9). Studien har påvisat betydelsen av självinsikt som 

utgångspunkt för förbättrade relationer i en ledningsgrupp och därmed också förbättrat 

samarbete och utfall. Det är i den trygga relationen som den reflekterande förmågan kan 

öka (Holmqvist, 2010) och denna reflekterande förmåga kunde klienterna ta med sig till 

ledningsgruppsarbetet (fig. 9). I psykoterapin kunde den relationella läkningen ske och 

ersättas med nya relationella erfarenheter och nya sätt att vara i och arbeta med andra i 

ledningsgruppen. Generositet, humor, empati och mod är exempel på vad informanterna 

beskriver, inte bara i ord utan även med kroppen, tonfallet i rösten, leendet på läpparna, 
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skakandet på huvudet att man inte kunde komma på det innan eller lösa det själv. Romero 

& Cruthirds (2006) har i sin studie belyst just humorns betydelse för bättre ledarskap, 

gruppsammanhållning och effektivitet. Mod, humor, generositet och empati skapade i sin 

tur en sammansvetsad grupp med en vi-känsla och motivation inför det gemensamma 

målet att överkomma svårigheterna och genomföra ett bra fusionsarbete för företaget och 

för medarbetarna i företaget.  

 

Rädslan till trots.	Rädslan	för	psykoterapi	i	näringslivssammanhang	är	inte	

förvånande.	Undersökaren	har	personligen	märkt	att	när	ordet	terapi	nämns	i	dessa	

sammanhang	uppstår	det	ibland	en	avvaktande	stämning.	Studien	visar	också	att	

Rädslan,	en	rädsla	för	att	”att	bli	avslöjad”	kan	överkommas	och	ersattas	av	en	trygg	

bas	i	det	psykoterapeutiska	arbetet	där	utforskning	inåt	mot	självinsikt	och	utåt	mot	

relationella	mönster	kan	ske.	I	det	här	fallet	kunde	rädslan	överkommas	tack	vare	att	

Vd	var	öppen	i	sitt	sätt	och	med	sina	erfarenheter	men	också	tack	vare	att	det	var	

olika	terapeuter	för	de	olika	personerna.	Tilliten	blev	en	viktig	faktor	och	
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Fig. 9 Författarens beskrivning av den Relationell ledningsprocessen i programmet 
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möjliggörare	för	deltagarna	som	beskrev	att	psykoterapin	haft	en	påtaglig	effekt	på	

dem	som	individer	samt	på	deras	arbetssätt.		

 I terapiarbetet utmanades individens försvarsmekanismer och copingstrategier och 

ersattes av bättre och mer konstruktiva arbetsformer och kommunikationssätt. Lednings-

gruppens individualterapi kan ses som ett pilotprojekt och vara en dörröppnare till flera 

företag.  Samtliga deltagare anger att de är övertygade om att programmet medfört att 

ledningsgruppens möjligheter att fokusera på värdeskapande aktiviteter ökade något som i 

sin tur möjliggjorde ledningsgruppens lyckade samarbete med positiva effekter på tillväxt-

och fusionsarbetet.  

 Det jag blivit överraskad av och vill peka på som en viktig framgångsfaktor för utfallet 

av programmet är att det inleddes med individualpsykoterapi. Det blev en viktig tes i 

studien. Att starta med individen först och att starta med ”alla individer individuellt” är 

nytt, välgörande och viktigt att lyfta fram. Av intresse är också att individerna i 

programmet själva bedömde att de inte skulle kommit lika långt om det bara varit 

ledningsgruppsutveckling som grupp eller om det bara varit individutveckling under olika 

perioder. Deras bedömning var att styrkan i hela programmet var det individuella tillväxt- 

och utvecklingsperspektivet som alla genomförde samtidigt, under samma tidsperiod något 

som i sin tur blev en accelererande process i gruppen. Studiens kliniska relevans visas 

genom att deltagarna beskrev en ökad självkänsla på flera olika plan; bättre på att sortera ut 

och prioritera, positiv återkoppling i relationell förmåga inte bara från kollegor utan även 

från familj och vänner, nya livsval med mera.  

 

 Ett program av den här arten som ger individen möjlighet att reflektera och tänka över 

sin situation kan medföra att det uppstår frågor som ”gör jag rätt saker?”, ”är jag på rätt 

plats?” med mera. En av deltagarna i programmet kom exempelvis fram till att det bästa 

för hen var att säga upp sig och starta ett helt annat liv. Ytterligare en av deltagarna valde 

att byta ansvar och befattning som ett sätt att uppnå bättre balans och välmående i livet. 

Det är lätt att föreställa sig risken för utbrändhet, det privata lidandet och den ekonomiska 

skadan för personer som är på fel plats och inte trivs med sin tillvaro. Genom tid för 

reflektion ges utrymme för det egna ansvaret i livet. Det är förstås på sin plats att ställa sig 

frågan huruvida en arbetsgivare ska bekosta en sådan insikt till en anställd? Att det är tid 

för att lämna sin anställning i detta företag och göra något annat? Ett högt pris när chefen 
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därtill kan vara uppskattad. Alternativet är dock att arbetsgivaren har en medarbetare som 

inte trivs, inte är produktiv och indirekt påverkar klimatet negativt på arbetsplatsen. I det 

här fallet har en person gjort ett nytt val i livet som fallit väl ut både i välbefinnande och 

ekonomiskt samt att företaget fått en mer motiverad person på den befattningen, plus en 

ambassadör i den tidigare anställde.   

 Den psykiska ohälsan växer. Vi talar idag om anorektiska organisationer; om stress, 

brist på stöd, brist på återhämtning, brist på tid för reflektion. Flera av cheferna uttryckte 

hur välgörande det var att komma till terapeuten, ”att bara vara där var ibland nog” eller 

för att citera en annan informant ”den tiden var min enda egna tid, ibland var jag bara 

tyst”. DiStefano och kollegor (2014) belyste att medarbetare som ägnade 15 minuter per 

dag till reflektion presterade 23% bättre efter 10 dagar än de som inte ägnade tid åt 

reflektion. Flera av informanterna uttryckte en önskan om att programmet kunde omfatta 

fler medarbetare i företaget. De uttryckte nyfikenhet på vad en sådan investering kunde 

medföra och hur den skulle påverka den psykiska arbetsmiljön i organisationen.  

 

 Intressant är också att flertalet av deltagarna vill fortsätta med programmet också med 

den nya sammansättningen av ledningsgruppspersoner. De utrycker en rädsla att det som 

har vunnits kan gå förlorat om man inte fortsätter, om man inte upprätthåller programmet. 

Sammansättningen i ledningsgruppen är föränderlig så även i detta företag. De som har 

deltagit i programmet har upplevt det empatiska, stödjande och öppna arbetssättet. De vet 

att företaget är förändringsinriktat och har nu erfarenhet av arbetssätt före programmet och 

efter programmet. De vill inte stanna vid det som var. De vill fortsätta och utveckla sig 

själva och därmed även företaget och efterlyser en fortsättning av programmet.  

Slutsats och praktiska implikationer. Studien visar att informanternas upplevelse av 

individualterapi för hela ledningsgruppen under samma tidsperiod medförde positiva 

effekter. Den medförde positiva effekter för individen, för ledningsgruppen och i 

förlängningen för företaget totalt. Det är lätt att tro att terapierna kretsade uteslutande kring 

arbetet och arbetsrelationerna, resultatet visar dock att så inte var fallet. Två personer 

ändrade sitt liv efter genomgången terapi. Omedvetna processer gjordes medvetna, vilket 

medförde självinsikt. Klienten blev agenten i sitt liv vilket medförde bättre självkänsla och 

tilliten till sig själv och andra ökade. Hotsystemet deaktiverades, den trygga anknytningen 

ökade och utforskning kunde ske. I samarbete med psykoterapeuten bearbetades tidigare 
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erfarenheter, relationella mönster, subjektiva tankesätt, försvarsmekanismer och 

copingstrategier. När hotsystemet inte var påslaget kunde drivsystemet och 

nöjdhetssystemet aktiveras med konsekvensen bättre utfall/resultat och/eller lägre oros- 

och stressnivåer.  

 Min slutsats blir att studien svarat upp mot dess syfte och besvarat frågeställningarna. 

Individualterapin har enligt informanterna haft en positiv påverkan och effekt. På 

individnivå, visar sig detta genom ökad självinsikt och förbättrade relationer. För 

ledningsgruppen, medförde programmet förbättrad kommunikation, samarbete, generositet 

och tillit till varandra. Slutligen för företaget totalt medförde programmet ett högre 

ekonomiskt värde genom konstruktivitet i det kritiska fusionsarbetet.	

 Studien har flera praktiska implikationer, ett exempel är att den kan möjliggöra att 

näringslivet blir mer mottagligt för kunskaper inom psykoterapiområdet då de gynnar 

företagets utveckling.  Psykoterapi har fram till nu enbart haft en ”sjukdomsstämpel”, att 

personer som går i psykoterapi är ”sjuka”, vilket också var ett flertal av informanternas 

första reaktion. Tack vare studien kan psykoterapins effekter på konstruktivitet i 

ledningsgruppsarbetet, bättre ledarskap och egen utveckling synliggöras. Det finns en 

potential att ovanstående i förlängningen även kan medföra bättre psykisk hälsa i 

organisationerna och mindre sjukskrivningar något som i sin tur ytterligare ökar företagets 

värde.  

 Behovet av individuell handledning på chefsnivå har i den privata sektorn främst lösts 

via coaching/mentorskap. Används yrkesgruppen Leg. psykoterapeuter i större 

utsträckning medför detta en kvalitetssäkring för företagen. För psykoterapeuter kan 

studien medföra en öppning mot en ny marknad och en annan marknadsanpassning.  

4.2 Metoddiskussion 

Fördelen med den valda metoden är att den var empiristyrd, att datainsamlingen skett på ett 

öppet och förutsättningslöst sätt. Alla dessa delar har passat väl till forskningsfrågan som 

ju undersöker omedvetna processer (Langemar, 2008). Nackdelen med den valda metoden 

är att medan det är lätt att begripa hur insamlingen av materialet har skett är det oftast 

svårare att detaljerat undersöka hur forskaren kommit fram till sina slutsatser eller tolk-

ningar av det materialet som samlats in (Wedin & Sandell, 2004). Det faktum att det är Vd 
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som har godkänt studien kan påverka svaren liksom intervjuarens egen bakgrund och 

förförståelse.  

En svaghet i denna studie är att ingen provintervju genomfördes. Intervjuerna 

utvecklades i takt med intervjun. Undersökarens egen nyfikenhet var stor, både utifrån det 

företagsekonomiska och utifrån det psykoterapeutiska perspektivet, det öppnade för många 

nyanser och fördjupningar under intervjun men medförde också mycket material och tungt 

arbete i analysen. Hade denna studie gjorts om hade undersökaren sannolikt begränsat sin 

nyfikenhet och varit mer stringent med syftesfrågorna. Skattningsskalan genomfördes efter 

intervjun, det kan ha påverkat hur informanterna svarade, informanterna gav intervjun 

större vikt än skattningsskalan. Värdet av skattningsskalans redovisning blir därmed 

begränsad.  

Undersökaren bedömer att studiens trovärdighet är god. Det finns en bra 

överensstämmelse mellan intervjuanalysen och skattningsskalorna med några få undantag 

av de som nämns ovan. När det gäller säkerheten och tillförlitligheten i analysen är detta 

mer svårbedömt, det finns inga tidigare studier att referera till. Det finns alltid en risk att 

undersökaren kan ha missat viktiga följdfrågor under intervjuerna, att skattningsskalan 

kunde utformats annorlunda eller att undersökaren missat viktiga nyanser i analysarbetet. 

4.3  Förslag till fortsatt forskning 

I analysen och diskussionen visas att individualterapi är en betydelsefull och viktig faktor i 

ledningsgruppsutveckling och medför positiva konsekvenser för såväl individerna i 

ledningsgruppen som för företaget. Det vore intressant att i en framtida studie undersöka 

vilken effekt på företagets resultat individuellt anpassade insatser på ledningsnivå över en 

längre tid påverkar välbefinnandet och den psykosomatiska miljön, dess påverkan på 

sjukskrivningar samt utbrändhet och personalomsättning. Därutöver vore det intressant att 

undersöka vad en utvidgning av programmet till flera medarbetare exempelvis till 

mellanchefsnivån kan medföra för företaget och för medarbetarna i organisationen.   

Ytterligare forskning kan ge svar på frågan hur insatser kan och bör anpassas 

individuellt efter olika situationer hos en ledare och/eller ledarens personlighet. Resultatet i 

intervjuerna respektive skattningsskalorna är till största delen överensstämmande och 

samstämmiga. På vissa konkreta områden har som tidigare nämnts en diskrepans mellan 
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intervjuer och skattningsskalan påvisats. Ytterligare forskning på dessa frågor kan fördjupa 

kunskapen i svaren.   
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Intervjuguide                   Bilaga 1 

PERSONLIG INTERVJU - INTERVJUFRÅGOR TILL LEDNINGSGRUPPENS 
MEDLEMMAR INDIVIDUELLT  

1. Vill börja med att fråga om hur du uppfattade starten av terapiprojektet:  

a. Vilken var din första reaktion när idén om terapi presenterades?  
b. Vad var syftet med projektet som du uppfattade det? 
c. Vad tänkte du om för- respektive nackdelar? 
d. Vilka farhågor och förhoppningar hade du? 
e. Hur var företagets situation i detta läge? Med situation menas bland annat ekonomi, 

arbetsklimat, samarbete, konflikthantering.  
f. Hade du egen erfarenhet av terapi?  
g. Hur förankrades beslutet i ledningsgruppen?  
h. Hade du ett eget mål med terapiprojektet? 

2. Vilken påverkan hade terapiprojektet på dig? Be om konkretisering och exempel, vid behov 
bistå genom att fråga om nedanstående parametrar a-j.  

a. Insikter om mig som person i min vd-roll   
b. Fokusering/målinriktning 
c. Hälsa och välbefinnande 
d. Stress- och oroshantering 
e. Konflikthantering  
f. Samarbete och kommunikation  
g. Beslutsförmåga 
h. Motivation, självständighet, självkänsla 
i. Andras återkoppling till dig 
j. Något annat du funderar över  

3. Vilken påverkan hade terapiprojektet på ledningsgruppen som grupp? Be om konkretisering 
och exempel, vid behov bistå genom att fråga om nedanstående parametrar a-f.  

a. Har gruppens sätt att arbeta förändrats? På vilket sätt? Kan du ge exempel? 
b. Har gruppens förmåga att ta beslut förändrats? På vilket sätt? Kan du ge konkreta 

exempel? 
c. Har gruppens sätt att kommunicera förändrats? På vilket sätt? Kan du ge konkreta 

exempel? 
d. Vad annat än kommunikation? fokus, prioriteringar, frågornas art? 
e. Har relationerna mellan individerna förändrats? På vilket sätt? Kan du ge exempel? 
f. Vilken återkoppling har du fått från ledningsgruppsmedlemmarna avseende 

terapiprojektet? 

4. Vilken påverkan ser du att terapiprojektet haft på företagets ekonomiska resultat? 

a. Går det att koppla företagets ekonomiska resultat ex vis omsättning, resultat eller 
marginal och terapiprojektet? Exemplifiera, förklara, fördjupa med följdfrågor. 

b. Skulle du rekommendera andra företag/ledningsgrupper att genomföra ett liknande 
projekt? 

5. Skulle du önska att fortsätta med samtal? Själv? Inom ramen för arbetet?   
6. Av allt viktigt vi har pratat om är det något som är lika viktigt som vi av någon anledning har 

utelämnat? Något ytterligare du vill informera mig om? 
7. Avslutningsvis, hur har det varit att svara på dessa frågor? 
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Skattningsskala – Effekter av terapin                 Bilaga 2  
Del två av intervjun består av ifyllandet av en skattningsskala som avser att mäta effekterna av terapin. Nedan finner du en rad påståenden  
vänligen fyll i till vilken grad du instämmer med nedanstående påståenden. 1= Instämmer inte alls, 2 = Instämmer inte, 3= Varken eller 
 4= Instämmer mycketm, 5= Instämmer helt och hållet. När skattningen är klar överlämnas den till intervjuaren.  

                       1 2 3  4  5 

1. Jag var positiv inställd till programmet redan från start              
2. Jag kan rekommendera andra att genomföra motsvarande projekt           
3. Jag kan tänka mig en fortsättning av programmet inom arbetets ram          
4. Jag tror att det vi har gjort är unikt i näringslivet               
5. Jag är nöjd med programmet i sin helhet                 
6. Jag utvecklade min förmåga att förstå mina starka sidor              
7. Jag utvecklade min förmåga att förstå mina svaga sidor             
8. Jag lärde mig att förstå hur jag påverkade andra i min närhet            
9. Jag lärde mig förstå hur andra påverkade mig                
10. Jag upplevde att min oro/stressnivå blev lägre                
11. Jag blev bättre på att fatta beslut                    
12. Mina relationer till mina kollegor blev bättre                
13. Min relation till VD blev bättre                   
14. Jag blev tryggare i min kommunikation                  
15. Jag hanterade konfliktsituationer och kunde lösa dem på ett bättre sätt         
16. Min egen motivation till arbetet ökade                  
17. Mitt självförtroende i arbetsrollen ökade                  
18. Arbetsklimatet i ledningsgruppen blev bättre                
19. Ledningsgruppen kan i högre grad lita på varandra som grupp           
20. Ledningsgruppens vi-känsla stärktes                  
21. Ledningsgruppen har blivit tydligare som grupp gentemot våra            

medarbetare      
Ledningsgruppen	har	blivit	tryggare	i	beslutsfattandet	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

22. Projektet har bidragit positivt till företagets ekonomiska resultat           
23. Projektet har bidragit positivt till företaget även på andra områden           

än ekonomi 
24. Projektet har bidragit positivt till företaget även på andra områden           

än ekonomi 
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Skattningsskala: Redovisning samtliga frågor      Bilaga 3 

 
 

	
Nr Område Fråga/påstående Genomsnitt 
1 Programmet totalt Positiv inställd till programmet från start 4,57 

2 Programmet totalt Rekommendera andra att genomföra motsvarande 4,71 

3 Programmet totalt Jag kan tänka mig en fortsättning av programmet 4,57 

4 Programmet totalt Jag tror att det vi har gjort är unikt i näringslivet 4,43 

5 Programmet totalt Jag är nöjd med programmet i sin helhet 4,43 

6 Individens utveckling Utvecklade förståelse för mina starka sidor 4,14 

7 Individens utveckling Utvecklade förståelse för mina svaga sidor 4,57 

8 Individens utveckling Jag lärde mig att förstå hur jag påverkade andra 4,29 

9 Individens utveckling Jag lärde mig förstå hur andra påverkade mig 4,14 

10 Individens utveckling Jag upplevde att min oro/stressnivå blev lägre 3,71 

11 Individens utveckling Jag blev bättre på att fatta beslut 3,43 

12 Individens arbetssituation Mina relationer till mina kollegor blev bättre 4,14 

13 Individens arbetssituation Min relation till VD blev bättre 4,00 

14 Individens arbetssituation Jag blev tryggare i min kommunikation 4,29 

15 Individens arbetssituation Hanterar konfliktsituationer på ett bättre sätt 3,57 

16 Individens arbetssituation Min egen motivation till arbetet ökade 3,29 

17 Individens arbetssituation Mitt självförtroende i arbetsrollen ökade 3,71 

18 Ledningsgruppen Arbetsklimatet i ledningsgruppen blev bättre 4,43 

19 Ledningsgruppen Lg kan i högre grad lita på varandra som grupp 4,57 

20 Ledningsgruppen Lg's vi-känsla stärktes 4,57 

21 Ledningsgruppen Lg har blivit tydligare gentemot våra medarbetare 3,43 

22 Ledningsgruppen Lg har blivit tryggare i beslutsfattandet 4,14 

23 Ekonomisk utveckling Bidragit positivt till företagets ekonomiska resultat 4,00 

24 Ekonomisk utveckling Bidragit positivt även på andra områden än ekonomi 4,29 
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Handledarens brev                          Bilaga 4 

 

 

 
Till  
Den det berör 
 
 
 
                INTYG 
 
 
Som en del i den treåriga legitimationsgrundande psykoterapeututbildning som ges av SAPU 

(Skandinaviens Akademi för Psykoterapiutveckling) ingår att skriva en uppsats motsvarande en 
halv termins studier (15 högskolepoäng). Krav för att bli antagen till den högre utbildningen inom 
området är genomgången grundläggande psykoterapiutbildning samt erfarenhet av kliniskt arbete 
med patienter. Godkänd utbildning ger legitimation som psykoterapeut, vilket innebär att 
vederbörande i sitt kliniska arbete lyder under Hälso- och Sjukvårdsnämnden (HSN).  

 
Härmed intygas att undertecknad har accepterat uppdraget som handledare för det 

vetenskapliga uppsatsarbete som civilekonom Eva Gianko avser att skriva inom ramen för SAPU:s 
psykoterapeututbildning. 

 
Jag är leg. psykolog och professor emerita vid Stockholms universitets Pedagogiska institution. 

Jag har tidigare varit rektor och verksamhetschef för Ericastiftelsen i Stockholm som är en enskild 
högskola och som bland annat bedriver en legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Efter 
min pensionering arbetar jag med forskning och som organisationskonsult både inom Sverige och 
utomlands. Mer information om mig finns på nätet under mitt namn.  

 
När det gäller uppsatsens uppläggning ska den bygga på individuella intervjuer med olika 

befattningshavare inom ett företag. Ett begränsat antal skattningsskalor planeras ingå. Intervjuerna 
kommer att spelas in på band och analyseras med hjälp av teman som tas fram genom en kvalitativ 
analys av data. All information hanteras konfidentiellt och analysen av data som görs på gruppnivå 
anonymiseras. När uppsatsen är godkänd kommer det inspelade materialet att förstöras. 

 
 
Täby den 9 februari 2016 
 
 
 
Siv Boalt Boëthius 
Leg. psykolog, professor em. 
Organisationskonsult 
 
E-post: siv.boalt.boethius@edu.su.se 
Telefon: 070 625 16 28 

 
	


