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Förstå och jobba med 
självledarskap
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Säg den som inte har hört ordet själv-
ledarskap. I fler och fler sammanhang 
kommer begreppet upp. Självledarskap 
– är det ytterligare ett populärt buzz-
word eller är det något som vi måste 
förstå och jobba med? Läs mer i denna 
artikel av Karin Otterbjörk.

I rollen som utbildare träffar jag många personer från 
olika organisationer och nästan undantagslöst så kom-
mer vi in på självledarskap eller self leadership om det 

kommer från globalt håll. Att det är ett begrepp som i or-
ganisatoriska sammanhang säger sig vara nyckeln till att 
medarbetarna ska kunna arbeta i den komplexa miljö som 
fler och fler verkar i. 

Under hösten har jag mött ledare som lite frustrerat har 
brustit ut: ”Jag blir så trött på ordet! Ett så fluffigt ord, vad 
menas egentligen? Vad ska jag som chef göra för att mina 
medarbetare ska kunna utöva självledarskapet?” Och där 
börjar ofta vår diskussion om hur man kan göra för att ge 
begreppet tyngd och innehåll.

Metafor för självledarskap
Om man ska beskriva självledarskap med en metafor så 
beskriver uttrycket ”Var sätter du dig i bilen” det mycket 
bra om man tänker sig in i följande:

Tänk dig att du sitter i en bil, som är bara din, och du ska ge 
dig ut på en resa. Det är du som bestämmer vart du ska åka och 
vilken väg du ska ta. Det är också du som vet när du behöver 
tanka och fylla på för att ha energin ändå fram till målet. Under 
resans gång så kommer du att stöta på en del gupp i väggen och 
olika vägbyggen. Du får då hitta en annan väg eller tillfälligt 
sakta in för att ta dig över.

Ibland har du passagerare med dig och då får du ansvara för 
att ni tillsammans kommer överens om hur er är färd ska vara och 
att ni kommer till samma destination. Du är motiverade, proaktiv, 
tar ansvar och har kunskapen vad du behöver göra för att komma 
fram.

Självledarskapet 
ger individen frihet 

sam tidigt som det bidrar 
-

tioner där alla vet vad de 
ska göra och tar ansvar 
för det.



30   pharma industry nr 1-20

ledarskap

För mig beskriver denna metafor en stor del av vad själv-
ledarskapet handlar om.

Vikten av att inte sätta sig i baksätet och vara beroende 
av att andra tar dig dit du vill. Att vara beroende av andra 
kan leda till passivitet, sämre engagemang och ansvarsta-
gande samt ett allmänt sämre välmående.

Definitionen av självledarskap
Vid en snabb tanke kan man kanske tro att begreppet själv-
ledarskap är ett nytt påfund men så är inte fallet utan det 
har funnits som begrepp i många år. 

Den vanligaste definitionen är att kunna styra sina tan-
kar och beteenden mot mål (Byrant & Kazan 2012). Att för-
stå vad du ska göra och prioritera i vilken ordning det ska 
göras samt se till att du får bra förutsättningar för det. 

Självledarskapet introducerades som begrepp av Manz 
1986, som ett omfattande självinflyttande perspektiv som 
berör ledning av sig själv mot utförande av uppgifter som 
är naturligt motiverande. Det innefattar också att styra sig 
själv till att utföra de uppgifter som inte är naturligt moti-
verande men som ändå ska utföras.

Självledarskapet är en process där personer påverkar sig 
individuellt för att uppnå de uppgifter och mål de har. 

Varför behövs självledarskap?
Dagens arbetsliv kännetecknas av ett högt tempo och stän-
diga förändringar. Arbetsplatser och yrkesroller blir flex-
ibla, dynamiska och ansvaret för att självständigt planera 
och leverera sina mål ökar för de flesta. Samtidigt värderas 
teamarbete och teamkänsla högt. Det gör att man både be-
höver tänka på sina egna prestationer och bidra till grup-
pen. Det är inte alltid det lättaste. 

Med ett starkt självledarskap blir det betydligt enklare. 
Att odla det är inte bara en individualistisk gärning utan 
även en kollektivistisk sådan. Vissa har ett starkt självle-
darskap mer eller mindre naturligt medan andra får jobba 
medvetet med det. Det man ska ta med sig är att ALLA kan 
utveckla och stärka sitt självledarskap

2016 visade årets undersökning av Great place to work att ar-
betsplatser där man kunde utöva självledarskap var de som ran-
kades högst.

Självledarskapet ger individen frihet samtidigt som det 
bidrar till effektiva organisationer där alla vet vad de ska 
göra och tar ansvar för det. Det handlar inte bara om mig 
själv utan och också om hur jag bidrar till sammanhanget/ 
organisationen.

Självledarskapets 3 delar
Självledarskapet kan delas in i 3 delar och på så sätt tydlig-
göra hur man kan jobba med det.

Att vara beroende av 
andra kan leda till 

passivitet, sämre engagemang 
och ansvarstagande samt ett 
allmänt sämre välmående.

1. Riktning & mål. Vart ska jag och vad ska uppfyllas? 
Utan att ha tydliga mål om vart jag/vi ska är det svårt 
att jobba i rätt riktning. Det ligger till grund för de prio-
riteringar jag gör och beslut som jag fattar.
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2. Självmedvetenhet. All utveckling och prestation 
bygger på en god självmedvetenhet. Självmedveten-
het består av 2 delar, självkännedom och självinsikt.

Självkännedom är att veta vilka starka sidor jag har 
och hur jag kan utnyttja dessa. Det handlar också om 
att vara medveten om mina mindre starka sidor och hur 
jag kan agera för att kompensera för dem och hur jag 
kan utveckla dessa. Det handlar också om att ha koll 
på vad som motiverar mig och vad som de-motiverar 
mig. Vilka triggers har jag när jag går i taket och vad 
stressar mig och hur beter jag mig då? 

Självinsikt handlar om konsten att vara kommuni-
kativ och medveten om hur jag påverkar och påverkas 
av andra. Hur blir det runt omkring mig och hur upp-
lever andra runt omkring mig att jag är?

När självkännedomen och självinsikten är god och 
överensstämmer med varandra då finns det bra förut-
sättningar att ta medvetna och långsiktiga beslut och 
att agera i linje med dessa.

3. Att leda dig själv, så kallad självreglering. När jag 
vet vart jag ska och hur jag fungerar gäller det att ha 
strategier för att leda mig själv, det vill säga självreg-
lering. Jag vet hur jag får saker gjorda trots att omgiv-
ningen inte är gynnsam, jag tar ansvar och gör saker 
som ibland tar emot. 

Om jag har tankemönster som inte är konstruktiva 
genererar de automatiskt beteenden som gör det svårt 
att agera i linje med mina mål. Jag behöver då ändra 
mina tankar och beteenden så att jag kan agera på ett 
konstruktivt sätt.

Emellanåt zoomar jag ut för att få hela bilden och på 
så sätt skaffar jag mig insikter om vad som behöver 
göras för att nå mina mål. En annan viktig del är att jag 
stöttar mig själv precis som en bra ledare skulle ha 
gjort.

En annan viktig komponent i delen att leda dig själv 
är att medvetandegöra för dig själv när du lyckats med 
något och att då belöna dig själv. Genom att göra detta 
påverkar du din hjärna att vilja göra dessa beteenden 
även vid motstånd och motgång.

En del individer har dessa förmågor mer eller mind-
re naturligt medan andra får lägga ned tid och energi 
på att utveckla dessa. Alla kan träna upp dessa förmå-
gor, men man kan behöva verktyg, utbildning och stöd. 
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Nyckelord och förmågor som är utvecklade hos individer 
med ett starkt självledarskap: fokus, medvetenhet, 
ansvar, motivation, uthållighet, vanor, självbelö-
ning och stresshantering.

Självledarskapet är viktigt både i det långa perspektivet, 
vad jag vill med mitt liv, hur jag vill ha det samt i det korta 
perspektivet. Speciellt när vi möter motstånd, mål, arbete, 
förändringar etc. Det där som kräver det lilla extra. 

Självledarskap är en förutsättning för framgång
Alla borde fundera på att vilja utveckla sitt självledarskap. 
Forskningen visar att vårt välbefinnande, måluppfyllelse, 
flexibilitet och kreativitet ökar när vi själva är vår när-
maste ledare. 

Att ha starkt självledarskap är grunden för allt gott le-
darskap och framgång oavsett roll. Du kan inte leda andra 
innan du kan leda dig själv är ett av ledarskapsgurun Peter 
Druckers kända citat. 

    
  ”You cannot manage other people unless 
      you can manage yourself”
                                             – Peter Drucker

Arbetslivet i dag med ständig uppkoppling, gränslöshet, 
högt tempo och många och snabba förändringar påverkar 
vår hjärna negativt. Den limbiska delen, den så kallade 
däggdjurshjärnan, blir mycket aktiv under sådana om-
ständigheter och får oss att agera impulsivt och kortsiktigt. 
Eftersom den här delen styrs av att undvika det som kan 
upplevas hotfullt och därefter söka belöning, får det oss att 
ge upp vid motstånd, göra det som går lätt och är lustfyllt; 
vi tar inte tag i det som inte genererar omedelbar belöning 
eller kan upplevas som obehagligt och mycket mer.

Konsekvenserna av detta kan bli stora och påverka både 
vår måluppfyllelse och vårt välmående. Med ett starkt själv-
ledarskap blir inte konsekvenserna lika stora. 

Exempel på situationer där vi behöver vårt självledarskap: 
Hållbarhet, utveckling, förändringar, prestation – nå våra mål, 
motgångar och ledarskap.

Är alla organisationer redo för medarbetare 
med utvecklat självledarskap?
Vill man som organisation ha starka ”självledare” bland 
sina medarbetare måste man ställa sig frågan ”Är vi redo 
för det och har vi förutsättningarna på plats?”.

För att kunna utöva självledarskap behöver organisatio-
nen präglas av tillit och förtroende.  Att man har en kultur 
där det är okej att misslyckas, till och med att det förväntas 
att man emellanåt misslyckas, men att man tar ansvar och 
lär sig av det som gjordes. 

Medarbetarna behöver veta VAD som ska göras men att 
HUR det ska göras är mer upp till medarbetarna. Med and-
ra ord att behöver det finnas ramar för arbetet men innan-
för ramen agerar medarbetarna själva. 

Hur organisationen jobbar med mål och feedback är ock-
så viktiga delar för att ge förutsättningar för en organisation 
med medarbetare med starkt självledarskap. Här behöver 

många organisationer förbättra sig. Det vi fokuserar på 
kommer vi att få – har vi fokus och belönar de delar och 
beteenden som utgör grunden för ett starkt självledarskap 
ökar vi chanserna till starka självledare.

Betyder det att chefen har spelat ut sin roll 
– behöver vi inga chefer?
Alla människor behöver få uppskattning och känna sam-
hörighet för att prestera och må bra. Här spelar ledaren en 
viktig roll och bör leda efter detta.

Att man som chef släpper kontrollen på hur arbetet ut-
förs men finns där och vid behov kan agera som bollplank 
och rådgivare. Medarbetare bör få en tydlig feedback emel-

Att man har en kultur där 
det är okej att misslyckas, 

till och med att det förväntas 
att man emellanåt misslyckas, 
men att man tar ansvar och lär 
sig av det som gjordes.
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Men också, Sara, Jimmy, Maria och Anders. 

Allt beroende på uppdragets storlek och  
komplexitet. För visserligen är Gullers Grupp  
en byrå med drygt 220 medarbetare och kontor 
i Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och 
Umeå, men vi är aldrig större än dina behov. 

del att välja på – digitala strateger, PR-konsulter, 

samma tak. Parar du ihop det med 25 personer 
som har väldokumenterad kompetens inom  
läkemedelskommunikation så har du Sveriges 
största byrå inom Life Science till ditt förfogande. 
Eller så kanske du bara vill prata med Lotta.  
Det går precis lika bra. 

Välkommen till oss på Gullers Grupp.

NYHET! 

Sveriges största 
läkemedelsbyrå 
heter Lotta. 

Anders Bergman                 073-654 98 78
Cathrine Andersson              070-621 43 06
Helen Krut                            076-107 52 11
  Johan Lundgren                   070-887 25 59
 Jonas Södergren                  070-766 57 90 
Lotta Senelius                       070-614 84 55 
Susanne Juhlin                    076-344 53 13

Kontaktpersoner Life Science

www.gullers.se

lanåt att prestationen och förväntningarna ligger 
i linje med varandra. Annars riskerar man att ska-
pa en otydlighet om prestationerna räcker till och 
för många kan då risken vara att man överjobbar 
eller får problem med gränssättning.

För att illustrera självledarskapets 
betydelse i situation
Här kommer ett exempel för att beskriva hur per-
soner hanterar en situation där de har olika grader 
av utvecklat självledarskap. En av personerna har 
ett utvecklat självledarskap (person A) och en an-
nan har inte det (person B).

En organisation ska flytta in i nya lokaler och 
ska börja aktivitetsbaserat. Det är med andra ord 
ett nytt arbetssätt som kommer att kräva en del 
förändringar i medarbetarnas vanor. 

Person A ser till att hen förstår varför föränd-
ringen sker och vad som behöver göras annorlun-
da. Känner ett visst motstånd först men är medve-
ten om det och förstår att förändringen kommer 
att ske och det gäller att anpassa sig till den. Det 
person A inte förstår eller har kompetens till ser 
hen till att ta reda på och öppnar upp för utveck-
ling. 

Person A är också medveten om vilka vanor hen 
har, vad som är viktigt för hen och vad hen behö-
ver för att vara välfungerande under en dag. I bör-
jan av det nya sättet märker hen att hen blir tröt-
tare än vanligt och planerar då sina dagar utifrån 
det. Hen har också metoder för att behålla sitt fo-
kus och jobba in de nya vanor som krävs för att det 
aktivitetsbaserade arbetssättet ska fungera opti-
malt. När hen ser att vissa kollegor har det jobbigt 
med det nya sättet att jobba så försöker hen att 
finnas där som stöd. 

Person B hör vad som sägs när förändringen 
kommuniceras men tar inte in vad som verkligen 
kommer att ske och stannar kvar i förnekelse och 
i motstånd i att börja jobba på ett annat sätt. Ser 
sig själv som ett offer och har svårt att komma in 
i nya vanor utan jobbar på i stort som förr. Följden 
blir att hen blir tröttare och tröttare och arbets-
glädjen minskar. Person B har inte heller insikt om 
sin inställning och attityder och det smittar sig på 
sina kollegor.

Det här är en kraftig förenkling och det kan 
finnas olika anledningar till att man fastnar och 
inte går vidare i en förändring men avsikten är att 
belysa hur olika individers grad av självledarskap 
påverkar både hur vi presterar och hur vi mår.

KARIN OTTERBJÖRK
Utbildare, föreläsare, coach, Mairutveckling AB




