
 

 
 
 
 

 
 
Samtalsledare för 
Backstagegrupper 
enligt Riddarfjärdsmetoden® 
 

 
 

Riddarfjärden inbjuder till en öppen utbildning av samtalsledare för Backstagegrupper enligt 
Riddarfjärdsmetoden®. Sedan över 15 år tillbaka utbildar Riddarfjärden chefsgruppshandledare 
inom flera stora organisationer, bland annat Karolinska Institutet, Stockholms Stad, Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO), etc. I dagsläget har vi diplomerat 
ett 160-tal samtalsledare. 
 
På grund av ökad efterfrågan väljer vi nu att starta öppna utbildningar som vänder sig speciellt till 
Dig som är intresserad av att leda Backstagegrupper i din egen organisation eller som konsult i 
externa organisationer. 

 
 
 
 



 
 
 
 

Vad är en Backstagegrupp? 
En Backstagegrupp, eller chefshandledningsgrupp, består vanligtvis av sex-åtta personer/ chefer/ 
projektledare, oftast från olika verksamheter. De träffas vanligen en halvdag i månaden vid ca tio 
tillfällen. I Backstagegruppen ges möjlighet att ta upp egna frågeställningar/ problem/ dilemman, 
reflektera och utbyta erfarenheter. Syftet är att deltagarna ska kunna gå ifrån gruppen och konkret veta 
vilka nästa steg som ska vidtas i den aktuella frågan. Arbetet bygger på att ta tillvara hela gruppens 
samlade erfarenheter genom att alla aktivt medverkar till att fördjupa förståelsen av vad frågeställningarna 
handlar om på ett djupare plan och att utifrån gruppens samlade erfarenheter se möjliga vägar att hantera 
dessa. Gruppen arbetar med tystnadsplikt och närvaroplikt.  
 

Vad är samtalsledarens roll i Backstagegruppen? 
Samtalsledaren leder arbetet genom en strukturerad arbetsmodell, den så kallade Riddarfjärdsmetoden. 
Deltagarna fyller arbetet med innehåll genom egna dilemman/utmaningar och det är ett gemensamt ansvar 
att arbetet i Backstagegruppen blir framgångsrikt. Samtalsledaren har övergripande men inte ensamt 
ansvar för att dynamiken fungerar på ett lärande och utvecklande sätt. Samtalsledarens roll ska vidare 
förändras allteftersom gruppen träffas. Inledningsvis är rollen att tydligt stå för struktur, form och metod, 
och att bidra till gruppens utveckling och lärande. Allteftersom gruppen kommer in i arbetssättet kan 
samtalsledaren inta en mer tillbakalutad roll. Ofta blir deltagande chefer efter ett tag så familjära med 
metoden att de kan använda sig av metoden direkt i den egna lednings- eller arbetsgruppens 
problemlösning. 
 

Målgrupp 
Utbildningen riktar sig till Dig som idag har en konsultativ roll, själv är chef eller har en annan ledarroll, 
exempelvis läkare eller projektledare. Du har erfarenhet av att leda grupper och Du har intresse för 
ledarrollens olika utmaningar.  

 

Process 
Steg 1. Ansökan och intervju 
Utbildningen för samtalsledare är praktiskt orienterad och handlar om att tränas i att använda metoden så 
att arbetet i Backstagegrupperna blir givande för deltagarna. För att programmet ska bli framgångsrikt 
förutsätter detta att deltagarna har en personlig motivation och lämplighet för rollen som samtalsledare. 
Deltagarna kan undersöka detta genom samtal med kursansvarig inför utbildningen. 
 
Steg 2. Utbildningsseminarier  
Utbildningen genomförs med 6-8 deltagare under 4 dagar och utgörs främst av praktisk träning i att lära 

sig tekniken, den så kallade Riddarfjärdsmetoden. Detta innebär att alla deltagarna får gå in i de olika 

roller som uppstår i en grupphandledning samt få feedback på sitt agerande. 
 
Steg 3. Handledning 
Efter utbildningen ges fyra halvdagars handledningsseminarier under ett år. Deltagaren bör leda en egen 
grupp så snart som möjligt efter genomförd praktisk utbildning och ska också delta i handledning på 
handledning. Om en deltagare inte leder en egen grupp så är rekommendationen att man ändå deltar i 
handledningen.  

 
Pris och plats  
Priset för utbildningsprogrammet inkl. manual är 29 500 kr exkl. moms.  
Programmet genomförs i Riddarfjärdens lokaler på World Trade Center i Stockholm 
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Riddarfjärdsmetoden 
Metoden är en strukturerad analysteknik för chefshandledning i grupp som Riddarfjärden utvecklat i 
samarbete med professor Christer Sandahl vid Karolinska Institutet. Metoden är i flera projekt vetenskapligt 
beforskad av Medical Management Center vid KI. Se bland annat forskningsrapporterna Effekter av 
ledarutveckling inom hälso- och sjukvården, Sandahl och Bergman och Självförtroende och handlingskraft 
genom Stockholmsmodellen för ledarutveckling, Sandahl et al. 
 
Tidningen Personal och Ledarskap (2015-04-15, Ambjörn) har skrivit följande om effekterna av metoden i 
Backstagegrupper: 
 

”Intervju- och enkätdata visar förbättringar inom flera områden. Många medarbetare uppgav att 
programmet haft en positiv effekt på deras arbetsmiljö genom att deras chef blivit stärkt i sitt 
ledarskap. Cheferna beskrevs överlag som tydligare, bland annat genom att de blivit mer tillgängliga, 
lyssnade bättre och visade större tillit. Det handlade också om att våga fatta beslut, involvera 
medarbetarna, ha rätt tajming i beslutsfattandet. Flera chefer beskrevs ha förbättrat sin förmåga att 
hantera konflikter i arbetsgruppen och även ökat förmågan att själva ta emot kritik. Medarbetarna 
beskrev sina chefer i termer som lugnare, gladare och tuffare – ”på ett bra sätt”.  

 
Karin Francke, stadsledningskontoret Stockholms Stad och delaktig när Backstage-metodiken infördes 
inom Stockholms Stad: 
 

”Vi har så många kompetenta medarbetare, och genom att utbilda dem och använda dem som 
samtalsledare stannar kunskapen i organisationen. Det är kostnadseffektivt och kräver minimal 
administration/…/ Våra chefer uppskattar att få den här tiden att reflektera tillsammans med andra. 
Backstagegrupperna har kommit för att stanna” 

 

Riddarfjärdsmetoden utgår från familjeterapeutisk och systemteoretisk teori och bygger på att stödja 
den/ de handledda cheferna/ deltagarna att systematiskt arbeta igenom sina aktuella frågeställningar med 
speciellt fokus på att se hur olika delar och aktörer samspelar och påverkar varandra. Metoden är vidare 
inriktad på att skapa maximal fördjupning, förståelse och lärande. Utifrån analysen och förståelsen arbetar 
gruppen lösningsorienterat genom att konstruera och konsekvenstesta olika alternativa handlingsvägar.  
 

Kurslitteratur 
Deltagarna ges en detaljerad manual i chefshandledningsmetodik.  
Exempel på innehåll: 

 Vad är handledarens roll och vad är den inte 

 Hur starta en grupp 

 Samarbetskontraktet 

 Att inventera och välja ärenden 

 Olika handledningsmetoder  

 Interventionsteknik 
 

Tillfällen 

Datum för nästa utbildningstillfälle finns på vår webbplats 
https://riddarfjarden.com/tjanster/samtalsledarutbildning 
 

Kursanmälan 

Anmälan görs via vår webbplats https://riddarfjarden.com/tjanster/samtalsledarutbildning eller per e-
post till eva.ekroth@riddarfjarden.com. 

 
 
 

 
 



 
 
 

 
Kontaktuppgifter  
 

Jan Edenius 
VD och Senior Partner Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB 
E-post: jan.edenius@riddarfjarden.com 
Tel: 08 – 50 63 62 95 
Mobil: 070 – 814 04 42 
 
 

Riddarfjärden Ledarskap och Utveckling AB 
Postadress: World Trade Center, Box 70 396, 107 24 Stockholm  
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, 111 64 Stockholm  
www.riddarfjarden.com 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


