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Den klassiska ansvarsfördelningen i organisationer decentraliseras i takt med att arbetsmarknaden 
hårdnar. Det har skapat ett ökat behov av ansvarstagande medarbetare. Individen pressas också av 
kapitalistiska krafter till identitetsbyggande konsumtion på grund av en framväxande individualism. Ett 
svar på den samhällsutvecklingen kan vara ledarskapsmodellen självledarskap, vars syfte är att ingjuta 
egenmakt och motivera till en ökad prestationsförmåga genom ett omfattande ansvarstagande. Kurser i 
självledarskap används av både organisationer och privatpersoner. Självhjälpsbranschen omsatte år 2018 
100 miljarder. Analyser på samhällsnivå är därför viktiga, för att förstå vilka mekanismer som ligger 
bakom konsumtionen. Individens upplevelse behöver också undersökas, hur kurserna upplevs och vilka 
konsekvenser de får. Det görs genom att lyssna till tidigare erfarenheter som människor berättar om, och 
relatera det till diskursen om självledarskap.  

Studiens syfte är att fördjupa förståelsen för självledarskap. Det har gjorts genom att intervjua sju personer 
som gått en självledarskapskurs. Intervjuerna transkriberades med meningskoncentrering och empirin har 
analyserats ad hoc genom analysverktygen självförståelse och det sunda förnuftets kritiska förståelse. 
Studiens teoretiska utgångspunkter är Alheits teori om biografiskt lärande och Baumans teori om 
konsumtion och identitetsskapande. 

Resultatet visar att kursdeltagarna upplevde kursen i självledarskap som livsberikande på flera sätt. 
Genom ett lärande i gemenskap kom kursdeltagarna fram till egna viktiga personliga värderingar som 
lade grunden för framtida strategier. Centralt för kursens inverkan på livet var en förnyad och utökad 
relation till det egna valet och känsla av egenmakt. Gemenskap lyfts fram som den viktigaste faktorn till 
att kursen upplevdes som genomgripande och omvälvande. Kursens verktyg och strategier uppges givit 
långsiktigt hållbara och positiva förändringar, som exempelvis ett ökat ansvarstagande och välmående. 

Studien hjälper oss att förstå självledarskapets potential, vilket kan vara intressant för privatpersoner och 
organisationer, men även ur ett högre samhällsperspektiv. Resultatet hjälper oss att förstå vilka incitament 
som styr förväntningar från kursdeltagare, arbetsgivare och kursarrangörer.  
___________________________________________________________________________ 
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1 BAKGRUND 

Självhjälpsbranschen har kommit att omsätta 100 miljarder per år (Cederström & Spicer, 2018). 
Tillväxten kan bero av många olika faktorer, som exempelvis trender på arbetsmarknaden eller en 
förändrad syn på relationen mellan konsumtion och identitet.  

Ekonomiska och politiska intressen strävar ständigt efter en konkurrenskraftig och anpassningsbar 
arbetskraft på arbetsmarknaden (Alheit, 2018). Många organisationer har utvecklats mot en 
decentraliserad organisationskultur, vilket innebär att ansvar förflyttas ut i organisationerna (Mintzberg, 
1979). Eftersom arbetsmarknaden hårdnat har också medarbetares förmåga att kunna leda sig själva på 
ett självständigt sätt blivit allt viktigare (Neck & Houghton, 2006). Dagens kunskapssamhälle kräver 
även ett livslångt lärande för att svara upp mot arbetsmarknadens nya krav om de konkurrenskraftiga 
förmågorna, självständighet och ansvarstagande (Alheit, 2018). Den här utvecklingen har medfört att 
många organisationer utbildar medarbetare för att stärka de förmågorna. Självledarskap är ett exempel 
på en ledarskapsmodell som syftar till att öka individens motivation att leda sig själv (Neck & Houghton, 
2006). Självledarskap går ut på att, genom olika strategier och metoder, ingjuta egenmakt och skapa 
motivation, vilket i sin tur ökar prestationsförmågan (Houghton & Yoho, 2005). Att utbilda medarbetare 
i självledarskap gynnar alltså organisationer ekonomiskt eftersom ansvaret för effektivitet delvis 
förflyttas till medarbetaren (Manz, 1986). 

Giddens (2014) menar att globaliseringen och dagens samhälle drivit fram en självcentrerad syn på det 
egna jaget och att identiteten betraktas som ett formbart projekt. Skapandet av den egna identiteten görs 
genom konsumtion i högre utsträckning nu för tiden (Cederström & Spicer, 2018). Identitetsskapandet 
görs genom att konsumera men det handlar även om vad vi inte köper. Att ha ”rätt” konsumtionsmönster 
är lika viktigt, eftersom det kan öka värdet på den egna identiteten, som om vi själva vore kommersiella 
varor (Bauman, 2008). Kurser i självledarskap är en vara som påverkar den egna identiteten i dubbel 
bemärkelse. Dels handlar självledarskap i stor utsträckning om att jobba med sig själv, för att sedan 
kunna bli. Och dels innehar kursdeltagandet ett livsstilsmässigt värde. Man blir ”någon som går kurs i 
personlig utveckling”, vilket Bauman (a.a.) speglar genom beskrivningen av att konsumtionsvaror sällan 
är ”identitetsneutrala”. Precis som arbetsgivarens intresse av att öka sin vinst genom ansvarsförskjutning 
inom organisationer, finns det ekonomiska intressen i att individer blandar ihop identitetsskapandet och 
konsumtion. För självhjälpsbranschen är det viktigt att vi inte riktigt når hela vägen fram eller ”lyckas” 
(Cederström & Spicer, 2018).  

2 INLEDNING 

I Manz (1986) definition av självledarskap förändras beteenden, tankemönster och naturliga 
belöningssystem genom att bland annat öva upp sin självkontroll. Uneståhl (personlig kommunikation, 
den 8 november 2019) betonar, precis som Manz, vikten av självkontroll. Enligt Uneståhl (a.a.) skapar 
förmågan motivation men understryker att det inte är så enkelt som att bara bestämma sig och sen göra 
det. Han ser viljan som överskattad och att man hellre borde prata om hur motivation skapas. Uneståhl 
(a.a.) menar att det görs genom att få uppleva framgång. Med en icke prestationsbaserad självbild 
kommer arbetet med självkontroll leda till en stärkt självkänsla och en långsiktigt hållbar tro på den 
egna förmågan, vilket behövs för att kunna leda sig själv (a.a.). 
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En del av svaret på frågan om vad självledarskap innebär för individen får vi genom att lyssna till 
upplevelser människor berättar om. Den här studiens syfte är att undersöka upplevelser av en kurs i 
självledarskap. Slutsatser och kunskaper, komna av uppsatsen, kan hjälpa oss att förstå självledarskapets 
problematik och potential. Det är viktigt av flera skäl. Privatpersoner och organisationer investerar 
pengar och tid i kurser för att få ut någonting, en upplevelse. För att kunna förhålla oss till förväntningar 
och förstå upplevelser relaterade till självledarskap behöver vi lyssna till tidigare erfarenheter. 
Uppsatsen handlar alltså inte om att utvärdera olika typer av kurser i självledarskap, utan ämnar granska 
individers upplevelser utifrån olika perspektiv relaterade till frågor om makt och personlig utveckling. 
Kunskaper inom området kan vara intressant för uppdragsgivare och kursarrangörer men även för 
personer som funderar på att investera i en kurs i självledarskap.  

2.1 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte är att beskriva upplevelser från deltagare av en kurs i självledarskap och vilka delar 
som varit mest betydelsefulla. Uppsatsen syftar även till att hjälpa oss att förstå relationen mellan 
självledarskap och aspekter så som lärande, konsumtion och identitet. Det görs genom att lyssna till 
deltagarnas berättelser om sin egen lärandeprocess och identitet, men även genom att undersöka hur de 
ser på kurser i självledarskap som en kommersiell vara, och genom det kontextualisera självledarskapet 
i olika sammanhang.  

Frågeställningar som ligger till grund för uppsatsen är: 

i. Hur beskrivs upplevelsen av att ha gått en kurs i självledarskap och vad i upplevelsen betraktas 
som mest betydelsefullt?  

ii. Hur ser deltagarna på relationen mellan självledarskap, identitet, lärande och konsumtion? 

3 TIDIGARE FORSKNING 

För underlag till litteraturöversynen har följande databaser använts: SwePub, ERIC (EBSCOhost) och 
Google Scholar. SwePub presenterar svensk forskning och har använts, då studien undersöker svenska 
förhållanden. Sökningarna begränsades till endast refereegranskat material som ej är äldre än 10 år. 
Sökord som användes var: självledarskap, self-leadership, self-management, personlig utveckling, 
personal-development. 

3.1 Litteraturöversikt 

Majoriteten av den forskning som finns om självledarskap är konceptuell, alltså med fokus på att 
beskriva begreppet. Det finns relativt lite forskning som berör hur självledarskap kan utövas, men även 
hur det uppfattas av och påverkar individen (Neck & Houghton 2006). Den forskning som finns på 
området utgår ofta från problem eller produktivitet. Hur språket påverkar minnen och känslor är ett 
ytterligare ämne som berörs.  

I sin litteraturöversikt sammanfattar Granberg (2010) forskningsläget för lärande i arbetslivet och 
redogör för lärande som en process. Lärande sker genom reflektion eller konstruktion och benämns 
vanligtvis som en kognitiv tillägnelse. Kunskapen betraktas som en individburen substans. Avgörande 
för lärandeprocessen är en anpassad undervisning och att kunskapen kan användas även vid andra 
tillfällen. Tillägnelsen leder till en intern utvidgning av mentala scheman (kontextuell nivå) och den här 
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utvidgningen utgör lärande. Studien knyter an till biografiskt lärande genom en beskrivning av hur 
lärande går till. 

En anledning till att forskningsfältet är relativt outforskat kan vara att det saknas en mätskala för att 
mäta självledarskapets inverkan (Neck & Houghton 2006). Den utmaningen hanteras inom 
forskningsfältet på olika sätt. Ett alternativ till mätskala är att undersöka självledarskap genom att lyssna 
till berättelser och upplevelser. Det har Manz, Houghton, Neck, Fugate och Pearce (2016) gjort genom 
att undersöka, hur känslomässigt självledarskap påverkade hur äkta känslor upplevdes av medarbetare 
och hur det i förlängningen kunde påverka välbefinnande och organisationers produktivitet. Författarna 
(a.a.) hoppades på att kunna bredda förståelsen för känslomässigt självledarskap som en social 
interaktionsmodell för känsloreglering. Känslomässigt självledarskap liknar ”klassiskt” självledarskap 
men fokuserar mer på känslomässig självpåverkan. Modellen beskriver hur systematisk känsloreglering 
kan leda till ett ökat välbefinnande och därigenom också öka en organisations produktivitet. Författarna 
menar att känslomässigt självledarskap skapar uppåtgående spiraler, vilka i sin tur påverkar en 
organisations produktivitet. Artikeln handlar om kognitiva interna processer i ett känslomässigt 
självledarskap ur en social kontext. Känslor undersöktes, arbetsrelaterade eller komna från tidigare 
erfarenheter, för att utröna hur de hanterades och påverkade sociala kontexter på arbetsplatsen. Hur pass 
äkta känslor upplevdes beskrivs som en viktig faktor till medarbetarnas välbefinnande och har 
därigenom en betydelsefull roll för organisationers produktivitet. Författarna konstaterade att 
känslomässigt självledarskap är en effektiv strategi för att gynna äkta känslor och motarbeta negativa 
konsekvenser från användning av oäkta känslor.  

Studien undersökte om självledarskap kunde ha en inverkan på en organisations produktivitet genom 
aktiv känsloreglering. En annan faktor som kan skapa gynnsamma förutsättningar för ett produktivt 
självledarskap är språket. Det visar Mayfield, Mayfield och Neck (2017) i sin studie som undersökte 
relationen mellan en språkligt motiverande stil från chefshåll och självledarskapets respektive 
huvudkategorier, som är: beteendestrategier, konstruktiva tankemönster och naturliga belöningssystem. 
Forskarna undersökte även hur pass belåtna medarbetare var i sitt arbete, prestationsförmågan och hur 
benägen man var att stanna kvar vid sin nuvarande tjänst. Resultatet visade att den språkligt motiverande 
stilen från cheferna hade en positiv inverkan på alla självledarskapets huvudkategorier. 

Det finns med andra ord olika faktorer som kan gynna självledarskapet, vilket i sin tur kan på verka en 
organisation på flera olika sätt. Det visar Bäcklanders (2019) studie som undersökte hur organisationer 
påverkas av ett uppmuntrande självledarskap. Forskaren djupintervjuade personal, använde 
fokusgrupper och studerade hur coacher på företaget jobbade. Studien bestod av en kvalitativ och en 
kvantitativ del. Det sammanfattade resultatet visade på flera viktiga faktorer till ett hållbart och 
produktivt självledarskap. En faktor handlade om att låta anställda utforma arbetsmetoder på egen hand. 
Eftersom studien endast berörde en organisation påverkas den externa validiteten och coacherna 
arbetade efter en agil metod, arbetsprocesser som utvärderas och revideras kontinuerligt, vilket inte kan 
betraktas som ett generellt arbetssätt. I studiens undersöktes även, bland annat, ett danskt företag, vilket 
medför svårigheter att applicera resultaten på svenska förhållanden. 

Uppmuntran, språkliga strategier och känslomässig självkontroll är alltså faktorer som har en inverkan 
på självledarskapets kvalité. Även självuppfattning och medvetna kognitiva processer kan ha en 
inverkan på självledarskapets potential för organisationer, något som Sesen och Tabak (2017) undersökt. 
Man ville ta reda på om ett arbete med sitt självledarskap påverkade hur tillfreds lärare var med sitt 
arbete. Organisatoriskt engagemang och innovation i arbetet fick en positiv inverkan av 
självmedvetenhet och fokuserat tänkande men inte av självmotiverande språkbruk. Mer forskning på 
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området behövs, då exempelvis studien av Mayfield, Mayfield och Neck (2017) visade att motiverande 
samtal med sig själv hade en positiv inverkan på flera arbetsrelaterade aspekter. Sesen och Tabak (2017) 
spekulerar i om deras resultat kan bero på hur man hade definierat “motiverande samtal med sig själv” 
eller om det kan bero på kulturella skillnader i hur man exempelvis såg på att prata för sig själv. Även 
om resultaten kan informera oss till viss del om inverkan på individer bör vi vara försiktiga med att anta 
att resultaten är generaliserbara. 

Språkets betydelse för självledarskap är alltså tvetydig. Hur vi talar och minns är intimt förknippat och 
mer kunskap på området kan hjälpa oss att förstå hur självledarskap upplevs av individen. En annan 
aspekt av självledarskap är hur vi lär och förändras i grupp. En studie som kan ge oss en fördjupad 
förståelse för relationen mellan språkbruk och kognitiva processer, vilka är grundläggande i biografiskt 
lärande, är Learning by restorying (Slabon, Richards & Dennen, 2014). Studien undersökte hur ett 
berättande kunde leda till lärande, ur ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Det gjordes genom att låta 
studenter återberätta en händelse. Studien visade på att återberättande skapade eftertanke och ett aktivt 
övervägande av alternativ. Annorlunda uttryckt, problemlösningen och det kritiska tänkandet 
förbättrades. Anledningar till det anses bero av att berättelserna var personliga och innefattade samarbete 
eller konflikter med andra. Återberättandet fördjupade förståelsen för den egna rollen i situationen, men 
även i framtida tänkbara situationer och större sammanhang. Återberättandet närde även insikter om 
alternativa handlingssätt. Resultaten pekas ut som ett lärande i studien. En svaghet med studien refereras 
till som ”tunna berättelser”. Med det menas personliga historier som inte upplevdes som så utmanande. 
En anledning till den problematiken kan bero på en rädsla hos berättaren för att väcka obehagliga minnen 
och känslor. Omständigheter som tidsbegränsningar och en för liten variation av lärandemiljöer i studien 
gör att resultaten ska betraktas som generaliserbara med försiktighet. Forskarna betonar ändå att 
resultaten kan fungera som vägvisare eftersom resultatet pekade på en ökad reflektionsförmåga, 
möjligheter att revidera sitt beteende och överväga alternativa handlingssätt. Forskarna kommenterade 
inte om en sådan ändring var möjlig genom endast reflektion. Återberättandet i den här studien kan 
relateras till informanternas återberättande i min studie. 

Studierna undersöker självledarskap i organisationer på olika nivåer. De utelämnar perspektivet 
privatlivet/fritiden, vilket skulle ge oss en mer fördjupad förståelse för vad självledarskap innebär för 
hela människan. Manz (2015) bekräftar forskningsfältets tyngdpunkt på arbetslivet och resonerar kring 
att en mer utvecklad förståelse av begreppet behövs, och föreslår vad framtida forskning skulle kunna 
innebära för konceptet och dess, utövare men även för samhället. Manz introducerade begreppet år 1986, 
för 34 år sedan. Men situationen idag skiljer sig åt avsevärt inom många områden. Internet har 
exempelvis fått en vardaglig roll i människors liv. Manz (a.a.) beskriver att begreppet självledarskap 
redan utvecklats men frågor om dess inverkan på människors hela liv återstår att besvara. Områden som 
ekonomi, politik, fysisk aktivitet och nya sociala fenomen, tas upp som exempel på potentiella områden 
för framtida forskning. Min studie studerar självledarskap utan betoning på relationen till organisationer 
eller arbetslivet, vilket innebär att kapitaltillskottet kan bidra till att fylla en lucka i forskningsfältet. 

4 CENTRALA BEGREPP OCH TEORETISKT PERSPEKTIV 
4.1 Självledarskap 

Självledarskap kan förstås på många olika sätt. Uneståhl beskriver att avsaknaden av en central 
definition har lett till en varierad förståelse av begreppet (personlig kommunikation, den 8 november 
2019). Den ursprungliga förståelsen av självledarskap kommer från Manz (1986), vilken är den som 
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kommer att användas i den här studien. Begreppet relateras även till personer som gått olika 
självledarskapskursers egen tolkning av självledarskap. 

Manz (1986) utvecklade termen självledarskap från begreppet self-management. Termen syftar till att 
skapa motivation och en tro på den egna förmågan i syfte att bli mer produktiv i avseendena att leda sig 
själv (Houghton & Yoho, 2005). Självledarskap går ut på att ge en ökad effektivitet genom tre strategier 
inom tre kategorier: beteenden, tankemönster och naturliga belöningssystem. Den beteendeorienterade 
kategorin syftar till att utveckla handlingsmönster som leder till en ökad motivation (Manz, 1986). Den 
delen av självledarskap, kognitiva processer, innefattar: självobservation, självmålsättning, 
självbelöning, självkritik och självanpassningar till olika miljöer och arbetssätt. Det handlar om att göra 
sig medveten om hur och varför man gör som man gör, men även om styrkor och svagheter i det egna 
beteendet. Utifrån den analysen skapas personliga mål som understödjer produktiviteten. Att belöna 
beteenden hos sig själv som är önskvärda är en viktig del och formen på belöningen är upp till individen. 
Självkritik ska syfta till att förbättra, inte klanka ned på sig själv (Neck & Houghton, 2006). Kategorin 
som berör tankemönster bygger på att utveckla kognitiva processer för att få kontroll på tankar i syfte 
att nå en konstruktiv riktning (Manz, 1986). Det kan till exempel göras genom visualisering och positivt 
självprat. Individen vill då ersätta tankesätt och uppfattningar med sådana som främjar individens 
möjligheter att vara produktiv och nå sina personliga mål (Neck & Houghton, 2006). Naturliga 
belöningssystem är ett övergripande begrepp där utövaren identifierar och njuter av landvinningar. 
Syftet är att främja individens flexibilitet, stresshantering, effektivitet, ansvarstagande och livskvalité. 
Det görs genom kontroll, målsättningar, att reglera processer, jobba med belöningar och bestraffningar. 
Den personliga effektiviteten kommer av att utövaren framkallar en känsla av kompetens, påminner sig 
själv om tidigare lyckanden och autonomi där självkontroll är en viktig faktor (Manz, 1986). Det finns 
två olika strategier att konkret jobba med det naturliga belöningssystemet. Antingen byggs motiverande 
och positiva utfall in i en målsättning eller så väljer man att fokusera på det i målsättningen som 
motiverar (Neck & Houghton, 2006). 

Självledarskap kritiseras som modell för att vara snarlik andra modeller som avser att skapa motivation 
hos individen. Kritiken besvaras med att självledarskap som modell är normativ, vars strategi är att 
skildra hur det ska göras, till skillnad från andra modeller som ofta är deskriptiva, vilket innebär 
förklarande av hur något är. Självledarskap som modell innehåller element av att förklara för sig själv 
hur det är men syftar framförallt till att beskriva hur det ska göras (Neck & Houghton, 2006). 

4.2 Biografiskt lärande 

Vi kan förstå hur lärandeprocessen går till genom begreppet biograficitet, där det biografiska lärandet 
sker i skärningspunkten mellan tid, rum, struktur och individ, men beror även av den egna förmågan att 
reflektera och uttrycka sig. Alla faktorerna samspelar. Lärandet är tid-, kontext-, och individberoende 
(Alheit, 2018). Allt lärande, som till exempel en kurs i självledarskap, behöver förstås utifrån en mängd 
olika faktorer som både interagerar med och påverkar varandra. 

I teorin om biografiskt lärande beskrivs lärandet som ett skeende, i vilket vi konstruerar och 
rekonstruerar vårt liv och verklighet. Vi skapas och blir till, lär oss och lär genom berättandet. Den 
biografiska kunskapen är situerad, vilket innebär att den behöver upplevas i stunden. En faktor som 
påverkar huruvida vi kan ta till oss biografisk kunskap är livssituationen, vilken betraktas som ständigt 
föränderlig. Det gör att kontexten är av yttersta vikt för hur biografisk kunskap produceras. Reflektion 
och självreflektion är centralt för den här processen (Alheit, 2018). 
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All kunskap skapas genom den här processen och kan förstås med hjälp av begreppet biograficitet. 
Biograficitet är en livslång process där intrycken tar form och påverkas av den kontext de förstås i. Det 
är en dynamisk process som influerar identitetsskapandet och det upplevda handlingsutrymmet. I 
berättelsen eller tanken ges ny innebörd till det vi erfarit. Det kan ske i samtal men även som ett internt 
skeende. Annorlunda uttryckt, vi lär och omformar identiteten och våra liv genom att berätta och 
formulera, eller bara genom reflektion (Alheit, 1995). 

Genom biograficitet bygger vi livskonstruktioner i den egna biografin. Konstruktionsarbetet sker i ett 
spänningsfält mellan subjekt och struktur. Ett biografiskt subjekt är individen, med en inneboende känsla 
av att kunna påverka sin biografi. Individen upplever mening i att planera och styra sitt liv. Strukturer 
är de faktiska omständigheter som man föds in i eller socialiseras till. Samspelet mellan subjekt och 
struktur innehåller både faktiska begränsningar och en uppfattning om att kunna påverka dem. Det 
innebär inte en motsättning. Tvärt om, känslan av strukturella begränsningar samspelar med känslan av 
att kunna påverka. Den uppfattningen får individen genom erfarenheten av att ha skapat och omskapat 
sitt liv. Erfarenheterna genererar en tro om att kunna påverka både inom ramarna för strukturella 
begränsningar men även själva strukturerna. Bygget av livskonstruktioner är en ständig och livslång 
lärandeprocess, varför den uppenbara motsättningen mellan struktur och subjekt inte upplevs som 
hämmande. Samma process påverkar även tanken om framtiden (Alheit, 2018). 

Planer och drömmar om framtiden innebär ett dolt kapital i livskonstruktionerna. Det kan exempelvis 
vara en outbildad individs dröm om att läsa till läkare. Drömmen kan betraktas som ett olevt liv. 
Livskonstruktioner kan ge oss både en känsla av egenmakt med även livskriser, vilket är oundvikligt. 
Detta eftersom individer endast marginellt kan påverka sina egna liv på grund av strukturella 
begränsningar eller slumpens oförutsägbarhet. Livskriser och reflektion som sker utanför individens 
trygga områden i livet är en viktig del i identitetsskapandet. Upplevelsen av sociala förväntningar kan 
exempelvis leda till en livskris. Livskonstruktionerna sträcker sig alltså bortom strukturella 
begränsningar, vilket skapar möjligheter att påverka dem. (Alheit, 1995) 

Biografiskt lärande förstås i den här uppsatsen som en process, i vilken vi skapar och omskapar 
identiteten. 

4.3 Konsumtion och identitet 

En teori som kan vidga förståelsen för deltagarnas upplevelser av sitt arbete med självledarskap är 
Baumans (2008) teori om konsumtion och identitetsskapande. Teorin ger oss ett sociologiskt perspektiv. 
Vi kan med andra ord få en fördjupad förståelse av förhållandet mellan individen, struktur, 
identitetsskapande processer och självledarskap. 

Bauman (2008) beskriver identitetsskapande som ett kommersiellt projekt. Genom annonser och reklam 
får vi veta vilka vi kan bli om vi köper olika varor. Samhället är uppbyggt kring konsumtion och det 
viktigaste är att konsumera, ett konsumistiskt samhälle. Bauman (a.a.) lyfter hur det finns en inflation i 
konsumtionens tillfredställelse, på grund av snabbt växlande moden eller ouppnåeliga ideal. Olika 
konsumtionsmönster ger oss olika identitet. Omsättningen har ett egenvärde och inflationen gör att vi 
ständigt behöver återskapa vår identitet genom konsumtion. Individer i ett konsumistiskt samhälle 
betraktar sig själva som varor, vilka investerar i sitt personliga varumärke genom konsumtion och ”rätt” 
attityd till konsumtion. Även ett begrepp som tid saknar tyngd i ett konsumistiskt samhälle. Tiden har 
lösts upp från att ha varit förankrad i historian och framtiden till att bestå av ögonblick utan inbördes 
kontakt eller ordning. Tiden anses alltså som något fragmenterat snarare än något robust eller pålitligt. 
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När vi börjar agera som om dyra varor skulle kunna påverka vår status och ställning kallar Bauman 
(2008) det för objektfetischism. Det innebär en objektifiering av individen, vilket urholkar sanna värden 
som medmänsklighet och empati. Det är exempelvis när människor med hög status får mer förtroende 
och mandat enkom på grund av sin ställning. Då ser vi inte till personliga kvalifikationer utan använde 
personens status som den enda och avgörande meriten. I ett konsumistiskt samhälle är det centralt att en 
individ, som en vara, inte blir tillfredsställd. Det är konsumismens främsta drivkraft, att man upphöjer 
sina behov till det mest betydelsefulla, att konsumera. En anledning till att medverka i ett sådant 
samhälle är det överhängande hotet om att bli utesluten ur den sociala gemenskapen. Bauman (a.a.) 
beskriver konsumtionstestet – den som kritiserar eller ifrågasätter rådande ordning utesluts. Är en 
individ väl dömd till utanförskap saknar denne funktion i samhället. Andra människor har då inget 
incitament att välkomna individen tillbaka. Det skulle påverka deras marknadsvärde negativt och/eller 
innebära en risk att de själva blir uteslutna. Bauman (a.a.) betonar att en människas värde aldrig kan 
illustreras med hjälp av konsumtion. 

Personlig utveckling och kurser i självledarskap är ett område som många människor upplever sig 
hjälpta av men det finns också ekonomiska intressen i att vi aldrig riktigt ska känna oss klara, och då 
fortsätta konsumera kurser. De här ekonomiska intressena gör att Baumans (2008) teori är träffsäker vid 
en bredare analys av kurser i självledarskap, eftersom den ger ett perspektiv på en vara som skapar 
identitet.  

4.4 Begrepp och teorier i relation till studien 

Manz (1986) beskrivning av självledarskap säger oss hur vi ska förstå begreppet som en del i en individs 
utveckling. Med tillägg av Baumans (2008) teori om konsumtion och Alheits (2018) teori om biografiskt 
lärande kan jag placera in självledarskap i ett större perspektiv.  

Både Bauman (2008) och Alheit (2018) berör hur individen påverkar strukturer och hur strukturerna i 
sin tur påverkar individen. Den rundgången av påverkansfaktorer skapar handlingsutrymme och lärande 
men innebär också begränsningar, som Bauman (a.a.) argumenterar för upprätthåller oändliga 
konsumtionsmönster och devalverar människovärdet. Båda teorierna berör identitet och 
identitetsskapande. I Baumans (a.a.) teori handlar det om beteendemönster och tillhörighet, och i Alheits 
(a.a.) teori om den ständiga och livslånga processen att skapa och omskapa oss själva. Teorierna ger ett 
perspektiv på hur vi bygger identitet och ser på människovärdet. Teorierna hjälper oss även att förstå 
varför personlig utveckling och självledarskap är viktigt för människor. Vi får ett perspektiv på hur 
lärandeprocesser går till och hur konsumtion av kurserna kan påverka identiteten. Insikter kring dessa 
frågor kan hjälpa oss att förstå kurser i självledarskap på ett mer fördjupat sätt. 

5 METOD 
5.1 Metodologisk ansats 

Det här är en kvalitativ intervjustudie med en allmän tolkningsansats ur ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. En kvalitativ ansats passar för studier där ett fenomen ska beskrivas och tolkas i syfte att 
förstå upplevelser och/eller fördjupa kunskapen och förståelsen av erfarenheter (Justesen & Mik-Meyer, 
2011). Enligt det socialkonstruktivistiska perspektivet är individers verklighet socialt konstruerad och 
påverkas av sammanhanget och olika faktorer som historien, kultur, andra människor och språket. 
”Verkligheten” konstrueras därmed av sociala processer och mänsklig interaktion. Språket betraktas ha 
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en särskild roll i det socialkonstruktivistiska perspektivet, då det sammanlänkar människor och därför 
har en hög påverkan på hur livsvärldar konstrueras (Burr, 1995). Hänsyn har även tagits till 
informanternas utsagor i en större tolkningsram med hjälp av Kvale och Brinkmanns (2009) analytiska 
verktyg, kallat sunda förnuftets kritiska förståelse. Studiens teorier knyter an till en vidare förståelse 
genom att utgå från Baumans (2008) teori om hur individer konstruerar identitet med hjälp av 
konsumtion samt Alheits (2018) teori om hur livskonstruktioner skapas och omskapas genom reflektion, 
både individuell och kollektiv. Alheits (a.a.) teori belyser särskilt språkets betydelse och inverkan på 
hur lärande konstrueras. 

5.2 Urval 

För studien söktes en grupp människor som svarade upp mot kriteriet att ha deltagit i en 
självledarskapskurs. Eftersom de svarade på frågor om sin sociala miljö eller kultur är de att betrakta 
som informanter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Varje informant kommer att refereras till som 
informant 1, informant 2 och så vidare.  

Urvalsmetoden för att komma i kontakt med informanter har varit en kombination av 
bekvämlighetsurval, vilket innebär att man väljer intervjupersoner som finns tillgängliga och vill delta 
(Bryman, 2018), och snöbollsurval, vilket innebär att man frågar informanten om denne känner någon 
som skulle vilja delta i studien (Denscombe, 2016). Fördelen med snöbollsurval är att människor ofta 
känner sig mer bekväma med att rekommendera någon de känner efter att själv ha deltagit och vet vad 
det innebar (a.a.). 

För att avgöra hur många intervjuer som skulle genomföras användes mättnadsurval. Kvale och 
Brinkmann (2009) beskriver mättnadsurval som, man fortsätter att intervjua informanter tills det inte 
längre kommer fram något nytt svar på forskningsfrågorna. Urvalsmetoden behöver göras med stor 
respekt för att allas upplevelser är unika och i princip alltid tillför något till förståelsen för ämnet. 

5.3 Datainsamling och transkription 

Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver olika typer av intervjuer och när de bäst lämpar sig. 
Ostrukturerade intervjuer är när forskaren, i stort sätt, låter informanten styra vart intervjun tar vägen. 
Vid semistrukturerade intervjuer är styrningen från forskaren något högre eftersom man har vissa teman 
eller ämnen som man vill beröra. Det finns förberedda frågor men också utrymme för informanten att 
måla ut sina svar. Forskaren ställer oftast sina förberedda frågor till samtliga informanter. Det gör 
materialet lättare att jämföra, vilket bidrar till en tydligare bild av studiens frågeställning. Strukturerade 
intervjuer är när forskaren styr intervjun ytterligare med ett förskrivet frågebatteri och sällan öppna 
frågor. Eftersom jag ville säkerställa att vissa teman berördes men samtidigt ge informanterna utrymme 
att utforma sina svar eller göra tillägg så valdes semistrukturerade intervjuer. 

I enlighet med vad Justesen och Mik-Meyer (2011) beskriver bör frågor som utformas inför en 
semistrukturerad intervju tydligt syftar till forskningsfrågorna. Korta frågor gör sig bäst och det är klokt 
att testa dem på en person innan. Jag utformade 10 stycken frågor och genomförde en testintervju. 
Studiens intervjuguide finns att se i bilaga 1. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver utmaningar 
kopplade till att transkribera. De betonar att tal- och skriftspråk är två olika berättartekniker, vilket 
behöver tas hänsyn till när man omvandlar muntliga intervjuer till text. Författarna ger exempel på när 
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information förloras i flera led vid återgivning av samtal/intervju i text. Avkontextualisering handlar om 
när gester eller ironi inte skildras. Eftersom studiens intervjuer genomfördes i syfte att fånga kärnan av 
en upplevelse valde jag att transkribera på ett sätt som lyfter fram essensen i informanternas svar, även 
kallat meningskoncentrering (a.a.). Det innebär att pauser, ”hmmm” eller skratt inte tagits med och 
längre mångordiga resonemang förkortats. Ordföljden har i vissa fall förändrats för att ”översätta” 
talspråket till textspråk. Jag har också valt att byta ut företagsnamn mot exempelvis arbetsgivaren. Valen 
av sätt att transkribera syftar till att återge informanternas svar på ett kärnfullt och överskådligt sätt. Det 
är ett alternativ till exempelvis ordagrann återgivning. 

5.4 Tillvägagångssätt och förutsättningar 

Jag fick kontakt med informanter på olika sätt. Tre via sociala medier, där jag hade annonserat. 
Ytterligare två stycken via en annan informant och två genom privata kontakter. Olika varianter av 
missivbrev som användes finns i bilaga 2. Under perioden 22 oktober till 14 november 2019 intervjuades 
informanterna och varje intervju tog cirka en timme. En intervju genomfördes på café, två på 
informantens arbetsplats, en i informantens hem och tre via telefon. Efter sju genomförda intervjuer 
framkom inte längre nya svar på forskningsfrågorna, varför inte fler intervjuer genomfördes. 

Informanterna har gått olika kurser i självledarskap eller olika kurstillfällen. Kursernas utformning har 
varierat i allt från upplägg och omfattning till definition av begreppet självledarskap och tillämpning av 
teori och utförande. En informant gick kursen i självledarskap eftersom arbetsgivaren beslutat att alla 
på arbetsplatsen skulle göra det. En informant genomförde kursen på hemmaplan tillsammans med en 
coach, alltså utan en grupp. Övriga informanter gick kurser som innebar att man åkte till en kursgård 
eller liknande. Efter kursslut har två av informanterna valt att arbeta som utbildare i självledarskap. Två 
av informanterna jobbar delvis med att lära ut självledarskap i egenskap av coacher. 

5.5 Kvalitetskriterier 

För att utvärdera studiens resultat har följande kriterier använts (Larsson, 2005): inbördesrikedom, 
struktur och teoritillskott. Inbördesrikedomen har tagits hänsyn till genom att överväga hur innebörden 
av studiens resultat producerats. Det har gjorts genom att exempelvis inte kvantifiera informanternas 
upplevelser. Resultaten har presenterats på ett överskådligt sätt med motiverade metodval och tydlig 
uppbyggnad. Resultatet har även skapats genom att relatera till tidigare forskning och olika sociala 
faktorer som kan ha bidragit till informanternas upplevelser. Exempel på sådana faktorer är 
samhällsförändringar och ideal men även anledningar till att gå kurser i självledarskap. Förslag till 
fortsatt forskning har också angivits utifrån studiens nya kunskapskapital. 

Studiens validitet har granskats med hjälp av (Larsson, 2005): diskurskriteriet, heuristiska värde, 
empirisk förankring, konsistens och pragmatiska värdet. Diskurskriteriet berörs genom exempelvis 
populärkulturella referenser och resonemang om allmänna trender i självhjälpsbranschen. Det 
heuristiska värdet ligger i framställningen av resultatet genom att exempelvis använda liknelser, som 
syrgasmasken man först behöver ta på sig innan man hjälper andra eller fakturan som kommer i 
efterhand. Det bidrar till att resultatet är lättare att komma ihåg och associera till. Den empiriska 
förankringen berörs genom arbetssättet i bedömningen av exempelvis vilka delar av intervjuerna som 
skulle tas med och hur de skulle skildras. För att belysa resultatets konsistens förs resonemang om olika 
tänkbara synsätt och alternativ. Det pragmatiska kriteriet ges exempel på genom studiens bidrag till att 
bredda och fördjupa bilden av hur kurser i självledarskap kan upplevas. 
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5.6 Forskningsetiska aspekter 

Jag har beaktat vedertagna forskningsetiska principer, som de beskrivs i Bryman (2018): 
samtyckeskravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Samtyckeskravet är 
ett krav på att alla inblandade lämnat sitt samtycke, vilket informanten behöver ha fått tillräcklig 
information för att kunna ge. Informationskravet innebär att information om forskningens syfte ska 
delges. Konfidentialitetskravet går ut på att all information om deltagarna ska behandlas så 
integritetsmässigt försiktigt som möjligt. Nyttjandekravet syftar till att information från studien endast 
ska användas i sammanhang som syftar till ett etiskt vetenskapligt arbete. 

Studien tar hänsyn till dessa principer, då informanterna fått information om möjligheten att avbryta 
deltagandet, studiens syfte, att namn och känslig information kommer bytas ut och att empirin inte ska 
användas i andra sammanhang. 

5.7 Analysmetod 

Eftersom studiens syfte, intervjuernas frågeställningar och transkriberingens utformning främst 
fokuserar på att tolka upplevelser har jag valt analysmetoden ad hoc. Analysmetoden förenar och 
kombinerar olika analysmetoder för att resultatet ska ge ett så klart svar som möjligt på studiens 
frågeställningar. Fördelen med analysmetoden är att den innehåller en flexibilitet, vilken kan möjliggöra 
en fördjupad förståelse för informanternas svar och därmed forskningsfrågorna (Kvale & Brinkmann, 
2009). De analytiska verktygen jag använt mig av är meningskoncentrering, självförståelse och det 
sunda förnuftets kritiska förståelse. Kvale och Brinkmann (a.a.) beskriver att meningskoncentrering 
innebär en koncentrering av intervjusvarens innebörd vid transkriberingen. Längre uttalanden 
sammanfattas i korta kärnfulla beskrivningar för att bli mer lätthanterliga och överskådliga. 
Självförståelse innebär att analysen återger vad man uppfattar att informanten menar och det sunda 
förnuftets kritiska förståelse är en vidare tolkningsram, vilken tar utgångspunkt i både informantens svar 
och vad det kan säga om informanten.  

6 RESULTAT 
6.1 Upplevelser av självledarskapskursen 

Självledarskap är ett komplext begrepp som saknar definition (Uneståhl, personlig kommunikation, den 
8 november 2019). Det gör att självledarskap utövas på olika sätt av kursarrangörer, vilket bidrar till att 
informanternas förståelse av begreppet skiljer sig åt. En tolkning av självledarskap handlar om att, 
genom olika tekniker, ta kontroll och makt över sitt eget liv. Det görs genom att förstå det man behöver 
för att må bra och skapa gynnsamma förutsättningar för att kunna fokusera på de faktorerna. I3 
formulerar sin uppfattning av begreppet: 

Självledarskap handlar om att se till att jag får det jag behöver för att må bra, så länge jag inte 
skadar någon. Det handlar om att skapa den glädje och energi som jag behöver för att kunna göra 
det jag vill. 

Informanterna beskriver olika tillvägagångssätt, som de arbetat med på kurserna, för att åstadkomma 
välmående. Alltså olika sätt att skapa självledarskap. En variant som beskrivs är att gå vägen via sina 
djupaste värderingar och börja ordna livet i linje med dem: 
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Kursen hjälpte mig att förstå att vid alla tillfällen under livet som jag mått bra och umgåtts med 
människor som jag kunnat vara mig själv med, då har skrattet och lekfullheten funnits med. När 
jag insåg det var det lättare att navigera i livet. Nu har jag med mina värderingar som en 
checklista i allt jag gör. För mig är det en tydlig ledtråd till hur jag ska leva mitt liv för att må 
bra. (I4) 

Ett annat sätt kan vara att arbeta med kortsiktiga mål för att sedan skapa större målsättningar. 

Först gjorde vi relativt enkla uppgifter. Jag tog tag i surdegar som att sortera olika högar hemma. 
Att göra det med hjälp av mål gav mig en väldigt positiv känsla. Det var små enkla vardagliga 
saker som jag löste. Det satte tonen för resten av arbetet under kursen. (I7) 

Både I4 och I7 lyfter fram välmående och en positiv känsla som slutmålet. Reella beteendeförändringar 
betraktas som avgörande för att nå dit. I3 resonerar kring utmaningen i att betydelsefulla insikter inte 
räcker för att nå slutmålet:  

Kursen var en ständig och oerhört omvälvande process. Det absolut svåraste var att bryta 
beteendemönster. Jag tror att det är en av de största utmaningarna för oss människor. Bara att du 
går kursen blir en påminnelse om dina egna beteenden, utmaningar och ambitioner med kursen. 
Man behöver också titta inåt för att reda ut vilka ens värderingar är och vart man befinner sig i 
livet, vilket kan bli smärtsamt på olika sätt. Kursen skapar naturliga utmaningar som man kanske 
inte utsätter sig för i vardagen.  

Anledningen till att gå en kurs kan komma av personliga angelägenheter. Informanternas svar beskriver 
att det kan finnas frustration och oro, men även en längtan efter det slutgiltiga målet att må bra. 

Jag var vilsen och frustrerad över min livssituation. Jag hade ångest och redan vänt mig till 
sjukvården. (I4)  

Det kändes som att jag hade en våt filt över mig som hindrade mig från att göra saker som jag 
ville göra. Jag kände mig ensam, saknade ett sammanhang och ville hitta likasinnade som hade 
samma utmaning i livet. (I5) 

Jag kan bli den person jag vill vara, en bättre version av mig själv. (I2) 

Jag hade det stökigt med mig själv och visste inte riktigt vem jag var. Det gjorde att jag sökte 
mig in i olika situationer och till kurser i personlig utveckling. Jag började läsa om buddhism, 
ägnade mig åt yoga och gick bland annat en kurs i självledarskap. (I7) 

I4 och I3 redogör, var för sig, hur de egentligen redan påbörjat ett sökande/en resa i personlig utveckling 
innan kursstart. 

I6 gick kursen på grund av att arbetsgivaren beslutat att alla på arbetsplatsen skulle gå den i samband 
med en omorganisation. I6 berättar om en initial skepsis på grund av erfarenheter från andra 
ledarskapskurser, vilka inte lett till reella förändringar. 

Först var jag skeptisk och tänkte: ”Inte en kurs till”. Men det här har varit något helt annat, något 
större. Alla på arbetsplatsen har gått den och vi ska jobba med det kontinuerligt framöver.  

I7 speglar I6:s förändrade attityd, genom att beskriva sitt kursdeltagande:  
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Som chef skickas man ofta till olika ledarskapskurser. De har sällan givit mig något eftersom allt 
kretsar kring en modell. Jag kände direkt att det här inte var likt något annat jag gjort tidigare. 
Strategierna tog hänsyn till mig, vem jag var och vart jag befann mig. Vi jobbade med attityder, 
beteenden, tankar och tittade på hur de såg ut och om de gynnade eller missgynnade mig. (I7) 

Det fanns olika förväntningar innan kursen, men även de grundade sig i det slutgiltiga målet att må bra. 
I7 beskriver hur det fanns en önskan om att få hjälpmed att uppnå personliga mål. I4 uttryckte en allmän 
längtan efter att få verktyg till att förstå sig själv bättre, i syfte att öka välbefinnandet. I3 hoppades på 
att få hjälp med att ställa rätt frågor och följdfrågor. Så här berättar I5 om sina förhoppningar inför 
kursen: 

Det fanns en längtan efter att förstå att jag inte var galen som hade de här utmaningarna i livet. 
Det var därför jag ville jobba med mig själv, för att bli av med den känslan. Jag längtade efter 
att ta mig framåt. Sen var det läge, jag behövde en paus att få komma iväg till en plats som skiljde 
sig från min vardag. 

Informanterna berättar om att omständigheter och tidpunkten i livet är exempel på faktorer som 
påverkade vad man anser sig fått ut av kursen. I1 beskriver sin syn på relationen mellan tajming och 
motivation: 

Jag tror att alla tycker det är obekvämt att förändras. Det krävs mod och vilja att gå in i en sådan, 
många gånger, smärtsam process. Produkten av den processen ser jag som själva 
beteendeförändringen, att det faktiskt blir ett förändrat beteende. Eftersom processen är så pass 
smärtsamt tror jag att tajmingen är viktig, att man känner sig mogen och mottaglig för att lära 
sig och faktiskt förändra sina tankar eller sitt beteende. Sådana saker kan man inte bli knuffad in 
i.  

I6 berättar om kursens positiva inverkan men betonar att den är av mer social karaktär:  

Vi har lärt känna varandra över gränserna. Det har gynnat samarbetet. Vi blev människor för 
varandra och byggde broar mellan titlarna. 

En informant som sökt upp kursen frivilligt beskriver kursdeltagandet i dramatiska ordalag, trots ljumma 
förväntningar innan. Hen lyfter fram en personlig mognad, reflektion och kraftfulla metoder: 

Kursen är fyra av de mest värdefulla dagarna i mitt liv. Jag mognade som person och kom i 
kontakt med mig själv på ett helt annat plan än tidigare. Vi gjorde alla uppgifter och övningar 
tillsammans. Jag tog upp djupa funderingar och fick uppleva hur de verktyg vi fick lära oss 
fungerade på ett otroligt sätt. Metoderna var mer kraftfulla än jag kunnat ana. Det var häftigt! 
(I2) 

Insikter om en diskrepans mellan sina personliga värderingar och de man levt efter har en central roll. 
Under kursen kom I4 till insikt om den skillnaden och beskriver det som omvälvande:  

På en helg förändrades synen på mig själv dramatiskt. Jag förstod hur jag hade manipulerat mig 
själv genom att navigera efter andras värderingar och tryckt undan mina egna, som visade sig 
var viktiga för mig. Det blev en dramatisk och stark upplevelse. 

I4:s förändrade syn på sina egna värderingar kan beskrivas som en förändrad syn på livet, något som I1 
också beskriver och betonar insiktens varaktighet:  



13 

Den viktigaste lärdomen är att allt i livet är ett val. Det är en stark insikt som jag fått med mig. 

Insikter om personliga värderingar resulterade för I5 i en förändrad syn på valet och det upplevda 
handlingsutrymmet, genom att efter kursen tolka allt i livet som ett val. 

Efter att ha jobbat med mig själv har jag fått insikten om att jag kan förändra mycket och det jag 
inte kan förändra, kan jag välja att betrakta på olika sätt utifrån givna förutsättningar. Nuförtiden 
är jag mer den jag vill vara. Förr levde jag ett liv som inte helt var mitt. Det har betytt jättemycket 
för mig. Jag har blivit mindre reaktiv och ser mig inte som ett offer längre. Nu känner jag en 
större makt över mitt liv.  

Valets betydelse är central. I7 beskriver insikten som en ny känsla för det upplevda handlingsutrymmet:  

Det här arbetet har transformerat mig. Nu kan jag se när jag hamnar i en offerroll och kan då 
välja att ta ansvar och styra mitt liv. Det handlar om att ta ansvar för att allt egentligen är ett val 
och vad man gör av den möjligheten. Kursen bygger på att ta ansvar och välja att skapa den 
framtid och identitet man vill ha.  

I3 sätter ord på känslan av att inte handla i linje med sina personliga värderingar:  

Om man jobbar med sitt självledarskap innebär det att man kan göra val för att hamnar lite 
närmare sitt innersta jag. Om jag inte är sann mot mig själv så tror jag att man vet det, det skaver.  

Gruppens betydelse lyfts fram som en viktig faktor. En trygg grupp är betydelsefullt för att orka jobba 
med sig själv.  

Jag insåg att vi alla ändå är ganska lika. Vi har liknande rädslor och en längtan efter att bli älskade 
och få tillhöra en gemenskap. Det har också gått upp för mig att många värderar saker högt som 
samhället kanske inte alltid värderar lika högt. Den insikten kräver en trygg kontext eftersom det 
kan kännas utlämnande och kontroversiellt att ge uttryck för. (I5) 

Tryggheten behöver inte gestalta sig som en grupp, utan kan även handla om acceptans från 
omgivningen. Det kan motivera kursdeltagandet.  

Jag tror att man behöver befinna sig i en trygg miljö för att kunna utvecklas. Det kräver mod att 
ta de här stegen och då är tryggheten viktig. För mig är den vetenskapliga kopplingen en trygghet. 
Faktumet att jag gjort det här i gemenskap med andra har varit viktigt. (I5) 

Kursupplägget beskrivs på olika sätt av informanterna. I4 resonerar om att man förmodligen skulle 
kunna genomföra en kurs i självledarskap på egen hand men ser det kraftfulla med kursen i gemenskapen 
och strukturen. I5, som gick en kurs förlagd på en kursgård, framhåller gemenskapens betydelse för 
upplevelsen av kursen och betonar att man inte bara får utvecklas tillsammans med andra, man får också 
en paus från vardagen. Strukturen beskrevs av I4 och I5 som ett utrymme att växa i. Exempel på sådana 
utrymmen är i mellanrummet mellan teori och praktik, under övningarna och på fritiden vid 
kurstillfällena. Faktorer som gemenskap, tajming och en paus från vardagen är centrala. 

Upplevelsen av kursen efter kursslut formuleras i två parallella spår. Ena spåret handlar om bestående 
och användbara insikter. Det andra spåret beskriver inverkan kursen haft på livet som avtagande. De 
informanter som åkt iväg till en kursgård eller liknande pratade om “bubblan”, och dess styrkor och 
svagheter formuleras så här: 
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När man befinner sig i bubblan på kursen var upplevelsen extremt stark. Naturen, miljön och 
gemenskapen med de andra deltagarna bidrog till det. Sen när jag lämnade bubblan och kom 
tillbaka till vardagen blev det jobbigt. Det var svårt att hitta tillbaka till det jag upplevt under 
kursen. Intellektuellt hade jag kvar insikterna men känslan försvann snabbt. Men det häftiga är 
att jag får tillbaka känslan om jag exempelvis tar en fika med någon som jag gick kursen med. 
Då får jag smaka på bubblan igen. Gemenskapen med andra ser jag som en nyckel till det. Det 
hjälper mig att förankra upplevelserna i mig. (I5) 

De verktyg och metoder som lärs ut tycks vara av en mer bestående natur än den känsla som I5 skildrar. 
I2 beskriver sin erfarenhet av ”bubblan”:  

Upplevelsen att gå en kurs i en isolerad miljö och jobba med sig själv intensivt i många dagar 
hade det största värdet för mig. 

En uppfattning är att “bubblan” skapade förutsättningar för social interaktion som inte förekommer i 
vardagen eller på sätt som kursarrangören kunnat förutse. I5 pratade om mycket effektfulla insikter och 
samtal som skedde i ”mellanrummen”: 

Jag uppskattade kursen, men minst lika mycket fritiden under kursen. Vi kursdeltagare delade 
då saker som kursledarna inte räknat med. Vi samtalade i bastun och under måltider. De samtalen 
gav mig minst lika mycket som innehållet i kursen. Att vi befann oss på en kursgård tror jag var 
avgörande för de givande samtalen. Vi blev inte avbrutna och kunde gå in i vår bubbla. Det 
gjorde att jag kunde vara öppen för det som bubblade upp.  

Tid i relation till ”mellanrummen” lyfts fram som en faktor, i vilken möjlighet gavs att utvecklas på sitt 
sätt.  

När man går sådana här kurser kan man ibland uppleva att utvecklingen stannar av tidvis eller 
att det inte händer något. Men att trampa vatten har också ett värde. Det kanske är i 
mellanrummen det händer och att den här sakens natur har ett annat tempo. Som när man har 
något viktigt att göra och istället gör något annat. Det kan se ut som ett uppskjutande eller 
undvikande men det kanske behövs. Vi ska inte vara rädda för att ge oss tid till sådant. Det 
kanske är då det händer något. (I3) 

I3 tror att en anledning till att människor går flera kurser i personlig utveckling har sin grund i 
individuella skillnader och att det kan bero på att vi utvecklas olika fort och behöver tid för att hitta olika 
infallsvinklar.  

Den tidsmässiga aspekten påverkar också hur kursen upplevs en tid efteråt. Både ”bubblan” och 
kursinnehållet beskrivs ha en avtagande effekt. I2 formulerar sin upplevelse av det:  

Varje gång jag åker ifrån en kurs är jag väldigt inspirerad, glad och varm. Den känslan håller i 
sig i cirka tre dagar. Efter det avtar effekten lite men jag mår bra en lång tid efter att jag gått 
kursen. 

Det finns delar av kurserna som inte förefaller påverkas av att det gått en tid sedan kursslut. Vissa 
kunskaper från kursen betraktas vara av bestående natur och formuleras så här: 

Jag har med mig element av det jag lärde mig på kursen än idag. Sen är det svårt att veta vad 
som kommit av den eller andra kurser som jag gått efteråt, eller bara från livet. Men vissa av de 
verktyg som vi fick lära oss använder jag i min vardag. (I1) 
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Livsförändrande lärdomar från kursen uppges givit långsiktiga vinningar: 

Jag kan sätta stopp snabbare än förut, framför allt när det gäller att se till att handla i linje med 
mina viktigaste värderingar. Nu kommer jag aldrig kunna göra så mycket våld mot mig själv 
igen. Det fungerar som ett larmsystem. Jag tror att de långsiktiga effekterna är avhängiga av det 
motiv man har till att gå kursen. (I4) 

Upplevelsen av kursen beskrivs påverkat livet på ett grundläggande och långvarigt sätt. Här skildras hur 
verktyg och tekniker används än idag:  

Kursen har förändrat mig mycket. Nu har jag exempelvis slängt mitt smink eftersom det varit 
något jag ägnat mig åt av skäl som jag inte känner mig bekväm med längre. Nu är jag mer trygg 
i mig själv och tycker att jag duger som jag är utan smink. Jag graderade upp en nivå i sannheten 
till mig själv tack vara den här kursen. (I2) 

Jag ser min utveckling som en trappa. Har jag väl tagit ett steg upp i trappen har jag utvecklats 
även fast jag inte praktiserar alla lärdomar varje dag. Man ser på världen och sig själv lite 
annorlunda. (I1) 

Nu ser jag de insikter och verktyg jag fick, som en del av mig. De använder jag mig av som ett 
förhållningssätt, både medvetet och öppet men även som ett sätt att vara människa. (I3) 

I6 berättar om att ha kunnat hantera de förändringar som kursen i självledarskap inneburit bättre än 
befarat och uttrycker en tro om långsiktiga och hållbara förändringar. Om inte på ett individuellt plan så 
på ett kollektivt: 

Jag tror att vi kommer få långsiktiga effekter av den här kursen. Vi har större förståelse för 
varandras olikheter och beteenden.  

Kursernas påtagliga inverkan på livet har bidragit till att I5, I4, I3 och I2 har bytt inriktning i sina 
karriärer. De har själva börjar med antingen att leda kurser i självledarskap eller jobba som coach, 
föreläsare och terapeut. Här beskrivs en anledning: 

Jag har valt att börja jobba som ledare av kurser i självledarskap. Det gör jag ideellt eftersom jag 
tror att vi får en bättre värld om fler får de här verktygen och upplevelserna. Jag ser hur 
betydelsefullt det här är för människor och det skapar ett värde hos mig. Mina värderingar gör 
att det här är något som jag vill ägna mig åt. (I5) 

I2 betonar sin värdestyrda drivkraft till karriärsförändringen:  

Min personliga utveckling har gjort mig mer stabil och mogen. Nu vill jag lära andra, eftersom 
jag vet att det funkar. Det betyder väldigt mycket för mig i livet. Förr mådde jag dåligt och nu 
när jag vet hur man kan påverka sitt mående vill jag hjälpa andra som mår dåligt. 

Förändringar efter kurserna var inte alltid smärtfria. I4 berättar om sin smärta:  

Det uppstod en sorg över att jag inte gjort det här tidigare. Jag har lagt oerhört mycket tid på 
saker som jag inte själv velat. Som om jag levt någon annans liv. 
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I1:s starka upplevelser från kursen ligger till grund för att hen nu anser att självledarskap är något som 
borde läras ut i större sammanhang och menar att det skulle kunna spara in många terapitimmar hos 
psykologer. I1 resonerar vidare om vikten av att bromsa utvecklingen innan man hamnar hos sjukvården. 
Åsikten delas av I5 som betonar vilken betydelse kunskaperna skulle kunna ha för barn och ungdomar: 

Vi borde lära ut självledarskap i skolan. Idag kan man lära sig allt själv med hjälp av internet. 
Men kunskaper som man får från självledarskap, exempelvis medkänsla eller perspektiv- och 
ansvarstagande kräver ett sammanhang i gemenskap med andra. Som vuxen kan man på ett annat 
sätt unna sig kurser i personlig utveckling. Men unga har inte den ekonomin. Verktygen är 
värdefulla och unga kan ha mycket nytta av dem. Jag tror att vi skulle få en bättre värld av det. 
(I5) 

6.2 Självledarskap som lärande, identitet och konsumtion 

Inför frågeställningar om självledarskapets relation till lärande, identitet och konsumtion varierade 
informanternas svar. En ny syn på både hur lärande går till och den egna identiteten efter kursslut är 
centralt. Självledarskapets relation till konsumtion betraktades främst ur perspektivet kurskostnaden 
kontra det upplevda värdet.  

I4 beskriver sin syn på hur lärandet består av insikter, men även handlingar. Lärandet resulterade i 
beteendeförändringar, vilket beskrivs så här:  

Utmaningen handlar om att bli medveten om vad jag behöver för att må bra. Det kräver 
reflektion. Men även att jag faktiskt gör något i den riktningen. Görandet är lika viktigt som 
reflektionsbiten. Att ta stegen och inte bara tänka på dem. Det gav kursen mig hjälp med. Där 
ser jag de andra deltagarna som en nyckel. I gemenskap med dem fick jag hjälp att inse och 
komma igång med beteendeförändringar som utvecklar och förädlar mig.  

I7 berör också beteendeförändringar och betonar vikten av att utgå från den egna personen och 
situationen:  

Eftersom konceptet utgår från mig och min situation så blir lärandet bättre. Teorin var mastig. 
Sen skulle man skriva ner svar på reflektionsfrågor. Efter det träffade jag coachen och 
diskuterade mina tankar. Då blev nästa naturliga steg att agera. Jag satte upp mål och delmål, 
vilket var en gynnsam strategi för mig. Alla delarna samverkade och mynnade ut i att jag lärde 
mig massor som jag sedan kunde omsätta i handling med hjälp av reflektion och målsättningar. 

Lärandet beskrivs inte bara som en individuell process, utan även kontextuell. I6 betonar hur uppskattade 
övningarna tillsammans var. I5 beskriver samspelet mellan att ta del av andras upplevelser och 
självreflektion:  

Att höra om andras livsresor lärde mig mycket. En lärdom var att vi inte är så olika ändå. Vi 
längtar efter samma saker: tillhöra ett sammanhang och ha makt över våra liv. I gemenskapen på 
kursen fick jag de insikterna.  

Lärandet betraktas som en process, vilken tog plats i relationen mellan individen och andra människor. 
I2 formulerar sin syn på skeendet:  

Övningarna tillsammans med andra har hjälpt mig mest, framför allt i mindre grupper. 
Övningarna startar en process inombords som hjälper mig att fortsätta utvecklas till nästa 
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övningstillfälle. Utvecklingen skedde i en växelverkan mellan reflektion och praktiska övningar 
tillsammans med andra.  

Även I4 utvecklade en uppfattning om lärande som en social process:  

Min syn på lärande har förändrats från att ta in fakta och lära mig teorier, till att lärandet sker 
väldigt mycket i samspel med andra. Min syn på lärande har breddats med upplevelserna av att 
det som gav mig mest skedde i gemenskapen och samspelet med de andra kursdeltagarna. Kursen 
fick mig att inse det här om lärande. Förut visste jag de här grejerna men nu känner jag det 
genuint. 

I7, som inte deltog i en kurs med en grupp, lyfte ändå fram lärandet som en process tillsammans med 
andra. I7:s lärande bestod av två nivåer. En nivå tillsammans med sin coach, där de samtalade och 
diskuterade vilka nya steg och strategier I7 skulle skapa. Andra nivån är när I7 sedan testade och övade 
de nya beteendena i sin omgivning, vilket beskrivs så här: 

Trots att jag jobbat mycket med personlig utveckling så gav kursen i självledarskap mig otroligt 
mycket. Det kan bero på att jag fick gott om uppföljning med min coach som kom till min 
arbetsplats. Under mötena reflekterade vi tillsammans. Efter det gjorde vi planer för hur jag 
direkt kunde omsätta nya insikter till handling. Jag fick träna och utöva det som jag lärde mig i 
den miljö som jag lever i, även på jobbet. Kunskapen blev integrerad, vilket hade en stor poäng 
för mig.  

Språket är en central del i lärandet. Informanterna beskriver olika tillfällen där lärandeprocessen närdes 
av att formulera och uttrycka sig. I7 beskriver en insikt om språkets betydelse för lärandet: 

Affirmationer blev ett kraftfullt verktyg, som att ha ett samtal med sig själv.  

I1 upplevde intervjun som ett lärotillfälle. Efter att ha diskuterat sin bror under intervjun kom I1 fram 
till att det var dags att säga ”jag älskar dig” till sin bror igen. I7 uttryckte spontant en tacksamhet för 
intervjun eftersom det givit tillfälle att reflektera och prata om sina upplevelser och tankar om 
självledarskap, vilket formulerades så här:  

Jag är tacksam för den här intervjun. Det är häftigt nu när jag får tänka efter så här. Det var fint 
att få frågorna i förväg men nu när jag formulerat svaren ser jag det fantastiska jobb som jag 
faktiskt gjort. 

Gemenskapens kraft lyfts fram som central för lärandeprocessen och identitetsskapandet. I1 beskriver 
hur gemenskapen gav en trygghet att öva fram en ny identitet i:  

Jag tycker inte att man behöver lära sig teorin tillsammans, däremot finns det en poäng med att 
öva i grupp. När man får göra och verbalisera något inför andra så blir det en ny typ av energi. 
Då händer det något med en. Det blir en annan nerv när det ska göras inför/tillsammans med 
andra. Jag ser det som att jag internaliserade kunskapen genom handling. Det är kraftfullt att 
rollspela sig in i en ny personlighet eller nya tankebanor. Det kräver mycket trygghet…..eller 
jävligt stort mod, helst båda samtidigt. (I1)  

Relationen mellan identitet och självledarskap förstods på olika sätt av informanterna. Här skildras en 
informants syn på självledarskap och identitet: 
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För mig är identitet nästan samma sak som självledarskap, eftersom det blir en yttring av vem 
jag är. Om jag leder mig själv på ett sant sätt innebär det att jag kommer närmare min innersta 
identitet. För mig handlar identitet om mitt värde som människa. (I3) 

Värderingar betraktas ha en avgörande roll för identitetsskapandet. Det kan förstås som en 
grundläggande faktor för kurser i självledarskap. Redogörelser för relationen mellan identitet, 
värderingar och arbetet med sitt självledarskap: 

Identitet och självbild har mycket med värderingar att göra. Kursen i självledarskap hjälpte mig 
att bli medveten om mina värderingar och därigenom mig själv och min identitet. (I5) 

För mig är identitet samma som självbild och självinsikt. Om jag inte förstår mig själv är det 
väldigt svårt att leda mig själv. Självledarskap handlar om att förstå varför jag tänker, känner och 
gör som jag gör för att sedan kunna välja om jag vill påverka det. Det blir mycket lättare om jag 
förstår mig på mig själv. Självuppfattningen är avgörande då. Det innebär att självledarskap 
handlar mycket om att formera sin identitet. Det kanske till och med är fundamentet i arbetet. 
(I1) 

Självledarskap tycks givit informanterna en förändrad syn på sig själva. I intervjuerna kan vi finna en 
omformulerad relation till jaget och det egna värdet:  

Kursen gav mig en insikt om att jag är ok som jag är. Det gör det lättare att vara den jag vill vara. 
Nu kan jag visa vem jag är på ett annat sätt än innan kursen. (I2) 

Idag tycker jag att jag är lika viktig och bra som alla andra. (I4) 

Under intervjun fick informanterna frågan om deras syn på relationen mellan kurser i självledarskap och 
konsumtion. Frågan förstods på olika sätt. I1, I4 och I7 fick kursen betald av sin arbetsgivare. I7 
formulerar sina tankar kring att arbetsgivaren betalat kursen:  

Priset tycker jag var väldigt billigt med tanke på den effekt det gav. Jag fick stor nytta av 
den men även min arbetsgivare. Jag jobbar smartare och mer effektivt nu. Det har 
betalat tillbaka kostnaden för kursen flera gånger om.  

Till skillnad från I7 betalade I2 kurskostnaden själv. I2 upplevde värdet som högre än priset och 
formulerar det så här:  

När jag gick min första kurs i personlig utveckling reagerade jag över priset. Nu när jag vet vad 
de ger mig tycker jag inte att de är dyra längre. Värdet i kurserna är mycket högre än det jag 
betalar. Jag blev snarare inspirerad att gå flera. 

I6 beskriver att medarbetarna på arbetsplatsen diskuterat värdet på kursen i relation till priset och hur en 
metod för att mäta dess inverkan efterfrågats. Värdet skulle betraktas som lågt om inte kursen gav 
långsiktiga beteendeförändringar.  

I1 berättar om hur hen noterat att vissa som går på en kurs i personlig utveckling går många och resonerar 
kring hur det skulle kunna bero på en övertro på vad kurserna kan ge i form av svar på livsfrågor. 
Relationen mellan kurser i självledarskap och konsumtion problematiseras och formuleras så här:  
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Många av kurserna i personlig utveckling kostar mycket och vill man nå längre kostar det 
ytterligare. Egentligen hade man kunnat tillskansa sig de här kunskaperna på egen hand men 
kursen ger ett utrymme och ramverk som i alla fall jag behövde för att nå dit jag är idag. Så på 
ett sätt kan man se det som att man lurar av människor pengar men på ett annat sätt kan man se 
det som att man ger människor en form och struktur där insikter och livsomvälvande upplevelser 
ges utrymme att komma. (I4) 

Man kan likna det vid en religion där man knyter an till en grupp människor som man känner sig 
trygg med. Det kanske inte är det värsta att betala för att fortsätta få den känslan. Jag har sett 
båda varianterna av personer som går många kurser och det ena tycker jag är helt ok och det 
andra blir problematiskt, speciellt när de själva tar på sig en roll att värva ännu fler kursdeltagare 
som ett sätt att ge tillbaka. De skulle lätt kunna ge för mycket i den utsatta situationen. (I1) 

I3 resonerar kring att utsatta människor skulle kunna tänkas fastna i ett dyrt sökande och vad det är som 
man faktiskt betalar för: 

Det finns naturligtvis alltid bruk och missbruk. Det kan man inte beskylla varan för. All info 
finns redan på nätet. Man kan säkert göra ett fantastiskt jobb själv med en sak som man betalar 
för är kompetens inom området, exempelvis relevanta följdfrågor. Det kan göra att processen går 
snabbare eller blir lättare. Alla tjänster kostar ju när man tar hjälp av en utbildad och kompetent 
person. Men det värdet kan vara svårt att se eftersom produkten inte är fysisk.  

7 ANALYS 
7.1 Upplevelser av kursen i självledarskap 

En av studiens frågeställningar relaterar till informanternas upplevelser av kurserna och vad som varit 
mest betydelsefullt. Från deras berättelser framkommer att kursen i självledarskap inte är en isolerad 
händelse, den knyter an till många aspekter. För att förstå deltagarnas beskrivningar kan man ser det 
som en struktur, en berättelse, vilken kan illustreras som ett före, under och efter kursen. Tiden före 
innehåller livskris och förväntningar. Tiden under finner vi lärande och gemenskap. Upplevelser knutna 
till tiden efter kursen kan skildras som ”en bättre version av mig själv”. 

7.1.1 Före kursen 

Tiden innan kursen upplevdes som en krisartad livssituation på olika sätt. I5 berättar om känslan av att 
ha en blöt filt över sig. Liknelsen handlar om att känna sig begränsad och tyngd i livet.  

Förväntningarna på kursen berörde främst en längtan efter att kunna skapa förändringar, av sig själv 
eller i sitt liv. Vissa informanter beskriver hur en förändringsprocess redan påbörjats innan kursen, och 
hur den var ett steg i en större personlig utveckling, vilken också fortgick efter kursens slut.  

Graden av motivation att gå kursen anses avgörande för hur väl informanternas förväntningar 
uppfylldes. Därför betraktas tidpunkten för när i livet man valde att gå kursen som särskilt viktig. I1 
resonerar kring att man inte kan bli inknuffad i en så pass utmanande situation och hur viktigt det då blir 
med kursens tajming i livet.  
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7.1.2 Under kursen 

Centrala teman för upplevelserna från kursen är gemenskapens kraft, genomgripande förändringar och 
fördjupad självinsikt. Upplevelsen av kurstillfället gjorde starkt intryck. I2 beskriver kursdagarna som 
de mest betydelsefulla i livet.  

Uppfattningen om vad självledarskap innebär kan formuleras med en liknelse av syrgasmasken på 
flygplan, den man behöver ta på sig först innan man kan hjälpa andra. I överförd bemärkelse innebär det 
att man måste få ut det man behöver av livet för att må bra innan man kan leda sig själv eller andra. 

I7 uppfattade självledarskapskonceptet som unikt och tilltalande eftersom metoden utgick från 
livssituationen och redogjorde systematiskt för hur man skulle gå till väga. I7 beskrev upplägget som 
konkret, tydligt och motiverande. 

Resultatet visar att upplevelsen av kurserna i självledarskap betraktas ha ett samband med lärande, både 
ett individuellt och kollektivt. I materialet finner vi tre viktiga aspekter till informanternas 
lärandeprocesser under kursen: gemenskapens kraft, språkets samverkan med reflektion och att faktiskt 
göra/träna. Gemenskapen lyfts fram som oerhört betydelsefull och en viktig faktor. 

7.1.3 Efter kursen 

Genomgående ämnen för vad informanterna upplevt som mest betydelsefullt efter kursen är en 
fördjupad kontakt med sig själv, större förmåga att utforma livet i enlighet med den egna viljan och 
långsiktigt hållbara resultat som ökat livskvalitén. I5 beskriver att synen på sig själv, som offer, 
förändrats till att nu känna makt över livet och sina val.  

Kursen i självledarskap betraktas som en viktig nyckel till I5:s förändrade känsla inför sig själv och 
livet. Förmågan att kunna välja och utforma livet efter eget tycke är centralt i det som beskrivs som mest 
betydelsefullt. Känslan av egenmakt är dominerande i resultatet. I2 exemplifierar det genom att berätta 
att hen nu är en bättre version av sig själv. 

Tyngdpunkten ligger i upplevelsen av en förändrad identitet efter kursen. I4 beskriver hur synen på sig 
själv ändrads dramatiskt under en helg. I7 berättar om en förändrad inställning till sin framtid och det 
egna valet. Identitetsförändringen handlar om förmågan att skapa det liv man vill men även en positiv 
utveckling av synen på det egna värdet. I2 vittnar om att nu anse att hen är lika värdefull som alla andra 
och hur det är lättare att vara sig själv med hjälp av de verktyg och tekniker som kursen givit.  

Det är svårt att dra slutsatsen om känslan att kunna vara sig själv och skapa det liv man vill kommer från 
just den här kursen i självledarskap, eller om den utvecklingen har influerats av även andra livshändelser. 
Det är också svårt att veta vilken roll den egna viljan att förändras spelar in.  

7.2 Lärande och identitet 

Alheit (1995) betonar att kriser, som skapar reflektion utanför bekvämlighetszonen, är viktiga faktorer 
i det biografiska lärandet. Som framgår av analysen (se 7.1.1) så finns det i materialets ”före”, olika 
kriser. Livskris och andra pressade situationer beskrivs under intervjuerna som upptakten till att gå en 
kurs i självledarskap. I4 skildrade sig själv som vilsen och frustrerad. I7 redogjorde för ett utgångsläge 
som inte kändes bra, på väg mot utbrändhet. I5 berättade om en förlamande känsla av en våt filt över 
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sig. I2:s utgångspunkt var ohälsa. De beskrivningarna illustrerar livskrisernas roll, vilka tvingade 
informanterna utanför sina bekvämlighetszoner, i och med beslutet att söka upp en kurs i självledarskap. 

I biografiskt lärande är historien tätt sammanvävd med framtiden och upplevelsen av den egna 
identiteten. Lärandet är alltid situerat och tolkas av ljuset det sker i (Alheit, 2018). Så kriser i ”föret” blir 
en del av den historia som informanterna bygger sin identitet på. Under en övning på kursen fick I4 
hjälp att se på sin historia, vilka värderingar som varit tongivande under positiva stunder och 
upplevelser. I4 beskriver hur det gav nya insikter om sin egen identitet, vem I4 varit, men också ville bli 
i framtiden. Den kunskapen använde I4 till att peka ut en ny riktning i sitt liv, där de viktigaste 
värderingarna alltid skulle vara närvarande, i största möjliga mån. I4 beskriver sin identitet som 
förändrad och fick hjälp med den förändringen under kursen. Det skedde i ett sammanhang, influerat av 
historien, vilket påverkade framtiden. Att först bli medveten och utvärdera, för att sedan revidera 
framtida beteenden är en typisk metod inom självledarskap, något som Neck och Houghton (2006) 
beskriver.  

I I7:s fall innefattade det kortsiktiga målsättningar, som att rensa hemma. När I7 lyckades med det 
skapades motivation att fortsätta. Det påverkade tanken om vad I7 var kapabel till i framtiden. Lärandet 
blev alltså situerat, skapat genom små framgångar som byggde upp en ny idé om vad en individ kan 
klara av. Det här illustreras av Manz beskrivning av hur motivation skapar bättre förutsättningar att 
kunna leda sig själv (Houghton & Yoho, 2005). Upplevelse av en växande tro på den egna förmågan 
genom mål och delmål visar också prov på självledarskapets naturliga belöningssystem, där man hittar 
motivation i delarna (Manz, 1986). 

Biograficitet som bygger livskonstruktioner, innefattar både det upplevda handlingsutrymmet och 
identiteten. Det sker i samspel med andra och individuellt (Alheit, 2018). Det här ges exempel på i 
informanters vilja att kursen skulle vila på en vetenskaplig grund. I3 och I5 betonade, var för sig, vikten 
av att kursen skulle ha ett vetenskapligt stöd. Viljan kommer från erfarenheter, vilka lagt grunden för 
informanternas livskonstruktioner. Ingen av dem ville identifiera sig som någon som gick en kurs utan 
vetenskaplig grund. I3 och I5 pekade ut att en av anledningarna var omgivningens acceptans, något som 
förtydligar att förhandlingen om handlingsutrymme och identitet sker i samspel med andra. 

Livskonstruktioner omfattar tanken om framtiden. Genom språket och reflektion påverkas uppfattningen 
om vad som en dag kan bli möjligt, vilket representerar drömmar om ett olevt liv (Alheit, 2018). Tankar 
och planer om framtiden innefattar oändliga valmöjligheter och drömmar om ett liv vi inte ännu levt. 
Efter att I2 första gången hört talas om vad självledarskap är och att man kan gå kurs för att lära sig, 
uppstod tankar och drömmar om framtiden. I2 tänkte ”Jag kan bli den person jag vill vara, en bättre 
version av mig själv”. Genom samtalat med andra och reflektion uppstod drömmen om att kunna 
påverka den egna identiteten. Föreställningen om att kunna bli en bättre version av sig själv låg till grund 
för att I2:s gick kursen.  

Erfarenheter spelar en viktig roll i identitetsskapande och det upplevda handlingsutrymmet (Alhiet, 
1995). I2:s skildring av att ha slängt allt sitt smink på grund av insikter från kursen belyser detta. Under 
uppväxten hade erfarenheter gjorts av att konformitet var positivt, där uppfattningen om att använda 
smink ingick. Lärdomar från kursen förändrade I2:s syn på sig själv och sitt eget värde. Det framkommer 
av beskrivningen att nu, efter kursen, känna sig tillräcklig. Den nya självbilden innefattade inte 
användande av smink och bidrog till beslutet att sluta med det 
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Det finns en betydelsefull växelverkan mellan språket och reflektion i det biografiska lärandet. 
Handlingsutrymmet integreras i det samspelet. Under intervjun beskriver I1 en utmanande övning under 
kursen. I1 valde att säga ”jag älskar dig” till sin bror. Under återberättandet kom I1 fram till att det var 
dags att säga det till honom igen. Genom att sammankoppla erfarenheter med samtalet kom den insikten 
till I1 eftersom hen vill vara en sådan som säger ”jag älskar dig” till sin bror.  

I7 ger också exempel på språkets betydelse för det egna lärandet och omskapandet av sig själv genom 
att beskriva sin användning av affirmationer, vilket upplevs som kraftfullt och positivt. Det här visar 
även på självledarskapets tankemässiga strategi om att positivt tänkande och självprat ökar individens 
välbefinnande (Neck & Houghton, 2006). 

”Bubblan” erbjöd en tillflykt från den fragmentariska vardagen. Det var kursens atmosfär och sociala 
samvaro, vilken utgjorde ett nytt och tryggt sammanhang. I ”bubblan” kunde kursdeltagarna ägna sig åt 
ett nyfiket utforskande och lärande om den egna identiteten. I4 poängterade att situationen och 
sammanhanget gjorde upplevelsen av kursen extra kraftfull och betonar att förväntningar förmodligen 
var en mycket viktig faktor. Ett annat exempel är I1:s resonemang om tajming, hur man behöver vilja 
gå kursen för att den ska bli givande. I3 konstaterar att man får ut olika saker av kurser i personlig 
utveckling beroende på vart i livet och i sin egen utveckling man befinner sig. I5 motiverar kursens 
tidpunkt i sitt liv som att “det var läge” och pekade på den längtan som fanns då av att utvecklas som 
person. Informanterna illustrerar vilken central del situation och sammanhang var för deras eller andras 
upplevelser av självledarskap. 

Det biografiska lärandet sker i spänningsfältet mellan, vad Alheit (2018), kallar för subjekt och 
strukturer. Subjektet är individen och strukturerna är faktiska eller sociala begränsningar, vilka vi 
anpassar oss efter på olika sätt. En individ kanske fått höra sedan barnsben att hen inte har läshuvud, 
och därför valt att inte studera på universitetet. Genom biograficitet bygger individen sina 
livskonstruktioner och gör, i den processen, erfarenheter som stärker tanken om att kunna påverka 
strukturella begränsningar (Alheit, 2018). Efter att ha läst på Komvux kanske individens tro på den egna 
studieförmågan ökat så mycket att drömmen om att börja studera på universitetet förverkligas. Då har 
individen omkonstruerat villkoren för sitt liv och påverkat en föreställning som hen förut anpassat sig 
efter (Alheit, 2018). I1 visar prov på det här när hen berättar om sin förändrade inställning till valets 
betydelse. I1 anser, nu för tiden, att allt är ett val. I7 beskriver också en utökad känsla av att kunna 
påverka sitt liv efter kursen, då den givit verktyg att ta ansvar istället för att hamna i en offerroll. Nu har 
I7 en ny identitet, någon som har makt över sitt liv. Ett annat exempel är när I5 framhåller vikten och 
betydelsen det haft att både undersöka sina egna och samhällets värderingar i jakten på att lära känna 
sig själv och betonar ett det behövs en trygg kontext för den typen av arbete. I5 lever idag ett liv som 
ligger i linje med de viktigaste värderingarna och beskriver att det inte längre känns som att hen har en 
våt filt över sig. Exemplen illustrerar hur informanterna omförhandlat sina livsvillkor även i ett större 
sammanhang. Genom biografiskt lärande har villkor som man förut trodde varit fixerade förändrats och 
de internaliserade strukturerna omförhandlats, vilket möjliggjorde en ny identitet. Utvecklingen kan gå 
åt båda håll. Det går inte självklart alltid bra. Att misslyckas och inte kunna åstadkomma vad man vill 
skapar obehag. I3 berättade om en skavande känsla som exempel på när man inte får det man vill av 
livet, vilket vittnar om att förhandlingar i spänningsfältet mellan subjekt och struktur även kan skapa 
ångest.  

Kurser i självledarskap kan alltså påverka identiteten. Anledningar till att man vill det kan vara livskriser 
eller en längtan efter att skapa en bättre version av sig själv. Nya beteenden kan också uppfattas som 
identitet, precis som I3 beskriver. Självledarskap bygger på att skapa motivation för individens ökade 
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förmåga att uppnå personliga mål, vilket också kan ha en inverkan på ett grundläggande personligt plan. 
Kurser i självledarskap kan påverka individen att förankra idén om sig själv som ”en sådan som lyckas 
med saker”. Men vad händer om en individ inte lyckas leva upp till den nya identitetens förväntade 
framgång? Man kanske inte klarar av att rensa hemma eller omförhandla sitt upplevda 
handlingsutrymme. I3 beskriver det som en skavande känsla. Självledarskapskurser kan då även skapa 
ångest och oro. 

Graden av motivation att gå kursen är centralt för upplevelsen och dess inverkan på livet i stort. 
Livssituationen är därför avgörande. Livskris kan vara en anledning att gå en kurs i självledarskap. En 
annan anledning kan vara tanken om att kunna skapa en bättre version av sig själv. Kursen kan ge hjälp 
med att göra en nulägesanalys, vilken ligger till grund för planering av framtida önskvärda beteenden. 
Självledarskap bygger på att skapa motivation för individens ökade förmåga att uppnå personliga mål. 
Det kan göras genom att ta tag i små arbetsuppgifter för att sedan successivt ta tag i större, eller genom 
att reda ut vilka beteenden som ligger i linje med sina djupaste värderingar och forma livet efter dem. 
Kursen i självledarskap förankrar individens egna reflektioner genom att uppmuntra till samtal och 
diskussion, vilket i sin tur kan ge nytt syre åt det egna reflekterandet. 

7.3 Konsumtion och identitet 

I ett konsumistiskt samhälle är själva konsumtionen det som värderas högst. Individer har övergått till 
att betrakta andra och sig själva som varor med ett marknadsvärde, vilket kan maximeras genom 
konsumtion. Olika konsumtionsmönster ger oss olika identiteter. Det handlar lika mycket om vad man 
inte köper som vad man köper. Att välja rätt är en eftersträvansvärd konst, som har ett värde i sig 
(Bauman, 2008). Den här effekten framkommer indirekt i informanternas berättelser. Uttalanden som 
”investera i sig själv” och ”nu är jag lika värdefull som alla andra” innefattar implicit en värdering om 
det egna marknadsvärdet. Värdeökningen av det egna varumärket, genom konsumtion av kurser i 
självledarskap, kan uppnås på två sätt. Det kan ge värdefulla kunskaper eller en värdefull livsstil. Båda 
varianterna av kursernas värde kan användas för att skapa identitet. Informanterna kan, genom att 
konsumera självledarskapskurser, antingen få en identitet som välmående eller en som ”den som går 
kurser i självledarskap”.  

Uppfattningen om vart värdet ansågs ligga varierade. I2 och I7, ser priset för kursen i självledarskap 
som lågt i förhållande till dess inverkan på deras liv och välbefinnande. Värdeökningen av det egna 
varumärket gör då I2 och I7 till personer som är beredda att investera i sitt eget välmående. I1 beskriver 
kursernas verktyg och tekniker som så värdefulla att de används dagligen även fast det gått flera år. Det 
kan ses som ett uttryck för att värdet betraktas ligga i varan. I1 har alltså konsumerat sig till en kompetens 
som är så värdefull att hen behöver använda den varje dag. I5 och I3, som betonade vikten av att 
kursinnehållet skulle vila på en vetenskaplig grund, kan betraktas som ett sätt att differentiera sig. Att 
varans värde låg i den handlingen det innebar att gå kursen. I5 och I3:s nya identitet signalerar då till 
andra att de inte bara går kurs i personlig utveckling, de vill inte heller gå vilken kurs som helst. Det här 
ger exempel på att konsumtionssamhällets inverkan på identitetsskapandet handlar om vad man 
konsumerar men även inte konsumerar. 

I1 resonerar kring risken att individer fastnar i ett konsumerande av kurser, eftersom de inte tycker sig 
hitta hela vägen fram eller bli klara. Det knyter av till Baumans (2008) beskrivning av hur snabbt 
växlande moden driver på konsumtionen. När individen aldrig blir färdig, måste denne fortsätta 
konsumera kurser för att upprätthålla kursens inverkan på identiteten. I1 betraktar det inte som ett stort 
problem eftersom individer med det konsumtionsmönstret lika väl hade kunnat utföra den jakten i andra, 
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kanske sämre, sammanhang. Det här kan ses som ett uttryck för I1:s uppfattning om relationen mellan 
gemenskap och konsumtionens ofrånkomliga närvaro. Självhjälpskurser, som konsumtionsvara, kan då 
bli ett svar på en längtan efter sin plats i gemenskapen. I1:s beskrivning av ”att inte bli färdig med sin 
egen process” kan lika gärna förstås som att det inte är går att skapa en fast identitet genom konsumtion. 

I2 ansåg först att priset på kursen var högt och beskriver hur den inställningen förändrats. Efter kursen 
kände sig I2 snarare inspirerad att gå flera kurser eftersom upplevelserna och insikterna från kursen haft 
en så pass betydelsefull inverkan på välbefinnandet. Oavsett om värdet på självledarskapskurser 
representeras av kunskapen eller livsstilen de ger kan kurserna användas för att ”hänga med” eller hitta 
sin plats. Konsumtionen blir ett verktyg för att hantera vardagen och längtan. I2:s inspiration att 
konsumera fler kurser kan ses som ett uttryck för ”slit-och-släng-samhället”, där man kan öka sin 
identitets marknadsvärde genom ytterligare konsumtion. Oavsett så hjälper kurserna I2 att navigera i 
samhället på ett sätt som gör att hen “får vara med”. Det kan ha ett värde för individen eftersom det ger 
en identitet. Ur ett konsumistiskt perspektiv konsumerar I2 till sig ny identitet, för att få ”vara med”. 

Det är inte bara växlande moden som kan vara en drivkraft till konsumtion, även samhällsideal spelar 
en stor roll (Bauman, 2008). Exempel på samhällsideal kan vara att man ska vara frisk, rik och lycklig. 
I7 önskade verktyg att uppnå personliga mål. Om målsättningarna ständigt förändras, på grund av 
skiftande samhällsideal, blir de personliga målen ouppnåeliga. Det innebär att individen behöver 
fortsätta att konsumera kurser för att svara upp mot de skiftande idealen.  

Det behöver inte bara vara individen som ska leva upp till krav från samhället. Samhällsideal kan också 
gälla villkor på arbetsmarknaden. Det kan innebära att arbetsgivaren skickar medarbetaren på kurs, 
vilket I6 fick erfara. Självledarskapskursen lär medarbetaren om arbetsgivarens förväntningar. Det här 
speglar Baumans (2008) resonemang om att skiftande ideal driver på konsumtion på flera samhällsplan. 
Det speglar också vad som nämns i bakgrunden till studien, att arbetsmarknaden hårdnat (Neck & 
Houghton, 2006) och att medarbetare därför sporras att ta ett större självständigt ansvar på arbetet 
(Mintzberg, 1979). Medarbetare blir, i det här fallet, några som behöver upplysas. Arbetsgivarens 
uppmuntran att gå kursen kan förstås som en tydlig signal om förväntningar på medarbetarens beteende, 
som att exempelvis inte sjukskriva sig. 

Tiden i bubblan var inte fragmentarisk. Informanterna fick ta del av en ofragmentarisk 
helhetsupplevelse. Det talades om ”bubblan” och om hur den gav en paus från vardagen vid kurstillfället. 
Det gav utrymme för reflektion och att betrakta sin historia, men även att planera sin framtid. Det 
beskrevs av informanterna som en värdefull upplevelse och avgörande för arbetet med sitt 
självledarskap. ”Bubblan” bjöd på en tillfällig tillflykt från den fragmentariska tid som råder i det 
konsumistiska samhället. I bubblan skapades till och med tid för mellanrum. I3 resonerade kring att 
personlig utveckling inte sker linjärt eller under den tid som vi avsett för just detta och betonar att 
personlig utveckling behöver tid. I5 berättade att det var i ”mellanrummen” under kursen som mycket 
av det mest värdefulla hände. Informanternas olika upplevelser av tid i relation till kursen i 
självledarskap bekräftar att det ligger något i Baumans (2008) resonemang om tid, eftersom 
informanterna upplevde pausen i ”bubblan” som värdefull tid där de fick möjlighet att skapa sina 
identiteter. 

Bauman (2008) understryker allvaret med konsumtionen och beskriver hur man kan få underkänt i 
konsumtionstestet, ett betyg i form av socialt utanförskap, som ges till den som är kritisk till rådande 
ordning. I relation till en persons identitet kan ett underkännande stärka identiteten. I5 är ett intressant 
exempel. Först befann sig I5 i en kris och beslöt sig för att gå kursen. Under kursen stärktes den egna 
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identiteten av att dela samhällskritiska tankar och funderingar. I5:s nya identitet och erfarenheter låg 
sedan till grund för en förändrad värdegrund och karriärsbyte. I5 såg förändringen som positiv. 
Identiteten stärktes av att kritisera rådande samhällsordning. Det är svårt att avgöra om I5:s deltagande 
i kursen är ett uttryck för en medverkan i konsumtionssamhället, identitetsformering eller själavård. 
Annorlunda uttryckt, det är oklart om känslan av livskris uppkom som en sund reaktion på ett samhälle 
som reducerar människors värde till varor och om I5:s grepp att avhjälpa krisen bidrar till och 
upprätthåller konsumtionssamhället, eller om det kanske bara är en del av att vara människa att utveckla 
sin identitet genom livskriser. Och behöver det ens finnas en motsättning mellan alternativen? Nu har 
I5 en ny stark identitet, men den har ett pris. Med den nya identiteten kommer oro för 
samhällsutvecklingen och miljöfrågor. I5 jobbar även, bland annat, ideellt. Det är inte bara en eventuell 
kurskostnad som behöver vara priset på en kurs i självledarskap. Det verkar som att I5, genom kursen, 
har konsumerat sig fram till en ny identitet men att fakturan kommit i efterskott. 

En aspekt av frågeställningen om kurser i självledarskap är ett upprätthållande av konsumtionssamhället 
är att I4 och I5 själva börjat leda kurser i ämnet. De gör det ideellt med en tro om att världen skulle bli 
bättre, mindre polariserad och mer stabil, om människor ägnade sig åt att jobba med sitt självledarskap. 
Det tyder på en altruistisk inställning till sin egen roll i sammanhanget, något som talar emot idén om 
att vi reducerat oss själva till varor som hellre byts ut än lagas och vårdas. Bauman (2008) menar att 
identifiera sig själv och andra som varor urholkar mänskliga egenskaper som empati och humanism. I5 
understryker sina värdestyrda drivkrafter bakom arbetet. Ett av skälen är att I5 tycker sig se att kurserna 
skapar värden som medkänsla och medmänsklighet hos deltagarna. Det är dock en ny identitet som I5, 
på ett sätt, konsumerat sig till. Det här är ingen kritik mot informanternas altruism utan ett sätt att förstå 
hur konsumtionssamhället fungerar och återskapar sig själv. Bauman (2008) behöver nyanseras. 
Konsumtion är inte bara att betala, priset kan också komma i form av saker man inte får, exempelvis 
utebliven lön eller del i den konsumistiska gemenskapen.  

I3 och I2 jobbar också med att lära ut självledarskap, men i motsats till I4 och I5, tar de betalt för det 
arbetet. I2 beskriver sin personliga utveckling från att ha trott att livet och sitt dåliga mående bara var 
att acceptera till att tänka att man kan påverka sitt mående och bli den man vill vara, en bättre version 
av sig själv. Hen jobbar idag deltid med att hjälpa andra till den insikten.  

Bauman (2008) beskriver en inflation i tillfredställelse av konsumtion. Den härliga känsla som 
informanterna beskriver att de tagit med sig efter kursdeltagandet är av en avtagande karaktär. I3 
resonerar kring risken med att individer spenderar pengar på kurser som uppmuntrar kursdeltagaren att 
köpa fler kurser och hur det inte behöver ses som ett uttryck för varans kvalité. Varan kan mycket väl 
ha en hög kvalité men på grund av inflationen i känslan kommer individen att vilja konsumera mer. Det 
exemplifierar I2 när hen beskriver hur välmåendet var på topp direkt efter kursen och hur den känslan 
klingade av under loppet av ett par veckors tid, men även av att hen nu kände sig inspirerad att gå fler 
kurser. I3 resonerar också om att alla tjänster av kompetent och utbildad personal kostar och ifrågasätter 
varför man inte skulle ta betalt för kurser i självledarskap. Den konsumistiska cykeln är omaskerad i 
I3:s tankegång. Det stämmer att en varas kvalitet inte behöver återspeglas i huruvida den missbrukas 
men det är väl värt att problematisera ett sådant påstående. Det intressanta är att identitet skapas genom 
konsumtion. Att ständigt investera i sig själv för att bli bättre är, som Bauman (2008) betonar, ett 
omöjligt projekt eftersom en människas värde aldrig kan illustreras genom konsumtion.  

Informanternas inställning till att ta betalt för den här varan skiljer sig åt. Det är en mångfacetterad fråga 
om självledarskapskurser, kostnadsfria eller ej, är ett upprätthållande av konsumtionssamhället eller ett 
rationellt sätt att vårda livskriser och hitta sin sanna identitet. I4 uttrycker att man antingen kan se det 
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som att lura av människor pengar eller som ett erbjudande om en plats där livsomvälvande upplevelser 
kan skapas. Resonemanget belyser frågans komplexitet. 

Kurser i självledarskap kan betraktas som identitetsskapande verktyg. Går man en kostnadsfri kurs blir 
man någon som inte deltar i konsumtionshetsen men riskerar å andra sidan att bli ifrågasatt. Får man 
kursen betald blir man en sådan som blir bjuden, men kanske inte heller kan välja. Betalar man för en 
kurs blir man någon som investerar i sig själv, men å andra sidan lite fattigare och eventuellt besviken. 
Enligt Baumans (2008) resonemang blir slutsatsen att konsumtionen av kurser i självledarskap påverkar 
identiteten lika mycket, oavsett vem det är som betalar eller om varan är kostnadsfri. Vi är alla en del i 
konsumtionssamhället. Det innebär att vi påverkas av och påverkar identiteten genom 
konsumtionsbeteendet. 

Kursens upplevda värde kan betraktas ligga i de verktyg och kunskaper som lärs ut, men även i 
handlingen det innebär att gå en kurs. Som exempel ges den tidsmässiga paus kursen skänkte till 
kontemplation. Långsiktiga beteendeförändringar, kapacitet att uppnå personliga mål och en 
vetenskapligt grundad teori är centrala faktorer för kursens upplevda värde. Oavsett, så ger kursen en 
känsla av att ”hänga med” för att svara upp mot samhällets krav, både kunskaps- och livsstilsmässiga. 
Synen på kommersialiseringen av personlig utveckling varierar. Det finns en medvetenhet om svaga 
individers risk att utnyttjas, men också en inställning till att kurser i självledarskap kanske inte är den 
värsta varan att missbruka och att eventuellt missbruk inte ska ses som ett uttryck för varans kvalitet. 
Kostnaden för kursen betraktas som låg i förhållande till dess upplevda värde i form av positiv inverkan 
på livet. Även arbetsgivare använder sig av kurser i självledarskap för att dra vinning av dess förmåga 
att ingjuta motivation hos individen, vilket kan ses som ett uttryck för en allmän samhällsutveckling av 
en arbetsmarknad som behöver mer motiverade och ansvarstagande arbetare, men även som ett tecken 
på att branschen kommer att behöva specialisera sig mot olika målgrupper. Eftersom vi alla är en del av 
konsumtionssamhället, där identiteten formas av konsumtionsmönster, är kurser i självledarskap 
identitetsformerande oavsett om kursen hade en monetär kostnad eller inte. 

8 DISKUSSION 
8.1 Resultatdiskussion 

Resultatet visar att kursdeltagandet användes som ett verktyg för att avhjälpa en livskris. 
Kursupplevelsen beskrivs som omvälvande och livsberikande. Kursen gav informanterna långsiktigt 
hållbara verktyg och tekniker, men även ett tryggt sammanhang att orka jobba med sig själv i. 
Gemenskapens kraft och betydelse för upplevelsen är ett genomgående tema i hela resultatet. De mest 
betydelsefulla upplevelserna av kursen beskrevs som en förbättrad relation till: det egna valet, sin 
identitet, kapacitet att skapa beteendeförändringar och att ha lärt känna sina personliga värderingar.  

Självledarskapets relation till identitet förstods som synonymt med att leva i linje med sina personliga 
värderingar. Anledningen till den initiala livskrisen beskrivs bero på förvirring kring de innersta 
värderingarna. Genom värderingsarbetet på kursen fick informanterna hjälp att hitta sina viktigaste 
värderingar, vilket lyfts fram som identitetsformerande. Det beskrivs givit en ökad livskvalitet efter 
kursslut. Relationen mellan lärande och självledarskap skildrades genom att peka ut lärandet under 
kurstillfället som en process i växelverkan mellan kommunikation och reflektion. Det biografiska 
lärandet på kurserna beskrevs givit insikter om hur man lärt sig och vilken viktig roll andra människor, 
språket och eftertanke hade i den processen. Konsumtionens relation till självledarskap beskrevs genom 
resonemang kring värde. Kursens kostnad och värdet i kursinnehållet vägdes mot varandra. Resultatet 
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visar att självledarskapskurser konsumeras för att bli den man vill vara, kanske till och med en bättre 
version av sig själv. 

8.1.1  Upplevelsen av självledarskap 

Hur pass motiverade informanterna var att gå kursen i självledarskap uppges som en avgörande faktor 
för dess inverkan på livet. Det tyder på att konceptet passar högt motiverade personer. Kanske inverkan 
blir så stor eftersom man vill/behöver att den ska ha det. Det innebär att kurser i självledarskap behöver 
kursdeltagare som redan vill leda sig själva, något som också redovisades i resultatet. Det fanns 
informanter som redan hade påbörjat en resa i personlig utveckling och befann sig i en livskris. Det 
skulle kunna innebära att behovet och viljan att få till en förändring i sitt liv var så stark att kursen i 
självledarskap användes som en förevändning snarare än ett verktyg. Om man dessutom betalat för 
kursen skulle ”investeringen i sig själv” kunna förstärka den dynamiken. Kanske man hade fått samma 
goda synergieffekter av att ha börjat i ett fotbollslag eller teatergrupp, där man också får en stor dos 
gemenskap och möjlighet att jobba med sig själv. 

Anledningen att gå kursen eftersom man vill skapa en bättre version av sig själv kan betraktas som en 
övertro på vilken inverkan en kurs kan ha på en människas liv. Det vittnar om en inställning till sig själv 
som ofullständig. Den inställningen skulle kunna komma från samhället och självhjälpsbranschen. Det 
innebär då att gå en kurs i självledarskap sakta men säkert kommer nära den föreställningen om det egna 
värdet som ”obearbetad” människa och ett ökat behov av att gå ytterligare kurser eller jobba med sig 
själv på olika sätt. Ett ökat intresse för personlig utveckling leder då till ett ökat behov av att få stöd med 
det, något som ligger i självhjälpsbranschens intresse. 

Å andra sidan vittnade informanter om en genomgripande omvandling med hjälp av kursen och betraktar 
den som bland det bästa de gjort i sitt liv. Kursen beskrivs med hyllningar och studien är full av exempel 
på, vad informanterna tycker, konstruktiva arbetssätt och positiva efterföljder. Manz (1986) beskriver 
hur självledarskapets främsta syfte är att skapa motivation och kapacitet att uppnå personliga mål. 
Informanternas beskrivningar av hur kursen påverkat deras liv matchar onekligen den beskrivningen. 
Det förs resonemang om att det här är kunskap som borde läras ut i skolorna eller i andra större 
sammanhang. Det finns ett värde i att utforska om erfarenheterna är generaliserbara, om andra också 
skulle kunna ha nytta av kurser i självledarskap.  

8.1.2 Upplevelsen av lärandet och identitet 

Livskriser leder till utveckling genom reflekterande utanför bekvämlighetszonen och utgör därför en 
viktig del i identitetsskapandet (Alheit, 1995). I resultatet framgår att livskris kan vara en anledning att 
gå kurser i självledarskap. Frågan är vad andra i liknande läge gör för att hantera livskriser. Finns det 
alternativ, kurser eller verktyg, som skulle kunna ha minst lika god inverkan på en människa i kris? De 
flesta människor har olika omfattande livskriser genom livet men alla går inte en kurs i självledarskap. 
Man kan komma på fötterna igen efter en livskris på olika sätt men de verktyg som kurserna lär ut verkar 
bidragit till att informanterna snabbt fått en uppfattning om vart de befann sig, vart de ville och hur de 
skulle göra för att ta sig dit. Det kan tänkas gjort processen lättare och snabbare. 

En uppfattning som skildras i resultatet är att kursdeltagandet upplevts som livsberikande och 
gruppgemenskapen framhålls som en viktig faktor. Gemenskap kan förvisso upplevas i många olika 
sammanhang men min tolkning är att informanterna sökt sig till en kursarrangör med ett kursupplägg 
som passade dem och deras olika personlighet. Det var sammanhang som man ville identifiera sig med, 
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vilket torde göra processen med att våga utvecklas lättare. Det skulle visserligen kunna göras genom att 
till exempel flytta, byta jobb eller partner. Men vad kursen i självledarskap gav informanterna var en 
effektiv och tydlig strategi att förändra sig själva i den riktning de ville, i en trygg miljö där de kunde 
känna samhörighet och acceptans i. Komplexiteten i att skapa och omskapa sig själv via biografiskt 
lärande kvarstår men min tolkning är att informanternas främsta anledning att beskriva kursen som så 
livsberikande handlar om ett stöd och vägledning genom processen. Det var också en slutsats som drogs 
om informanternas förväntningar på kursen innan de påbörjat den. I informanternas fall har kurserna i 
självledarskap kunnat svara upp mot deras förhoppningar och blivit ett verktyg att ta sig ur en livskris. 
Stöd och uppmuntran lyfts upp som en viktig del i upplevelsen av kursen, något som Bäcklander (2019) 
bekräftar har en positiv inverkan på upplevelsen av självledarskap. Det kan tolkas som att 
sammanhanget, stödet och uppmuntran spelat en stor roll i hur informanterna värderade konceptet 
självledarskap. Det är dock svårt att utröna vilken inverkan positiv förstärkning haft på informanternas 
upplevelse av kursen. Behovet av verktyg och strategier för att undersöka vilken inverkan en kurs i 
självledarskap kan ha haft på en individs liv blir tydlig. Neck och Houghton (2006) betonar att en 
mätskala behövs och kan vara en orsak till att det finns relativt lite forskning på området. Det har blivit 
tydligt i den här studien att upplevelsen av kursen ses som positiv men med en mätskala skulle vi kunnat 
få svar på hur positiv samt vilka faktorer som bidragit till det. Min tolkning av kursens stödjande och 
uppmuntrande del i upplevelsen är att den är stor och att informanternas sätt att uttrycka det kan ses i 
hyllandet av gemenskapen. 

Språket framträder i resultatet som en viktig faktor till informanternas positiva beskrivningar av 
kursupplevelsen, något som Mayfield, Mayfield och Neck (2017) visar på i sin studie. Forskarna redogör 
för hur ett positivt språkbruk gynnar utövandet av självledarskap. Hur vi pratar om något påverkar med 
andra ord attityden och förutsättningarna för upplevelsen. Det kan tolkas som att kursledarnas och 
informanternas sätt att samtala med varandra och om kurskonceptet påverkat upplevelserna. Det skapade 
troligtvis goda förutsättningar för en positiv inställning och känsla av tillfredställelse och lyckande. 
Informanterna beskrev en växelverkan mellan reflektion och samtal, vilket kan tolkas som språkets 
avgörande roll för lärandet och utövandet av självledarskap. Även själva återberättandet av upplevelsen 
av kursen kan påverka hur minnet upplevs, något som återspeglas i Slabon, Richards och Dennens 
(2014) studie om hur minnen påverkas av att uttrycka dem. Det blev tydligt i den här studiens resultat 
när informanter lyfte intervjutillfället som upplyftande och positivt. Det kan tänkas att samma inverkan 
kan ta plats även vid andra tillfällen då informanterna berättar om sina upplevelser från kursen och dess 
inflytande på deras liv. Sesen och Tabaks (2017) studie visar dock att motiverande självprat inte har en 
positiv inverkan på utövandet av självledarskap. Detta kan tolkas som att samtal och gemenskap bidrar 
till en positiv upplevelse, snarare än självreflektion. Något som informanternas ihärdiga betoning av hur 
viktig gemenskapen varit för hela kursupplevelsen kan tyda på. 

Precis som Alheits (2018) teori om biografiskt lärande säger oss så sker lärandet på ett dialektiskt och 
situerat sätt i samspel med en rad olika faktorer, allt från tanken om oss själva till i förhandlingar med 
andra på flera nivåer. Precis lika komplext kan tänkas att reda ut vilken roll en kurs i självledarskap haft 
i och på informanternas liv. Deltagarna gick in i kursen från olika utgångspunkter, livssituationer och 
tankar om sig själva och relation till omvärlden. Informanterna har även gått olika typer av kurser eller 
kurstillfällen med varierande kursupplägg och förståelse av begreppet självledarskap. Trots det visar 
resultatet på att kursen upplevts som livsberikande, vilket haft en god inverkan på välbefinnandet och 
livskvalitén. Situation och sammanhang är förmodligen viktiga faktorer för kursens inverkan på livet 
men det här tyder på att många olika människor, i diverse livssituationer, kan dra nytta av en kurs i 
självledarskap. Central i den frågan är dock att graden av motivation till att gå kursen spelar roll för 
vilken inverkan den sen hade på livet.  
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Självledarskap som modell används både av privatpersoner och inom arbetslivet. I7 fick kursen betald 
av sin arbetsgivare och vittnar om att de personliga framgångarna också haft en positiv inverkan på 
jobbet. I6 gick också kursen via sin arbetsgivare, men sökte inte upp tillfället på eget initiativ och vittnar 
inte om samma omfattande inverkan på sitt liv. I2, som sökte upp kursen och betalade för den själv 
berättar att den haft en enorm inverkan på välbefinnandet och förmågan att uppnå personliga mål. Det 
här förtydligar att kursers inverkan och kapacitet att skapa lärande kan bero av både frivillighet och 
ekonomi. Granberg (2010) beskriver hur forskningsområdet betonar den kontextuella nivåns avgörande 
roll för lärande och vikten av omständigheter och sammanhang, som exempelvis en individuellt avvägd 
och anpassad pedagogik. Följaktligen kräver kurser i självledarskap olika kursupplägg för olika 
målgrupper. Kanske tvingar den ökande efterfrågan kursarrangörer att specialisera sig. Det kan tänkas 
resultera i en gren som fokuserar på existentialism och en som är mer anpassad efter organisationers 
behov av glada arbetare som känner motivation inför sina arbetsuppgifter. Den här troliga utvecklingen 
stöds av Manz (2015) som betonar behovet av en mer tidsenlig förnyelse av konceptet självledarskap. 
Det behövs för att kunna förhålla sig till olika nya sociala förhållanden. Internet hade exempelvis inte 
en lika framträdande roll i samhället då konceptet utvecklades. En utvecklad nisch av kurser i 
självledarskap som riktar sig till privatpersoner med fokus på, existentialism kan vi redan se idag 
(känslomässigt självledarskap). Konceptet beskrivs av Manz, Houghton, Neck, Fugate och Pearce 
(2016) och författarna menar att systematisk känslomässig reglering ökade välbefinnandet. 
Känslomässigt självledarskap fokuserar i högre grad på känsloreglering än det ”klassiska” 
självledarskapet. Särskilt intressant är konceptet eftersom den här studiens informanter uppgav 
obehagskänslor som incitament att gå kursen. Det tyder på att behovet av känsloreglering finns och 
efterfrågas.  

8.1.3 Upplevelsen av konsumtion och identitet 

Vi behöver fråga oss vart värdet betraktas ligga i kurserna och hur det värdet mäts. Vidare behöver vi 
också fråga oss om kurser i självledarskap bidrar till konsumtionssamhället eller om varan på marknaden 
bara är ett rationellt sätt att avhjälpa livskriser eller ägna sig åt själavård.  

De som sökt sig till kurser i självledarskap har enligt resultatet ett behov. Behovet kan ha uppkommit 
av individuella anledningar, så som identitets- och livskris, men även av påtryckningar från samhället. 
Den ökade efterfrågan av kurser i självledarskap speglar Baumans (2008) resonemang om människors 
vilja att tillhöra gemenskap och att det görs genom konsumtion. Vi vill köpa det som alla andra gör 
eftersom det ger en känsla av att ”få vara med”.  

Vart kommer känslan av vilsenhet och behovet av självförverkligande ifrån? För 50 år sedan fanns inte 
begreppet självledarskap och fokuset på personlig utveckling var inte lika kommersialiserat. Bauman 
(2008) menar att det bygger på konsumtionshets, jaget har omvandlats till en vara som ska köpas. 
Självhjälpsindustrin utlovar ”ett bättre jag”, vilket är lätt att tolka som en fantastisk vara. Och som vi 
vet har omsättningen ökat. Men vad ”ett bättre jag” innebär är tvetydigt och skulle kunna leda till 
förvirring och skapa en evig jakt efter ett ouppnåeligt ideal. Det finns en risk att ekonomiska intressen 
leder oss att tro att vi inte duger som vi är, alternativt att vi behöver bli något annat för att platsa i 
samhället. Till och med vår identitet behöver friseras med hjälp av konsumtion för att få vara med i 
gemenskapen och de krav som samhället ställer på oss. 

Det här speglar Baumans (2008) resonemang kring snabbt växlande moden som motor bakom 
konsumtion på flera samhällsnivåer. I6, som arbetar på en arbetsplats där man gick en 
självledarskapskurs kollektivt på arbetsgivarens initiativ inför en omorganisation, fick erfara det här. 
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Tiderna förändras och arbetsplatsen skulle övergå till ett så kallat öppet kontorslandskap med en rad 
förändrade arbetssätt. Arbetsgivarens agerande visar på hur förändrade ideal driver på konsumtionen av 
kurser i självledarskap, men det vittnar också om ett behov av en anpassning av kurserna. Kursarrangörer 
behöver då utveckla koncept och strategier för även omotiverade deltagare. Det kan komma att innebära 
mer tvingande incitament för medarbetarna som exempelvis självledarskap i lönegrundande kriterier. I 
det här fallet blir ansvarsförskjutningen inte bara ett krav om att va produktiv på jobbet utan även ett 
krav att byta sin identitet. Självledarskapskurser riktade till privatpersoner kan därför komma att 
utvecklas från löftet om ”ett bättre jag” till ”det här klarar du dig inte utan” och peka på 
arbetsmarknadens givna krav om självständig och självgående personal.  

Som ett tecken på att vi redan är på väg dit lyfter jag informanternas utgångspunkt, livskris. I2 vittnade 
om ett obalanserat ångestfyllt liv innan kursen och kände sig inspirerad att gå fler efter kursslut, då 
måendet förbättrats avsevärt. Oavsett om värdet betraktas ligga i de verktyg och tekniker som lärs ut 
under kursen eller om det ligger i den livsstil de representerar, att vara ”en sådan som går kurser”, kan 
det vara en adekvat bedömning av I2 att behöva gå fler kurser. Det behöver inte ses som ett uttryck för 
I2:s personliga behov utan snarare ett svar på samhällskrav om konsumtion och ständigt föränderliga 
eller ouppnåeliga ideal. I2 gör troligtvis bara vad som känns rimligt och logiskt utifrån de förutsättningar 
som givits. Samhällets signal är att du behöver konsumera och lära dig de verktyg som kurserna ger för 
att få vara med. I2:s vilja att gå fler kurser kan med andra ord vittna om en människosyn på samhällsnivå 
och kapitalistiska krafters inverkan på identitetsskapande. Något som särskilt skildrar detta är I2:s vilja 
att gå fler kurser när känslan av upprymdhet lagt sig sedan förra kursen. Identiteten behöver alltså 
återskapas genom ny konsumtion.  

Kostnaden för kurserna är också relevant att diskutera. Om det är frikopplingen från ekonomiska 
intressen som gör att vi kan se på självhjälpsbranschen som sund och inspirerande så innebär det att I5 
och I4, som tycks sett självledarskapets kärna om att skapa motivation och välbefinnande, verkligen 
förstått att arbetssättet handlar om att driva fram äkta inre värden och verktyg för att må bra. Men om 
självhjälpskurser ändå är problemet, eftersom de upprätthåller konsumtionssamhället med hjälp av 
ouppnåeliga ideal, hjälper inte deras ideella arbete. Problemet är då att kurserna ingår i ett 
konsumtionssamhälle som, dels pressar människor till ökad produktivitet, och dels kräver ett ständigt 
identitetsbyggande. Kostnaden är därför värd att problematisera. Självledarskap syftar uttryckligen till 
att öka individens produktivitet och I3 säljer det om och om igen. Är problemet att det kostar eller att vi 
har ett samhälle där ansvarsförskjutningen mellan arbetsgivare och arbetstagare sker? Oavsett det så kan 
gratiskurserna i värsta fall ändå bidra till konsumtionen, och kravet om att ständigt återskapa sin 
identitet. Och i bästa fall vara en värdefull jämnlikhetsskapande handling, som I4 och I5 gör till ett bra 
pris (gratis). 

Ansvarsförskjutningen på arbetsmarknaden gör att självledarskap och kurser för att lära sig konceptet 
behövs. Behovet skapas av ekonomiska intressen och genererar också kommersialiserade botemedel för 
de intresserade. Å ena sidan kan kurser i självledarskap ses som en livboj, vilken ger människor en chans 
att fungera i ett samhälle som, sakta men säkert urholkar människovärdet genom objektifiering. Å andra 
sidan kan kurser i självledarskap ses som ett uttryck för att ångest, oro eller en skavande känsla 
förpassats till individens egna ansvar att råda bot på genom konsumtion.  

8.1.4 Resultat i relation till teori  

Alheit (2018) redogör för det biografiska lärandet som en ständigt pågående process. Lärandet sker i 
skärningspunkten mellan tid, rum, struktur och den egna förmågan att reflektera och uttrycka sig. 
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Människor hittar mål och mening i processen, vilken konstrueras på ett dialektiskt sätt. Bauman (2008) 
visar även att tiden är fragmentarisk i ett konsumistiskt samhälle, vars främsta syfte är att konsumera. 
Det är en identitetsskapande process att konsumera och omsättningen i sig är viktigare än vad som 
konsumeras. Vi är alltså både lärande och kommunicerande varelser i ett komplext sociologiskt system 
där identiteten formas. Det kan tolkas som att processen, omsättningen och återskapandet av sig själv är 
viktigast. Alheit (2018) ger därmed svar på hur lärandeprocessen går till, men beskriver också hur olika 
faktorer samspelar och påverkar varandra. Baumans (2008) teori hjälper oss att förstå hur individens 
handlingar påverkar och påverkas av andra människor. Därför är Alheits (2018) och Baumans (2008) 
teorier adekvata att kombinera, eftersom uppmärksamheten riktas mot både individens utveckling och 
upplevda handlingsutrymme. Konceptet självledarskap kan därför inte enbart förstås som en individuell 
lärandeprocess utan också som en socialiseringsprocess på kollektiv nivå. Manz (1986) beskriver ett 
koncept, självledarskap, som berör individers identitetsskapande på flera olika nivåer. Självledarskapets 
främsta syfte att motivera individen att nå personliga mål och därigenom öka livskvalitén. Perspektivet 
som Manz (a.a.) ger analysen är en förståelse för hur individen ska kunna förvalta och upprätthålla 
konstruktiva handlingsmönster och tankebanor. Kapaciteten att skapa och återskapa sig själv kan tolkas 
som överordnat kursinnehållets förändrings- och lärandeprocesser. Kurser i självledarskap kan därmed 
betraktas som ett rekonstruerande av självuppfattningen.  
 
Den konsumtion som Bauman (2008) beskriver kan liknas vid den lärandeprocess som Alheit (2018) 
redogör för. Vi förstår och lär i stunden om och om igen, i en strid ström av fragmentariska ögonblick. 
I Baumans (2008) teori är omsättningen den viktigaste faktorn i konsumtionsbeteendet. Det kan liknas 
vid den ständigt pågående lärandeprocess som Alheit (2018) beskriver. Förnyelseprocessen kan därför 
betraktas som suverän. Den motivation som Manz (1986) beskriver ska hjälpa individen att leva ett mer 
produktivt liv speglar omsättningens förhöjda roll och egenvärde. Självledarskap syftar först och främst 
till att få fart på individen och fokuserar mer på riktningen än målet, vilket också kan tolkas som ”att bli 
till” är viktigare än vad som blir till. Utifrån det här resonemanget kan processerna i sig ses som 
upplevelsens egentliga kärna. Att befinna sig i rörelse kan betraktas som viktigare än kursinnehållet eller 
dess inverkan på informanternas liv. Något som tyder på det är att informanterna beskrev olika 
kursupplägg men den gemensamma nämnaren är beskrivningar av hur de omvandlats, förändrats och 
blivit till.  
 
Utifrån teorierna och Manz (1986) beskrivning om självledarskapets livsberikande syfte, tolkar jag 
processen och återskapandet av det egna jaget som den gemensamma nämnaren i studiens resultat. 
Annorlunda uttryckt, kurser i självledarskap kan betraktas som en individuell lärandeprocess, en social 
handling och ett uttryck för den kultur och det samhälle som individen befinner sig i. Men framförallt 
kan kurserna betraktas som ett kommersialiserat sätt att konstruera det egna jaget, om och om igen.  

8.2 Metoddiskussion 
8.2.1 Informanter och intervjuer 

Informanterna har alla deltagit i olika kurser med varierande längd och omfattning. Hur länge sedan de 
gått kursen skiftar också. Tre informanter känner varandra och fyra av dem jobbar med att lära ut 
självledarskap. Det finns alltså skillnader inom urvalsgruppen i dessa aspekter. Det kan ha påverkat 
resultatet, vilket troligtvis skulle ha blivit tydligare om urvalsgruppen gått samma typ av kurs eller att 
det passerat ungefär lika lång tid sedan kursslut. 
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En annan möjlig intervjustrategi hade varit ostrukturerade intervjuer (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
eftersom frågor i sig kan styra informanten och begränsa möjligheterna att få svar på mina 
forskningsfrågor. Efter att ha övervägt alternativen valde jag den semistrukturerade intervjuformen 
(a.a.). Den ger informanterna utrymme att reflektera och tänka fritt, men ger även mig möjlighet att 
beröra vissa relevanta frågor. 

Under intervjuerna gjordes de ansträngningar som metodlitteraturen föreskriver. Jag försökte skapa en 
förtrolig stämning, genom att bland annat tydligt informera om att intervjun skulle spelas in. 
Informanterna fick också, i största möjliga mån, bestämma vart och när intervjuerna skulle äga rum. 
Vidare har Vetenskapsrådets forskaretiska principer presenterats, både muntligt och skriftligt. 

När intervjuguiden var gjord och testad, innan de riktiga intervjuerna drog igång, upptäcktes brister. 
Frågorna rörande relationen mellan självledarskap, identitet, lärande och konsumtion, upplevde jag blev 
för vida eftersom de tolkades så pass olika av informanterna. Ibland förstods inte frågorna och fick 
därför förtydligas. En tanke med intervjuns semistrukturerade upplägg (Justesen & Mik-Meyer, 2011) 
var att informanternas egna tolkning av frågorna skulle vara talande i sig. Det finns anledning att 
ifrågasätta den strategin med tanke på studiens omfattning och tidsmässiga ram. Med en tydligare 
avgränsning hade studiens resultat kunnat bli tydligare. 

8.2.2  Brister i intervjuguiden och transkriberingar 

En brist upptäcktes i en av studiens, både intervju- och forskningsfråga. Särskilt frågan ” Hur beskrivs 
upplevelsen av att ha gått en kurs i självledarskap och vad i upplevelsen betraktas som mest 
betydelsefullt? ”. Delen av frågan som lyder ” …vad betraktas som mest betydelsefullt?” kan uppfattas 
som ledande. En ytterligare svaghet i formuleringen upptäcktes under studiens gång. Frågan ger inte 
svar på hur viktigt det betydelsefulla varit, bara att det varit betydelsefullt. Flera informanter uppgav 
ändå i vilken omfattning det mest betydelsefulla påverkat deras liv. Men det blev ändå en utmaning att 
förstå och utvärdera. En annan formulering kan tänkas givit studien ett tydligare resultat. 

Arbetet med att transkribera förfinades också, vilket bidrog till ett utvecklat arbetssätt under studiens 
gång. Utvecklingen kan ha medfört att jag behandlat intervjuerna olika, om än mer effektivt och korrekt 
mot slutet. Det kan inte uteslutas att arbetssättets utveckling påverkat studiens kvalité. 

8.2.3 Förslag till fortsatt forskning 

Bäcklanders (2019) studie, om självledarskapets inverkan på medarbetare, utfördes inom ramen för 
arbetslivet och organisationer. Det finns relativt lite forskning om självledarskap, speciellt med betoning 
på fritid och privatlivet, vilket bekräftas av Manz (2015). Den här studien ger ett bidrag till det området, 
genom att dess tyngdpunkt inte legat på informanternas direkta förbindelse till arbetslivet. Studiens 
tonvikt har legat på hela människan. Men fortsatt forskning inom området, privatlivet, kan ge ytterligare 
värdefull kunskap om exempelvis att hantera kursdeltagares förväntningar eller självledarskapets roll i 
olika samhällstrender. 

Med hänsyn till Alheits (2018) teori om lärande i relation till berättandet och studien Learning by 
restorying (Slabon, Richards & Dennen, 2014), vilken pekade på en ökad självinsikt och kapacitet till 
nytänkande av ett återberättande, vore det värdefullt med fortsatt forskning om berättandets roll för 
självledarskap. Det är av särskild vikt eftersom min studies resultat visade på att språkets betydelse var 
centralt för upplevelsen av lärandet i kursen (jämför med Sesen & Tabaks , 2017). Forskning på området 
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kan ge oss fördjupade kunskaper om lärande och språkets funktion inom självledarskap. Det kan ge 
inblick om exempelvis affirmationers potential eller hur samtal med andra påverkar identiteten.  

I syfte att komma åt självledarskapets kärna behöver den studeras med en annan lärandeteori, eftersom 
en biografisk analys ses i ljuset av det egna livet. För att en studie inte ska bli fragmentarisk skulle en 
longitudinell studie behöva göras, om biografiskt lärande används. Det kräver en uppföljning om 
exempelvis 10 år för att undersöka vad informanterna har för tankar och upplevelser kring kursen i 
självledarskap då. Transformativt lärande skulle vara lämpligt att använda sig av istället, speciellt för att 
studera kursinnehållens olika moment. Eftersom informanterna i min studie lyfte fram språket och 
gemenskapens betydelse i resultatet skulle jag föreslå en ny studie baserad på en transformativ 
lärandeteori med fokus på reflektion och dialog (Wilhelmson, 2005). Kunskaper från en sådan studie 
kan hjälpa oss att förstå lärandet under kurstillfället på ett mer fördjupat sätt. Det är viktigt eftersom 
privatpersoner och organisationer investerar pengar i självledarskapskurser och då är det av särskilt 
värde att reda ut hur lärandeprocessen ser ut och vad det kan tänkas ge konsumenten. 
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BILAGA 1: INTERVJUGUIDE  

Berätta kort om ditt arbete med ditt självledarskap/kursen. 

Berätta om varför du valde att arbeta med/gå en kurs i självledarskap. 

Berätta om förväntningar som fanns innan kursen/ditt arbete med självledarskapet.  

Berätta om hur du upplevde kursen/ditt arbete med självledarskapet (effekter, känslor). 

Berätta om hur du upplever kursen/ditt arbete med självledarskapet, nu en tid efteråt. 

Berätta om vad du ser som mest betydelsefullt från upplevelserna av kursen/ditt arbete med 
självledarskapet.  

Vad har du för tankar kring arbetet med ett självledarskap kopplat till ett lärande? 

Vad har du för tankar kring arbetet med ett självledarskap kopplat till identitet? 

Vad har du för tankar kring arbetet med ett självledarskap kopplat till konsumtion? 

Är det något mer som du vill tillägga? 
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BILAGA 2: MISSIVBREV  

Jag läser till beteendevetare på Mälardalens högskola och min C-uppsats ska handla om 
självledarskap. Med anledning av det vill jag intervjua personer som jobbat med sitt självledarskap 
genom att ha gått en kurs i ämnet. Syftet med studien är att bredda och fördjupa kunskaper om vad 
kurser i självledarskap kan ge människor. Det görs genom att lyssna till och analysera upplevelser. Jag 
vill studera vad människor tycker sig fått ut av arbetet och vad man själv anser varit mest värdefullt i 
den processen. Fördjupade kunskaper inom området kan hjälpa oss att förstå nyttan och förväntningar 
av kurser i ämnet. Med anledning av det kommer jag att intervjua ca. 5 personer. Intervjuerna kommer 
att vara semistrukturerade. Det innebär att det finns ett visst antal förberedda frågor men även 
utrymme för intervjupersonen att tala fritt om sina upplevelser. Tid och plats för intervjun, som 
kommer att ta cirka en timme, bestäms gemensamt. 

Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskaretiska principer. Det innebär att man deltar frivilligt, kan 
avbryta sin medverkan när som helst och att all information som samlas in enbart kommer användas i 
sammanhang som berör forskning. Intervjuerna och personuppgifter behandlas konfidentiellt. Det 
betyder bland annat att ingen obehörig får tillgång till materialet och att resultat presenteras på ett sätt 
som gör att man inte kan identifiera deltagarna. Efter att uppsatsen godkänts kommer den att finnas 
tillgänglig på DiVA, vilket är en databas för examensarbeten. 
___________________________________________________________________________ 

Har du gått kurs i självledarskap? Jag vill intervjua dig! Jag läser till beteendevetare och min C-
uppsats ska handla om självledarskap. Jag vill intervjua dig som gått kurs i ämnet, för att lyssna till 
dina upplevelser och vad som varit särskilt betydelsefullt i den processen. Syftet med studien är att 
undersöka vad kurser i självledarskap upplevs ge. Tid och plats för intervjun, som kommer att ta cirka 
en timme, bestäms gemensamt. Jag tar hänsyn till Vetenskapsrådets forskaretiska principer. Efter att 
uppsatsen godkänts kommer den att finnas tillgänglig på DiVA. Dela gärna mitt inlägg! 
___________________________________________________________________________ 

Hej! Tack för insläpp i gruppen! Jag är student och undrar om ni kan hjälpa mig? Jag läser till 
beteendevetare och min C-uppsats ska handla om självledarskap. Jag vill intervjua en person som gått 
kurs i ämnet, för att lyssna på hur upplevelsen var och vad som uppfattats som särskilt betydelsefullt i 
den processen. Syftet med studien är att undersöka vad kurser i självledarskap kan ge enskilda 
individer. 
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