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 In this study I explore everyday leadership in a philosophical and existential perspective, 

based on a field study with three deep interviews with leaders for non-profit organisations that 

offers alternative social, school and care activities as a complement to the welfare that society 

provides. A fourth voice that is contributing to the study material and running throughout the 

text in reflections, discussions and analyses is mine, and thus my professional experiences are 

also part of the research material.  

Existentialism and the book of Simone de Beauvoir For the moral of ambiguity, 

together with Aristotle's thoughts of virtue and practical knowledge, are the basis in my 

philosophical approach to the field study in which I attempt to explore everyday leadership in 

the welfare sector. Factual evidence is taken from scientific reports, as well as from scientific 

literature. These are used for comparisons regarding the actuality of the study and the 

definition of concepts such as leadership. With the interview questions I seek to encourage 

conversations and reflections on how it is to be a leader in the encounter between one’s own 

inner conviction and the external circumstances in which the leader is located. The intention 

is to seek better understanding of leadership in a social organisation, and how the professional 

role interacts with the person who takes this role. Through conversations and reflections I 

investigate in what way the moral approach of leadership and how the interviewee relates to 

the context in which he or she is active. The leaders' experience, thoughts and reflections on 

their professional role constitute the basis for discussion and analysis. The conversation 

reflects the moral values and approaches of the interviewed leaders in the profession and, 

conversely, the impact of the professional role in the personal sphere. 

Key words: Leadership in non-profit organisations, moral and ethics, authenticity and 

leadership. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sammanfattning	
 

I denna essä som bygger på en fältstudie bestående av tre djupintervjuer med ledare för social 

och idéburen verksamhet inom vård, skola och omsorg utforskas vardagens ledarskap i ett 

filosofiskt och existentiellt perspektiv. Begreppet idéburna organisationer syftar till enskilda 

organisationer, vilka bedriver icke vinstdrivande verksamhet i syfte att komplettera samhällets 

insatser inom välfärdssektorn. En fjärde röst i essän som bidrar till studiematerialet och löper 

genom texten i reflexion, diskussion och analys är min egen, och mina yrkeserfarenheter 

utgör också en del av empirin. Existentialismen och filosofen Simone de Beauvoirs bok För 

en tvetydighetens moral är, tillsammans med Aristoteles’ tankar gällande dygd och praktisk 

kunskap, filosofiska ansatser i analysen och diskussionen av fältstudien om vardagligt 

ledarskap. Faktaunderlag hämtat från forskningsrapporter tillika med vetenskaplig litteratur 

utgör bollplank för jämförelser gällande studiens aktualitet till dagens situation och 

bestämning av begrepp som till exempel vad ledarskap innebär. 

Intervjufrågorna söker bjuda in till samtal och reflektioner om hur det är att vara 

ledare i mötet mellan en egen inre övertygelse och yttre omständigheter. Intentionen är att 

söka utforska hur det är att vara och arbeta som ledare för en social verksamhet, och hur den 

professionella rollen samverkar med människan som intar denna roll. I samtal och reflektioner 

undersöks hur ledarskapet och den intervjuades moraliska förhållningssätt relaterar till det 

sammanhang ledaren är verksam i. Ledarnas erfarenheter, tankar och reflektioner om sin 

yrkesroll är utgångspunkt för diskussion och analys. Samtalen speglar de intervjuade ledarnas 

moraliska värderingar och förhållningssätt i yrkesutövandet, och omvänt, vilken inverkan 

yrkesrollen har i den personliga sfären.  

Nyckelord: Ledarskap i idéburna organisationer, moral och etik, autentiskt ledarskap 
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Inledning 
”Vad har du för ledarskapsideal”, frågar den kvinnliga styrelseordföranden leende under 

anställningsintervjuns sista skede? Jag möter hennes blick och försöker vinna tid, det här är en 

överraskande och oreflekterad fråga för mig. Snabbt konstaterar jag att jag saknar förebilder 

för det ledarskap som är mitt yrke; att vara verksamhetsansvarig inom 

funktionshinderomsorgen. Min association går till de aktuella och väl kända ledarna för 

socialt arbete och människorättsliga frågor, till människorättskämpen Nelson Mandela och 

nunnan och slumarbetaren moder Teresa. Hittills har de skymt sikten för eventuella kända 

ledarpersonligheter som står nära mitt yrkesliv. Denna brist på välkända ledarideal för mitt 

arbete har jag även upplevt som naturlig eftersom att leda en omsorgsverksamhet inte har 

samma dignitet som att politiskt företräda mänskliga rättigheter och vara en stridbar politiker 

eller helgon och nunna. Ledarskap i min värld handlar om vardagliga saker som att vara en 

del av samhällets insatser för omhändertagande av personer med behov av stöd i livet. Vem 

skulle kunna representera ett ledarskapsideal för en sådan ledare, och behövs det? Ja, 

uppenbarligen var det efterfrågat när det gällde att bli anställd som verksamhetsansvarig.  

Oroligt skruvar jag mig på stolen och försöker komma fram till något att säga 

utan att kunna komma på någon för oss gemensam individ som symboliskt sammanfattar det 

som är min form av ledarskap, att tillsammans med medarbetare driva, utveckla och verka för 

kvalitativ vård och omsorg. I denna stund är det viktigt för mig att hitta en rimlig förebild som 

visade att jag hade ideal eftersom jag uppfattade att valet av ledare tolkas som en 

riktningsgivare, en kompassnål för en persons etiska hållning. Att ha ett ideal, om än en 

mytisk gestalt visar att man har reflekterat över sitt ledarskap tänker jag och försöker 

resultatlöst komma på något. ”Jag ser upp till min nuvarande chef för hans uthållighet och 

stödjande sätt att ta tillvara medarbetarnas initiativ”, sade jag och beskrev högt, för första 

gången, de kvaliteter som jag uppskattade med hans ledarskap. Styrelseordförandens mimik 

sade mig att svaret inte riktigt var det förväntade. ”Hmm, har du ingen annan? Vi tänkte mer 

att det skulle vara en allmänt känd ledare” sade styrelseordförande och nämnde Mandela, den 

ledaren jag själv tidigare associerat till. Den gången blev jag svaret skyldig, och sedan dess 

har jag sökt efter denna ”kändisförebild” för ett vardagens ledarskap inom samhällets 

omsorger för personer med behov av hjälp och stöd.   

Nu mer än ett decennium senare och av en slump möter jag henne på nätet, 

Birgitta Birgersdotter eller heliga Birgitta. Hon är förvisso också ett helgon och en person 

som likt moder Teresa engagerar sig i socialt arbete för det utsatta och fattiga, men genom 
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historikern Dick Harrisons Birgittabiografi1 förstår jag att ett betydelsefullt faktum skiljer 

Birgitta från Teresa, och det är att hon även var mor och maka. På en hemsida med 

erbjudande om ledarskapsutveckling presenteras hon till min förvåning som en förebild för 

det nutida autentiska, trovärdiga ledarskapet som i vardagen förenar vision, aktion och 

passion. Där sägs att Birgitta ledde sina projekt framgångsrikt om än med prövningar, genom 

att vara smidig och bra på att komma igen efter motgångar, ledaregenskaper vilka idag 

omtalas som ”agilitet”, det vill säga smidighet och anpassningsbarhet, samt ”resilience”, som 

syftar på uthållighet och motståndskraft.2 Häpen konstaterar jag att den mytomspunna bilden 

av den heliga Birgitta som ett europeiskt skyddshelgon och en religiös Sverigesymbol, har 

dolt hennes ledaregenskaper för mig liksom möjligheterna att relatera till henne som en 

föregångare för ett sätt att leda socialt arbete förenat med en idé och en vision. Samtida 

uppteckningar, brev och andra dokument, återger hennes ledarskap i form av det hon 

åstadkom genom inflytande och handlingskraft. Birgittas religiositet är svår att ställa åt sidan i 

betraktandet av hennes liv och verk eftersom de kristna visioner hon mottog var vägledande 

för det hon sade, gjorde och tänkte. Därför är uppenbarelserna jämte hennes religiositet 

utgångspunkter i förståelsen av hennes ledaregenskaper och min utmaning är att trots denna 

annorlunda kontext söka lyfta fram och se kvalitéerna i hennes sätt att vara ledare för sig själv 

och det hon verkade för. Hur yttrade sig hennes ledarskap?  

Birgitta Birgersdotter förenar medeltidens kvinnoroll av att vara mor till åtta 

barn, maka och slottsfru på egendomen Ulvåsa med att samtidigt verka för diakoni och socialt 

arbete. Hon inrättade ett hospital vid Ulvåsa, tog hand om och hjälpte ogifta kvinnor med barn 

som levde utanför samhället. Hos henne fick prostituerade kvinnor från Stockholm arbete och 

Birgittas ansvar sträckte sig även till att trygga dessa kvinnors framtid genom att se till att de 

enligt dåtidens sed blev gifta.3  

Hennes ledarskap karaktäriseras av detta förenande av olika roller i ett uthålligt 

strävande efter att uppnå en rättvisare värld där människan lever efter Guds bud och delar 

sina rikedomar och sin välfärd med de nödlidande. Birgitta som själv var en adelsdam ställde 

höga krav på sina gelikar och i en av hennes nedskrivna visioner riktar Gud genom henne 

följande ord till de adliga: ”Alltså må du, om du kallas förnäm, ödmjuka dig [---] och 

likställa dig med din nästa, ty han är av samma ämne som du [---].”4 Och vidare får hon 

																																																								
1 http://www.historiska-personer.nu/min-s/p5b98f037.html 2017-05-16. Då inte annat anges är detta källan till 
det jag lägger fram om Birgittas liv och verk 
2  Mytodrama-Heliga Birgitta, www.ipf.se/mytodrama, 2017-02-23. 
3  http://www.historiska-personer.nu/min-s/p5b98f037.html 2017-05-16. 
4 Aron Andersson, Boken om Birgitta, Birgittasystrarna i Rom 1997, s.79. 
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höra: ”Världen är nämligen skapad till det ändamålet, att människan skall ha sin lekamens 

uppehälle[---] Om du säger, att timligt gods är ditt, säger jag dig den säkra sanningen, att allt 

som du äger utöver din nödtorft, det har du tillägnat dig med våld. Ty allt timligt gods bör 

vara gemensamt och lika för alla behövande. Så bjuder kärleken.”5Birgitta är lyhörd för 

dessa stränga budskap och följer sina visioner genom att dels fördöma lyx och lättsinnigt 

leverne och samtidigt försöka tala med eller tillrättavisa dem, som enligt henne behöver det, 

inklusive kungar och påvar, om hur ett kristet liv bör levas.  

             Detta driv att leva moraliskt enligt kristen tro utgör hennes motivation till att 

engagera sig i tidens välfärdsfrågor och det är lätt att förstå hennes förhållningssätt till livet 

och att hon mottog ledsagande visioner då hon talade med, jungfru Maria, Gud, och onda 

djävlar. Samtalen i visionerna hade ofta en anknytning till etiska frågor om hur människan bör 

leva sitt liv, vad som är hennes ansvar och hur godhet, kärlek och ansvarstagande bör 

uttryckas i gärningar och livsstil. Men det som verkligen gör att jag nu, sjuhundra år senare, 

upplever henne stå det moderna autentiska ledarskapet nära, är hennes parallella engagemang, 

hon strävade efter att leva upp till Guds bud och sina samhälleliga, sociala intentioner utan att 

åsidosätta ansvarskänslan för de egna barnen, sin make och andra som kom att stå henne nära. 

I sitt inre brottades hon livet igenom med moraliska frågor som vid sidan av internationell 

storpolitik ofta handlar om barnuppfostran och familjeangelägenheter.  

Latinprofessor Birger Bergh skildrar detta när han skriver om hur Birgitta 

agerade när en av döttrarna mot Birgittas vilja giftes bort med Sigvard Ribbing, en riddare 

som var starkt avskydd av henne och som hon kallade för ”Rövaren.” Det berättas att på 

själva bröllopsfesten var Birgitta så upprörd över beslutet att hon vägrade delta i firandet. Hon 

generade familjen genom att dra sig undan i sina vardagskläder för att vänta ut festligheterna. 

Men, i enskildheten någonstans på Ulvåsa tar fostret hon bär på till orda: ”Kära mor döda mig 

inte.” Denna vädjan som hon senare nedtecknar, får troligen Birgitta att förstå att hennes 

sinnesrörelse kan skada fostret vilket ger henne ett skäl till att ändra sig för att agera med 

hänsyn till någon annan än sig själv och bortse från sin prestige. Hon svarade fostret: ”Mitt 

kära barn om Gud har gett dig själen, så inte skall jag döda dig.”  Och Birgitta klädde om till 

sina finaste kläder, gick till festsalen ”och gjorde alla glada, ” som det står skrivet i hennes 

efterlämnade skrifter. Denna Birgittas dialog med sitt ofödda barn är ett utslag av det som 

latinprofessor Birger Bergh menar är hennes inre samtal med sitt överjag, ”för att operera med 

freudiansk term”, som han säger. Med denna term prövar han skildra och förklara visionerna 

																																																								
5 Ibid.  
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som varande hennes inre röster i självrannsakan och självkritik.6 Birgitta lyssnar till den 

värnlösa och för andra ohörda rösten, och agerar utifrån den insikt hon får.  

Det är så som också jag väljer att förstå hennes visioner och de kvalitéer hennes 

ledarskap visar. Birgitta lyssnar till den ohörda rösten, tolkar vad den vill säga henne, och det 

blir vägledande för hennes ledarskap, för hur hon leder sig själv i strävan att följa det budskap 

hon mottagit. Outtröttligt arbetade hon för de mål hon vill uppnå, utan att ställa sina barn, sin 

make eller andra världsliga plikter vid sidan av de uppdrag hon ansåg sig ha fått av Gud och 

Maria. Ur historien tonar en förmodligen något idealiserad bild av Birgitta fram. Hon framstår 

vara sann mot sig själv i kärleken till sin familj och lika sann i sin strävan mot att förverkliga 

en inre övertygelse och idé om ett rättfärdigt och kärleksfullt liv i kristen anda, som ställde 

stränga krav på henne i mötet med omvärlden. Samtidigt talar historiska uttalanden emot 

denna bild och berättar att hon inte bara sågs som en mäktig välgörarinna med direktkontakt 

till Gud och jungfru Maria, utan hon var också en kontroversiell samt ifrågasatt person. 

Tvivel har yppats angående äktheten i hennes visioner och om hennes mentala hälsa. Martin 

Luther kallar henne ”die Tolle Brigid” (den galna Birgitta),”7 och Olaus Petri säger att 

visionerna är dagdrömmar.8  

   För mig är det i valet av hur hon förhåller sig till själva ledarskapet, sättet hon 

för sig själv och sina projekt mot mål hon både får och inte får uppleva, som bygger en bro 

över tidsrymden av sjuhundra år och ställer henne som en representant för det autentiska 

ledarskapet, det, som söker förverkliga egna inre och yttre intentioner. Birgittas inre 

ambitioner lyste igenom i hennes hängivna engagemang i diakoniarbete vilket förbättrade 

livet för det dåtida samhällets utsatta grupper och är en tidig förebild för socialt arbete många 

århundraden före välfärdsstatens tillkomst. Hennes visioner nedtecknades och spreds över 

Europa vilket gav henne respekt och möjlighet att uttala sig i storpolitiska frågor, som den om 

att påven borde vara i Rom och inte i Avignon där han vistades vid hennes ankomst till den 

eviga staden. Hon drev angelägna frågor gällande alla människors rätt till ett skäligt liv och 

grundandet av en klosterorden. Tack vare att Birgitta var adelsdam med inflytande i samhället 

och genom släktband hade en god relation till kungahuset, erhöll hon mark till sitt 

klosterbygge i Vadstena. Möjligheten till att vara inflytelserik ärvde hon och utökade genom 

sitt giftermål, men, sättet att ta vara på denna makt och detta inflytande är hennes eget. ”Hon 

hade förmåga att omsätta ett innerligt gudsförhållande i praktiska handlingar, ” skriver 

																																																								
6 www.sol.lu.se/latin/litteraturtips/den-heliga-birgittas-dialog-med-sitt-overjag/, 2017-02-27. 
7 https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Birgitta, 2017-02-28. 
8 Ibid. 
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Nationalencyklopedin.9 Det formulerar också vad jag föreställer mig många ledare önskar 

åstadkomma, nämligen realisera inre etiska ställningstagande till konkreta göranden på ett 

moraliskt sätt.  

Från ett inre perspektiv kan jag föreställa mig att Birgittas strävanden med 

diakoni jämställer hennes intentioner med en omsorgschefs arbete i vår tid via motivationen 

till att vilja arbeta för det goda i betydelsen att se till samhällets utsatta och marginaliserade 

grupper. Drivkraften att engagera sig i socialt arbete uttrycker Birgitta med egna ord i en bön 

om ståndaktighet, ”ge mig kraft att göra det goda och att vara uthållig.”10 Birgittas önskan 

stämmer överens med min syn på ledarskap och min ambition om vad jag som ledare för 

social verksamhet vill bemöda mig om i mitt arbete, som trots att det kan synas högtidligt, är 

att vilja verka för ”det goda.” Möjligen är ”det goda” ett överambitiöst mål att försöka uppnå 

och säkerligen något som har divergerande betydelse för olika individer. För mig är dock 

strävan att förverkliga ”det goda” utgångspunkten till att förstå varför ledare inom idéburen 

organisationer väljer att arbeta i social verksamhet. Organisationer vilka drivs utifrån en 

idétradition där den kristna människosynen till exempel, har betydelse för företagskulturen 

och verksamheten, hålls för att vara idéburna.11Birgittas sätt att arbeta med diakoni utgick 

från kristna värderingar så jag anser hennes sociala verksamhet vara idéburen.  

  Idén om vad ett gott ledarskap innebär kan vara mångtydig, i denna kontext 

syftar det till en människovänlig strävan att vara en god ledare. Ingela Thylefors, docent i 

psykologi med specialisering inom arbets- och organisationspsykologi, skriver att ”den gode 

ledaren”, uttrycker en altruistisk orientering i ledarskapet som inte behöver innebära ”en 

strävan mot värden alla sympatiserar med; det finns olika, och föränderliga måttstockar för 

vad som är allmänt gott.”12 Författartrion Christer Sandahl, Erica Falkenström och Mia von 

Knorring menar att när både altruism och egoism tillåts vara delar av människans 

motiverande drivkraft ger det chefsarbetet mening och möjliggör arbetsinsatser i riktning mot 

det goda. Sandahl med flera, karaktäriserar det som ett moraliskt ledarskap vilket förenar 

osjälviskhet med själviskhet för att människan kan vilja en annans bästa för ”[…] den andra 

personens skull […]”13. Även egoism kan enligt Sandahl med flera, vara en strävan att för sin 

																																																								
9 www. Ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/birgitta, 2017-02-28. 
10 www.historiska-personer.nu/manadens person.htm, 2017-02-27.  
11 Erik Blennberger, Etik & Ledarskap: Etisk kod för chefer, Malmö 2009, s. 13. 
12 Ingela Thylefors, Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, Stockholm 2016, s. 104. 
13 Christer Sandahl, Erica Falkenström, Mia von Knorring, Chef med känsla och förnuft: Om professionalism 
och etik i ledarskapet, Stockholm 2010, s. 77-78. 
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egen skull värna om mänsklig värdighet i det att man agerar självbevarande för att altruistiskt 

värna om den andra personens inneboende värde.14   

               Kanske kan man generalisera själva strävandet efter att verka för det goda som något 

allmängiltigt, förutsatt att den som strävar har en idé om vad detta goda är? Birgittas 

moraliska strävan att söka göra ”det rätta” utifrån en kristen syn, framstår för mig som 

konkreta manifestationer av hur en idé om vad det goda är i tanke och gärning kan styra 

ledares val och agerande. Idén om det goda yttrar sig i handlingar, i det som görs, Thylefors 

menar att en personlig mognad hos ledaren ökar sannolikheten för en strävan mot goda värden 

i arbetet med välfärdstjänster, arbetsplatsdemokrati och rättvisa. Hon beskriver personlig 

mognad i termer av ledaregenskaper där det autentiska ledarskapet15 står nära min bild av 

Birgitta Birgersdotters ledarskap i det att hon genom sin kristna idé förenade altruism och 

egoism med att vara trogen både sin egen önskan och det kristna kärleksidealet om att ”älska 

sin nästa så som sig själv”.16 Konsten att förena privata önskningar, i Birgittas fall med att 

både följa sin religiösa övertygelse och sina visioner samt vara maka och mor utan att avvisa 

den tidens högadliga förpliktelser, krävde säkerligen ledaregenskaperna agilitet och resiliance, 

det vill säga smidighet och uthållighet. Birgittas diakoniarbete framstår som ett äkta 

engagemang sprunget ur hennes egen önskan att leva upp till och försöka förverkliga den 

kristna kärleksläran gällande sin nästa och är därför även autentiskt enligt mig.  

             Begreppet autentiskt ledarskap utvecklades på tidigt 1980-tal. Definitionen av 

autentiska ledare beskriver forskarna Avolio och Gardner med flera som ”De som är djupt 

medvetna om hur de tänker, beter sig och uppfattas av andra i medvetande om sina egna och 

andras värderingar/och moraliska perspektiv, kunskap och styrkor. [min översättning]”17 

Återigen starka, positivt värdeladdade och möjligen skönmålande ord likt godhet, vilka 

balanserar på en skör tråd som är lätt att klippa av med ifrågasättande av deras egentliga 

innebörd. Samtidigt är det viktigt att istället för att avvisa dem helt tillåta sig ett försök att ge 

egenskaperna ett relevant innehåll, och styra sitt tvivel i riktning mot det som synliggör 

verkan av dessa ord, det vill säga den praxis som visar hur dessa begrepp fungerar omsatta i 

handling.  

																																																								
14 Ibid, s. 77-78. 
15 Thylefors, s. 104. 
16 https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbla_kärleksbudet, 2017-08-14. 
17 Avolio, Gardner m.fl, ”The leadership quarterly”, 2005, Thomas Backström, Otto Granberg, Lena 
Wilhelmsson, ”Alternativa former av ledarskap: En kunskapsöversikt av chefers ledarskap” red. Marianne Döös 
och Kerstin Waldenström, Chefskapets former och resultat: Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens 
ledarskap, Stockholm 2008, s. 64.  
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Hur ledare bestämmer sig att vara i mötet med sin omvärld handlar om egna val 

och att välja att verka för det goda alternativet är fritt. För Birgitta Birgersdotter fanns inga 

omtalade yttre krav ställda på att arbeta för sjuka, fattiga och prostituerade i den omfattning 

som beskrivs, hon gjorde det av fri vilja. Även idag råder den fria viljan i bemärkelsen av att 

utöver sin plikt i arbetet välja att vara engagerad i det man har till uppgift att utföra.  

Utöver ledarens val har dennes egenskaper inflytande över organisationen och 

hur dess utveckling gestaltar sig i relation till en önskad riktning, visar Thylefors. Hon 

redogör för den amerikanske organisationskonsulten Jim Collins forskning från 2008 som 

styrker detta genom att visa att det finns ett samband mellan hur organisationen fungerar och 

ledarens kompetens, när ledaren är en ”reflekterande konsensusledare.”18 Detta samband 

håller jag för troligt. En ledare bör låta arbetet utmärkas av ”ödmjukhet, och blygsamhet samt 

en extrem uthållighet”, menar Collins.19 Med det erkänner modern forskning kvaliteter som 

uttrycks i Birgitta Birgersdotters biografi och ledarskap, i det hur hon var ledare över sig själv 

och andra, genom kompetenser som lyhördhet, smidighet och uthållighet vilka kan 

bestämmas vara verktyg i ett ledarskap. 

 Detta mål för vår tillvaro; att vilja verka för det goda där det som ett begrepp är 

både definierat och obestämt. Utanför ett sammanhang är det konturlöst men förefaller ändå 

att leva inom människan som en outtalad inre önskan värd att sträva emot och denna önskan 

kan då vara lik en riktningsgivande kompassnål för vårt arbete. En av antikens filosofer, 

Aristoteles säger: ”Varje form av kunnighet och undersökning anses liksom allt handlande 

och väljande sträva till något gott. Därför har man också med rätta deklarerat att det goda är 

det som allt och alla eftersträvar.”20 Om det existerar en sådan strävan att handla och välja 

gott, hur kan det då visa sig i ledarskap?   

 

Syfte 
Syftet med denna essä är att skildra, utforska och reflektera över ledarens möte mellan inre 

övertygelse och yttre omständigheter. Intentionen är att bättre söka förstå hur det är att vara 

och verka som ledare inom en social idéburen verksamhet som riktar sig till vård, skola och 

omsorg. Det jag strävar att utforska i min studie är:  

* Hur kan ledaren förena inre strävan mot det goda idéburna ledarskapet med yrkesrollens 

formella krav?   

																																																								
18Thylefors, s. 119.		
19 Ibid. 
20 Aristoteles, Den Nikomackiska etiken, Göteborg 2004, s. 20. 
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*Hur samverkar rollen som ledare med människan som intar denna roll och hur påverkar det 

dennas strävan mot det goda?  

*Vilken betydelse har organisatoriska, institutionella och idémässiga villkor för denna 

strävan?  

  Forskningsöversikt 
Det finns ett stort intresse för forskning om ledarskap men det gäller främst områden som det 

militära och näringslivet. I dessa sammanhang används ofta begreppet management för 

ledarskap, som härstammar från latinets manus som betyder hand och syftar till ”den hand 

som kontrollerar.”21 Andra brukliga begrepp är ledarskap och chefskap vilka är de som främst 

förekommer i denna essä. 

 År 2003 beräknade ledarskapsforskaren Lena Lid Andersson vid 

Handelshögskolan i Stockholm att det fanns cirka 15 000 böcker om ledarskap, 

organisationsteori, ledarstilar och så vidare på amazon.com och trenden visar mot en ökning 

för varje år som går. Andersson säger att ”den mesta forskningen är positivistisk, 

essentialistisk, kvantitativ och amerikansk.” Och Andersson hänvisar till Adriana Kezar som 

menar att detta har begränsat synen på ledarskap.22  

Att ledarskapsforskningen är rik på material med hänseende till management 

och ledarskap inom affärs- och det militära området framgår av Anderssons ovanstående 

uttalande, liksom att den är i jämförelse tunn och skral inom de sociala fälten 

funktionshinderomsorg och äldrevård. Det tyder på att ledarskapsforskning inom det sociala 

fältet gällande vård och omsorg behöver kompletteras.  

Det senare bekräftas av docent Birgitta Södergren vid Institutet för Personal- 

och Företagsutveckling vid Uppsala Universitet, hon säger: ”Vardagligt operativt ledarskap är 

inte så väl synliggjort i forskningen, vilket innebär att det borde finnas ett stort utrymme för 

nya sådana studier.”23 Södergren menar också att det hon benämner som ”’kunskapens 

ledarskap’ borde utvecklas bättre rent praktiskt, liksom ledarskap i multiprofessionella 

miljöer. Praktiker skulle behöva forskarstöd att utveckla detta så att det kommer in i 

vardagen.” 24 När Södergren nämner ”kunskapens ledarskap” tolkar jag det som att hon syftar 

till vardagligt ledarskap som kan utvecklas i praxis och av praktiker med stöd av forskare så 

																																																								
21 Lena Lid Andersson, Ledarskapande Retorik, Dag Hammarskjöld och FN:s övrig generalsekreterare som 
scen för karisma, dygder och ledarideal, Doktorsavhandling för ekonomie doktorsexamen framlagd vid 
Handelshögskolan i Stockholm 2009, s. 60. 
22 Ibid., s. 61-62.   
23Birgitta Södergren, Ett kunskapsperspektiv på Organisation och Ledarskap-studier av innovation och 
förnyelse: Lärdomar från ett forskningsprojekt, Uppsala 2008. 
24 Ibid. 
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att forskningen ”kommer in i vardagen”. Det är från min synvinkel en riktig bedömning, det 

behövs forskning om hur vardagligt ledarskap på plats ute i fält fungerar, och vad vardagens 

ledarskap karaktäriseras av.  

 Forskarna Thomas Backström, Otto Granberg och Lena Wilhelmson redogör för 

svensk ledarskapstradition i sin kunskapsöversikt och intresserar sig även för sambandet 

ledarskap och moral i en svensk forskningskontext. Backström med flera frågar sig om teorier 

gällande ledares moraliska kvaliteter kan anses vara relevanta då det saknas svensk empiriskt 

grundad forskning som visar på sådan giltighet. I vissa fall kan man uppfatta teorier vilka 

styrker en relevans mellan ledarskap och moraliska kvaliteter som önsketänkande menar 

Backström med flera, vilket också kan vara fallet med hänvisningar till enskilda ledarideal 

som Nelson Mandela. Backström med flera förespråkar och efterlyser forskning om ledares 

etiska förhållningssätt i relation till det sammanhang det verkar inom och menar att 

forskningsfrågan skulle kunna utgöras av ledarens förmåga att hantera etiska dilemman i 

samverkan med autonoma och integrerade medarbetare i organisatoriska sammanhang.25 ”Att 

sätta ledares etiska förhållningssätt i relation till det sammanhang de har att verka inom” vore 

en intressant forskningsuppgift i svenskt arbetsliv, skriver Backström med flera.26 Och det är 

slående för mig att läsa detta då det också är något jag vill uppmana till med denna essä för att 

uppmärksamma ledarskapets betydelse för vård, skola och omsorg. En annan intressant poäng 

i ovanstående citat ur min personliga synvinkel är att även Backström med flera nämner den 

ledarikon, Mandela, som jag själv i början 2000-talet stötte på i olika ledarskapssammanhang. 

Ikonerna tjänar här syftet att symbolisera ett sammanfattat och tydligt ledarskapsideal, de är 

bortom kritik och tacksamma att lyfta fram som förebilder för det goda ledarskapet, tänker 

jag, eftersom de även i forskningssammanhang syftar till att beteckna den gode ledaren om än 

på ett summariskt och kanske idealiserat vis.  

 En annan intressant iakttagelse av den ikoniske ledarens personliga förmåga 

som Backström med flera nämner är att den påverkar medarbetare på ett beroendeskapande 

sätt vilket resulterar i att de inte är särskilt autonoma.27 Det tyder på att ett förebildligt 

ledarskap kan föra med sig osäkerhet och inaktivitet bland medarbetarna. Och beroendeskap 

är en aspekt jag vill undersöka, men, i det omvända förhållandet, det vill säga ledarens 

beroende av sina medarbetares arbete. Här uppstår tanken att, om det karismatiska ledarskapet 

indikerar inaktivitet och beroende hos medarbetarna så är det kanske tänkbart att en 
																																																								
25 Thomas Backström, Otto Granberg, Lena Wilhelmsson, ”Alternativa former av ledarskap: En 
kunskapsöversikt av chefers ledarskap”, red. Döös, Waldenström s. 88. 
26 Ibid. 
27 Ibid. 
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vardagligt, mindre karismatiskt ledarskap uppmuntrar aktiva och autonoma medarbetare? Ett 

tema som återkommer i essän under temat relationen chef - medarbetare. 

Ledarens person och etiska värderingar är centrala i min essä och de 

företeelserna omnämns av professor Robert Wenglén i en studie som beskriver vad ledare 

själva anser vara viktigt i sitt sätt att arbeta. Wenglén skriver att moral och identitet påverkar 

ledarskapet genom kraven på ledaren att vara en i arbetsteamet och i svårigheten att 

upprätthålla en bestående yrkesidentitet. Ledaren förväntas vara en god lagspelare vilket kan 

medföra krav på att förtränga den privata moralen eller tänja dess gränser. Och 

identitetsmässigt finns det en fara för förlorad självkänsla då arbetet med sin skiftande 

karaktär tycks fungera bättre när synen på de egna insatserna identifieras med konsten att vara 

en kameleont, vilket resulterar i frågan: ”Hur kan jag värdera mig själv om jag är i ständig 

omvandling?”28 Wengléns tankar om ledarens anpassning till förväntningar i enlighet med 

rådande laganda som kräver en förmåga att underordna sig och ledaruppdragets påfrestningar 

yrkesidentiteten är adekvata frågor att ta med till mitt utforskande av ledarskap. Jag håller det 

också för troligt att en ledare ibland kan behöva tänja sina moraliska gränser för att kunna 

fungera som chef, och att yrkesidentiteten i förhållande till chefsuppdragets innehåll kan vara 

svår att bestämma då den är så varierad och skiftande. Att redogöra för vad man är, vilken roll 

man har, är svårt när den hela tiden växlar mellan olika kompetenser som att ha ett 

övergripande perspektiv till att vara den som i detalj följer upp ett individuellt ärende. 

Wengléns kameleont är därför en träffande bild för chefsrollens föränderlighet.  

                          Slutligen vill jag peka på det faktum som Döös/Waldenström tar upp gällande 

framtida forskningsbehov eftersom ”forskning om ledarskapets olika förutsättningar och 

uttryck i olika typer av organisationer är mycket begränsad. Det är stor skillnad mellan 

snabbrörliga verksamheter, som telekomindustrin, och kommunal verksamhet där ledare i 

vissa fall har arbetat på samma sätt de senaste 20 åren.”29  Enligt min bedömning tillhör 

idéburna organisationer den senare kategorin varför den efterlysta forskningen berör dem.  

 

                      Avgränsningar  
Empirin till min studie består av tre djupintervjuer med ledare för social verksamhet och jag 

har valt att begränsa materialet till att omfatta ledare inom idéburna organisationer. 

Begreppet ”idéburen organisation” syftar till enskilda verksamheter, ibland nämnda som 
																																																								
28 Robert Wenglén, ”Chefens arbete”, Mats Alvesson och Stefan Sveningsson red., ”Organisationer, ledning, 
processer”, i Anna Nyberg, ”Det goda chefskapet”, Döös/Waldenström, Chefskapets former och resultat., s. 139.  

29 Döös/Waldenström, s. 93. 
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civilsamhällets aktörer, vilka är verksamma inom vård, skola och omsorg. De drivs oftast utan 

vinstintresse men är ändå näringsverksamheter och ska inte förväxlas med ideella 

verksamheter vilka inte räknas höra till näringslivet. Idéburet kompletterar kommunala och 

landstingsdrivna verksamheter och vill vara ett tredje alternativ, det vill säga varken privat 

eller kommun- och landstingsstyrt, utan ett enskilt alternativ som erbjuder vård, omsorg och 

utbildning utifrån en idé sprungen från en livssyn eller annan övertygelse som kristendom till 

exempel. Idéburna organisationer inom det sociala verksamhetsområdet omfattas av både den 

offentliga och den enskilda idén gällande hur socialt arbete i samhället ska bedrivas. Den 

senare söker i demokratisk anda komplettera samhällets intentioner och insatser genom att i 

praxis tillämpa en idé och en syn på människan med behov av extra stöd i sitt dagliga liv. I 

den idéburna organisationen möts samhällets reglerade krav och individens stödbehov i den 

av idén gestaltade verksamheten. ”Detta innebär att en verksamhet blir samhällets redskap för 

att nå fram till en individ med sina intentioner, ambitioner och mål.”30  Med hänsyn till det 

ömsesidiga uppdraget som idéburna verksamheter delar med samhällets sociala organ är det 

troligt att anta att idéns genomförande i praxis påverkas av samhällets socialpolitik och 

direktiv. Men det är i möjligheten att tolka och gestalta dessa direktiv som det idéburna skiljer 

sig från det offentliga. Idéburet företagande vill ha inflytande och vara ett alternativ till 

marknadskrafterna och den offentliga sektorn eftersom båda dessa hotar att dominera över 

individens valfrihet och egna önskemål av vem som ska ge omvårdnad och på vilket sätt. 

Vanligen möter idéburna organisationer begränsningar och motstånd mot sin idé om hur 

social verksamhet kan utformas från två håll; från det statliga genom institutionalisering och 

från inflytandet i samhället av marknadskrafternas kommersialisering.31 Detta spänningsfält 

håller jag för ett faktum som influerar och påverkar det ledarskapet vad gäller inriktning och 

möjlighet att driva en verksamhet utan vinstintresse som syftar till att bedriva kvalitativ, 

social verksamhet buren av en idé.  

															I denna essä utelämnas till stor del diskussioner om ledarstilar och organisationsteori, 

även om kommentarer med ursprung i detta förekommer i undersökandet. Skälet till det är att 

jag önskar fokusera på upplevda erfarenheter av att vara chef i ett filosofiskt perspektiv 

snarare än att diskutera empiri utifrån analys av ledarstilar och organisationsteori. Det är 

ledarskap och chefsroll som är i centrum för min undersökning varför organisationerna 

																																																								
30 Ingrid Liljeroth, Tone Engen, Jerry Larsson, Per Skoglund, Charlie Öfverholm, Verksamma verksamheter: Att 
   bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv resursanvändning, Göteborg 2011, s. 
   30.  
31 Filip Wijkström, Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel, Stockholm 2012,  
    s. 20. 



	 13	

inklusive medarbetarna samt mottagarna av de tjänster som produceras huvudsakligen ses 

med och genom chefens blick. 

 

 Ledare eller chef? Definitioner av begrepp 
Vad betyder det att vara ledare och hur arbetar man med ledarskap inom vård, omsorg och 

sociala verksamheter? Thylefors beskriver ledarskapet inom denna samhällssektor 

traditionellt vara: att planera, organisera och kontrollera en verksamhet och dess drift32. Hon 

förtydligar innebörden av ordet ledarskap och beskriver det som ett ”begrepp som handlar om 

inflytande.”33 Ledare, är enligt henne den som genom sin position förmår utöva ett betydande 

inflytande över organisationen, dess välbefinnande och utveckling: ”ledarskap är en process 

där en individ påverkar andra för att nå gemensamma mål och ledare är den person som har 

mer inflytande än övriga i ett socialt sammanhang.” 34 Dessutom nämner Thylefors två andra 

faktorer som gör synen på ledarskap meningsfull, att inflytandet varar över tid och att det 

riktar sig mot gemensamma, formella eller informella mål.35 

               Psykolog Marika Ronthy talar om ett sådant inflytande som yrkeskunnande genom 

att hon definierar det som en relationskompetens och förmåga, att relatera till den som blir 

ledd och den som inte vill bli ledd. När Ronthy talar om morgondagens ledarskap är hon enig 

med Thylefors om att ledaren har betydelse och ansvar genom detta inflytande vilket 

förväntas resultera i ett arbete för att alla i organisationen tillsammans strävar mot uppnå en 

gemensam sak. I utövandet uttrycks ledarskap genom beslutsamhet, ansträngning och tid 

menar Ronthy.36 Synen på tidsfaktorns betydelse delas av Thylefors och Ronthy vilket 

framstår som något självklart även för mig eftersom tiden synliggör ledarskapets inflytande 

genom dess verkan och konsekvenser för organisationen. Lika naturligt är det för mig att 

acceptera relationernas och de personliga egenskapernas betydelse i ledarskapets utövande 

och dess möjligheter att påverka verksamheters utveckling och resultat. Sammanströmningen 

av individuella karaktärsdrag och yrkesroll i professionens utövande blir därför intressant att 

undersöka i perspektivet av att vara både människa och ledare.  

 Men, ledare är inget entydigt begrepp för det är också att vara chef, vilket ofta 

är den benämning som används i arbetslivet. Sandahl med flera använder konsekvent chef i 

sina texter om ledarskapets profession och etik, medan Ronthy laborerar med både chef och 

																																																								
32 Thylefors, s. 132. 
33 Ibid., s. 79.  
34 Ibid. 
35 Ibid.  
36 Marika Ronhty, LQ Ledarskapets intelligens, Malmö 2006, s. 9. 
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ledare. Dessa begrepp, ledare och chef, särskiljs ibland som två olika funktioner där det 

senare har en klang av kontroll, byråkrat och av att vara den som bemödar sig om att göra 

saker rätt istället för att som ledaren ha visioner, vara ideell och göra rätt saker, säger 

Thylefors37. Hon redogör för ytterligare en något obestämd distinktion mellan chef och 

ledare: chefen sägs ha det formella uppdraget med kortsiktiga perspektiv, vara den som 

vidmakthåller status quo och ledaren är det polära; nyskapande med långsiktiga mål och den 

som utmanar rådande läge i organisationen.38 Men, dessa definitioner ifrågasätts av ett viktigt 

konstaterande som Thylefors gör, nämligen att det allmänt finns en benägenhet att fastna i 

dessa distinktioner trots att det inte går att dra skarpa gränser dem emellan.39 Denna 

uppfattning styrks av Döös & Waldenström vilka även använder begreppet management för 

ledarskap. Funktionerna manager, ledar- och chefskap ingår oftast i uppdraget att leda och 

ansvara för en social verksamhet. Oavsett titel innefattar uppdraget likartade arbetsuppgifter 

som att planera, leda och kontrollera en verksamhet. Dessa definitioner blandar sig med 

varandra och i min studie syftar management, ledar- och chefskap till detta i praktiken 

sammanvävda koncept.  

  

Metod 
Till mitt utforskande av ledarskap strävade jag efter att hitta en metod för att infånga och utgå 

ifrån ledares erfarenheter från yrkeslivet. Erfarenheterna utgör materialet till att i essän kunna 

diskutera, analysera och reflektera över ledarskap i syfte att förmedla en utökad förståelse för 

hur det är att vara människa i en ledarroll. Det handlade om att hitta en metod som förmår ta 

vara på personligt erfarna händelser från arbetslivet i all sin variationsrikedom så som de 

intervjuade väljer att berätta dem.  

 Max van Manen, professor i forskningsmetoder vid University of Alberta, USA 

säger att livet inte möter oss som ett rationellt, förutsägbart fenomen, och kanske det som 

erfarits inte ens går att beskriva med ett vetenskapligt språkbruk. Trots det behöver vi ändå 

vetenskapligt försöka fånga dessa vardagens konstituerande ögonblick i livet, ögonblick som 

kan vara förvirrande, osammanhängande och alldeles vanliga. Eftersom livet ofta presenterar 

sig för oss genom att vara ett irrationellt och oförutsägbart fenomen.40  

																																																								
37 Ibid., s. 80. 
38 Ibid. 
39	Ibid, s. 79-80. 
40 Max van Manen Phenomenology of practice,– Meaning-Giving Methods in Phenomenological Research and 
Writing, Salt Lake city, USA 2014, s. 68. 
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För mig blev utmaningen att hitta en metod för att som Manen säger, 

vetenskapligt fånga dessa vardagliga och konstituerande ögonblick av att vara människa och 

att vara det i en ledarskapsroll. Jag föreställde mig att i ett berättande framkommer 

erfarenheter vilka bildar en helhetlig uppfattning av att vara i en yrkesroll. Metoden behövde 

kunna fånga in yrkeserfarenhet på ett sätt som tog hänsyn till individuella upplevelser och 

bestämningar av vad ledarskap kan vara, det vill säga även kunna infånga det irrationella som 

Manen beskrev. Intervjuer framstod då som ett alternativ till att låta ledares uppfattning om 

ledarskap oförvanskat få komma till tals varför jag beslutade använda mig av samtal och 

djupintervjuer för att få ett material att diskutera, analysera och skriva om.  

Ett samtal om ledarskap föreställde jag mig kunna ge en genuin, inte i förväg 

tillrättalagd bild, av hur den intervjuade upplevde sig i sin roll som chef. Ett möte ger också 

en chans till att forma ett samtalsklimat som låter spontana uppslag och reflektioner komma 

till tals och i de ögonblicken kan det uppstå äkta möten mellan en ledarroll och människan 

som har den rollen.  

    Dessa intervjusamtal finns med i essän som återgivna stycken i transkriberad 

form från ljudupptagningar. I skrift är texten något redigerad då upprepningar, hummande, 

pauser och kommentarer gällande annat än det intervjun undersöker uteslutits. Men, jag har 

strävat efter att låta personerna komma till tals med sin egen röst i ordval och sätt att uttrycka 

sig. Här infinner sig en svårighet i det att det är jag som väljer de återgivna intervjustyckenas 

avgränsningar och sammanhang och det är min förståelse av innehållet som styr 

resonemangen och den intervjuade saknar inflytande över detta. Risken finns att jag 

misstolkat svar jag fått, eller sammanfogar svar på ett sätt som ger svaren en icke avsedd 

mening. För att minimera denna risk har de intervjuade tagit del av transkriberingen och jag 

har både i samtal och via mejl frågat om det fanns något de ville förändra i texten, och några 

korrigeringar av ordval har gjorts.  

 

       Semistrukturerad intervju som metod    

Intervjumetoden är förmodligen det vanligaste sättet att undersöka det sociala fältet skriver 

etnografen Charlotte Aull Davies i sin bok Reflexive Ethnography, men det finns 

variationer.41 Den kan vara ostrukturerad, som när forskaren genomför sin fältstudie som ett 

vanligt samtal utan förberedda frågor vilket riskerar leda bort intervjun från ämnet. Dess 

motsats är den helt strukturerade undersökningen med bestämda frågor och svarsalternativ 

																																																								
41 Charlotte Aull Davies, Reflexive Etnography: A guide to researching selves and others, London och New 
York 2009, s.105-106. 
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som kan sammanställas till en rapport. Mellan dessa två alternativ finns ett tredje, den 

semistrukturerade intervjun som innebär att forskaren har någon form av schema eller strategi 

för sitt intervjuande, det kan vara några nedskrivna frågor eller kanske en memorerad 

informell lista över de ämnen man vill ta upp. Metoden är friare än den strukturerade formen 

men inte helt lössläppt som den ostrukturerade då den semistrukturerade intervjun har 

uttänkta ämnen och stödjande frågor att hålla sig till. Fördelen är att den intervjuade kan ändra 

ämne, frågeställning och bidra med egna associationer och tankar om det som upplevs vara 

aktuellt inom de förutbestämda ramarna.42 Jag såg att den semistrukturerade intervjumetoden 

kunde fungera för mitt syfte eftersom den både gav en ram och en frihet med utrymme för 

spontanitet utan att samtalsämnet tappades bort. Den intervjuade frihet ges frihet att associera 

och berätta om egna erfarenheter utan styrning från mig, vilket skulle kunna föra min 

undersökning närmare till erfarenheter av ledarskap jag själv inte kunnat ana eller förutse.  

Undersökningens upplägg planerade jag hålla brett och låta det utgå från en 

helhet, det vill säga hur det är att vara ledare och följa de associationer, reflektioner och 

erfarenheter som kom upp i samtalet. Som inledning och uppvärmning till temat behövdes 

några frågor och jag formulerade dem skriftligt för att ha för mig själv i syfte att föra in 

samtalet på de erfarenheter och upplevelser essän vill undersöka.43   

Jag som samtalspart, med min yrkeserfarenhet är en del av utforskandet under 

samtliga intervjuer. Min arbetslivserfarenhet och mina reflektioner är en del av empirin och i 

det efterföljande utforskandet av intervjuerna i teori, analys och diskussion. Det medför ett 

perspektiv på studien som kan vara både selektivt och styrande eftersom empirin både 

begränsas av och bearbetas från min synvinkel. Men jag har strävat efter att vara öppen för att 

fånga in de intervjuades erfarenheter, aspekter och synpunkter på ledarskap som de berättats.  

Utifrån egen yrkeserfarenhet höll jag det troligt att flera av de saker som skulle 

komma upp i mitt utforskande handlade om väl kända ledarskapsutmaningar som till exempel 

chefens maktposition som å ena sidan ofta är socialt begränsande och gemenskapsuteslutande 

i sin ensamhet och utsatthet, och å andra sidan lika ofta för med sig unika möjligheter till att 

vara kreativ och konkret i förändringsarbete till det bättre på såväl individ-, grupp-, som 

organisationsnivå. I essän finns en intention att låta empirin komma i dialog med filosofiska 

texter och vetenskaplig litteratur om ledarskap i syfte att teoretisera, analysera och diskutera 

materialet.  

																																																								
42 Ibid. 
43 Se bilaga 2 
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I tidigare yrkesutövande har intervjuande för mig oftast handlat om 

arbetsrelaterade frågor och svar, nu låg fokus mer på de personliga erfarenheter jag ville 

försöka resonera om. Jag tänkte att här behöver man ha en öppen hållning, som i ett vanligt 

samtal där lyssnandet är lika viktigt som talandet, vilket innebär att man i förväg faktiskt inte 

vet vad det kommer att handla om och det gör att intervjun får en lite obekväm men 

spännande otrygghetsfaktor. Djupintervjun är en metod som har sin styrka i att den ger plats 

för ett sökande av perspektiv som bottnar i existentiella frågor och i att intervjuerna har 

möjlighet att vara fokuserade då de sker i samtalsform mellan två personer. Den 

semistrukturerade metoden verkade vara den bäst lämpade för mitt syfte då mitt intresse 

riktade sig till att möjliggöra djupgående reflexioner, något som jag tänker mig fångar upp det 

meningsbärande och i stunden levande. Och den hållningen stöds av Davies som säger att 

viktigaste är att svaren får vara öppna, ”open- ended”, och formulerade med informantens 

egna ord för då begränsas de inte av forskarens förutfattade begrepp. Oväntade formuleringar 

och svar motar forskaren ut ur sin ”comfort zone” till att nödgas ompröva sina föreställningar 

och teser. I detta ligger en potential för att få nya insikter och ny kunskap. 44 

 

Farhågor 

Om en intervju ska kunna ge kunskap beror till stor del på den som intervjuar, i det här fallet 

på mig och min förmåga att styra samtalet till de ämnen, erfarenheter och upplevelser som jag 

föreställer mig kan belysa och förklara något av det som jag efterfrågar. Davies menar att som 

intervjuare är man delaktig och medskapande i det samtal som uppstår under en intervju. Det 

är då viktigt att tänka över denna delaktighet så att man som intervjuare inte påverkar 

berättandet på ett otillbörligt sätt, utan låta svaret formas av den tillfrågade. Genom sin 

medverkan har intervjuaren också en position som samtalspart och Davies menar att detta är 

något som en forskare behöver uppmärksamma och medvetet förhålla sig till när ambitionen 

är att ha ett genuint samtal. Det handlar om att ha en dubbelroll av att vara såväl forskare som 

medskapare i det som utforskas.45 Davies tankar styrkte mig i uppfattningen att det är möjligt 

att vara forskande och kollega i ett samtal med utrymme för bägge parters spontana 

associationer till frågorna och ämnet. Efteråt kunde jag konstatera att under samtalet föll det 

sig naturligt för mig att låta mina egna erfarenheter och ställningstaganden vara del av 

undersökandet, eftersom jag var medveten om att det speglades och att det gav möjlighet till 

analys och efterföljande reflexioner.  

																																																								
44 Ibid. 
45	Ibid.,	s.	107.	
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Men det finns ytterligare en svårighet med att vara en del av utforskandet och 

den som samtidigt forskar, en ”insider problematik ”som Davies anser vara oundviklig. Hon 

anser att det är en svårighet att samtidigt som man utforskar ett ämne också vara föremål för 

undersökandet.46 Mina erfarenheter är inte oreflekterade intervjusvar på samma sätt som det 

övriga materialet i fältstudien eftersom jag hunnit förbereda mig för samtalet och känner till 

egna lärdomar gällande de samtalsämnen som frågorna är ämnade att leda till. Det som 

Davies beskriver gällande forskarposition har jag försökt ta hänsyn till i mitt undersökande 

genom att huvudsakligen analysera och reflektera över materialet under essäskrivandet. Men, 

denna dubbla position av att vara både forskare och den som beforskas är närvarande i mitt 

deltagande under intervjuerna och den har betydelse för uttolkning och förståelse av 

materialet.  

Davies för också fram att det vanligaste användandet av sig själv och sin 

biografi för fältstudier är att inkludera egna förvärvade erfarenheter med dem man gör under 

fältstudien, och att studien får en mer personlig karaktär om forskaren är medlem av den 

grupp som undersöks.47 Materialet i min fältstudie berördes av det då jag är en del av 

målgruppen ledare för social verksamhet. Kollegialiteten gav i mitt fall, föreställer jag mig, de 

förutsättningar som gjorde det möjligt att närma sig mer personliga reflektioner eftersom 

upplevelsen av att dela liknande erfarenheter skapar en känsla av förståelse och igenkänning. 

Davies menar att det finns anledning att vara en del av sin studie, eftersom denna process av 

interaktion mellan forskaren själv och den som beforskas genererar kunskap om det sociala av 

allmänintresse.48  

 
          Planering och genomförande av intervjuer 

Min plan var att intervjua fyra ledare inom idéburen verksamhet, av vilka jag kände till tre 

sedan tidigare. Tanken var att eftersom vi inte var helt främmande för varandra skulle det ge 

mig goda förutsättningar för att de tillfrågade bejakade intervjun och de hade tillit till att min 

förfrågan var seriös. Lika viktigt bedömde jag det vara att relationen hade en kollegial 

karaktär med en viss distans, det vill säga att vi kände till varandra från yrkessammanhang 

utan att vara vänner privat, vilket minskade risken för givna antaganden och gissade svar. 

Samtalsklimatet är också en påverkande faktor som jag bedömde vara betydelsefull där det 

gällde att skapa en förtroendefull relation, kanske genom att jag själv delade med mig av egen 

																																																								
46 Ibid., s. 221. 
47	Ibid.,	s.	228.	
48 Ibid. 
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erfarenhet av ämnet. Lyckas man inte med att etablera en god stämning så uteblir förmodligen 

den personliga erfarenheten och därmed möjligheten till fördjupad reflektion. Av alla 

förberedelser var detta att skapa ett gott samtalsklimat det viktigaste för mig eftersom jag 

visste att detta till stor del var avhängigt av min förmåga att i stunden skapa en för syftet 

fungerande atmosfär. Därför ordnades mötena utanför ledarnas arbetsplats i en för dem 

mindre yrkesrelaterad miljö, det blev på ett café, på min arbetsplats och i ett mötesrum. 

Förberedelserna inkluderade också mitt beslut om att under samtalet huvudsakligen vara en 

lyssnande dialogpart för att ge utrymme till den intervjuade att berätta om sina erfarenheter.  

För att genomföra intervjuerna tog jag först kontakten genom att skicka ett mejl med förfrågan 

för att sedan bestämma plats och tid.49 En av ledarna, den fjärde tillfrågade, var positiv till att 

ställa upp men i praktiken visade det sig sedan vara omöjligt att hitta en tid för att genomföra 

intervjun, varför ledarna kom att begränsas till tre, här kallade för Carl, Henrik och Carina. 

Alla är de i övre medelålder och ledare för idéburen verksamhet, vilka är av olika storlek och 

skiftande till verksamhetsinnehåll. Namnen är fingerade och verksamheterna anonymiserade, 

men texten ger ändå uppgifter om verksamheternas omfattning och innehåll och de intervjuade 

ledarna presenteras närmre i essän. Gemensamt för dem är också att nuvarande ledaruppdrag 

inte är deras första, de har alla tre erfarenheter av yrket sedan tidigare. 

  

                                              Etiska aspekter  

Hur tar man med individuella tankar och åsikter som uttrycks i undersökningsmaterialet i 

analys och diskussion så att de innehållsmässigt inte förvanskas men ändå anonymiseras så att 

verksamhet och personer inte röjs?  

Vad göra om informanten ångrar sig och inte längre vill stå för sina uttalanden? Jag tänkte på 

möjligheten att informanten under en intervju reflekterade över orsaker till svårigheter inom 

en verksamhet. Sådana reflektioner kunde visa sig vara värdefulla och ge den fördjupade 

förståelse som eftersträvas, men samtidigt riskerar man att även i det anonyma, exponera en 

individ och en verksamhet på ett oväntat och mindre önskat sätt. Dessa farhågor visade sig 

vara obefogade liksom den jag hade om att informanten kunde vilja representera sin 

verksamhet mer än sig själv, vilket skulle kunna styra bort samtalet från de personliga 

erfarenheterna.   

Svaren var för mig många gånger både oväntade och lite överraskande varför 

jag uppfattade dem genuina och inte styrda av vare sig mina förväntningar eller egna krav på 

																																																								
49 Se bilaga till essän. 
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att representera något annat än sig själv. Vid alla intervjuer var stämningen öppen och 

samtalen livliga, det fanns mycket att prata om och tiden som var satt till en timme överskreds 

varje gång. Svårigheter som visade sig för mig var att aktivera och bemästra två roller, att 

både lyhört intervjua och samtidigt hinna komma på och formulera följdfrågor till det som 

sades. Det visade sig också vara krävande att försöka närvara i lyssnandet på ett aktivt sätt 

utan att låta de egna associationerna och frågorna ta för stor plats, ibland fick jag anstränga 

mig för att låta den intervjuade utveckla sitt svar utan min inblandning. Då hände det att 

samtalet tog nya oväntade vändningar, som när frågan gällde hur det är att vara verksam och 

jag föreställde mig prat om att leda verksamheten i med- och motvind, men istället 

utvecklades dialogen till att handla om vikten av att inte låta chefsrollens avigsidor bli en 

integrerad del av den egna personligheten, att inte bepansra sig. 

   

                                            Lyssnandet som metod 

Under intervjuerna och i efterföljande reflektion och skrivande lägger jag märke till själva 

lyssnandets betydelse som metod för min förståelse av innebörden i det som sagts. Konsten 

att förstå en berättelses mångsidighet redogör psykiatrikern Clarence Crafoord för. Han talar 

om att för lyssnandet har det betydelse att utöver att höra det som faktiskt sägs, även vara 

uppmärksam på det empatiska i känsloackompanjemang och i att uppfatta de motsägelsefulla, 

likaså att vara vaken för egna känslor som väcks. Det handlar om att uppfatta flödena i det 

omedvetna lyssnandet och vad man som samtalspart, kanske ordlöst, ger tillbaka till den 

andre i kommunikationen.50 Dessa mer finstämda kommunikationssätt som ett samtal 

innehåller var något jag varseblev under intervjuerna vilket gav mig anledning till att 

begrunda lyssnandet betydelse som en forskningsmetod. 

Lyssnandet rymmer dimensioner som uppfattar nyanser, betoningar, röstlägen och tystnad, 

företeelser det skrivna ordet inte fångar och vars betydelse för det som sägs därför går 

förlorad. Möjligen kunde detta delvis återges via observation och beskrivande av gester, 

mimik och så vidare, men det blir aldrig fullödigt på samma sätt som i ett aktivt lyssnande 

och kan därför inte ersätta det. Lyssnandet handlar om att rikta in sig på ett mottagande som 

genom en tyst, inre, reflekterande aktivitet är polär till den utåtriktade rösten, den uttalade 

tanken och den delgivande aktivitet som talet är. Som verktyg i kommunikationen upplever 

jag lyssnandet kräva en mental inställning av paradoxal aktiv passivitet, av uppmärksamhet 

och av tillvaratagande av det man får höra. Det är att i den andres ordström och i reflexion när 
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den formuleras högt, som lyssnaren simultant kan fläta in sin egen förståelse för innebörden 

av det som sägs och parallellt formulera och ställa en följdfråga för att förstå än bättre. 

Erfarenheten från det ömsesidiga lyssnandet under intervjuerna har befäst och ökat min 

övertygelse om att lyssnande är ett av ledarens allra viktigaste verktyg i sökandet efter 

kunskap om egen och andras verklighet. 

 I förhållandet till talet och liknande mer utåtriktade aktiviteter som en ledare 

arbetar med, har lyssnandet ofta en undanskymd position, vilket även uppmärksammats i en 

artikel av etnografen Martin Forsey, där han talar om ”participant listening”, vilket beskriver 

det deltagande lyssnandet jag strävat efter att prioritera i min undersökning. Forsey 

argumenterar för ett starkare erkännande av vikten och betydelsen av engagerat lyssnande 

som forskningsmetod.51 Att lyssnandet som metod har stor betydelse för insamlande och 

tolkande av material forskande syfte kan jag intyga efter arbetet med denna studie. 

  

     Om empiri, teori, analys och diskussion. 

Intervjuer, diskussion, analys och teori är invävda i varandra som en löpande text i uppsatsen 

även om teorin tar större plats i början av essän och empirin överväger mot slutet. Detta 

upplägg är ett försök att utforma och sammanfoga dessa delar till en mer essäistisk helhet och 

därigenom låta dem komma i samspråk med varandra i en mer sammanhängande text istället 

för att presentera dem uppdelat i nämnda kategorier.  

Teorin i essän baseras främst på filosoferna Aristoteles’ och Simone de 

Beauvoirs tankar gällande etik och kunskap men även på vetenskaplig litteratur. Författarnas 

filosofi och teoretiska perspektiv utgör varpen i min väv, i vilken, intervjuer, erfarenheter, 

reflexioner och analys blir till inslag av praktisk ledarerfarenhet som jag med denna studie 

strävar att väva samman till en helhet av ökad förståelse och insikt om hur det är att vara 

människa i en ledarroll. För att underlätta läsningen och refererandet till de teorier jag stöder 

mig på i studien introducerar jag först några för dem utmärkande tankar vilka är mina 

filosofiska ansatser till temat.   
 

Filosofiska ansatser 
Aristoteles och Den Nikomackiska etiken 

Kunskap är ett centralt begrepp för mitt undersökande av chefens yrke, då det är en grund för 

både rätt tanke och handling och därigenom även för personlig moral. Ledarskapets etiska 
																																																								
51 Martin Gerard Forsey, Etnography as participant listening, Etnography 201011:558, SAGE, 
http://www.sagepublications.com, s. 558. 
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hållning förutsätter kunskap och en fördjupad förståelse av hur det är att vara ansvarig chef 

när det handlar om till exempel förändringsarbete, lång- och kortsiktig planering och om de 

kontrollerande uppgifter de flesta chefer har.  
  I detta utforskande av ledarskap är en av utgångspunkterna att spegla och 

analysera yrkeserfarenheter med stöd av den praktiska kunskapens teori som bland annat 

berör omdöme i handling vilket beskrivs av Aristoteles i Den Nichomackiska etiken: Sjätte 

boken.52 Att söka vara och agera på ett ur ledarskapsperspektiv autentiskt vis för till det 

Aristoteles säger om en av den praktiska kunskapens aspekter, om klokheten, som han håller 

för det goda handlandet som i sig självt är ett ändamål.53 Aristoteles grundar den tanken på att 

klokhet är en dygd och ”en disposition att handla i förening med en riktig tanke om vad som 

är gott och ont för människan.” 54 Ledarskapets utövning ställer ofta ledaren i valsituationer 

och etiska dilemman då denna personens disposition att handla klokt prövas. Det fria valet 

och hur man nyttjar möjligheten att göra ett sådant är en ständigt aktuell fråga för människan 

även i arbetslivet som innebär att man i sin yrkesutövning brottas med etiska frågor gällande 

personligt ansvar för sina beslut, handlingar och den värdegrund som ledde fram till dessa.  

Fördjupar vi vad dygd är för Aristoteles så håller han det för en inställning, en 

disposition att handla på ett visst sätt, vilket styr utfallet av våra handlingar. Dygderna 

beskriver han vara ”medelvägar och karaktärsinställningar” och menar att de ”har en 

benägenhet att av sig själva frambringa handlingar som är lika med deras betingelser.”55 Här 

tänker jag att Aristoteles menar att dygden i egenskap av dygd, är en personlig läggning och 

inställning som formar en vana att vara och agera enligt det individen är inställd på att göra. 

Vänlighet som dygd leder till vänligt bemötande.  Dygden kan förstås i det att den balanserar 

mitt emellan två ytterligheter, en oprecis medelväg så som dygden vänlighet skulle kunna 

vara något mellan ovänlighet och överdrivet tillmötesgående. För att hitta denna balans krävs 

övning, och att övande formar karaktär, är vad jag föreställer mig att Aristoteles avsett i denna 

fråga. Antag att en person med ett vänligt bemötande av sin omgivning har denna vänlighet 

som en vana, och att denna vana är något som genom övande format karaktären och 

inställningen till att vara vänlig, då kan man säga att vanan att vara vänlig är en dygd. 

Aristoteles menar att i det handlandet, att vara vänlig till exempel som vanebeteendet gett 

upphov till, har handlingen i ett vänligt bemötande en inriktning att agera utifrån sina villkor. 

Karaktärsinställningar eller dygder är det vi har med oss i vår personlighet in i ett yrke, det 
																																																								
52 Aristoteles, s. 164. 
53 Ibid. 
54 Ibid.  
55 Ibid., s. 83. 
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handlar om tidigare erövrad kunskap och erfarenhet som kommer till uttryck i 

yrkesutövandet. Men dygden behöver förverkligas i handling för att vara en dygd. 

En annan viktig aspekt på dygd är enligt Aristoteles att de står i människans 

makt, är frivilliga och att de verkar såsom den riktiga tankegången föreskriver. Frivilligheten i 

dygden, att den som karaktärsinställning är ett möjligt, valbart sätt att vara och agera, är en 

utgångspunkt i mitt utforskande av ledarskapets etik. Att döma av Aristoteles är dygden inget 

givet eller påtvingat, utan ett förvärvande av förhållningssätt efter eget omdöme. Detta 

beskrivs när han talar om modet som en av karaktärsdygderna, där han säger att den 

handlandes karaktär är viktigare än handlingarna, vilket förklarar begreppet karaktärsdygd.56 

De handlingar och beslut som en ledare tar tydliggör för omvärlden vilka värderingar denne 

har och i vilken riktning verksamheten förväntas ta tillsammans med ledaren på den inslagna 

vägen. Modet att våga agera när man inte är säker på om handlingen är rätt eller fel är ett 

sådant steg, en handling med konsekvenser. Dygden mod, säger Aristoteles är ”en medelväg 

mellan fruktan och blind tillförsikt”57 och tillsammans med andra karaktärsdygder som 

rättrådighet, vänlighet, ambition med flera, leder de till utformandet av det moraliska i 

handlandet och sättet att vara människa. Karaktärsdygderna bildar en moralisk hållning, något 

som är centralt för ledarskapet i dess utövning, och relationen till det etiska, såväl i tankar 

som i handling varför de är i fokus för min uppsats.  

Simone de Beauvoir och För en tvetydighetens moral 

Vad innebär det att leva och vara, som existens likväl som i en profession? Båda rollerna 

ryms och samverkar i en och samma person men är säkerligen också ibland i konflikt med 

varandra, inte minst när det gäller det moraliska då egen övertygelse om vad som är rätt kan 

kollidera med yrkesrollens krav. Samtidigt framstår yrkesdelen i denna dubbelroll för mig 

som en form av ett avgränsat vara, ett eget professionellt forum i tillvaron, som varje individ 

självständigt och av fri vilja väljer hur man vill stiga in i och vara i. Utforskandet av 

professionen är att rekognoscera ett urskilt varande inom tillvaron som människa. Det hör 

samman med livet, varför det berörs av de existentiella villkor, som filosofen Simone de 

Beauvoir ställer sig forskande frågor om. I boken För en tvetydighetens moral redogör och 

problematiserar Beauvoir kring villkoren för människans existens och hur en moral kan vara 

tvetydig och paradoxal. Beauvoir bygger sin moralfilosofi på begreppet tvetydighet i 

bemärkelsen att fenomen och företeelser inte alltid är entydiga. Livet som begrepp till 
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exempel har en inbyggd motstridig betydelse, vilken hon hänför till essäisten Montaignes 

uttalande: ”Vårt livs ständiga strävan är att bygga döden.”58 Uttalandet visar på paradoxen i 

att vi strävar för att leva och vara levande samtidigt som vi aktivt konstruerar vår egen död. 

Livet och döden är en tvetydig process, vi är både levande och döende på samma gång. Denna 

inbyggda tvåsidighet i tillvaron är betydelsefull att varsebli, varför Beauvoir för in det 

tvetydiga villkoret i tankar om hur det är vara människa, och att leva i dessa parallella 

strömningar av livets och dödens fullkomnande. 

 Människan är en del av världen, och en utmärkande aspekt av detta att vara i 

världen, är hennes ensamhet. Som individ är hon en del av en samhällsgemenskap och 

samtidigt en solitär person. Beauvoir ser detta som ett tidlöst faktum och ytterligare en 

dubbeltydighet i nuets förening av det förgångna och det framtida. Människan är hänvisad till 

en med andra samexisterande ensamhet, vilket Beauvoir uttrycker så här: ”Hon är ensam om 

att vara ett suveränt och unikt subjekt mitt i ett universum av objekt, ett privilegium hon 

samtidigt delar med alla sina gelikar. Hon är i sin tur ett objekt för de andra, och i det 

samhälle hon är beroende av är hon endast en individ.”59 Tvetydigheten här framträder i det att 

människan samtidigt får vara både objekt och subjekt, solitär individ och 

samhällsmedborgare. Alla dessa aspekter av att vara något för andra och sig själv invävt i ett 

tidsförlopp och i ett mänskligt sammanhang, återfinns i det individuella varat och i till 

exempel rollen av att vara en ledare införlivad i en verksamhet. 

              Beauvoirs begrepp tvetydighet med sin karaktär av att omfatta ett dubbeltydigt 

synsätt på tillvaron bidrar till utforskandet av tvetydigheten i att vara en person inspänd i 

dynamiken mellan att vara en ledare med en ledarroll, och att vara en människa bland andra i 

en arbetsgemenskap. Hur kan man bli varse denna skillnad i varat? 

 Så som dödens förverkligande är en dold process i livets byggande kan också 

verkligheten dölja något i denna tvetydiga mening. Vardagen innehåller dolda eller polära 

sidor av det vi ser, vilka behöver avtäckas och synliggöras, menar Beauvoir, och att 

medvetandegörandet av inbyggda motstridigheter är en förutsättning för fria val. Beauvoir 

menar att livet i sin tvetydighet har förnekats genom att man betraktat det som ”en slöja av 

illusioner som döljer Nirvanas sanning och denna slöja, behöver människan avlägsna för att 

vara i, och se världen, så som den är.”60. Människan måste dra bort slöjan från existensen,”(	le 

dévoilment de l’être)” vilket innebär ett gränsöverskridande som ger en möjlighet att uppleva 
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världen så som den i uppenbarandet visar sig vara.61 Beauvoir uppmanar till att försöka 

avtäcka tillvarons dubbeltydighet i syfte att som person få erfara existensen befriad från det 

inhöljda med dess färdiga uppfattningar, föreställningar och vaneseende. Avtäckandet är en 

förutsättning för att på ett genuint och konstant upptäckande sätt leva så som livet i varje 

ögonblick framstår, i motsats till att relatera till detta som ett givet eller i förväg bestämt 

skeende. Kännedomen om tillvarons tvetydighet är för Beauvoir meningsskapande och 

motiverande, när hon skriver: ”Det är i kunskapen om vårt livs autentiska villkor som vi 

måste hämta kraft att leva och skäl att handla.”62 Erkännandet av varats tvetydiga 

förutsättningar gör det möjligt att uppfatta och vara i vardagens skeenden och enligt mig, 

skapar det den grund ett autentiskt ledarskap kan verka ifrån. Allt annat som till exempel egna 

föreställningar, omvärldens krav och förväntningar, riskerar att hölja in och dölja en 

verklighet, vilket kan vilseleda chefens omdöme och agerande.  

I den avtäckta verkligheten kan situationen och den egna personen oförställt visa sig.  

Beauvoir uttrycker det så här: ”Genom att slita sig lös från världen gör sig människan 

närvarande i världen och världen närvarande för sig själv.”63 I denna kontext innebär att slita 

sig lös från världen att välja avstå från förutbestämda uppfattningar om till exempel hur en 

ledare bör hantera sitt uppdrag och uppkomna ärenden, i syfte att försöka se ärendet som det 

visar sig och vad denna reella fakticitet, som är den avtäckta verkligheten, avkräver 

ledarskapet. Det rör sig om att göra en ansträngning för att skapa en direkt kontakt med det 

reala som genom detta intresse levandegörs för ledaren. 

Faran med att avstå från att avtäcka den egna uppfattningen om sig själv och sin 

syn på världen är risken att bli ett med sin roll och då upphöra vara människan för att istället 

bli till exempel yrkesrollen chef. Denna sammansmältning av roll och person betecknar 

Beauvoir som att man blir en ”allvarsmänniska”.64 Individen har fastnat i sin cementerade bild 

av en föreställd verklighet och är sin roll och i det föreställda ledarskapets utövande. Därför är 

frihet, enligt Beauvoir, en förutsättning för att utifrån den man är kunna välja hur man vill 

försöka vara, respektive välja bort det man inte vill vara, såväl som människa som i chefsroll. 

Friheten, sin ”subjektiva spänning”, måste i likhet med närvaron i verkligheten, ständigt och 

aktivt erövras och den behöver utövas, säger Beauvoir.65 Frihet är enligt Beauvoir ett ansvar 

människan måste ta, det är nödvändigt för att inte vara i en fastlåst roll och då överge sig själv 

																																																								
61 Ibid. I förordet används detta franska begrepp för avtäckande av Eva Lundgren-Gothlin, s. 16. 
62 Ibid., s. 24. 
63 Ibid., s. 26. 
64 Ibid., s. 50-51. 
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för att bli ett med varat i en roll, en stereotypi. Allvarsmänniskan är förenad med sin roll som 

hon inte ifrågasätter, vilket utgör ett problem då hon inte längre väljer friheten och viljan att 

leva i tillvarons spänning och upplevandet av dess tvetydighet. I betraktandet av sig själv ser 

allvarsmänniskan sig bara i den sedda rollen och är inte den seende som är varse både den 

seende och den sedda. För att inte sammanfalla med sig själv eller sin roll är jag enig med 

Beauvoir om det för moralen grundläggande i att sträva att varsebli tvetydigheten i att vara 

både den seende och den sedda. Det är en inre position och ett förhållningssätt som ger en 

möjlighet att vara etisk och det är friheten som möjliggör valet att vara både seende och sedd. 

Här ges en chans att pröva äkthet i det egna etiska förhållningssättet. Etiskt ledarskap, som 

inkluderar personlig moral, handlar om att hela tiden behålla och värna om att befinna sig i en 

kontinuerlig process av att avtäcka sig själv och de omständigheter man befinner sig i, för att 

förmå kalibrera sin syn på det egna uppdraget och verksamheten. 

Beauvoir menar att människan måste anstränga sig och medvetandegöra 

världen, eller verksamheten i min kontext, genom att vägra bara uppgå i den och vara en del 

av den. Frigörelsen i att avstå från att sammanfalla och obemärkt smälta in i det befintliga är 

nödvändig för att man ska kunna välja engagera sig i det man vill vara, som till exempel en 

god ledare. Detta hur man vill vara som ledare är något som ska avtäckas, eller upptäckas 

genom att sättas i ett sammanhang med verkligheten och en föreställning av hur en företrädare 

för det goda ledarskapet i en social verksamhet bör hantera sitt uppdrag. En sådan process blir 

aldrig klar eftersom verkligheten konstant förändras, men att försöka anstränga sig med att bli 

en god ledare och initiera en början i riktning mot att uppnå detta mål är en transcendens, ett 

steg från att vara det man är till att närma sig det man önskar vara. Beauvoir beskriver denna 

process med att särskilja begreppen vara och existera i det att hon menar att varat ska 

avtäckas. I denna kontext riktar sig avtäckandet till uppdraget att vara ledare. Det innebär ett 

gränsöverskridande för att ur varat, där man är, tillägna sig existensen. I ett ledarskaps-

perspektiv är det att sträva mot det onåbara målet att vara den gode ledaren. Beauvoir 

säger: ”Det mål min frihet eftersträvar är att erövra existensen via varats ständigt frånvarande 

fullhet.” 66 I denna kontext av att vara ledare och människa förenade i en strävan att 

förverkliga ambitionen och önskan att vara i båda dessa roller, innebär det att man aldrig till 

fullo lyckas erövra och realisera företeelser som ett gott ledarskap eller att vara en autentisk 

person; något återstår alltid att upptäcka och försöka uppnå. Ytterligare ett personligt val i 

denna strävan mot det goda ledarskapet, eller den man önskar vara, är att välja bort det man 
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inte vill vara. Utifrån ett ledarperspektiv kan strävan att arbeta utifrån etiska värderingar visa 

sig som ett ställningstagande i till exempel en vägran att acceptera sakernas tillstånd i en 

organisation, för att kunna se vad som döljer sig under ytan och bakom kulisserna, för att som 

Beauvoir säger, försöka ”erövra existensen” genom faktiska underlag och ett verklighets-

baserat omdöme om verksamheten och det egna uppdraget. En sådan prövning ger ledaren 

chans till att upptäcka hur väl de egna föreställningarna överensstämmer med det som 

verkligheten visar sig vara och att välja sitt förhållningssätt till det man står inne i. Om 

människan i sitt förhållningssätt gentemot livet strävar att vara moralisk, säger Beauvoir, så 

kommer hon att kunna rättfärdiga sitt eget agerande om hon godtar att inte ställa sig 

betraktande, utan istället bemödar sig om att vara avtäckande, se det tvetydiga och försöka 

existera autentiskt.67  

Har dessa teorier gällande dygd och människans existens relevans för strävandet 

att bättre förstå hur det är att vara verksam som chef inom idéburen sektor? Den frågan är 

adekvat att utforska med stöd av empirin, i intervjuer. Det är dags att introducera Carl, som på 

frågan om hur det är att vara chef direkt associerar till att befinna sig i ett gungfly.  

 

 Empiri, teori och analys 
  Om att vara chef och avtäcka yrkesrollen 
Carl är sedan 12 år enhetschef för ett ungdomsboende. Han är i sextioårsåldern och har utöver 

yrkesutbildning till handledare, konstnär och socialterapeut68, en arbetsledarutbildning från 

Hälsohögskolan i Stockholm. Denna bakgrund delar vi, förutom att jag istället för 

socialterapeut är lågstadielärare och har arbetat med ledningsuppdrag inom särskolan. Vi, 

Carl och jag, känner till varandra sedan 20 år och har även för fjorton år sedan under en kort 

tid arbetat inom olika enheter i samma organisation. Carl arbetar fortfarande i denna idéburna 

organisation som enhetschef för ett boende för ungdomar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar och behov av extra stöd. Under intervjun råder det en otvungen 

stämning emellan oss när vi sitter i de grå fåtöljerna i ett litet konferensrum på mitt arbete. 

Carl är en livlig person vilket accentueras av att han genast börjar gestikulera och fylla 

luftrummet med händernas rörelser som understryker ord och betydelser i det han säger. 

Omedelbart slår det mig, att det här kan jag inte få med i intervjun, trots att det animerar vårt 

samtal på ett uttrycksfullt sätt. De korta stunder han reflekterar tyst noterar jag att händerna 
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långsamt och nästintill omärkligt vispar i luften, som om de bläddrade i osynliga ark för att 

hitta det eftersökta. Inledningsvis pratar vi om gångna tider för att glida över till min fråga om 

hur det är att vara chef nu. Svaret kommer utan eftertanke och Carl associerar genast till det 

omfattande ansvar en chef har. När vi pratar vidare om det framkommer även utsattheten i 

ledarpositionen liksom beroendet av medarbetarnas insatser. Tre företeelser som även för mig 

utmärker ledarskap.  

 

Carl: Det är ett stort ansvar som ibland kan kännas oproportionerligt stort, framförallt mot två 

områden, som jag inte vet hur man får att gå ihop. Det ena är brukarnas och det andra är 

medarbetarnas. Det gäller att som ansvarig att få de här bitarna att mötas på ett harmoniskt sätt 

för att säkerställa omsorgen, verksamheten och rättssäkerheten. 

Paula: Var någonstans blir du medveten om det, hur märker du det? 

 Carl: Oftast ligger det i vardagen, folk som blir sjuka, på medarbetarsidan. På omsorgssidan 

känner du att det som görs kanske inte blir så bra som det ska vara. Det kan vara väldigt 

stressande. När jag tänker på det är det som att leva under en ständig press för att försöka uppnå 

det där att det ska vara så bra som det kan bli. Det blir aldrig perfekt, men att det är en 

acceptabel nivå som aldrig får sjunka eller kollapsa. Det händer ibland [att det kollapsar] om det 

till exempel är en influensaepidemi eller en stor konflikt bland medarbetarna eller att det är 

något hos ungdomarna som är speciellt besvärligt; någon som rymmer, någon som skär sig, eller 

någon som är våldsam. Alla dessa faktorer påverkar. Ofta befinner du dig i ett gungfly som 

ansvarig. 

Paula: Beskriv det här gungflyt lite mer, vad är det som händer i dig? 

Carl: Ja, (lite tvekande) om man går till mig, vad händer i mig? När det gungar som mest kring 

en ungdom som skär sig eller är destruktiv på något sätt, då gäller det väldigt mycket att man 

har medarbetare som du tillsammans jobbar med för att lägga upp en strategi, personer som är 

tillräckligt intresserade och som också orkar gå den där extra milen. Som ansvarig är man 

beroende av att det finns goda medarbetare och som tur är gör det ju det, för det mesta. (Här 

rinner orden ur munnen som en strid fors och rösten är stark.) Men även för bra medarbetare 

kan det bli för mycket. När det blir det, då blir du som ansvarig utsatt för att oavsett vad som 

händer måste du lösa situationen för du har inget annat val. Du kan inte sjukskriva dig. Du har 

inget stöd, för ditt jobb finns det ingen annan som kan göra.  

 

Carl framhåller ledarskapets vardagliga utmaningar som innebär att kunna svara upp till de 

förväntningar och krav som ställs på honom, och vissheten om att ”ditt jobb finns det ingen 

annan som kan göra.” Han är medveten om sin beroendeställning gentemot medarbetarna och 
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om ansvaret hans formella position utkräver av honom. Carls resonemang avtäcker aspekter 

av ledarens verklighet och innebörden av dess påföljder för hans del.   

Insikterna om de konsekvenser som påverkar Carl i rollen som ledare är ett 

avtäckande av rådande verklighet och ett medvetandegörande. Det befarade i ett tänkbart 

händelseförlopp (följderna av att inte tillmötesgå behoven i det oväntade dilemmat), öppnar 

upp hans seende till ett närvarande och avtäckande vara i det som framträder situationen.69 

Det är att välja möta uppkomna svårigheter och klarögt dra undan den egna förutfattade 

meningens och vaneseendets hinna (att detta är medarbetarnas jobb), från den verklighet som 

visar sig med insikten om att ingen annan kan göra ens jobb. Hanterandet av problem är en 

individuell, aktiv handling som aldrig blir avklarad, utan konstant måste upprepas och den 

kräver aktivitet i detta överskridande från en förväntad verklighet till en förändrad situation 

att vara verksam i. Carl ville förstå sin belägenhet för att kunna ta sitt ansvar. Han behövde 

avtäcka verkligheten på nytt eftersom den förändrats och visat sig vara annorlunda än 

förväntat. Avtäckandet innebär ett erfarande av livets villkor och att avstå från det vore att 

förenas med ett stillastående, en föreställning om att engagemang utöver det överenskomna 

ansvaret inte ingår i ens uppdrag. För att motsvara behovet gällde det att hitta ett adekvat 

alternativ och då handlar det om klokhet i överväganden. Hur yttrar sig det?  

   

Om klokhet och magkänsla i beslutsfattande 

För att välfungerande lösningar på uppkomna problem ska uppenbaras behövs utöver 

engagemang även insikt om vad situationen kräver och kunskap om hur den kan hanteras, det 

vill säga vad man ska göra och hur. Carls erfarenhet av liknande situationer som den han 

befann sig i gjorde att han genom omedelbar och intuitiv överläggning med sig själv kom 

fram till hur han skulle hantera den. Det var ett utslag av förvärvad erfarenhet och av klokhet. 

Carls resonemang för att hantera sitt dilemma med att vara i ett gungfly byggde på denna 

slags klokhet som Aristoteles definierade redan för 2300 år sedan. Aristoteles håller klokhet 

för en dygd som ”sysslar med det mänskliga och [---]är föremål för överläggning.”70 Att vara 

klok är enligt honom att väl överlägga något som har ett gott och realiserbart ändamål. Ett 

särdrag för klokhet är att det rör sig om något som kan överläggas och som därför alltid kan 

vara annorlunda.71 Denna form av överläggning med sig själv som klokhet utgör, rymmer 

också sökandet efter det rätta utfallet gällande de mänskliga aspekterna och det goda.  
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Klokhet är därför essentiellt i etiskt ledarskap och kan komma till uttryck och synliggöras 

genom de beslut, handlingar och förhållningssätt som visar sig fungera i praxis. Aristoteles 

begrepp ”fronesis” innefattar denna kunskap om att i handling tjäna det som kan tolkas vara 

klokhet.72 Det goda här har också en komplex kvalitet i den praktiska bestämningen av vari 

det består, vilket som vardagsföreteelse säkert i allmänhet är välbekant för ledare.  

              Carina, nästa person att intervjuas, förestår en idéburen vuxenverksamhet med 

gruppboende och daglig verksamhet i nordvästra Sverige. Vi möts några gånger varje år i 

samband med att den styrelse vi arbetar för sammanträder men denna gång träffas vi i 

mötesrummet för att samtala om ledarskap. Utanför rummets stora fönster härskar ett 

kompakt novembermörker och ingen gatubelysning lyser upp kvällen. Mörkret skapar en 

omhöljande vägg och en känsla av tidlöshet som ger ett lugn till rummet och samtalet. Carina 

är snabb och ivrig med sina svar, ord och meningarna låter inte vänta på sig. Inledningsvis har 

Carina hunnit berätta om den managementutbildning från USA som hon fann spännande i 

teorin men föga applicerbar i den verklighet hon har att hantera i sitt yrkesliv. Teori är inte 

överförbart till praxis på ett självklart sätt menar hon, även om det ger henne stoff att 

reflektera över sin verklighet och ett material att relatera till.  

 

Paula: Om vi uppehåller oss vid att vara ledare och se till de boendes bästa, deras liv och 

vardag. Hur vet du vad som är det bästa för brukarna, hur ser rättesnöret ut? 

Carina: Jättesvår fråga. ( Litet skratt) Oftast genom erfarenhet och att lära känna dem och bygga 

relationer, veta vad en person mår bra av. Vad säger historian om personen? Vi gör biografier 

tillsammans, även med de anhöriga. Sen finns de individuella planer med dokumenterad 

erfarenhet, skrivna mål och ett samarbete med deras lagliga företrädare. 

Paula: Låter väldigt bra, men verkligheten är komplex och om vi problematiserar det så undrar 

jag om det kan vara så att det till exempel är ett problem när en boende fäster sig vid en 

olämplig medarbetare, en som inte sköter sitt arbete vilket ni kan tvingas åtgärda och då gå 

emot den boendes önskan och vilja? Har du varit med om det? 

Carina: Ja, absolut. Man iakttar och ser och får info om saker som inte står rätt till. 

Paula: Hur upplever du det?  

Carina: Det är naturligtvis jättetungt. Där går man på saker som inte är till hundra procent 

lättförklarade eller definitivt säkra. När jag kommer in i bilden så har det hänt en del redan. Det 

bygger på att ” den sade det” och den gjorde så”, själv vet man inte. När jag sen får info om 

samma sak från en annan medarbetare så måste jag först fråga. Och det blir ofta ord mot ord. 
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Det är givetvis obekvämt. Men, där kommer ofta den här magkänslan in, eller vad man ska kalla 

den för. 

Paula: Jag föreställer mig det som en sammanfattande känsla som uppstår när man lagt ihop 

saker och ting med sin erfarenhet, det blir som ett omdöme. 

 Carina: (flikar in): Ja, så kan man säga. Det är det man måste gå på, sen får man ta det där 

beslutet. Det där har jag varit med om ett antal gånger när jag fått fatta riktigt obekväma beslut. 

Jag har reflekterat över det efteråt och det är där man verkligen får känna på hur det är att vara 

ledare, man lär sig enormt mycket. Väldigt viktiga erfarenheter för mig som starkt bidragit till 

att utforma mitt ledarskap, därför att det är då det krävs något av en, (skratt). Man är väldigt 

ensam om beslutet och sen har man hela medarbetargruppen som tycker si eller så om det. Man 

kanske inte alltid kan säga vad man gått på och vad som varit avgörande. 

Paula: Nej, man kanske inte alltid kan delge allt heller, fakta och sekretesskäl. 

Carina: Nej, det är då det blir svårt. 

 

Carina betonar flera gånger hur lätt det är att i avgörandets stund vara i konflikt med sig själv 

eftersom man är ensam i beslutet. Då är det viktigt att klargöra vad man befinner sig i och 

hålla reda på situation och roll, realisera det etiska och komma fram till för vems skull och i 

vilket syfte beslutet ska fattas. Ledarskapet har ändrat Carinas syn på sig själv, hon upplever 

sig vara separerad från medarbetargruppen och stå ensam i fattandet av svåra beslut. Carina 

beskriver hur hennes beslut efter faktainsamling uttrycker sig via magkänslan när hon 

behövde fatta ett avgörande beslut. Magkänslans roll som den avgörande faktorn i visst 

beslutsfattande motiverar Carina med att ledaren ofta får alltför många uppgifter i andra hand, 

varför det råder osäkerhet om vad som är korrekt. De fakta hon har räcker inte som underlag 

för att avgöra rätt och fel, och hon nödgas använda sin intuition för att förmå fatta ett beslut. 

Det känner jag igen hos mig själv som en välbekant beslutsväg när omständigheterna trycker 

på och kräver snabba beslut. Osäkerheten Carina talar om visar betydelsen av att ständigt 

sträva att vara undersökande gentemot sig själv och sitt ledarskap, av hur egna uppfattningar 

påverkar ställningstaganden och omdömen i praxis. Magkänsla som vägledning för beslut kan 

vara uttryck för den klokhet som Aristoteles talar om som en del av den praktiska kunskapens 

teori. Men vad är då praktisk kunskap i ledarsammanhang?  

 

                                    Om praktisk kunskap 

I arbetet gör sig den praktiska kunskapen gällande när man oväntat ställs inför nya krav och 

plötsligt befinner sig i en situation där chefsrollen medför förväntningar på att ledaren har den 

kunskap som krävs för att kunna agera adekvat och fatta nödvändiga beslut. Då handlar det 
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om konsten att kunna fatta oförberedda, kloka beslut i relation till läget man befinner sig i, till 

dem som är berörda av beslutet och till dess framtida konsekvenser. Det exemplifierar ett 

tillfälle då det intuitiva som träder in, på ett ögonblick samordnar det man förnimmer, och 

förenar erfarenhet, kunskap, och fakta i det akuta läget med hänsyn till inblandade personer, 

och sammanfattande ger ett underlag för att mer eller mindre medvetna beslut ska kunna 

fattas. Men lika viktigt i en sådan situation är det också att ha tillgång till en kreativitet som 

bidrar till att se alternativ och kunna skapa möjliga vägar till en lösning, en väg framåt. Häri 

ligger en av ledarskapets viktigaste uppgifter, den att ta till vara erfarenheter, kunskap och 

fakta samt egen kreativitet för att tillsammans med personalen skapa en ny medvetenhet och 

till exempel åstadkomma bättre fungerande rutiner och kompletterande insatser i vården.  

             Carina och jag kände till hur magkänslan fungerade och kom till uttryck, men, vi 

saknade utöver orden magkänsla och omdöme, gemensamma bestämningar för att diskutera 

intuitiva beslut och begrepp som klokhet och praxis. Och för att förstå det bättre ur en 

teoretisk aspekt, och från en nutida synvinkel, vänder jag mig till filosofen Christian Nilsson 

som fördjupar en aspekt av begreppet praktisk kunskap i det han talar om livsprocesser. 

Nilsson menar att fronesis, eller klokhet, är det tänkande som kan stödja människan med att 

hitta en medelväg i en konkret, praktisk situation.73 Det är den form av praktisk kunskap som 

krävs för att uttrycka själva livsprocessen, det vill säga praxis med Aristoteles bestämning.74   

Målet med praxis är att utföra en handling väl, och Nilsson säger att Aristoteles med praxis 

syftar till något mer omfattande än vad vi våra sinnen direkt kan uppfatta under ett skeende, 

och som är svårt att avgränsa med exempel, eftersom det är själva processen det syftar till. 

Processen i praxis i sin tur utgår ifrån ett aristoteliskt antagande om livet som ett handlande.75 

Nilsson säger att praxis för Aristoteles verkar vara ordet som ”betecknar den mänskliga 

existensen som sådan.”76 Fronesis är något man behöver när man står inför ett dilemma och 

frågan är då inte längre om vi ska göra något utan hur vi ska göra.77 Här upptäcker jag oväntat 

att Nilssons tolkning av fronesis antyder en samstämmighet mellan Beauvoir och Aristoteles i 

att bestämma den mänskliga existensen. Det handlar om att vara i en rörelse för att engagera 

sig i det som är, i existensen och i verkligheten, där vi även i en arbetsgemenskap är ensamma 

och utsatta som individer. Ensamhet i yrkesrollen är ett fenomen som både Carl och Carina 

nämnt, hur ser ledare på det? 
																																																								
73 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, red. Jonna Hjertström – Lappalainen, Klassiska 
texter om praktisk kunskap, Södertörns högskola 2015, s. 47. 
74 Ibid. 
75 Ibid. 
76 Ibid. 
77 Ibid., s. 48. 
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Ensamhet och utsatthet 

Ensamhet och utsatthet formar ett ledarskap säger Carina när hon reflekterar över hur 

ansvarsfullt och betungande ledarskap kan upplevas vara. Med aristotelisk terminologi skulle 

Carinas upplevelse kunna kallas för en insikt som ger kunskap om något, och för Carinas del 

rör det ledarens position i gruppen som skild från medarbetarnas.78 Denna insikt är en ingång 

till att fördjupa ämnet ensamhet och utsatthet och hur ledare kan förhålla sig till dessa 

fenomen, något som Carl tar upp sin erfarenhet av:  

 

Paula: ”När du känner den här utsattheten och ensamheten, när ingen annan kan göra ditt jobb 

och du vid sidan av ditt eget uppdrag måste vikariera för en vårdare, hur upplever du det? 

Carl: Ja… då är det något märkligt som händer, i den här utsatta situationen. På något vis 

kopplar du på en sorts autopilot, det gör att du ändå klarar av situationen. Men det sker på 

bekostnad av något. Sker det ofta så förlorar du kraft och när du gjort det tillräckligt ofta 

förlorar du också en viss förmåga att stanna upp och reflektera. Det tror jag är den stora faran 

med de här ansvarsjobben.” 

 

Carl nämner autopilot som en förklarande beteckning för rutinarbete, som också innefattar 

konsten att prioritera mellan olika uppgifter, vilket sker på bekostnad av något. Det som först 

verkar vara en oengagerad åtgärd är kanske ett nödvändigt val för att bedömningen av det 

pressade läget kräver en eftergift av något slag. Istället för att vara där han vill befinna sig, i 

chefsrollen, nödgas Carl vara den som påtvingad av läget utför även vårdarens arbete. 

Ofrivilligheten skapar en upplevelse av vanmakt och icke ansvarstagande för det egentliga 

chefsuppdraget. Det är en motstridig situation med två sidor i det att utförandet och 

ansvarstagandet för att göra vårdarens arbete tvingar Carl till att frångå det uppdrag han 

förbundit sig till och ansvarar för. Ansvar som i upplevelsen förvandlas till ett icke-ansvar och 

en förlust av kontroll över situationen i dess helhet. Carl är medveten om sitt övergripande 

chefsåtagande och brist på alternativa val, vilket får honom att konstatera att det bara är att 

göra jobbet utan att fundera för mycket. Att rutinmässigt utföra det som ska göras. Det är 

intressant att här notera språkliga uttryck, tvetydigheter, i ordet rutin. När vi säger att vi gör 

saker på rutin förefaller det att vara ett vanemässigt agerande då man inte har några 

betänkligheter om det man gör, ordet rutin får då en lite negativt färgad, avtrubbad och 

oengagerad klang. Däremot att vara rutinerad yrkesmänniska är positivt laddat och 

																																																								
78 Aristoteles, s. 165-166. 
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trygghetsskapande. I det Carl säger om att koppla på autopiloten och vara rutinmässig betonar 

det denna oengagerade vaneaspekt i utsatta lägen men även den trygghetsskapande då han 

klarar att göra sitt jobb. Men, med tanke på behovet av en autopilot är det adekvat att fråga sig 

om Carl i längden klarar att hantera vad gungflyet i tillvaron gör med honom?  

 

       Om autopilot, bepansring och hur en chef bör vara 

Beauvoir kallar detta fenomen med vara något automatiserat och självgående, som redan har 

bestämt sig för ett förhållningssätt att bemöta världen och uppdykande svårigheter med, som 

Carls autopilot, för ”allvarsmänniskan”. Det vill säga en person som totalt identifierat sig med 

sin roll. ”Allvarsmänniskan gör sig av med sin frihet genom att försöka inordna den under 

värden som skulle vara ovillkorliga [---] Allvaret uppstår så snart som friheten förnekas till 

förmån för mål som man låtsas är absoluta,” skriver Beauvoir.79 I Carls fall är ansvaret för att 

klara ta hand om arbetssituationen ett reellt och påtagligt ansvar, han har inget val. Carl gör 

sig inte av med sin frihet, däremot har situationen berövat honom den eftersom han måste 

stiga in i rollen av den ansvarstagande chefen och även utföra medarbetarens arbetsuppgifter. 

Carl befinner sig i riskzonen för att med sin autopilot inkopplad bevisa att han tar sitt 

chefsansvar och då vara något av en allvarsmänniska. Faran med att identifiera sig som 

allvarsmänniska är något man bör söka undvika menar Beauvoir, men konstaterar samtidigt 

att det finns inget sätt för människan att fly världen. Tvärtom, det är här och nu hon måste 

förverkliga sig moraliskt.80 Om man betraktar Carls ”autopilot” som ett fritt valt sista 

alternativ som ändå förverkligar och svarar mot hans mål med den moraliska värderingen att 

han, som ledare, ska ta ansvar för verksamheten, så framstår autopiloten som ett medel och ett 

steg i rätt riktning för att förverkliga detta mål, även om det sker till priset av en frihetsförlust. 

Han kan inte välja något annat alternativ för det finns inte inom yrkesrollens ramar. Både jag 

och Carl känner till denna inbyggda svårighet i chefsuppdraget, att uppleva sig vara inträngd 

och inlåst i en roll som kräver något man helst inte vill göra. I det här fallet att vara chef och 

kanske tvingas beordra in personal vilket medför att man också stiger in i en roll där man är 

en autopilot och en allvarsmänniska. Denna autopilot-problematik framstår för mig som en 

konstant svårighet för ledarskapet att förhålla sig till och möjligen en av anledningarna till 

behovet av att skapa sig ett skydd för sin privatperson. Hur påverkas då individen av 

chefsrollen när allvarets inverkan kopplar in autopiloten?  

 

																																																								
79 Beauvoir, s. 50.  
80 Ibid., s. 65. 
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 Carl: För det mesta är det ju inte så extremt. Men, jag kan tycka att de år jag haft denna 

ansvarsposition, att det blir en viss förhårdning i ditt väsen som du sen får jobba med ganska 

intensivt för att komma ur. Du behöver skaka av skalet, den här karaktärsbepansringen man får i 

det här jobbet. Det kan man också märka i kontakten med de andra ansvariga, att det sker en 

viss bepansring hos dem. Jag tror att det här ligger i sakens natur, men, det farliga är om man 

inte blir medveten om att man bygger det här skalet. Då tror jag att man är på farlig mark, för då 

tillför du något till din person som inte ska vara där. För att i perioder behöver du ikläda dig i 

den här rollen, det gör alla i ansvariga positioner. Man behöver hitta sätt att bli av med den här 

bepansringen, risken är kontinuerligt annars att den blir permanent i det här jobbet. 

Paula: Berätta mer om den här bepansringen, vad handlar det om? 

Carl: Alltså det är lite successivt något som byggs upp mer i personalområdet än gentemot 

ungdomarna. Jag har kunnat bli lite cynisk mot mina medarbetare eftersom man själv lever 

under en press, det är en risk att du inte blir den chef du borde vara. 

 

Det Carl säger här tyder på en insikt om att chefens bepansring drabbar honom och relationen 

till medarbetarna. Carl visar också genom det att han som chef är medarbetarorienterad, 

arbetsgruppen har stort inflytande på hans reflektioner om hur en ledare bör vara. 
           

 Paula: Vad för slags chef tänker du att man borde vara? 

Carl: I första rummet vara till för medarbetarna och de ska erbjudas ett utrymme att kunna göra 

sitt jobb på ett bra sätt. Men ofta blir det så att du som chef blir ett slags allt i allo som sprider 

dig för mycket, det hindrar dig från att vara den ansvariga du är. Det gäller att inte hamna i det 

cyniska mot medarbetarna vilket jag tycker ofta sker i verksamheter. Istället för att se 

människors ansträngningar och arbete för vad det är och det de gör som är bra, så kan man som 

chef hamna i att tillsammans med andra chefer bli cynisk, inte se jobbet från medarbetarnas 

sida. Där tror jag det finns en hel del okunskap om medarbetarnas behov för att klara av jobbet, 

det är en svaghet jag ser hos chefer på alla nivåer.  

 

Vill man som människa inte vara den cyniska ledare som Carl talar om utan bemöta 

medarbetarna på ett öppet och autentiskt sätt gäller det att inte fastna i sin chefsroll och stänga 

in sig bakom en förutbestämd ledarattityd. Det handlar om att undvika flykten till att vara 

allvarsmänniska eftersom flyendet från en faktisk situation omöjliggör ett etiskt 

förhållningssätt till den. Carl betonar vikten av att se jobbet från medarbetarhåll för att lyckas 

vara en bra chef, vilket han menar leder bort från personalnegativism och ledarrollens 

instängdhet bakom ett pansar. Bepansringen beskrivs äga rum när han tror sig uppfylla 

förväntningarna på att vara chef, det vill säga i ansträngningen i att leva upp till en förväntad 
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yrkesroll. Ser man det från Beauvoirs perspektiv för en bepansring med sig att människan och 

friheten offras för saken, ledaren flyr in i allvarsmänniskans attityd.81 Med saken jämställer 

jag vardagens akuta svårigheter som förorsakar att chefen kan förlora kontakten med sin 

strävan mot andra kvalitativa mål som att vara autentisk, eftersom ideliga 

“brandkårsutryckningar” i verksamheten kräver all uppmärksamhet och energi.  

               En annan attityd som också bidrar till inneslutande i en yrkesroll är den som bottnar 

i insikten om faran med att framstå som en misslyckad ledare, i tron att man som chef 

framstår som yrkesmässigt kompetent om ingen onödig osäkerhet yppas, när hållningen är 

direkt med klara besked som ges utan överväganden. Risken är att när ledaren inte uppträder 

övertygande och svarar upp mot förväntningarna på hur en chef bör vara, ger det omvärlden 

skäl att misstro dennes kompetens och ses som ett misslyckande med att leva upp till 

chefsrollen. Men, detta motsägs av ledarens legitima behov av att ha en ”yrkesrock” att ta på 

sig, vilket gäller vissa ärenden när kanske övergrepp eller andra kriminella handlingar 

uppdagas och det är nödvändigt att framstå som en beslutsför auktoritet. På min fråga om Carl 

någon gång medvetet iklätt sig denna ”auktoritetsrock” för att i jobbet ha en skyddande effekt 

för honom som människa. Carl berättar då om en medarbetare som skickligt och konstant 

förfalskade tidrapporter till sin fördel vilket resulterade i ett avskedande. I detta förlopp var 

det rollen i form av yrkeskunskap och chefsattityd som fick vara den aktiva och pådrivande 

parten. Men i vardagen menar Carl, orsakar svårigheten med att räcka till att man tillför något 

oönskat och en autopilot kan kopplas in, vilket för med sig en något förhärdad och moraliskt 

fastlåst attityd gentemot omvärlden. Samtidigt är misslyckandet det som genererar moral, för 

det är förlusten av framgång med det vi vill uppnå som ger en uppfattning om vad det lyckade 

bör vara. I motgången har man ännu inte kunnat bli en allvarsmänniska förenad med sitt mål, 

strävan återstår. ”Utan misslyckande, ingen moral; ty för en varelse som ända från början 

exakt sammanföll med sig själv, något fullbordat, skulle inte föreställningen ”böra vara” ha 

någon mening”, säger Beauvoir.82 Men, även om vi är införstådda med nödvändigheten av att 

låta misslyckandet också vara en av verklighetens avslöjande fenomen, kvarstår farhågan om 

autopilotens och bepansringen beständigt negativa inverkan på människan i ledarrollen. 

               Om jag förstår Beauvoir rätt menar hon, att det är i ansträngningen att vara 

ifrågasättande och söka undvika flykten från verkligheten som ambitionen att vara etisk riktas 

mot målet att vara en autentisk person, istället för att fastna i en roll som begränsar strävan 

mot att vara genuin som människa. I detta sökande att vara autentisk uppnås en moralisk 

																																																								
81 Ibid., s. 108. 
82 Ibid., s. 25. 



	 37	

kvalité som inte ska uppfattas som att målet är nått, som något beständigt. Tvärtom, den 

etiska hållningen kommer fortsatt att prövas i det verkliga livets utmaningar. Och då handlar 

det om att inte vara moralisk utifrån färdiga ställningstaganden och uppfattningar utan att 

konstant ställa sig i en ifrågasättande och omvärderande position för att bilda sig en 

uppfattning om läget man befinner sig i. Att, som Carl menar, inte låta sig bepansras eller 

fjärmas från det reala i arbetslivet handlar om att vara uppmärksam på att inte tillföra en 

förhärdning till sin person. Om det ändå sker ofta blir det på bekostnad av förmågan att stanna 

upp och reflektera. Då inträder ett annat besvärligt och svårsmält faktum, nödvändigheten av 

att acceptera bepansring som en form av temporärt misslyckande eftersom chefsrollen 

förvandlas till att inkludera en allvarsmänniskas kallhamrade attityd. Hur kan då Carl bemöta 

sin cynism och dess inverkan på det egna jaget? Carl har själv ett svar på det. 

 

Bemötande av och att bygga pansar 

 I det här fallet är det att inte vara fastlåst vid sina förutfattade tankar om personalen och sin 

egen roll för att istället se medarbetarnas ansträngningar och uppskatta dem för arbetet de 

utför. I strävan att vara autentisk ligger en önskan om att förena yrkesrollen med den person 

man är och förmå ha en öppen och uppriktigt intresserad attityd till sin personal på ett 

professionellt sätt. För att inte falla in i att bli en kollega bland andra i arbetsgemenskapen 

gäller det att vara i en balansakt och förmå lyssna på ett adekvat sätt och ta fasta på det som 

sägs utan att förlora sig eller ge upp sin ledaridentitet. Att inte vara låst i en statisk 

uppfattning eller förutfattad mening. I arbetet är det svårt, för att inte säga omöjligt, att 

ständigt omvärdera sin yrkesuppgift och det regelverk, de riktlinjer och antagna metoder som 

är knutna till yrkesutövandet. En adekvat fråga blir då om det är möjligt att vara moralisk när 

moralen är tvetydig med yrkesrollens krav på att förena en distanserad, bedömande chef med 

en intresserad deltagande person som lyssnar? Carls exempel visar att själva reflektionen över 

bemötande är oerhört viktig och en grundsten i det etiska förhållningssättet eftersom 

bemötandefrågor är tvetydiga. Generaliserat kan man se denna tvetydighet som att å ena sidan 

kunna öppna sig för en autentisk kommunikation och å andra sidan vara i en roll som 

förväntas kontrollera och styra händelseutvecklingen. Hur kan man undvika en inlåsning i en 

yrkesroll och att bli en allvarsmänniska?  Beauvoir talar om att motsättningen måste levas i en 

ständig anspänning. Man får inte rygga tillbaka för det avskyvärda, [cynismen i chefsrollen, 

min tolkning ] inte heller förneka det eller acceptera det med lätt hjärta, säger Beauvoir och 

stöder det på Kirkegaards uttalande om att ”det som skiljer en farisée från en autentisk, 
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moralisk människa är att fariséen ser sin ångest som ett säkert tecken på sin dygd[---]men det 

moraliska ligger i det ständiga frågandets smärta.”  83  

              För att uppnå det moraliska är det nödvändigt att i frihet söka upprätta en etisk 

hållning, vilket kräver en vilja att också söka avtäcka ett ”partikulärt innehåll”, som Beauvoir 

säger. Detta ”partikulära innehåll” tolkar jag som de aktuella omständigheterna i den specifika 

belägenhet man befinner sig i och som man behöver avtäcka för att få kännedom och kunskap 

om läget.84	 Beauvoir för detta resonemang vidare med att själva ställandet av frågan om hur 

man ska handla i praktiken och vilken handling som är rätt respektive fel, är att hemfalla till 

naiv abstraktion. Och hon jämför det med att man inte frågar fysikern vilka hypoteser som är 

sanna eller konstnären vilken metod som framställer garanterat vackra verk. ”Lika lite som 

vetenskapen eller konsten ger moralen några recept. Man kan endast föreslå metoder”, säger 

hon.85 Här beskriver hon engagemanget med att avtäcka det partikulära, det enskilda, som 

varande en metod för den etiska hållningen i varje enskilt ärende. Moral är inget man kan 

koka ihop efter råd och recept, då det moraliska omdömet måste relatera till det som avtäcks, 

vilket alltid innehåller okända aspekter och företeelser. Beauvoir är också klar över att 

relationen mellan innehåll och mening inte kan bestämmas generellt då det behövs en 

undersökning och ett beslut för varje enskilt fall. Det är nyttigt för den handlande människan 

att fundera över vilka villkor som gäller för det åtagande man har, menar hon.86 Ledarskapets 

åtaganden är den partikulära brännpunkten när Carl pratar om risken med att bli cynisk och 

kanske fastna i en attityd som kan liknas vid att bygga ett isolerande och avskiljande pansar. 

Men, hur går det då till när detta pansar byggs? 

 

Carl: När man bygger ett pansar? Ja, man är ju inte mer än människa själv och du befinner dig 

kanske i situationer som du inte riktigt är beredd på och inte heller tillräckligt kompetent att 

hantera. Då måste du gradvis bygga ett skydd, du skyddar dig själv. Det behöver inte vara 

särskilt mycket, du gör dig lite otillgängligare, bygger upp något i dig själv som gör att du kan 

hålla andra människor ifrån dig. Och det här är något som alla i ansvarigposition behöver lära 

sig (litet generat skratt), det är inget konstigt, men det gäller att skilja på det där medvetna 

byggandet av distans. Har du gjort ett område otillgängligt inom dig, som inte ska vara det, är 

det inte rätt vare sig mot dig själv eller andra. Sen behöver du bygga något parallellt med det där 

på något vis, där du kan skydda dig på rätt sätt. Här finns det inte alltid så många möjligheter 
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85 Ibid., s. 109. 
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och det kan lätt bli fel. Man kan antingen hamna i att bli förhärdad eller i någon form av 

martyrskap, eller ständigt vara lite utschasad och det är synd om dig. Dina medarbetare förstår 

dig inte och så vidare. Sen träffar du andra som är i samma position och då skapar du lätt något 

som inte är sunt i den mänskliga interaktionen.  

 

Processen med att i en yrkesroll bygga in sig i ett skyddande hölje karaktäriserar även 

Beauvoir med just begreppet pansar, det vill säga något som är ett hindrande skydd. Hon 

menar att man i denna självvalda inlåsning förbrukar sin frihet och upphör att vara den 

människa man kunde vara som en obunden individ. Människan ”gör sig själv allvarlig och 

döljer sin subjektivitet under det rättighetspansar som kommer från det moraliska universum 

hon erkänner”, säger Beauvoir och tillägger: ”En sådan människa är inte längre en människa, 

utan en far, en chef, […] eller en medlem i kommunistpartiet.” 87 Eller en martyr som Carl 

associerar till i vårt samtal. Inom detta är arbetet inom en idéburen verksamhet troligen extra 

utsatt eftersom själva idén i egenskap av förebildliga pionjärer som Birgitta för sin 

klosterorden till exempel, kan vara den symbol som manar till att idén eller pionjärens sätt att 

leda blir en ledstjärna som lockar till att inta positioner utöver yrkesuppdraget. Det är en 

skarpsinnig hänsyftning som Beauvoir ger i det att hon skriver att den som bepansrar sig gör 

det utifrån en tagen rättighet som kommer från det universum man erkänner och detta är ett 

avståndstagande från tankens och reflexionens obegränsade rörelsefrihet.88 Den som bygger 

pansar avstår från friheten att vara avtäckande i mötet med sin verklighet och förlorar därmed 

allt det en omorientering och upptäckt kan ge. Har Carl erfarenhet av hur ett pansar kan 

förhindra avtäckande av vardagens händelser? 

 

Carl: Ja, det tror jag, det är inget märkvärdigt.  Det är när du börjar bita ifrån för mycket, när 

medarbetare kommer fram till dig och du kanske är benägen till det utan att det är relevant. Du 

kanske undviker medarbetare eller tappar humöret, det har hänt mig. Till exempel när vi hade 

handledning på arbetsplatsen och jag brukade vara med ibland. Men, när jag varit borta tre 

gånger, så säger handledaren: ”Du Carl, vi måste ta en sak med dig. Du vet att dina medarbetare 

har upplevt att du är så arg på dem. Till och med skällt på dem, de har känt att du har varit så 

irriterad.” Det var chockartat. Då hade jag inte ens känt själv att jag varit irriterad. Det var bara 

att träda tillbaka och lyssna på vad de hade att säga, det var ett, vad ska man säga? (Tvekar.) Det 

var bra för mig och ett riktigt genombrott, jag upplevde aldrig att det var en illvillig kritik mot 

mig. Då skämdes jag faktiskt. Jag som har tänkt så om den, och så om den, (skrattar försynt) 

																																																								
87 Ibid., s. 51. 
88 Ibid. 
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Det var en utvecklingsmöjlighet som erbjöds mig plötsligt där och den är jag väldigt tacksam 

för. Efteråt har jag tänkt mycket på det här med relationen till medarbetare och jag tror att den 

här erfarenheten gjorde mig till en bättre chef, för vad som faktiskt kom till mig och som jag 

tror att vi lätt glömmer bort är att det finns så oerhört mycket omtanke i medarbetargruppen.  

Paula: Det var då du blev medveten om att du hade ett pansar?  

Carl: Det var då, och jag är inte en människa som är särskilt otillgänglig eller ”uptight”, men, du 

bygger in det i ditt väsen. Jag hade nog lyckats dölja det väl. Man blir nog lite cynisk och man 

får se upp över huvud taget för att inte bli det. I det här fallet är jag tacksam för det som var. Om 

man inte är medveten om vad det stora ansvaret gör, kan man lätt bygga in pansaraspekter. 

  

Skam och skuldkänslor är något man i arbetslivet oftast undviker att prata om och inbördes 

belysa i en arbetsgemenskap, trots att de troligen är frekvent närvarande under ytan. Nu 

överraskar temat mig lite grann och blir i samtalet något som berör mig. 

Det är modigt, för att det visar Carls sårbarhet då jag vet med mig att sådana skamfyllda 

händelser hör till det man vanligen flyr istället för att konfrontera sig själv med dem och få 

kännedom om vad de är uttryck för. 

 Skamkänslan som Carl nämner, hur kan man då förstå den?  Vad är det med 

skam som förorsakar en känsloreaktion som Carl liknar vid en chock? Har det något att göra 

med eventuella skuldkänslor för att Carl först tolkade omtanken från medarbetarna som 

obefogad kritik? Psykoterapeuten Clarence Crafoord talar om att det finns en skillnad mellan 

skam och skuld.89 Mycket förenklat kan man karaktärisera dem så här: Skam uppträder i 

samband med ångest för att man befarar att man inte duger, i Carls fall kanske i att inte 

motsvara den egna uppfattningen om vad ett chefsuppdrag innebär. Skuld, enligt Crafoord, 

uttrycker sig som känslor av ångest när man föreställer sig ha skadat en annan som kan 

utkräva hämnd. I Carls fall handlar det om att han tänkt ett flertal kanske mindre bra saker om 

medarbetarna och möjligen genom sitt förhållningssätt kommunicerat något av det, vilket 

skulle kunna ligga honom i fatet när han behöver deras hjälp och frivilliga insatser. Skam, 

skuld och hämnd låter gammaltestamentligt, men jag tänker att Crafoord har en poäng med 

denna definition om man överför dem i mindre skala till tanke- och känsloprocesser kopplade 

till Carls resonemang. Filosofiprofessorn Martin Buber talar om skuld som en erinran om en 

handling eller en underlåtelse att handla som ibland hemsöker oss.90 Insikten om det 

oåterkalleliga i utgångsläget, händelsen, och det irreparabla i det en gång gjorda får oss att 

känna denna skam över vårt eget agerande och ger en verklig insikt om det irreversibla i det 
																																																								
89 Crafoord, Införlivanden: Om den utvecklande dialogens betingelser, Stockholm 2001, s. 168.  
90 Martin Buber, Skuld och skuldkänsla, Ludvika 1989, s. 19. 
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liv som levts. Här inverkar ”det starkaste av alla mänskliga perspektiv, den egna döden”91 

menar Buber. Med det oåterkalleliga framför ögonen ryser människan ”över att vara identisk 

med sig själv.”92 Buber talar om insikten i att se den egna döden och håller i likhet med 

Beauvoir den egna döden för en tvetydighet i livet, som hos människan skapar en existentiell 

visshet om alltings, inklusive det egna livets, ändlighet. Till skillnad från Beauvoir talar han 

också om dess irreversibilitet, om det oåterkalleliga. Livet kan inte levas på nytt och gjorda 

handlingar kan inte utföras på ett annat sätt eller bli ogjorda. En insikt som kan ge känslor av 

ångest och skam och skuld. Skamkänslan motiverar Carl att ändra sig och att försöka förändra 

medarbetarnas uppfattning om honom, den genererar också känslor av tacksamhet, då den 

även för honom närmre den person och chef han vill vara. Det som hänt går inte att förändra, 

men framtiden är möjlig att förbättra och Carl gör det genom att ändra sitt sätt att vara som 

ledare. För att bättre förstå relevansen i hur skam i Carls berättelse kan beskrivas med Bubers 

bestämning är det viktigt att komma ihåg skälet till skamkänslan, Carls fördomar om sina 

medarbetare och det han tänkt personligen om dem. En existentiell skuldkänsla uppstår enligt 

Buber när man kränker en mänsklig ordning, som personen själv i sitt väsen känner och 

erkänner som en grund för sin egen och varje människas existens.93   

Skammens fenomen har följt människan under lång tid och i den grekiska 

mytologin förklaras dess betydelse genom Aidos, skammens och ödmjukhetens gudinna. I 

hennes närvaro färgas männens kinder rosiga som äpplen. Aidos’ uppdrag är att hindra 

människan från att göra fel. Den antika skalden Hesiodos berättar att Aidos tillsammans med 

Nemesis, hämndens gudinna, med sina ljuva former invirade i vita klänningar, kommer att 

lämna jordens vida vägar och överge människan för att ansluta sig till de odödliga gudarnas 

skara, och då kommer bitter sorg att lämnas kvar till dödliga män, och ingen hjälp mot det 

onda kommer att finnas.94 

Skammen är det skydd människan har mot det onda, förklarar mytologin och 

Hesiodos med mytens språk, och det kan vara ett stöd i sökandet att förstå skam som 

fenomen. Insikten om en skamlig gärning får oss att rodna och förstå det mindre goda i denna 

handling och därför välja att avstå från att upprepa den. Skammen blir ett framtida skydd mot 

det onda, men om Aidos lämnar oss kan vi i oförstånd göra om samma onda handling. 

Förmågan att reflektera och inse när det är viktigt att lyssna och kunna förändra 

sin inställning, är ytterligare yttringar av autentiskt ledarskap, enligt min uppfattning. Ett 
																																																								
91 Ibid., s. 21. 
92 Ibid. 
93 Ibid., s. 25. 
94Classical quotes, http://www.theoi.com/Daimon/Aidos.html, 2017-05-15. 



	 42	

agerande som Carls i mötet med kritik visar hur svårt men nödvändigt det är att sträva efter att 

bli en hel person i sitt ledarskap och på ett genuint sätt vara delaktig i sin vardagsverklighet. 

Skamkänslan och de bakomliggande orsakerna av kritik och senare tacksamhet är de faktorer 

som får varats, det vill säga den attityd av ilska som var Carls pansar och slöja, att falla av. 

För att något sådant ska ske krävs en egen ansträngning att vilja lyssna till omvärldens kritik 

och förmå uppfatta den som en gest av omsorg. Det ser jag som konsten att vara lyhörd i sitt 

ledarskap och ha förmåga till inre rörlighet i att kunna visa både svaghet och styrka.  

 

Svaghet och styrka som ledaregenskaper 
Svaghet och styrka som ledaregenskaper är, enligt min erfarenhet, ett ovanligt samtalsämne 

chefer emellan. Jag tänker på de chefsnätverk jag medverkat i under femton år, där mötenas 

agenda varit fylld av avtalsfrågor, rekryteringssvårigheter av elever, ekonomi, marknadsföring 

av sin idé och rapportering om hur det går för verksamheten. Mötesagendan var fylld av 

summariska redogörelser över hur ledaren och verksamheten, som ofta sammanföll till att 

uppfattas som en identitet, lyckats hantera svårigheter, eller åtminstone haft en plan för att 

göra det. Det kunde gälla oväntad minskning av brukare för att placeringsavtalen med 

kommunerna ändrats, vilket påverkade ekonomin och hotade verksamhetens existens, eller att 

den gemensamma verksamhetsidén inte längre förvaltades som förväntat. Ofta upplevde jag 

det som viktigt att undvika att sprida oro och visa osäkerhet genom att fråga om råd i detta 

nätverk, vars uppgift var att kollegialt stötta varandra i ledarskapsuppdraget. Visst delgavs det 

svårigheter, vilket ibland väckte stort engagemang och resulterade i konkreta insatser, men det 

var sällsynt att någon av deltagarna tog upp eller diskuterade ledarskapsfrågor. Jag tolkade det 

som att ingen vill framstå som svag och jag kan inte erinra mig att någon chef någonsin berört 

skamkänslor på det sätt Carl gör under intervjun. Rädslan för att visa svaghet och tillerkänna 

den en berättigad funktion som en form av indikator på vad som behöver uppmärksammas 

bottnar förmodligen i en medvetenhet om dess risker, i en oro för att bli bemött på ett 

avvisande sätt och kanske möta ett höljt förakt.  

Går man till litteraturen om ledarskap och Thylefors för att undersöka svaghet i 

yrkesutövandet, redogör hon för det som en personegenskap utifrån ett aktivitetsperspektiv. 

Den svage chefen framställs få ökade problem till skillnad från den starke chefen. Som 

varande den inaktive, undviker den svage chefen att åtgärda problem när de dyker upp, medan 

den starke chefen agerar omedelbart. Den starke bekräftar förebilden av en chef för 

verksamheten och omvärlden vilket är parat med en viss rädsla, eftersom om jag som 
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medarbetare vänder mig till den starke chefen får det konsekvenser då man blir delaktig i en 

händelsekedja. Att däremot lämna problem i knäet hos den svage är tryggt, det händer ändå 

inget omedelbart och kopplingen till den egna personens medverkan förblir dold. Den svage 

chefen samlar problem.95  

Här finns en inbyggd tvetydighet i det faktum att till goda chefsegenskaper, 

sådana som enligt en allmän syn utmärker en stark chef, räknas empati och lyhördhet, 

egenskaper som sociala verksamheter efterfrågar och värderar, men som i det här 

sammanhanget vänds till sin motsats och generar problem. Något även författaren och vice 

direktören Marika Skärvik intygar, när hon skriver att lyhörda och empatiska ledare snarare 

kan vara en bromskloss än värda att hyllas för sin kompetens med att sköta relationer och föra 

en grupp framåt i en verksamhet. Hon betonar också risken med att inkännandet drar in 

chefen alltför djupt i konflikter vilka dränerar ledarens energi, och att empati och lyhördhet 

lätt uppfattas som konflikträdsla, och därför är empati chefens största svaghet.96 Journalisten 

Elisabeth Åsbrink däremot ser svaghet som en tillgång. ”Allt mänskligt finns ju i svagheten, 

sprickorna, i mörkret som får oss att tveka, i våra rädslor och otillräckligheter[---] Där uppstår 

empati-förståelsen för den andres sårbarhet därför att jag själv är sårbar.” Hon menar att det är 

bara vi själva som kan vända föraktet för svaghet till en styrka genom att vägra låta föraktet 

för svaghet slå rot i oss.97  

Kan det vara så att ledare intuitivt skyr att framstå som svaga på bekostnad av 

lyhördhet så att problembördan inte får ohanterliga proportioner? Och agerar man då etiskt? 

Inte enligt Beauvoir. Återgår man till mitt nätverksmöte där jag var fri att återge min 

bedömning av min verksamhet och dess faktiska läge, så valde jag en hållning av att selektivt 

redovisa framgång och skjuta undan motgångar och misslyckanden. Eftersom jag hade ett 

förväntat ställningstagande att leva upp till som i sin tur kunde dölja aspekter av verkligheten. 

Då lutade jag mig istället mot den tidigare presenterade allvarsmänniskans vara, det vill säga 

det förväntade sättet att förvalta ledarrollen. Beauvoir diskuterar detta val i förhållandet till 

ordet framtid och aspekterna av att vara människa, vilket i min kontext berör ledarskap. Om 

och när en ledare önskar förändra sin moraliska hållning gentemot till exempel egna och 

andras svaghetsyttringar berör det framtiden och är en ansträngning i riktning mot ett 

modifierat vara i ledarrollen. Då väljer man att frångå det givna och antagna utövandet av 

																																																								
95 Thylefors, s.164. 
96 https://chef.se/empati-aer-ett-handikapp-foer-chefer/, 2017-04-12. 
97 http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/elisabeth-asbrink-allt-manskligt-finns-i-svagheten-dar-fods-dikten-och-
empatin-1/ 
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ledarskap för att aktivt söka införliva nya insikter, som svaghetens styrka, i sin chefsroll. Det 

är ett engagemang som involverar eget framtida arbete med sig själv.    

 Framtidsaspekten formas genom strävan mot att bli, och i föreställningen av att 

ännu inte vara, den chef man önskar vara eller borde vara, en bild som jämförs med det 

ledarskap som redan utövas. ”Framtiden är den bestämda meningen hos en särskild 

transcendens och den är så intimt förknippad med nuet att de båda bildar en enda tidslig form, 

skriver Beauvoir.” 98  Nuet är också framtid. Föreställer man sig sin framtid i chefsrollen ser 

man det som en förlängning av nuet och sin existens i rörelse mot att förverkliga det pågående 

projektet med att vara chef. I realiserandet överskrids nuet av detta projekt mot framtidens 

mål genom fortsatt strävan mot ett gott ledarskap. Nuet och framtiden är intimt förenade i 

denna strävan att fullkomna målet att vara den person man önskar vara. Bristen i ledarskapet 

av att ännu inte vara den man vill vara som ledare är en drivkraft för ett förändringsarbete 

som är framåtriktat. Här är det nödvändigt att välja bort allvarsmänniskan i ledarrollen, vilket 

innebär att även avstå från de bekväma och lyckade delarna i sitt ledarskap, eftersom de håller 

en fast vid en färdigformulerad hållning och förhindrar omorientering i riktning mot något 

möjligen än bättre, som att se svaghetens styrka. ”Nuet är en övergående existens som är 

skapt för att upphävas: det återvänder till sig själv endast genom att transcendera sig i riktning 

mot det framtida varats permanens”, säger Beauvoir.99  Nuvarande föreställning av 

chefsrollen är då till för att ogiltigförklaras och man kan endast återvända till denna befintliga 

uppfattning genom ett gränsöverskridande som är inriktat på det blivande, i det här fallet det 

goda ledarskapet. Rådande chefskap bevaras genom att det i tanken och ambitionen att 

förverkligas, överförs till framtiden för att återvända till nuet. Kan det genom denna rörelse 

förändras? Ja, möjligen genom föreställandets prövande av vad till exempel svaghetens styrka 

innebär.  

Urbilder går att nyansera via val av hur vi väljer att relatera till dem. Det är 

förstås svårt att göra, allra helst med tanke på bekräftelsen av hur denna urbild gällande 

Skärviks/Åsbrinks bilder av starka och svaga chefer lever kvar i nutid. Här finns det en 

tvetydighet i valet mellan att sträva att motsvara den urbild av Skärviks traditionellt starka 

chef alternativt försöka nyansera urbilden genom att lyfta fram svaghet i Åsbrinks tolkning, 

där svaghet framstår som en förstärkt styrka i ledarskap. Här finns en utvecklingspotential i 

riktning mot en mer nyanserad uppfattning av vad ledare kan visa fram. Sätter man det i 

relation till ett autentiskt ledarskap och praxis, belyser resonemanget vikten av att reflektera 

																																																								
98 Beauvoir, s. 96. 
99 Ibid., s. 97. 
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över innebörden i begrepp som svaghet och styrka. Motsatsparet svaghet och styrka återfinns 

i behovet av att skydda sin person och i utmaningen av att visa vem man är som ledare. Hur 

kan det te sig? 

Behovet av skydd och skyddsmekanismerna 

Utifrån ett organisationsperspektiv bildar gränsdragningen av yrkesroller i en arbets-

gemenskap både ett nödvändigt pansar som ett skydd för det som är ditt yrkesområde, och 

samtidigt en avskärmning gentemot de svårigheter andra medarbetare brottas med i sitt 

uppdrag. Behovet och befintligheten av att ha ett skydd som ledare tar Carina upp när vi 

pratar om ledarskapets ansvar. Hon definierar avskärmning av yrkesuppdraget som varande 

ett filter. Men, Carinas är inte på plats, ledarskapet har förändrat henne som person eftersom 

hon inte klarar avskilja jobbet från det privata livet.  

 

Carina: Nej, (skratt), en del säger att de kopplar bort jobbet när de åker hem och då funderar jag 

på hur man gör det. Och jag tänker på att det kanske är skillnad på manligt-kvinnligt och att det 

är kvinnligt att inte filtrera bort det. 

Paula: Ja precis. Vet inte om det är så, kanske kvinnor har svårare för att hålla jobbet ifrån sig.  

Carina: Men det där filtret. Jag tror att jag jobbar på att utveckla filtret och för varje ny 

erfarenhet blir det tjockare. Man måste göra det för annars så orkar man inte ha det här jobbet i 

längden, om man inte alls kan skydda sig. Och jag behöver lära mig att filtrera. 

 Paula: Nu kommer ett intressant ord; filtrera. Det låter som en yrkesfunktion, att behöva skydda 

privatpersonen från jobbets belastningar. Upplever du att du som person förändras av detta? 

Carina: Absolut, jag förändras och utvecklas som människa också i den här rollen. Vad är det 

som gör det? Är det bara naturligt eller är det yrket? Det är förstås sammanlänkat. De omkring 

mig säger att det finns mycket mer av allvar i mig än tidigare. Det tror jag stämmer för att mitt 

jobb nu är allvarligt till sin karaktär. Men också eftertanke och reflektion, innan var jag en 

sprudlande glad person. Men nu funderar jag mer och är inte lika impulsiv som tidigare. 

 

Behovet av att ha tillgång till någon form av skydd för den egna personen verkar vara 

gemensamt för både Carl och Carina. En diametralt motsatt uppfattning lyser igenom hos 

Henrik när jag tar upp ledarskapets skyddsaspekt under intervjun. Henrik menar att 

utsattheten är en ofrånkomlig och naturlig del av chefsrollen. Men yrkesrollen är för honom 

separerad ifrån rollen som privatpersonen Henrik, även om han anser att rollerna inverkar på 

varandra. Kan då själva yrkesrollen fungera som ett skydd? 

 

Yrkesroll och privatperson 



	 46	

Mitt emellan två av hans möten träffas Henrik och jag för att samtala om 

ledarskap inom idéburna organisationer på ett café på Centralen i Stockholm. Henrik är ledare 

för en större social verksamhet som bland annat erbjuder sjukvård, omsorg för personer med 

funktionsnedsättningar och behandlingshem för personer med beroendeproblematik. Henrik 

bor och arbetar i södra Sverige men kommer ofta till Stockholm i samband med sitt uppdrag 

som ordförande för en idéburen organisation. Jag är först på plats och Henrik strax efter med 

fart i stegen, eller dyker snarare ut ur folkstimmet som flyter förbi, och ställer ifrån sig sin 

ryggsäck vid disken varefter vi hälsar på varandra. På stående fot beställer vi kaffe och sen är 

samtalet igång. Vi har gemensamt styrelsearbete i bagaget och först blir det lite uppdateringar 

kring det, eftersom Henrik nu är ordförande i den styrelsen. Cafémiljön är besvärande livlig 

med bakgrundsmusik, folk i rörelse och andra cafégäster i lokalen. Hur ska det gå att skapa ett 

mentalt reflekterande rum i denna stökiga omgivning, funderar jag, när vi letar efter ett bord. 

Men, det visar sig under intervjuns gång att vi lyckas skapa en liten bubbla, ett samtal att 

vistas i över cafébordet där vi sitter mitt emot varandra. För mig blir det viktigt att i stunden 

försöka hålla ögonkontakt och fokusera på ansiktsmimik och munrörelser för att förstå och 

följa med i Henriks svar, eftersom den omgivande ljudnivån konstant hotar att interferera i det 

vi vill säga, dränka våra ord och störa koncentrationen. Henrik pratar fort och engagerat och 

mitt lyssnande skärps till det yttersta för att utestänga bruset omkring. 

 

Paula: Innebär din position någonting specifikt för dig? Ställs du inför unika dilemman?  

Henrik: Så är det ju, det är ju skillnad på att ha det yttersta ansvaret och att stå ett steg ifrån. 

Dels på den positiva sidan, jag har en stor möjlighet att i sista läget säga ja eller nej. Sen består 

den negativa sidan av att verksamheten är stor, vi har över ettusen medarbetare, och det blir 

jättemånga vård- och omsorgssituationer och hundratals möten med enskilda människor varje 

dag. Det räcker att två-tre av dem går ordentligt fel, så måste jag gå, även om jag inte har någon 

direkt inblandning i det. Vid något tillfälle så krävs det ett ”blodoffer” och det kan då bli mitt 

fall. Men, det är ingenting som man kan gå omkring och tänka på. 

Paula: Du är helt medveten om det? 

Henrik: Jamen, absolut! Jag brukar säga till min fru att det är klart att den första under-

sköterskan som glömmer bort en gammal människa på toaletten, det klarar jag. Men när nästa 

grej händer en månad senare måste jag gå, det får inte hända två sådana saker på en institution 

av vår kaliber. Det kan ju räcka med två personers bristande tålamod som händer för tätt. Då 

måste styrelsen statuera exempel, det hade jag också gjort om jag satt i styrelsen.  

Paula: Men hur är det som person att leva med det här okontrollerbara hotet beroendet på hur 

det fungerar i verksamheten? 
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Henrik: Jag tycker inte att detta är något som är betungande, det är en del av spelets regler. Det 

är heller inget som gör mig rädd och osäker, utan det är som det är. Det går inte att gå omkring 

och tänka på det, men, de facto är det ju så. Det är skillnad att vara en i ledningsgruppen och att 

ha det yttersta ansvaret. Det är det faktiskt. 

Paula: Chefer jag talat med tycker det är jobbigt att fatta beslut när det gäller andra människors 

liv, på en existentiell nivå, att säga upp någon med familj till exempel. Har du upplevt att det är 

så? 

Henrik: Ja, det är absolut jobbigt. Men det är för mig kanske inte en yrkeskunskap utan mer 

empiriskt, du inser att vi inte kommer att komma ur den här situationen på något annat sätt, att 

vi behöver avsluta den här personens anställning. Det är klart att då får man skilja på personlig 

empati med den situationen som man sätter den personen i, ifrån vad det organisatoriska kravet 

de facto är. Det blir också någon form av instrumentalitet till slut. Sen kan man säga att de 

besluten tar du inte på ett bra sätt förrän du har suttit ihop med personen ifråga. Varje gång är 

det stor personlig smärta.  

Paula: Jag tycker det vore väldigt konstigt om man inte upplever den smärtan. 

Henrik: Ja, då är man ju inte mänsklig. Det är klart att man måste få bli ledsen och förbannad.  

Paula: Behöver du ha något, en distans, som skiljer mellan yrkes- och privatperson i chefsrollen, 

i mötet med medarbetare som får ta emot ett svårt besked?  

Henrik: Ja men, som du säger, det är förstås så att man får förhålla sig till sin yrkesroll, det 

gäller ju alla yrken. Absolut. Och det är klart att jag har ett yrkesjag som bygger på den jag är 

och de värderingar jag har, men som inte är hela jag som person. Det är klart att jag i privata 

relationer värderar på ett annat sätt än jag gör på jobbet, likaväl som att personliga aspekter 

påverkar mina beslut. Så är det.  

 

Att arbeta och ha ett fungerande skydd för sin person som ett yrkesjag vid sidan av ett 

privatjag verkar för Henrik vara ett möjligt sätt att leva med den smärta som svåra 

yrkesrelaterade beslut förorsakar honom. Jag föreställer mig att den utsatthet, ilska och sorg 

han kanske upplever hos medarbetaren också bottnar i den medvetenhet han talat om gällande 

sin egen utsatta position, detta att vara ansvarig för en verksamhet som ytterst kan leda till att 

man utses vara den som sonar en annan anställds misstag eller oprofessionella agerande 

gentemot vårdtagare. Henrik talar också om att följa spelets regler, där själva förhandlingen 

om uppsägning blir en form av instrumentalitet. Här kommer vi nu till en gräns i samtalet, det 

finns mer att säga och utforska, men inga självklara sätt att gå vidare utan att bli för grävande 

i saker som kräver en varsam hantering. Jag förstår på ett intuitivt sätt att det finns en 

moralisk kluvenhet i denna instrumentalitet eftersom den, trots ordets mekaniska framtoning, 

ändå är en krävande process som gör ont att utföra. Tvetydigheten i att förhålla sig 



	 48	

accepterande till ledarskapet som ett uppdrag, i vilket påfrestningar av detta slag ingår per 

definition, är att vara införstådd med att det även till viss del innebär smärta. En process som 

trots att den är återkommande, varje gång förorsakar viss smärta är inte likgiltig och egal, 

även om den kan vara förutsägbar. Utsattheten hör därmed till spelets regler och arbetets 

villkor för alla anställda i organisationen. Henrik talar om det som en form av instrumentalitet 

där identifikationen med yrkesrollen är en tillgång och en slags skyddsrock. Det är inte 

privatpersonen Henrik utan ledaren Henrik, som handlar i enlighet med sitt bestämda uppdrag 

i förening med sin egen moraliska uppfattning. Men, Henriks svar om hur privatpersonens 

moral och värderingar sammanblandas med det professionella vittnar om att människan i 

yrkesrollen moraliskt berörs av att utföra handlingen. Smärtan indikerar för mig att i en 

beslutsfas uppstår det lätt en inre konflikt mellan plikt och moral som vägs och bedöms i 

jämförelse med varandra. Detta inre momentana reflektionsutrymme, mer att likna vid en 

process än en plats, är det ett gott ledarskap behöver vara lyhörd inför, då det skapar en chans 

till eftertanke gällande frågan om det som är på väg att ske är det som man önskar ska äga 

rum. Om en moral är genuin verkar den både i människan och i yrkesrollen, i en strävan mot 

det goda ledarskapet, som här handlar om att trots obehag välja utföra sitt åtagande. Det goda 

ligger i resultatet att medvetet och efter övervägande acceptera sin roll och utföra det 

överenskomna trots att det bär emot. Om denna process av att medvetet besluta i ett ärende 

som etiskt berör den egna hållningen säger Beauvoir att: ”Men en autentisk moral lär oss att 

varken avstå från offer eller förneka det: vi måste ta det till oss.”100  

 

 Ledarskapets moraliska utmaning i idéburna organisationer 
För en ledare inom det idéburna adderas frågan om själva idétraditionen är förenlig med den 

personliga moralen. För mig handlar känslan av moralisk smärta i föregående exempel om att 

ledaren måste offra uppfattningen om sig själv som den gode ledaren i egenskap av att vara 

chefen som aldrig säger upp en anställd till en osäker framtid, inte ens när ekonomin riskerar 

komma i obalans. I sådana lägen förväntas ledaren för en idéburen organisation anstränga sig 

mer för att försöka hitta flexibla och konstruktiva lösningar till problemet med fara för att 

själv stiga ner i Carls gungfly. En genuin moral för en chef inom det idéburna kan då, enligt 

mig, till exempel vara att acceptera att göra fel och avstå från att driva verksamhetens 

idétradition och förhålla sig som det förväntas till idéns värdegrund och praxis. Här skulle det 

förhållningssättet inom min verksamhet kunna vara att trots verksamhetens 
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omorganisationsbehov och hot om ekonomisk obalans behålla medarbetare som är utbildade 

enligt idétraditionens pedagogik. I min verksamhet skulle detta hot kunna ses som en 

utvecklande utmaning för att det ger ledaren och verksamheten ett tillfälle till att anstränga sig 

än mer för att tillvarata kreativa förslag och egna resurser. Resonemanget kan låta så här: ”Nu 

finns det en övertalig medarbetare och hur många nya elever måste rekryteras för att bära den 

tjänstens kostnader?” istället för det omvända, att utgå från elevantal och justera personalantal 

efter det. I praxis är det att i handling lyssna till moralen i det tysta som säger att ”ingen 

medarbetare ska nekas stöd och försörjningsmöjlighet eller bli utkastad ur gemenskapen”, för 

det vore ett nederlag och ett avsteg från traditionen. Naturligtvis är denna bild förenklad, men 

den visar konturerna av det resonemang som kan föras inom en idéburen organisation där 

idéns gestaltning formats till en tradition som är riktningsgivande i vardagen. När en 

medarbetare väl är anställd och upptagen i ”familjegemenskapen” är det oetiskt att omvärdera 

behovet av personens arbetsinsatser oavsett tillkomna förändringar i omvärlden. Uppsägning 

vore för ledaren en omoralisk handling och att gå emot traditionen, men samtidigt rätt 

eftersom uppehållandet av denna tradition inte fungerar för någon part. Moralen kan ofta vara 

motstridig, både fel och rätt i samma beslut. För en ledare inom det idéburna påverkar 

traditionen sättet att hantera dilemman, eftersom traditionen ger bindande förebilder som lätt 

kan leda till att man påverkas i sin syn på aktuella svårigheter. Beauvoir menar att faran i 

detta är att människan och det som är förefintligt i en situation då skyms av idealismen och 

därför blir ledarskapet inte autentiskt utifrån personens egen moral.101  En för mig korrekt och 

viktig iakttagelse som karaktäriserar en aspekt av det idéburna och det idealistiska i ledarskap. 

 

  Frihet - en bas för moral 

 Ledarskap och yrkesplikt, förstår jag, kan avkräva ett moraliskt korrekt handlande som till 

viss del gör våld på egna djupt rotade värderingar om att inte göra en annan människa illa. 

Men, hur förhåller det sig då till det existentiellt frihetliga i varje val? I praxis förutsätts att 

varje person, i sin moraliska tillämpning, gör en bedömning, som leder till att man förmår 

uppfatta villkoren för en autentisk, existentiell moral, som inte har givna lösningar för 

problem. Min förståelse av Beauvoirs etik, är att själva moralen som förhållningssätt i tanke 

och reflektion är den metod som söker utvägar till att hantera dilemman moraliskt. Metoden 

är att varsebli det tvetydiga i varje handling för att kunna reflektera över det och överväga hur 

man kan agera på ett etiskt sätt. Moral är mångbottnat och framstår ibland som 
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motsägelsefullt, och det är alltid länkat till frihet i friheten att välja förhållningssätt till sig 

själv och det man befinner sig i, vilket kan te sig som att val mellan friheter.102 Likt godhet är 

det ett koncept som det är lätt att tillbakavisa och ifrågasätta, för vad är möjligt att välja fritt i 

arbetslivet när det rör sig om att ta sitt ansvar för tilldelade uppgifter?     

             Friheten att välja ett etiskt ställningstagande är essentiell eftersom det i varje 

övervägande inför ett beslut finns en möjlighet att ändra sitt förhållningssätt och sin 

handlingsplan. Denna förändringsmöjlighet understryker Beauvoir, när hon säger att ”en 

existentialistisk moral är det totala förnekandet av alla tidigare berättiganden […]av varje 

auktoritetsprincip.” 103 Med detta betonar Beauvoir det moraliskt rätta i omprövningen och 

förnekandet av varje form av auktoritet som en princip som råder i praxis. Existerande moral-

uppfattningar och traditionella tillvägagångssätt är reella utmaningar för en ledare inom 

idéburen verksamhet när det kommer till att välja hur verksamheten ska bemöta nämnda 

svårigheter som nedskärningsbehov. Eftersom det finns ett förväntat auktoritärt och 

traditionsbundet tillvägagångssätt med att som Carl säger, själv anstränga sig mer och visa att 

man är situationen vuxen. Då handlar det fria valet också om ledarens ifrågasättande och 

möjligen förnekande av denna förväntade auktoritetsutövning. För utan ifrågasättandet, 

alternativt förnekandet, av tradition kan inte det moraliska övervägandet vara fritt och bygga 

på det befintliga med de nya fakta som varje situation innehåller. För en chef handlar det om 

modet att i vetskap om hur en omorientering gällande tradition och värdegrund påverkar de 

involverades omdöme ändå välja att försöka frigöra sig från det traditionsbundna synsättet för 

att avtäcka verkligheten. En befarad följd av en sådan omorientering är enligt Sandahl med 

flera att ledarens berättigade förnekande av en tradition ger medarbetarna skäl att visa kritik, 

motstånd och bristande engagemang, något som ledaren måste vara beredd på.104   

                Om auktoritetsprincipen i traditionens tillämpning kan vara ett hinder för att värna 

en verksamhets fortsatta existens, kan den även vara det motsatta, det vill säga ett stöd för 

legitim auktoritetsutövning. Då frångår man Beauvoirs totala förnekande av varje auktoritets-

princip för att stödja ledarskapets auktoritära utövande på den legitimitet som uppdraget att 

vara en utsedd företrädare för samhällets förtroende ger till en chef inom social verksamhet. 

Överför man auktoritetens inverkan till en vardaglig kontext stöder sig chefens roll på denna 

legitimitet, som kan bestämma begränsningar av andras frihet i form av anställningsavtal, 

scheman, eventuellt avslutande av tjänst och så vidare. Auktoritet är en nödvändig princip 
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som förhindrar och begränsar andras frihet, men den är också legitim och överenskommen i 

syfte att upprätthålla överenskommelser som värnar frihet.  

              Arbetsbeskrivningen är ett konkret exempel som villkorar individuell friheten och 

medför ofrihet, eftersom den begränsar och reglerar personalens arbetstid och där man kan 

föreställa att sig att oreglerade, fria arbetsinsatser efter eget omdöme skulle kunna gynna 

arbetets kvalitet. Denna fantasi kanske frammanas av ofriheten i att inte kunna arbeta så. Och 

det fantasin har en mening, eftersom ofrihet i ett existentialistiskt frihetsperspektiv får 

mening, då det gör oss uppmärksamma på vad frihet skulle kunna vara. ”Lika lite som man 

kan skilja målet från de medel som definierar det, kan man bedöma medlen utan att ta hänsyn 

till det mål som ger dem mening.”, säger Beauvoir.105 Ofrihet får människan att upptäcka och 

att sträva efter frihet, vilket här kan vara att söka förändra det villkorade i riktning mot ökad 

grad av autonomi.  Ofrihet blir då ett medel till uppnående av frihet, vilket tillika är ett mål 

som blir ett medel i frigörandet från ofrihet. Ser man det så, ger man ofrihet ett visst 

berättigande, då avsaknaden av frihet för till kamp för frihet med erövrandet av friheten som 

mål. Beauvoir menar att ofrihet kanske kan undvikas, men att det möjligen samtidigt 

representerar en del av ett nödvändigt misslyckande som varje positiv konstruktion för med 

sig. Och hon konstaterar att en insats bara kan bedömas inom ramen för den sak man tjänar.106 

Mål och medel är sammanlänkade. Det ger ett nytt perspektiv till förståelsen av hur det kan 

förhålla sig mellan att vara och att agera som yrkesperson med målet att uppfylla de 

förväntningar och krav yrkesrollen ställer. Ledarrollen är en gestaltning av mål-och-medel-

resonemanget, den kan vara en inramning, ett medel för det ändamål den tjänar, i det här fallet 

att upprätthålla och utveckla en välfungerande social organisation. Och samtidigt ett mål för 

personen ifråga, att uppnå genom att lyckas göra det som förväntas av henne. Ledarrollen kan 

då bara bedömas inom ramen för yrkesutövandets och frihetens villkor. 

”Man måste ha ett förhållningssätt i sitt jobb och jag måste skaffa mig mitt, där 

jag försöker tackla organisationens uppdrag när jag ska försöka gestalta det”, säger Henrik. 

Om den existentiella frihetsaspekten ingår i gestaltningen av hans uppdrag, inkluderas det 

också i yrkesutövandet ett maktperspektiv, makten att välja engagera sig, eller att avstå. 

Makten över valet handlar om hur motiverad ledaren är att arbeta enligt sin uppdrags-

beskrivning, i vilken tvingande uppgifter ingår, som att vara ansvarig för att ha en ekonomi i 

balans. I svåra perioder kan ansvaret föra med sig nedskärning och åtgärdspaket, saker som 

troligen ledare vill undvika. I sådana lägen, säger psykologen Rollo May, är idén om att vi ska 
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gilla allt vi gör en skadlig illusion. May menar att det är bättre att göra en del nödvändiga 

saker vi egentligen inte vill göra, än att lura oss själva med förklaringen att vi är tvingade till 

det. Annars menar May, riskerar man flytta en yttre konflikt till att bli en inre, vilket gör 

konflikten diffusare och mer energikrävande.107 Att acceptera ansvaret för genomförandet av 

obekväma beslut är bättre val för ledaren än det alternativa att dölja åtgärden i en falsk attityd 

inför sig själv. Det talar för betydelsen av att ha ett ärligt förhållningssätt till sig själv i 

ledarskapet, att sträva mot att vara autentisk i utövandet av ledarskap.  

   

 Kreativitet - att se möjligheter i en vision  

Samhällets kontinuerliga och oundvikliga förändring har ofta konsekvenser för social 

verksamhet, eftersom reformer och politiska beslut kan påverka organisationers idé och 

arbetssätt i den riktning som samhällsutvecklingen rör sig. I slutet på 1990-talet, vid LSS- 

lagens införande avvecklades de stora institutionerna för personer med funktionsnedsättning 

till förmån för individuella alternativ som egen lägenhet och rätt till en meningsfull fritid och 

ett liv som andra.108  Utvecklingen kom då ifrån yttervärlden genom krav på förändrade 

livsvillkor för de funktionsnedsatta, men bevekelsegrunderna för utveckling och förändring 

kan också initieras inifrån, från verksamhetens kärna.  

Verksamhetsutveckling är ett sammansatt huvudspår i ledarskap, där etiska 

utmaningar och konkreta, praktiska möjligheter exponeras.  För ledaren kan det till exempel 

handla om mod att våga ta beslut, använda sitt inflytande och visa initiativkraft och 

omdömesförmåga för att styra en verksamhet i en ny riktning eller för att förbättra kvaliteten 

på det man gör. Henrik och jag kommer in på detta under vårt samtal när jag frågar honom 

om vilka möjligheter chefen har att påverka en idéburen organisations utveckling. Han menar 

att en idéburen verksamhet med en etisk värdegrund närmast har en moralisk plikt att hjälpa 

en människa i nöd, när samhällets krafter inte räcker till. Denna moral förpliktigar också till 

att tacka nej till uppdrag som inte överensstämmer med värdegrunden. 

 

 Henrik: Jag kan ta ett konkret exempel. 2015 när flyktingströmmen ökade så kraftigt hade vi 

diskussioner i ledningsgruppen; vad kunde vi göra och vad borde vi göra? Vi hade ingen 

verksamhet som riktade sig mot integrations- eller flyktingområdet. Vi jobbade med äldre och 
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funktionsnedsatta och sjuka personer helt enkelt. Men vi hade diskussioner internt där vi vägde 

för och emot om vi skulle engagera oss och kom fram till att det ankommer på oss som social 

organisation att göra det vi rimligen förmår göra. Vi drog igång med totalt fyra stycken boenden 

för ensamkomna ungdomar. Det var helt klart en situation där mitt eget ställningstagande var 

viktigt. Där får du en situation där man gång på gång får gå tillbaka till sig själv och in i den 

värdegrund som organisationen står på. Vad är det för kultur och syn på medmänsklighet som 

ligger i det här? Det tror jag ger ett ställningstagande.  

Sen åt andra hållet också, när jag känt att vi inte ska göra en typ av grejer. Jag har till exempel 

fått förfrågningar om att starta postoperativa vårdinsatser för plastikopererade av ett 

kirurgiföretag där vi skulle driva vårdavdelningen för människor som gör kirurgiska ingrepp av 

skönhetskaraktär. Där har vi sagt att vi inte vill använda organisationens kompetens till det.  

 Paula: Om man tänker på flyktingbarnen, varför angår de er? 

Henrik: Jag tycker att det ankommer på var och en av oss att göra det vi har förmåga att göra 

med de resurser vi har. Både som människor i vårt privata liv och som yrkespersoner i vårt 

arbetsliv. Det är ju en djupt liggande identitet hos mig att göra det. Vi behöver bete oss mot 

varandra som vi bör göra som medmänniskor. Och då faller det ett större ansvar på den som har 

goda förutsättningar att arbeta med, och ett något mindre ansvar på den som inte har så goda 

förutsättningar. Då kan ju jag känna att min stiftelse som är jättestor, har pengar på banken och 

mycket yrkeskunnande, har otroligt goda förutsättningar och möjligheter. Vi har ett större 

ansvar för att påverka och om inte vi gör det, vem ska vi titta på då? Där ligger ju en stark 

drivkraft samtidigt som risken för oss är att vi är inne på allt möjligt och det saknas en linje i det 

vi gör. Då blir det så att jag behöver hela tiden känna att jag får ihop storyn och kan se det jag 

vill göra i den kontexten. Inte för att just min tolkning är bättre än andras, men jag har det här 

jobbet och det betyder att jag måste ta det ansvaret och göra en uttolkning och exponera mig för 

mina egna tvivel och osäkerheter, eller okunskaper, och se till att komplettera upp dem på ett 

bra sätt. Att ha med personer i ledningsgruppen och i styrelsen som kan det jag inte kan, och att 

jag tar ansvar för det som jag kanske är vassast på. Och då sker det i sammanhanget möten 

mellan uppgiftens art, vad vi borde göra och vad som är rimligt. Liksom att ha ett helikopter-

perspektiv som borrar ganska långt ner i en fråga och sen snabbt upp igen. Som när man tar 

vävnadsprov på en mänsklig kropp. Sen ser man på organisationen som ett vävnadsprov och ser 

om det här stämmer, hänger det ihop, håller det hela vägen till värdegrunden och ut till det 

juridiska kontraktet? Sen kan jag förflytta mig därifrån.  

  

Verksamhetens vision, att erbjuda vård, behandling och goda levnadsvillkor för socialt utsatta 

människor utifrån en egen värdegrund, har legat till grund för Henriks verksamhet i snart ett 

sekel, men målet är trots det ännu inte uppnått. Omvärldens föränderlighet ändrar premisser 
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och uppdragets innehåll, men visionen lever kvar som en motiverande kraft och generator till 

initiativ i nya riktningar. När Henrik berättar om sina moraliska överväganden gällande den 

rätta handlingen för organisationen då flyktingvågen kom till Sverige, så associerar jag till 

betydelsen av att ha en väl förankrad vision som likt en ryggrad håller uppe organisationen 

och dess ursprungsidé. Den fungerar som det bollplank Henrik kan bolla idén och moraliska 

överväganden om ett flyktingboende emot. Visionen är för Henrik en trygg utgångspunkt för 

att ta vara på sin kreativitet, se möjligheter till ansvarstagande i sin omvärld och för den egna 

organisationens uppdrag. Parallellt bekräftar verksamheten sin identitet i både en inåt- och 

utåtriktad aspekt när organisationen i handling synliggör sin intention för samhället. Det är ett 

delmål på vägen att, som en av civilsamhällets aktörer, vara delaktig och ta ett reellt ansvar 

för samhällsutvecklingen. Har chefens förhållningssätt varit en drivande del i detta?  

 

Paula: Att känna ansvar för att behöva göra något. Riktar det sig även mot dig själv? 

 Henrik: Ja det gör det. För mig är det så att jag känner att jag har ansvar, det låter 

jättehögtravande, men jag har mitt eget individuella ansvar. Alltså, jag tycker att jag har det här 

att svara för på något vis som man kan tycka är lite Lutherskt. Inte för att jag har något att vara 

rädd eller orolig för, men som jag tycker är…  

Paula: Något som du tar på allvar? 

 Henrik: Ja, något som jag tar på allvar. Jag menar att om man inte har den övertygelsen så 

måste man ha samma reflektion gentemot stiftelsens idé och uppdrag. Man måste känna sätt att 

jag förväntar mig att folk som jobbar i verksamheten är positiva till idén, är lierade med 

visionen om ett medmänskligare samhälle och till idén att jobba med yppersta yrkesetik och 

kunskapskrav. Men, också med några procents extra engagemang. Att man gillar att jobba med 

handikappade ungdomar eller att man tycker om att jobba med gamla människor. Eller att man 

tycker om att träffa patienter på en vårdcentral eller vad det nu är. Mixen av att kunna sitt jobb 

och vara lite mer engagerad stämmer in med organisationens berättelse över decennier och hur 

verksamheten ska vara. 

 

Henrik menar att ledarens beroende av medarbetarna och deras genuina engagemang för 

samma idé är en grundsten i utvecklandet och förvaltandet av en verksamhetsidé. Det handlar 

om det egna inflytandet i samverkan med organisationen. Men, finns det tvivel? 

 

Paula: Har du någonsin tvivlat på dina beslut och oroat dig över om du ska lyckas genomföra 

det du hoppats på och känt av prövningar och hur prestige kan smyga in? 
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 Henrik: Ja, det är självklart att svara ja på den frågan. Eftersom vi inte bara förvaltar 

verksamheten så har jag ofta sådana situationer där man kan fundera på om det är rätt 

utveckling vi har eller inte, och där vi också sticker ut hakan på olika vis. Det här med 

flyktingfrågan var inte lätt att få igenom eller att realisera. Jobbar man som VD så handlar det 

om att få en organisation att fungera som ett samspel. Idag har vi femtioen verksamhetschefer 

och de tycker inte likadant. Det finns säkert de som tycker att jag är en jobbig typ, absolut. Men 

jag känner att jag har ett starkt förtroende i den gruppen och i ledningsgruppen och jag har det 

hos styrelsen. När vi lägger fram något så har vi vägt för och emot och då räknar vi med att få 

igenom det mer eller mindre som det är. Vi lägger processerna över längre tid.  

Paula: Finns det en sorts speciell kunskap i det du gör som inte andra har?  

Henrik: Jag tror att man jobbar med olika tidsperspektiv beroende på vilket jobb man har. Jag 

har ju ett långt tidsperspektiv för de frågor jag tänker kring. Jag funderar kring vad måste vi 

göra idag för de vi vill vara om tio år. En verksamhetschef kanske tänker vad ska jag göra för att 

ha bemanning nästa vecka och patienter till hösten. Man har olika uppdrag helt enkelt. Då tror 

jag att strategiska frågor, planer kommer från att du tar ut en kompasskurs, men du behöver inte 

exakt bestämma vilken stig eller väg du ska gå. Då är man vaken för tillfället när det kommer. 

Och då behöver man känna att man kan ta tillfället i flykten och inte, inte vänta på att alla 

förutsättningar ska vara perfekta, för då händer det ju inte någonting. 

 Paula: Precis, man måste vara vaken för att se möjligheter i ett konkret förslag till utveckling. 

Henrik: Ja, när man hittar det där som har sju kryss av tio, då måste man ta det, annars blir man 

aldrig färdig. Och det tror jag att jag har ett omdöme för. Då kan jag både driva på men också 

sprida lite trygghet till folk runt omkring mig. ”Jag tar det här och blir det fel, så tar jag 

ansvaret”, det tror jag att jag kan säga. Med de orden. Det här är tillräckligt rätt och det är 

tillräckligt bra att vi gör så här, nu måste vi prova (ivrigt). Om vi inte gör det så är vi fegisar.  

 

Henrik pratar om ansvaret och modet att våga gå till handling. Modet som Aristoteles säger är 

en karaktärsdygd och handlar om att gå en medelväg mellan ”fruktan och blind tillförsikt”, 

vilket i Henriks berättelse handlar om att slå till när man har de sju kryssen.109  Men det som 

också öppnar sig här är de moraliska övervägandena, om det är rätt handling. Vad tänker 

Henrik om det? 

 

Paula: Det finns ju något här som har att göra med uppdraget. Simone de Beauvoir pratar om att 

man har ett fritt val. Det här handlar om valet mellan det goda och det onda, begrepp som 

existentialismen och den kristna religionen talar om. Stora ord för vardagliga situationer, men, 

för att kunna välja en bra lösning, ett bra alternativ, måste du kunna välja bort någonting och 
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kunna definiera vad det är. Känner du igen det som en del av din process att göra ett val mellan 

saker som har olika tyngd, värde och betydelse? Har det att göra med den yrkeskompetens som 

man har i den här specifika positionen?  

Henrik: Ja, det tror jag att det kan ha. Och det skulle jag kunna svara på från både min egen och 

alla idéburna organisationers del. Jag tror att det onda i Beauvoirs exempel inte är ett ont 

motalternativ, utan kanske ligger i liknöjdhetens förvaltarskap. Det är för mig det onda. Också 

för min personliga värdegrund. Det finns ett ställe i nya testamentet där det berättas en historia 

om vad folk gjorde med två silvermynt. Någon satte sprätt på dem och någon grävde ner dem 

och någon gick och investerade dem så att de gav mer.  Det sista tyckte Jesus var det bästa. Jag 

tycker alltså att bara liknöjt sitta på det man har och se till att det rullar runt ett år till, det är det 

onda. Det är för dåligt. Yrkeskunskap som inte är en utbildningskunskap utan faktiskt är en 

omdömeskunskap tror jag i det här fallet är att inse att, jag har sju kryss av tio, och det tar vi, det 

kör vi på. Det är vi dåliga på inom idéburen sektor. Vi vill gärna ha nio och ett halvt kryss av 

tio, då kan vi överväga det. Särskilt om det är någon som lovar att stå för det där halva kryssets 

kostnader om vi skulle misslyckas. Och då är vi inte tillräckligt entreprenöriella. Vi kan ta ett 

exempel som vår verksamhetsutveckling av nystartade boenden för flyktingbarn. När privata 

näringsidkare hade öppnat sitt tjugotredje boende för asylsökande hade vi inom det idéburna 

noll platser. Det säger någonting. Vi vågar inte ta risker, vi är lite för icke-entreprenöriella. Det 

behövs en omdömeskompetens som man har med sig för att våga ta ett sådant avgörande.  

 

Kritiken av idéburet företagande som varande alltför konservativt och räddhågat, vilken 

Henrik framför, får stöd i modern forskning som bland annat visar på behovet av ledare som 

utöver att vara produktions- och relationsorienterade även är förändringsorienterade. Det finns 

ett behov av chefer som har visioner, innovativa idéer och som är villiga att ta risker.110 Skälet 

till denna konservatism i traditionellt chefsarbete sägs vara att förändringsarbete som sådant 

inte har samma tyngd som producerandet av tjänster eller värnandet av relationer, det har mer 

karaktär av att vara ett medel för att nå mål.111  

Min erfarenhet av att arbeta med utvecklings- och förändringspotentialen inom 

en verksamhet är att intresset för detta växer bland medarbetare när det kopplas till 

verksamhetens vardag. Utvecklingsmöjligheter visar sig lika väl i aktiviteter som är 

välfungerande och därför bedöms kunna växa, som i det dysfunktionella som behöver 

åtgärdas och uppmärksammas. För en praktiker är det i praxis som ett omdöme angående 

verksamhetsutveckling växer fram, genom lyhördhet och konsten att ta vara på det som sker i 

vardagen, för att analysera och bearbeta det i organisering och planering av verksamheten. 
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För att förstå vad ett utvecklingssteg för en verksamhet skulle kunna vara är det nödvändigt 

att ledaren ibland deltar i vardagliga aktiviteter för att därigenom få utvecklingsperspektiv. 

Det kan vara spontana samtal med personal eller klienter som fångar upp det för dagsläget 

angelägna. Detaljer och observationer under deltagande i samlingar och möten, eller kanske 

förfrågningar gällande behov hos omvärlden. Yttringar från en verksamhet som ger ledaren 

inspiration, visar på kvalitativa värden i aktiviteterna och indikerar behov av förändring. Att 

därutöver som ledare i vardagliga möten också vara lyhörd för outtalade behov och 

uppmärksamma små förändringar, är att ta hänsyn och urskilja vad som är angeläget att 

engagera sig i. Det är ett materialinsamlande som sedan enskilt och i grupp bearbetas vidare 

till förslag och planer för verksamhetens fortlevnad.  

Här finns en kreativ dimension i det att lyhördhet som en metod har en parallell 

till Sokrates’ välkända tanke om hur tillvägagångssättet att ställa filosofiska frågor till en 

person kan fungera som barnmorska i framfödandet av idéer. Sokrates menar att varje 

människa har kunskap som filosofen har till uppgift att hjälpa till med att förlösa. Den 

metaforen har troligen sitt ursprung i det att Sokrates’ mor var barnmorska. Han var förtrogen 

med symbolens verklighetsursprung och hade förmodligen en viss erfarenhet och kunskap om 

vad en förlossning innebär och kunde därmed föra över det till en annan kontext, vilket jag ser 

som en kreativ handling. Sokrates tog vara på och använde sin kunskap om att en barnmorska 

förlöser ett ofött barn, vilket med fantasins stöd blev en metafor för hur filosofen förlöser en 

idé.112 Konsten att ta vara på erfarenheter och den kunskap som varje människa bär på, för att 

rikta sig mot framtiden och det som är i vardande, som ett nyfött barn, framstår för mig som 

en kreativ process. Den ryske forskaren i konst och pedagogik, Lev Vygotskij kallar 

kreativitet för fantasi och han menar att fantasin hämtar alla sina element från verkligheten 

och att det är den nya kombinationen av dessa element som uttrycks genom fantasi och 

kreativitet. Fantasin kan hela tiden skapa nya kombinationer av ursprungliga och verkliga 

element. ”Ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material förfogar hennes fantasi 

över”, säger han.113 Vygotskijs tes som beskriver fantasi som en skapelseprocess av att 

kombinera erfarenheter till något nytt, motsvarar min förståelse av hur verksamhetsutveckling 

går till och speglar även vad praktisk kunskap kan vara, ett tillvaratagande av erfarenhet i 

syfte att skapa en trolig framtidsväg för en organisation. Fantasi generar möjlighet att 

föreställa sig en framtidsfråga, där idén till ett förslag, kanske om att möta framtida behov, 

bygger på egna erfarenheter i en ny sammansättning och kontext. Vygotskij hävdar också att 
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fantasi gör människan till en framtidsvarelse då hon inte nöjer sig med att enbart återskapa det 

förgångna.114 En kreativ process som rör utveckling och verksamhetsförändring uppenbarar 

och söker besvara frågorna om vad som ska göras och vem som har tolkningsföreträde. Där 

smyger makten och dess betydelse med in i skeendet, för vem och vad ska få inflytande över 

beslutsprocesserna? 

             Om makt i ledarskap och organisation 

Under intervjuerna har vi diskuterat makt utifrån begreppet inflytande, och det kan noteras att 

det följer med som en outtalad del, eller en skugga, i reflektionerna gällande yrkesutövande 

och ledarpositionen. Maktperspektivet är starkt förknippat och införlivat i både existensen och 

i yrkesutövandet utifrån den position inom en organisation som en människa har. Därför finns 

det en anledning att något utforska maktbegreppet i yrkessammanhanget att vara ledare. Hur 

kan man se på maktens betydelse och dess inverkan på ledarens yrke? 

Thylefors håller makt för att vara en grundbult i ledarskap,115 som kan betraktas ur både ett 

strukturellt och ett socialt perspektiv. Strukturell makt handlar om samhällets ramar och 

begränsningar, men viktigast för ledare inom social verksamhet är den sociala, mellan-

mänskliga makten, som handlar om konsten att ”få folk med sig” eftersom:”[---] en maktlös 

chef är per definition ingen ledare, menar Thylefors.”116 Sandahl med flera instämmer i att, 

när chefen agerar med auktoritet grundar det sig på tillit och förtroende, medan visad 

auktoritär maktutövning, något de liknar vid Machiavelliskt diktatorskap, oftast är 

kontraproduktivt, alternativt verkningslöst. Och påpekar de, en förtroendevald auktoritet kan 

alla inom en organisation vara, inte bara chefen, vilket breddar maktens inflytande i en social 

gemenskap.117 Thylefors understryker att maktutövning och inflytande flödar i alla riktningar 

i en social organisation, vilket utöver arbetsgemenskap, chef och styrelse inkluderar brukare, 

patienter och vårdtagare. En viktig aspekt är att det inte finns någon garanti för att den som 

har den legitima makten, även har den reella makten.118 Dolda maktbaser kan utöva ett stort 

inflytande, vilket jag menar lätt sker i till exempel de arbetsuppgifter och det ansvarstagande, 

där ledaren är beroende av sina medarbetares insatser för att verksamheten ska fungera. Men, 

trion Sandahl med flera, varnar för att det finns en paradox i att låta någon annan ta ledningen. 
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Det kan vara rätt när det är det bästa sättet att lösa en uppgift, men fel om det sker med 

anledning av att ledarens motiv är att slippa ta sig an en utmaning.119  

             I en vardagssituation inom en omsorgsverksamhet till exempel kan makten vara 

tudelad mellan ledaren som auktoritet och en medarbetare som bäst känner till en brukares 

behov och vanor, där den senare relationen ger en mer personlig makt. Medarbetarens makt 

kan väga tyngre än chefens i detta läge, för att den utgår från en praktisk kunskapsgrund då 

personalen vet hur brukaren troligen vill ha det i sitt liv. Makten att ha tolkningsföreträde 

gällande brukarens behov och önskemål förskjuts och växer sig starkare hos medarbetaren, 

trots att ledaren har ansvaret för verksamheten. Denna maktens tvetydighet kan ledare och 

medarbetare hantera och kommunicera om, men det löser inte alla aspekter av 

maktfördelning. Alltjämt utestänger det brukarens egenmakt, när denne inte förmår föra sin 

egen talan, vilket tvingar den som har makt att uttala sig för någon annans del, trots att det 

kanske råder osäkerhet om vad brukaren vill. Filosofen Linda Alcoff belyser detta dilemma 

när hon frågar sig om det någonsin är giltigt att tala för någon annan som ”är olik mig och 

som inte är lika priviligierad som jag är”120  Det är en ständigt aktuell fråga och den 

aktualiseras med skärpa i en ledarskapsposition och är därför en central fråga att ställa till sig 

själv som chef. Vem företräder jag, och har jag försökt förstå, lyssnat till och sökt kunskap 

om vad andra i organisationen, såsom brukare och medarbetare behöver och försöker 

kommunicera? Formell makt är att ha tolkningsföreträde med att tala för någon annan, vilket 

sker i det dagliga umgänget. Det är av stor betydelse vad gäller vardagens utformning i såväl 

ett kort som i ett längre perspektiv. Spårar jag maktbegreppet utifrån den makt alla människor 

har och utövar i en gemenskap, kommer det sociala nätverket inom arbetsplatsen i fokus 

tillsammans med relationerna till medarbetarna.  

 

 Relationen till medarbetare/följare 

I en arbetsgemenskap är alla medarbetare i bemärkelsen att man gemensamt strävar mot ett 

mål, man arbetar med varandra, men begreppet medarbetare får oftast definiera personer som 

har en gemensam ledare att följa och de kan då ibland även kallas medledare eller ”följare”, 

från engelskans followers.121 En term som förekommer är ”distribuerat” ledarskap, som jag 

tänker är passande för de medarbetare som omtalas i min undersökning. Thylefors menar att 

det distribuerade ledarskapet erkänner socialpsykologisk kunskap då den fördelar ledningen 
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över flera personer i en grupp, vilket stöder gruppen i att hålla arbetsfokus och bidrar till ett 

fungerande arbetsklimat. Idealet vore att se ledarskap och medarbetarskap som ”två sidor av 

en odelbar roll.”122 Men, säger Thylefors, ”distribuerat ledarskap, medledarskap och dylikt 

handlar om delaktighet, handlingsutrymme och medinflytande - inte om övertagande av 

chefens arbetsuppgifter.”123 Sandahl med flera, ser medarbetarskap som den andra halvan av 

en delad helhet, eftersom ledarskap och medarbetarskap förutsätter varandra. Detta menar de 

kräver både en omfattande bearbetning och ett personligt arbete av bäggedera halvorna för att 

båda halvorna ska förstå den praktiska innebörden av detta.124 Trion talar om det fördelade 

(distributed) ledarskapet som en möjlighet för chefen att låta andra leda, vilket är den största 

utmaningen för ledaren. För om det finns en oro för att förlora sin auktoritet genom att lämna 

över ansvar kan ledaren själv bli det största hindret för arbetet. Chefens uppgift är här att låta 

medarbetarna leda utan att själv abdikera från sin roll.125  

             Medarbetarskapets betydelse betonas också av Carl, Henrik och Carina när de 

påpekar att ledaren för att kunna utföra sitt arbete är helt beroende av sina medarbetares 

insatser och engagemang, lojalitet och samarbetsförmåga, för att nämna några saker som 

binder samman rollerna. Vad tror ledarna att medarbetarna förväntar sig av dem och hur 

tänker de att de blir sedda i sin ledarroll? 

Paula: Vad tror du att dina medarbetare förväntar sig av en ansvarig, hur, ser de på dig? 

 Carl: Det är olika nivåer, på första nivån förväntar man sig ordning och en viss tydlighet, man 

ska veta vad man ska göra och vad arbetet innebär. Det kan sammanfatta med ordet trygghet, 

chefen ska vara trygghetsskapande. Jag tror också att man förväntar sig bli korrekt bemött 

utifrån vem man är, och att det finns ett utrymme att få vara sig själv, på rätt sätt, i jobbet.  

Paula: Tänker du på hur man blir bemött? 

 Carl: Ja, inte förminskad, inte förlöjligad och tagen på allvar. Det är ganska basic, Det gäller att 

ta bort alla ironier och undertoner, men skämta kan man göra, och att man ser folk för vad de är. 

Det handlar om att bli sedd som medarbetare. Det tror jag är uppgiften hos en chef, ge ramar 

och se. Den som är chef ska kunna visa sin mänsklighet på olika nivåer.  

Paula. Och vad kan det påverka? 

Carl: Och det innebär att kunna visa sina svagheter och att vara lyhörd, det tror jag är en 

mänsklig egenskap att vara. Lyhörd inför vad som sker i mötet mellan chefen och medarbetaren. 

Precis det och där finns utrymme för: ”det här är mina svagheter och jag är ledsen för att det 

blev så här vid det här tillfället, jag kanske inte hörde vad du sa då”, är att visa lyhördhet och 
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ödmjukhet. Som också kan tolkas att du är lyhörd inför dina egna svagheter, det ingår i 

ödmjukhetskonceptet. 

Paula: Att vara medveten om sina svagheter? 

Carl: Ja, då kan du kanske vara ödmjuk inför andra. Åtminstone sträva mot det och visa den 

andre att du tar det på så stort allvar att du kan visa en sorts ödmjukhet. Men det behöver inte 

innebära att du förminskar dig själv på något sätt, absolut inte. Du ska vara tydlig och tala om 

vad du vill, alla de bitarna. 

Paula: Det är det som förväntas av en god chef? 

 Carl: Ja, tror det, men det här är inget som behöver vara att man lägger sten på börda. Det är så 

mycket nu en människa ska vara. Jag tror man kan skippa en del, eller bara gå rakt på de här 

kärnfrågorna i bemötandet. Och en chef ska inte vara den som springer runt och fixar allt. 

Verkligen inte, krutet ska läggas på det som strikt berör det mellanmänskliga, och att dra upp 

riktlinjer för visionerna, men, det är en annan sak.  

Carl betonar betydelsen av att chefen prioriterar och vårdar relationen till medarbetarna och 

det ansvar som åligger chefen i att förmå se sina medarbetare för de personer de är och inte 

bara som medel för att fullgöra det professionella uppdraget. När Henrik pratar om 

medarbetarna i sin verksamhet lyfter han fram att de är en del av en gemensam idéburen 

kultur som präglas av en kristen värdegrund. Hur denna företagskultur inverkar på relationen 

chef - medarbetare tydliggörs i följande dialog som jag inleder med frågan om hur Henriks 

ledarskap påverkar det relationella i arbetet.  

Henrik: Det har jag väl kanske i hur man sätter kulturen kanske. Det har jag ju stark tro på 

människors förmåga att vara hela och fulla i sina uppdrag och använda sin egen initiativkraft. 

Och då tänker jag ofta på mitt eget agerande. En av mina första frågor när någon vänder sig till 

mig är, vad har du själv tänkt, vad är dina alternativ? Helt enkelt för att om personen har en idé, 

en tanke själv som hänger ihop och det inte är helt galet, är det bättre att den gör det, än om jag 

skulle gjort en nyans annorlunda i samma situation. De väljer och kan bygga på sin egen 

beslutsförmåga att agera så länge det ligger rimligt i kompasskursens riktning. Då stärker vi 

organisationens krafter. 

Paula: Det här är en omdömesfråga. 

Henrik: Ja, det är absolut en omdömesfråga och det är någonting som jag själv sätter. Jag är inte 

den som tar de formella besluten här, utan vi skapar processer där vi förhoppningsvis i tid 

märker om någonting är på väg att halka snett. Men processerna bygger på att de femtioen 

verksamhetscheferna har en god känning för vad organisationen är och vad som förväntas av 

dem och det de gör.  Att de drar självmant åt det håll kompasskursen visar och att de har en 

egen motor så att ingen behöver piska på så att säga. Den kulturen har jag ju stor frihetsgrad på 

att sätta. Just det här med beslutsfattarfrågan är överdrivet i jämförelse med livets stora beslut. 
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På jobbet är det sällan du hamnar i det, det handlar mer om processerna och att se till att 

kulturen är sådan att du inte bara har ja-sägare omkring dig.  Att det inte blir en pseudokultur. 

Det reflekterar jag över ofta, jag är extremt mån om de människor som säger emot mig.  

Paula: Du behöver ha medarbetare som uppmärksammar eventuella fallgropar. 

Henrik: Att få höra att det här är ingen bra idé, till exempel. Okej, berätta. ”Ja men, du har 

missat det och det”. ”Du har en poäng, vi kanske kan göra på ett annat sätt.” Det är processer 

man delar med andra. Man får del av något som ligger utanför en själv.  

 

Henrik beskriver hur ett distribuerat ledarskap kan fungera när ledarskapet och verksamheten 

uppmuntrar delaktighet och egna initiativ. Att det har betydelse för verksamhetens välmående 

och bidrar till att utveckla och förstärka den, då ledarens idéer och förslag prövas av 

medarbetare. Men, faran i detta är, att medarbetarna kan uppfatta sin autonomi som ett med 

ledaren jämställt uppdrag, och genomföra egna projekt utan att kommunicera dem med 

chefen, vilket leder till att den gemensamma beslutsprocessen uteblir. 

 Det har till exempel hänt mig som verksamhetsansvarig att nära medarbetare 

utan min kännedom beslutat om extra insatser som till exempel en underfinansierad semester-

resa med en boende. Den förlusten belastade den gemensamma budgeten och påverkade det 

ömsesidiga förtroendet, då medarbetaren hade uppfattat att det distribuerade ledarskapet även 

omfattade rätten att besluta i frågor som påverkade den gemensamma ekonomin. Aktiviteten 

var beslutad på felaktiga grunder, vilket tyder på att i tillämpningen av distribuerat ledarskap 

kan gränserna för ledarpositionen blir mer flytande och oklara. I det här fallet resulterade det i 

en snedfördelning av resurser där en boende med en medarbetare på gruppbostaden fick en 

resa och de andra blev utan. Vad som hade varit det rätta att göra i detta exempel kan 

diskuteras ifrån flera ledarskapsaspekter, men syftet här är att belysa något av det tvetydiga i 

de moraliska utmaningar som ledare har att hantera, och att medarbetares engagemang och 

ambitioner kan leda till moraliska tvetydigheter för ledaren. Resan var viktig att genomföra 

för personen som utlovats den, men också orättvis eftersom övriga, hemmavarande boende 

utan kännedom tvingades bidra till den via fördelningen av gemensamma resurser.  

Men ledarens relation till sin personal kan även innehålla andra för ledarskapet 

oklara gränser, där medarbetargruppen som har relationer liknande en familj är ett annat tema 

inom denna sfär. Carina och jag pratar om att det ofta inom idéburen verksamhet som 

företagskultur förväntas råda en familjär öppenhet. När alla är medlemmar i samma familj blir 

det ibland svårt att ha dubbelrollen av att vara både ledare och medarbetare i samma 

organisation som övrig personal. Är det så frågar jag Carina?  
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Carina: Absolut! Det är så i den här familjekulturen som är så nära och ibland blir väldigt svår. 

Man hamnar i situationer och sen måste man ta det här beslutet som gör att det blir svårt med 

familjerelationen. Man tappar lite av den, och det märks för att medarbetarna slutar prata när 

man kommer in i fikarummet och så måste man bygga upp den igen. För mig är det jätteviktigt 

med den här familjekänslan, att vi har högt i tak och en harmoni, att medarbetarna mår bra. Det 

präglar mitt ledarskap, det präglar hela mitt liv. Det är inte alltid man är ledig bara för att man 

inte är på jobbet, man tänker på sådant här hela tiden. Det skaver lite här och lite där. Man gör 

det hela tiden, i sömnen och på semestern.  Apropå det vi sa, det är tungt ibland. Man är ju så 

ensam. 

Paula: Ja, man kan ju inte gå till sina medarbetare, med förhoppningen att man är en familj för 

då visar det sig att det är man inte, och den reflektionen får man ta någon annanstans. 

 

Här talar Carina om ensamheten och utsattheten i chefspositionen, vilket även Carl 

och Henrik berört på olika sätt. När den omtalas i denna familjära arbetsgemenskap 

förstår jag den vara både en yrkesposition men också en mer grundläggande form av 

vara och existensens, det Beauvoir talar om som människans villkor:  

 
Trots alla envisa lögner visar sig sanningen i varje ögonblick och vid varje tillfälle - 

sanningen om livet och döden, om min ensamhet och mina band till världen, om min frihet 

och mitt tjänande, om obetydligheten och det oförlikneliga värdet hos varje människa och 

hos alla människor.126  

 
Denna ensamhet och utsatthet är gemensam för alla människor och samtidigt unik för varje 

individ. Inför ett beslut råder beslutsångest, hur ska man prioritera och vem behöver man ta 

hänsyn till för att beslutet ska vara i linje med det goda? Det är Carina upptagen av att 

reflektera över i sin strävan att vara ledare. 

Carina: Det där tampas jag med också, man vet att den medarbetaren vill så och en annan så här 

och så vill man på något sätt tillmötesgå alla, men det går ju inte alltid. Det tyckte jag i början 

var svårt, innan jag hittade till det där mantrat med att besluten ska vara för den boendes bästa, 

annars blir man lätt förvirrad. Och det blir snurrigt, vems behov ska man egentligen tillgodose? 

Sen måste man följa lagar och riktlinjer förstås. 

Paula: Ja, den där uppdelningen man måste följa. Man har ett tjänstemannauppdrag från 

samhället vad gäller lagars tillämpning och det kan vara svårt för medarbetare att förstå.  

																																																								
126Beauvoir, s. 24. 



	 64	

 Carina: Det var något jag kände i början när jag insåg att jag inte längre var bara en av 

medarbetarna längre. När man stiger i den ledarrollen vill man gärna behålla den relation man 

har, men man måste också våga kliva in i en ny och förstå att den gamla förändras. Det är ett 

maktförhållande också som man gärna inte vill prata om, men det finns där.  

 

Carina nämner här sin övergång från att ha varit medarbetare i en arbetsgemenskap till att bli 

chef över den och sina forna kollegor, vilket också stämmer in på Carls chefsblivande. Även 

jag har den erfarenheten men jag har också vid byte av yrke bytt arbetsplats inom idéburen 

verksamhet. Henrik var redan en del av ledningsgruppen som ekonom före chefstillträdet 

inom sin stiftelse. Hur dessa övergångar utformas har betydelse för relationerna inom 

arbetsplatsen, alla, även chefen själv nödgas förhålla sig på ett nytt sätt till sin forna kollega, 

som får en ny roll, och som dessutom kan förvandlas till en styrande auktoritet för 

verksamheten. Det finns olika sätt ta sig an ledarskap, och för att beskriva det används 

begreppen adderad eller integrerad chefsroll. Adderad chefsroll innebär att man har kvar sitt 

grundyrke för att verka inom ett nytt, chefens. Integrerad chefsroll betyder att man lämnar sitt 

grundyrke även om man tar med sig yrkesperspektivet och kunskaperna i det nya uppdraget. 

Adderad chefsroll expanderar ett grundyrke medan integrerad konstruerar en ny yrkesmässig 

identitet.127 Det är den integrerade rollen som gäller för Carina, Carl och mig, medan Henrik 

kanske har utökat sin professionella roll som ekonom och ledningsgruppsmedlem inom 

stiftelsen genom att addera ledarskapet. När det kollegiala förändras i en arbetsgrupp har det 

konsekvenser för gruppgemenskapen och relationerna. Carl och jag diskuterar den frågan. 

 

Paula: Du har en bakgrund av att ha varit medarbetare för att sen bli chef. Hur förändrades 

synen på dig själv när du blev chef?   

Carl: Ja, istället för att ingå och vara en i teamet så blir du vid sidan av, även om du rent 

formellt ingår i teamet som chef. Du delar inte samma grund, den gemensamma upplevelsen 

och det innebär att du distanserar dig, ska vi säga på ett professionellt sätt. Det innebär att du 

inte är medarbetare på det viset längre, du umgås inte längre med de personerna, du är inte vän 

längre. Det är den förändringen. Sen kan du uppskatta dem och tycka om dem och ha längre 

samtal, men, du är inte vänner. Du är mer ensam och får hitta vänner på andra plan. Det lärde 

jag mig snabbt för det är livsfarligt att fortsätta vara vän. 

Paula: Vad finns det för faror i det menar du? 

Carl: Vänskapskorruption, det blir lätt hållhakar. Det gäller vad som helst scheman, tider, 

favoriseringar, det är sådant man måste undvika.  

																																																								
127Thylefors, s. 239. 
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 Paula: Hur såg du på dig själv som Carl, en av medarbetarna?  

Carl: Jag har alltid varit en människa som trivs bra att samarbeta, alltid varit en vi-människa och 

det har egentligen fortsatt, bara det att det är andra jag är vi med. Ledningsgruppen är också ett 

vi. Det tycker jag om och så vill jag ha det, jag är ingen ensammänniska.  

Paula: Den här förändringen, påverkade den dig som människa?  

Carl: Det var en påtaglig förändring att gå från en ekonomisk nivå till att få ganska mycket mer 

pengar. Det kändes som en förändring. Sen när det gäller hur jag tänker, har jag en ganska 

anarkistisk syn på ledarskap, det är något som uppstår. Idealet för mig är inte ett statiskt 

ledarskap utan ett ledarskap som uppstår som kan förändras över tid och det tillför en annan syn 

på det sociala, ekonomi och politik. Det har vi inte idag, vilket jag accepterar med viss motvilja, 

men det gör jag inte för att jag inte skulle vilja se det andra istället. Men, det är en utopisk bild. 

Paula: När du tog steget från medarbetare till att se dig som chef, hände det något i dig? 

Carl: Ja, (lång tystnad). Nä, jag tycker inte det. Skratt För någonstans i mig själv, så bryr jag 

mig inte om jag är chef eller inte. Aldrig gjort det. Det tillhör just det där som jag sa tidigare, 

den anarkistiska livssynen.  

Paula: Du nämnde förut… 

Carl: Ja, det där med att vara ensam, man känner sig mera ensam i sin yrkesroll, inte i livet.  

 Paula: Berätta lite mer om det, för det tror jag du delar med många. Hur blev du varse det? 

Carl: Det blir du varse när du kommer in i ett rum och dina medarbetare pratar livligt, och även 

om du har goda relationer tystnar de. Skratt. Då pratar de kanske om dig eller om det som inte 

är bra för dina öron och det är inte så självklart att du är delaktig av det. Man kanske gärna ser 

att du går din väg efter att man fikat så att man får vara själv en stund. Och prata om det man 

behöver prata om. Ibland vill de kanske att man ska vara med för det är någonting som berör 

dig. Det blir hela tiden ett ”distansdike”, man kan prata med varandra över diket, men, det finns 

en linje där. Som finns där hela tiden. Som ska vara där, i den professionella rollen och det är 

därför man inte umgås heller. För att du måste upprätthålla det där. Jag har vänner som har hört 

av sig till mig och sökt jobb, men då har jag konsekvent vägrat för jag vill vara vän med dem. 

Jag vill inte jobba med mina vänner för de vill jag ha som vänner. Samma sak med mina barn. 

Då har jag också konstant vägrat, för jag vill ha den där friheten. 

Paula: Friheten att…? 

 Carl: Inte behöva relatera över diket, ja. 

 

 Carina ser denna upplevelse av ledarskapet och relaterandet till personal som en yrkesrock 

som åker på under fikapausen när chefsrollen aktualiseras. 

          Paula: Du pratade om att skapa en nivåskillnad och hålla sig över kaffebordsnivån för att kunna 

           göra det jobb du gör. Hur det fungerar i ledarrollen, när man ser sig med nya ögon? 
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Carina: Ja, exakt, det är en förutsättning att man måste stiga ut ur medarbetarrollen och bli 

chefen. Men jag kan också stiga in i medarbetarrollen och sätta mig vid fikabordet en stund, 

men så fort det kommer upp en fråga där det gäller beslutsfattande så åker den andra rocken på 

igen. Det är viktigt att hålla koll på sina rockar.  

 

Ledarens relation till medarbetaren är dubbel eftersom det handlar om att både vara ledare 

över sig själv och andra, och samtidigt en kollega bland kollegor. Av intervjuerna framgår 

dock en gränssättning i den kollegiala gemenskapen, det finns relationsdiken och olika rockar, 

eller roller, att växla emellan i det sociala umgänget.  För ledaren verkar tvetydigheten inom 

en arbetsgemenskap bestå i att formellt, ur styrelseperspektiv till exempel, är chefen en 

medarbetare som andra i organisationen, men samtidigt inte, eftersom chefen inte kan vara del 

av samhörigheten på lika villkor. Chefsuppdraget inskränker relationerna till att vara 

yrkesmässiga. Situationen kräver att chefen har ett medvetet förhållningssätt och en 

orienteringsförmåga i den sociala samvaron.  

               Denna förmåga att på ett medvetet sätt kunna orientera sig i den sociala 

gemenskapen och tolka de signaler som framträder i samvaron på arbetet exemplifierar hur 

det är att vara ledare. I vardagen tänker jag att det handlar om att i varje läge och inför varje 

dilemma varsebli fler perspektiv än ett och vara medveten om sin chefsroll. Carl och Carina 

varseblev sin roll när arbetsgemenskapens relationer tydliggjordes genom att medarbetarna 

tystnade vid deras ankomst till fikabordet. Skälen till det kan vara många, men för Carl och 

Carina handlar det om hur de ska välja hantera situationen både som människa och som 

ledare. Ska de försöka bygga en mer nära relation till medarbetarna, som i Carinas fall, då hon 

uttrycker att det familjära och harmoni i organisationen är viktiga element för henne, eller är 

det mer i linje med en chefsroll att som Carl förhålla sig distanserat till medarbetarna för att 

istället knyta vänskapsband med ledningsgruppen? Varseblivandet av en sådan tvetydighet i 

yrkesrelationen leder till friheten att kunna besluta sig för ett önskat alternativ och att välja 

bort ett oönskat. 

 

                                        Slutsatser 
Existentialismen som filosofi och Beauvoirs tankar beskriver hur det är att vara människa och 

chef, i livet och på arbetet. Jag menar att teorierna knyter an till de intervjuade ledarnas 

erfarenheter och bidrar till en djupare förståelse av hur det är att vara människa och ledare. 

Genom att en filosofi som diskuterar människans villkor utgör det forum där ledarnas 

erfarenheter och berättelser möter forskare och andra teoretiker, får empirin framträda 
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jämställt och på samma premisser som teorierna, och kan då belysa, ifrågasätta och bekräfta 

dessa. I samtal med Beauvoirs tankar får jag möjlighet att förstå och närma mig ledarens och 

människans erfarande av varats villkor utifrån det existentiella, det vill säga vad det innebär 

att existera som människa och ledare med ett särskilt uppdrag på en arbetsplats. Denna 

tankens dialog mellan teori och erfarenhet gjorde det möjligt för mig att närma mig 

upplevelsen och belysa både det gemensamma och det avvikande för de existentiella villkoren 

för chefsrollen och för människan i den rollen. Existentialismen har som teori på ett adekvat 

sätt belyst och utvecklat min fråga om hur det är att som chef sträva mot det goda ledarskapet. 

Frihet att kunna välja är grundläggande för existentialismens tes gällande människans villkor, 

och frihet under ansvar är det som möjliggör moral, menar Beauvoir. 128 Det etiska i varje 

ledares val är betydelsefullt att beakta även ur en personlig utvecklingsaspekt, här finns en 

moralisk förbättringspotential i möjligheten att i en ny valsituation välja ett bättre alternativ i 

jämförelse med föregående tillfälle. Människan kan med moralen som stöd trots tidigare 

misslyckanden försöka ”rädda sin existens”129, som Beauvoir säger, vilket kan vara att som 

Carl, trots kritik, fortsatt kunna vara ledare med förnyat förtroende från sin personal med en 

högre grad av självförtroende byggt på det att han enligt sin övertygelse agerade ödmjukt. Här 

ryms en potential av att inte bara rädda sin existens, utan även förbättra den, det vill säga nå 

lite längre och omfatta mer av det man vill uppnå som till exempel goda kvaliteter i 

ledarskapet. Strävan att uppnå ett gott ledarskap utgår från existentiella val, och det är i 

sökandet efter en filosofisk beskrivning av hur denna existens, detta vara, kan skildras, som 

Beauvoirs tankar kan ge en belysning av hur det är att vara människa och ledare och 

eftersträva det goda ledarskapet.  

              Beauvoir särskiljer vara och existens och beskriver hur överskridandet från det förra 

till att erövra det senare sker genom ett avtäckande av verkligheten och dess ”ständigt 

frånvarande fullhet”, det vill säga i avsaknaden av det mål man i frihet strävar emot.130 Denna 

för mig initialt oklara begreppsbestämning gällande vara och existens i Beauvoirs teori 

orsakade bryderi. Vad menar Beauvoir, är inte vara och existens synonyma? I filosofen Dag 

Østerbergs förklaringar gällande existentialismens syn på medvetandet hittar jag en möjlig 

tolkning till denna Beauvoirs distinktion. Existens till skillnad från vara skulle kunna vara att 

befinna sig mer medvetet i tillvaron, som att veta med sig att det mål man vill uppnå ännu inte 

realiserats i den avtäckta verkligheten och alltså saknas. Beauvoir menar att därigenom, i 
																																																								
128 Beauvoir, s.15. 
129 Ibid, s. 105. 
130 Ibid., s.38. 
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avsaknaden, skärps människans medvetna närvaro i världen, som jag tolkar det. I sin tolkning 

av filosofen Sartres existentialism menar Østerberg att för Sartre är medvetandet endast en 

relation till något annat än sig själv och sedan skriver Østerberg att: ”Medvetandet är 

ingenting annat det som gör att det finns en värld, dvs det genom vilket det som finns 

framträder”.131 Jag förstår det som att i Beauvoirs existens har närvaron i verkligheten en 

stegrad medvetenhetsgrad, vilket jag föreställer mig kan vara att man är medveten om sitt 

vara, men också om vad detta vara skulle kunna utvecklas till, som att från att vara ledare bli 

till den gode ledaren. Medvetandet om goda ledarskapets frånvaro gör att detta mål finns och 

framträder. Beauvoir menar också att det frihetliga målet, något som man valt, inte får vara ett 

ting utan måste vara ”existensens fria rörelse.” 132 Denna existensens rörelse, tänker jag, kan 

vara själva strävandet, som ledaren befinner sig i för att uppnå målet att verka för det goda. 

Ett föränderligt och rörligt mål som aldrig kan uppnås till fullo eftersom det troligen alltid 

kommer att finnas goda mål att söka uppnå.  

            Medvetandet som en företeelse, är det som förmår visa på en existens av något, som 

att ett val kan vara gott eller ont. Därför framstår medvetandet som avgörande för möjligheten 

att se och förhålla sig till det sedda som det framträder vid avtäckandet. Processen att se och 

förhålla sig till det sedda är en förutsättning för att kunna göra medvetna val och skilja mellan 

ont och gott, vilket understödjer strävan mot en existens i det goda ledarskapet. Som när 

Henrik håller det goda ledarskapet för att vara något föränderligt och det onda för att vara det 

förvaltande som anser det befintliga vara gott nog. Henriks ställningstagande visar att han 

förkastar tanken om att nöja sig med att enbart leda befintlig verksamhet, när det finns en 

potential att uträtta mer. Istället håller Henrik det goda ledarskap för att vara att satsa kraft 

och resurser till att möta mänskliga behov i omvärlden, ett förhållningssätt som motsvarar 

verksamhetsidéns värdegrund. Agerandet är motstridigt då det bestämmer att rådande 

verksamhet som man är satt att leda inte är god nog, men samtidigt är det ett hänsynstagande 

till en av organisationen vald identitet och idé. Idén kräver ett engagemang utöver det 

förnöjda ledarskapets attityd av att det som är, är gott nog. Om att som ledare vara medveten 

om sina val säger Beauvoir ”[…]handlingen måste leva i sanning, det vill säga i medvetande 

om de motsägelser den bär med sig,”133 En avgörande slutsats för det goda och idéburna 

ledarskapet eftersom omdömet gällande vad som är det goda involverar kännedom om dess 

motsats. Beauvoir menar att människan i sin existens har ett ansvar att göra medvetna val 

																																																								
131 Dag ∅sterberg, ”Inledning”, Jean- Paul Sartre, Varat och Intet: I urval, Göteborg 1983, s.11. 
132 Beauvoir, s. 38. 
133 Ibid., s.105. 
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fastän nästintill varje företeelse bär motstridigheter i sig, och att oförenlighetens sanning inte 

kan användas som en ursäkt för att låta bli att handla. Erkännandet av denna motstridighet gör 

handlingen sann i Beauvoirs mening, eftersom motsatsförhållandet förankrar ärendet till en 

verklighet, vilket är en förutsättning för att kunna överväga och reflektera över det moraliskt 

rätta, eller det minst felaktiga beslutet i ett dilemma.  Svårigheten att bedöma vad som är rätt 

att göra när det berör andra aktualiserar motstridigheter och belyser vad en ledare har att 

besluta om. När frågan kräver beslut är det oförenligheterna som förmedlar 

verklighetskontakten, situationen är inte tillrättalagd när konflikter synliggörs. Det är den 

sanning som bildar en grund för övervägande och samtal i strävan mot ett gott beslut. Att 

uppmärksamma oliktänkande är ”jätteviktigt” säger Henrik.  

            Ledarskap inbegriper tvetydigheter som ifrågasätter innebörden av det goda i ett 

beslut, som till exempel att alltid verka för organisationens bästa. Hur ska ledaren, ståendes 

vid ett vägval, som Henrik inför sin nyetablering av flyktingmottagande, med säkerhet kunna 

bedöma vad detta innebär? Svårigheten att förhålla sig moraliskt korrekt till de vardagliga 

prövningarna visar sig genom denna tvetydighet, prövningarna lyfter fram realiteternas 

komplexitet. Att då tänka att motstridigheter gällande det goda beslutet balanseras över tid 

och kanske kompenseras, är att förskjuta frågan samt dilemmat och göra så som Beauvoir 

menar att filosofer försökt handskas med döden, att antingen förminska den eller negligera 

dess närvaro i livet.134 Beauvoir väcker genom detta resonemang medvetande om det 

tvetydiga och om risken att ett till synes gott beslut även kan innebära dess motsats, som att 

tron att förnekandet av döden skulle eliminera dess existens. Det är medvetandet om denna 

risk som är betydelsefullt för det goda ledarskapets utövande, tänker jag. Eftersom det för 

ledaren gäller att inte bara fråga sig vad det goda handlandet innebär utan samtidigt även 

uppmärksamma företeelser som inte är direkt uppenbara och om och hur det goda man ämnar 

verka för skulle kunna drabba de som inte är frågeställare eller drivande i beslutet.  

              Några erfarenheter som jag tog del av förde min undersökning närmare aspekter av 

ledarskap som jag i förväg kunde ana och förutse, som till exempel ledarskapets ensamhet och 

utsatthet och olika slag av etiska dilemman som kanske förde med sig beslutsångest till 

yrkesutövandet. Andra erfarenheter överraskade med oväntade aspekter, såsom Carls 

resonemang om bepansring som visade hur ouppmärksammade inre processer i yrkes-

utövandet kan ha konsekvenser för det personliga livet genom risken att ”man tillför något 

som inte ska vara där”, som han uttryckte det.  

																																																								
134 Beauvoir, s.23.  
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              Bestämningen av vad ont och gott i ledarskap kan vara nyanserades av Henrik genom 

synen på att de inte måste vara varandras motpoler, utan det onda agerandet kan lika gärna 

handla om ledarens liknöjdhet och icke-engagemang för sitt uppdrag. Det är lätt att förbise det 

perspektivet på gott ledarskap i sociala organisationer tänker jag, eftersom fokus i utvärdering 

av chefens arbete vanligen ser till just det faktum att verksamheten går runt och uppfyller sina 

åtaganden. Henriks exempel visar på komplexiteten i denna strävan mot ett gott ledarskap, 

vilket här inkluderar verksamhetens samhälleliga ansvarstagande, utveckling och tillväxt. Det 

visar också att när det moraliska i ledarens förhållningssätt utmanas tar ett sökande efter goda 

värden vid, eftersom goda värden saknas, och denna avsaknad är då det onda, så förstår jag att 

Beauvoir menar att moralens tvetydighet i ont och gott kan tolkas.135 Strävan mot det goda i 

ledarskapet är en föränderlig, motstridig och för ledaren utmanande process där individ och 

yrkesroll involverar varandra. Men, det verkar som att det personliga livet betyder mer än 

arbetet, här tyder studien på att det finns en gräns. Både Henrik och Carl framhåller att 

yrkesmässiga val har lägre dignitet än de stora livsvalen gällande familj, boende och vem man 

vill vara som person privat.  

              Strävan och ansträngningen till att försöka nå det goda i ett ledarskap bottnar för mig 

i det Beauvoir talar om som existens, i utforskandet av själva varat och dess mänskliga 

villkor.  I studiens svar framkommer det att det är ur det egna sättet att befinna sig i nuet, i 

existensen, som ledarskapet tar gestalt och formar sig. Att vara verksam i sitt uppdrag är en 

gemensam nämnare för ledarna, men berättelserna om ensamhet, utsatthet, mod, uthållighet 

och så vidare skiljer sig åt och beskriver hur det är att vara i ett ledarskap på ett mer personligt 

sätt. För mig bekräftar det att ledarskap relaterar till Beauvoirs tankar om varat och existensen 

med hennes variabler som beskriver människans frihetliga vara i tillvaron och det hon 

moraliskt får brottas med i sin existens. Överfört till en arbetsrelaterad verklighet och en 

sammanfattande förenkling kan man se ledaren som en människa med möjlighet att avtäcka 

verkligheten och vara fri att bestämma vem hon etiskt vill, respektive inte vill, vara som 

person i yrkesutövandet. Men, det verkar alltid finnas ett men, den fria viljan kan begränsas 

av en verklighet när ledaren nödgas ta hänsyn till faktorer som till exempel tidsaspekter, 

resurser och krav. Det är detta men, som kan stå för det oanade eller ännu inte 

uppmärksammade faktumet eller företeelsen som i vardagen komplicerar chefens 

ställningstagande och beslutsvånda. I denna studie tyder det på att komplikationerna och de 

ouppmärksammade realiteterna kan fördjupa förståelsen av hur det är att vara ledare, generellt 
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och i idéburen verksamhet, vilket länkar resonemanget till avtäckandets betydelse som ett 

verktyg för att varsebli det ännu inte sedda i till exempel ett dilemma.  

             Beauvoir återkommer ofta i sitt resonemang om människans existens till vikten av att 

vilja bemöda sig om att se verkligheten så som den framträder när den avtäcks. Detta att vara 

medveten och att avtäcka verkligheten, det vill säga strävan att medvetandegöra sig som 

person i mötet med vardagen, för att förmå se den så som den framträder i situationen eller 

dilemmat, är de aspekter, där Beauvoir tillfört mest till min syn på ledarskapets utövande. 

Avtäckandet är verkligen grundläggande för att komma det verkliga nära och se det som 

framträder så som det är, för att från den avtäckta realiteten kunna ta ställning i moraliskt 

hänseende. Och för att kunna avtäcka en verklighet som en situation på arbetet, behöver 

ledaren likt Carina i sin kommunikation med medarbetare om vad som är bäst för en brukare, 

även öva på att vara lyhörd i flera riktningar. Inåt mot sitt eget erfarande av det som sägs, och 

utåt till det som faktiskt kommuniceras, även i det osagda. Det möjliggör ett inre förankrande 

av upplevelser på ett mångfacetterat och tvetydigt sätt som kan uppenbara mer av 

kommunikationens och det sakligas faktiska innehåll. Här finns det skäl att fråga sig i vilken 

omfattning den personliga förmågan förmår avtäcka en situations komplexitet så att det 

motsvarar verkligheten? När det handlar om bemötandefrågor och relationen till medarbetare 

kan företeelser i ett skeende förbli ouppmärksammade, vilket då inverkar på 

ställningstagandet till den. Som när Carina inser att den verkliga händelsen bakom 

medarbetarnas olika redogörelser för samma skeende, när ord står emot ord, förmodligen 

kommer sakna en korrekt återgivning, och hennes omdöme måste reduceras till att utgå från 

det ofullständiga som har sagts.  

En annan osynlighet som finns i ett vardagligt fenomen får jag syn på genom 

Carls tolkning av medarbetarnas kritik av hans ledarskap, när personalens missnöje med Carls 

ledarattityd visar fram en för honom dold intention och kritiken förvandlas till en stöttande 

gest. Det tyder på att avtäckande och reflekterande förmår vidga och förändra synen på något 

som skulle ha kunnat uppfattas som ett enbart negativt skeende till att upplevas som en 

mycket positiv erfarenhet. En oanad krock mellan en föreställd bild och en uppdagad 

verklighet kan inverka på människan och ledaren. Skeendet är en personlig bearbetning med 

hänsynstagande till inre och yttre fenomen som visar sig i mötet med ett dilemma där moral, 

karaktärsdygder, kunskap, erfarenhet, intuition och strävan till det goda ofrånkomligen 

prövas, för att leda till moraliska ställningstaganden och faktiska beslut. Det är i dessa 

skeenden som jag tänker att det autentiska ledarskapet återfinns, som ett rimligt sätt att med 

stöd av eftertanke och etiska överväganden hantera de oväntade händelser, krav och 
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förväntningar som verkligheten ställer på person och ledarskap. 

              Förmågan att existera i sin ledarroll på ett autentiskt sätt, utan att förneka det som 

man tillmäter personlig betydelse, trots att det är annorlunda, visar Birgitta genom sin 

lyhördhet gentemot den ”ohörda rösten”. Jag tänker på händelsen då hon för sitt inre hör sitt 

eget ofödda barns röst oroa sig över konsekvenserna av Birgittas val att avstå från deltagande 

på sin dotters bröllop, och på det faktum att Birgitta engagerade sig i att hjälpa prostituerade 

och utsatta kvinnor till ett bättre liv. Det visar betydelsen av att som ledare vara uppmärksam 

på de outtalade behoven och att lyssna till ”den ohörda rösten” i en social verksamhet. Och att 

när insikter eller intuitioner av det slaget infinner sig, personligen reflektera över om det finns 

en verklighet att uppmärksamma i det som den inre rösten avtäcker, det personliga ansvaret 

för sin övertygelse som Henrik talar om och som han tar på djupt allvar både vad gäller den 

egna moralen och verksamhetens altruistiska idé. Denna attityd av att på allvar fånga upp den 

inre rösten, allvaret, som inte omgivningen hör, framstår för mig som en än viktigare och 

undanskymd aspekt i det allmänna samtalet om ledarskap. Ingen av de ledarskapsböcker jag 

konsulterat för denna essä nämner för övrigt lyhördhet som en viktig ledaregenskap. 

Vänlighet däremot förekommer ofta och även jag ser det som en viktig och brobyggande 

egenskap som har betydelse för ledaren och dennes relation till omvärlden. Här är Birgittas 

förhållningssätt som ledare en förebild för mig eftersom hennes omsorger även riktade sig till 

den lilla människan.   

               Birgittas bemötande av den lilla människans behov i den diakoniverksamhet hon 

drev vittnar om ”En jämlik och vänlig grundhållning till andra”, som räknas till de sju etiska 

egenskaper en chef bör ha enligt den etiska kod som arbetslivsforskaren Erik Blennberger 

tagit fram.136 Svensk Chefsförening har antagit koden som menar att det bör finnas en klarhet 

över centrala etiska värden och normer för chefens yrkesroll.137 Till chefens kompetens hör 

dygder, skriver Blennberger, och de är personliga egenskaper och karaktärsdrag som inverkar 

på en individs agerande när det kommer till att fatta beslut och att välja göra det etiskt rätta.138 

Blennberger intygar därigenom dygdens värde som chefsegenskap och han använder 

Aristoteles’ bestämning av dygd som varande ”den rätta mitten” mellan ytterligheter. 

Blennberger använder Aristoteles’ bestämning av till exempel dygden mod som varande mitt 

emellan egenskaperna dumdristig och feg.139 Men, Blennbergers kortfattade redogörelse av 

																																																								
136 Erik Blennberger, Etik och ledarskap: Etisk kod för chefer, Malmö 2007, s.53. 
137 Ibid., s. 33. 
138 Ibid., s. 49. 
139 Ibid., s. 50. 
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mod saknar underlag i form av beskrivningar till vad dumdristighet respektive feghet kan 

bestå i. Det försvårar omdömesbildningen av vad dygden mod då är i en verklighet. Mod som 

dygd är för mig något som till innehåll och uttryck skiftar beroende på de involverades 

intentioner och omständigheterna. Jag menar att mötet med verkligheten kan förändra eller 

nyansera dygdens karaktär och en persons hållning, vilket Henrik beskriver när han pratar om 

modet att ”våga slå till när man har sju kryss av tio” som är en bedömning nära Aristoteles’ 

utsago om modets medelväg mellan blind tillförsikt, det vill säga att anta ett bud när som 

helst, och fruktan, det vill säga aldrig våga slå till.140 Det är klart att vardagen kräver en 

realistisk bedömning av underlaget, av själva medelvägen som ska bära ett beslut som här till 

exempel kan vara kunskap om marknadsläge och ekonomisk kompetens hos chefen. En dygd 

som mod är i verkligheten till sitt innehåll nyanserad, och det är förankringen av det abstrakta 

begrepp i en verklig händelse som gestaltar och fyller det med ett innehåll som gör begreppet 

möjligt att förstå och förhålla sig till.  

              I Blennbergers schematiska återgivning av Aristoteles’ dygder återfinns också 

vänlighet som varande den rätta mitten mellan inställsam och gnällig. Vänlighet hör till 

chefens grundhållning anger Blennberger men dess praktiska användning förblir abstrakt och 

får en framtoning av att vara något färdigt som man är eller inte är. Enligt mig blir det 

ofullständigt med tanke på den skiftande innebörd vänlighet kan ha i arbetssammanhang. 

Aristoteles däremot utvidgar och modifierar vänlighet genom att sätta in dygden och beskriva 

den i ett sammanhang, där vänlighet återfinns i det mänskliga umgänget vilket är relevant 

med tanke på ledarskap. Vänlighet framstår härigenom som en dygd som både Aristoteles och 

Blennberger i likhet med mig anser vara en väsentlig för ledare att försöka inkludera i sitt 

förhållningssätt. Tänk bara på dilemmat med hur en chef ska förmå ge stärkande men kritisk 

feedback till sina medarbetare, kunna säga något i stil med ” det var ett gott försök men det 

finns en förbättringspotential” på ett genuint vänligt sätt. Framförs en sådan uppmaning för 

vänligt drunknar förbättringskravet och, omvänt, om vänligheten nedtonas uppfattas det 

enbart som kritik. I båda fallen uteblir det adekvata och utvecklingsbara i uttalandet som 

däremot en korrekt uppfattad vänlighet kan åstadkomma, när sättet det framförs på är vänligt 

och bekräftande av att ”ni gjorde så gott ni kunde med tanke på omständigheterna”, men 

resultatet blev inte det förväntade. Vänligheten i attityden kan här vara avgörande för om 

budskapet når fram, nämligen att ledaren ser ansträngningen och individerna samt resultatet. 
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             Aristoteles håller vänligheten för en inställning, ett strävande, med en intention att 

vara i riktning mot något ännu inte fastlagt.141 Vänlighet är att befinna sig mellan att vara 

smickrande för att behaga och prisa allting utan invändningar i tron om att man inte ska bete 

sig obehagligt, och det motsatta att opponera sig mot allt utan att tänka på hur plågsam en 

grälsjuk och missbelåten hållning är för andra.142 Det är en tydlig bestämning som i praxis 

ändå kan visa sig vara oklar eftersom en personlig uppfattning om vad som är smicker, 

obehag, grälsjuka med mera rymmer en bredd av individuella tolkningar. Beträffande 

vänlighet komplicerar Aristoteles begreppet än mer då han menar att det egentligen är en 

namnlös och svårbestämd inställning. Närmast vill han beskriva vänlighet som vänskap, fast 

av en mer distanserad karaktär som skiljer sig från vänskap genom att den saknar känsla och 

affektion för dem som man har att göra med.143 Denna Aristoteliska distans känner jag igen 

som ett omtalat särdrag för chefens professionella hållning i nutid. Det är en viktig distinktion 

för ledare, vilket Carl framhöll gällande sina medarbetare, han ville undvika att vara ”vän med 

dem” eftersom en vänskapsrelation kan misstolkas till att omfatta även det professionella 

förhållandet. Att klargöra sin relation till medarbetare är viktigt och strävan mot det goda 

ledarskapet gynnas möjligen av en vänlig hållning.  

             Aristoteles bestämning om vänlighet som bemöter alla lika ger en riktlinje om hur 

dygden kommer till uttryck. Som attityd har vänlighet här en dimension av att vara en 

demokratisk egenskap som i nutida chefsarbete betecknar likabehandling eller jämställdhet.  

Vänlighet är att ”stå ut med det man bör fördra eller motsätter sig det man skall opponera sig 

emot förutsatt att man också gör det på att tillbörligt sätt,” säger Aristoteles.144 Och ”[…] 

genom att ställa sitt handlande i relation till det ädla och nyttiga som han strävar att undvika 

obehag för andra […]”145  

              Att vara den man är har betydelse då varandet innefattar dygder som vänlighet och 

greppar över de roller vi har i att vara människa inklusive yrkesperson. Dygder kommer till 

uttryck genom det vi gör och är. Vad handling i relation till det ädla och nyttiga kan vara 

lämnas till den agerande personens omdöme och för mig ter sig Aristoteles’ vänlighet vara en 

inre positionspunkt som är en både bestämd och obestämd grundhållning. Det visar hur 

dygder som varande del i varje förhållningssätt och omdömesbildning kan verka i praxis och i 

ledarens yrkesutövning.  
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             Aristoteles’ och Beauvoirs tankar har i essän på ett utvecklande sätt gett stöd till och 

teoretiskt belyst reflektioner och resonemang över empirin. Teorierna har bidragit till att 

medvetandegöra mina ställningstaganden och gett mig insikter om min syn på ledarskap i 

idéburna verksamheter. 

               I essäns samtliga intervjuer skildras ”det goda ledarskapet” som varande olika till 

uttryck och innehåll men med ett gemensamt mål i att sträva förhålla sig etiskt till 

medarbetare, verksamhet och dess idé. Det är ledarens moraliska förhållningssätt i relation till 

det medmänskliga, till idén och det institutionella som i beslut och handling ger uttryck 

för ”det goda” i ledarskapet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 76	

Källförteckning  
	

Litteratur 

Andersson Aron, Boken om Birgitta, Birgittasystrarna i Rom 1997. 

Aristoteles, Den Nikomackiska etiken, Göteborg 2004. Översättning, Mårten Ringbom. 

Aull Davies, Charlotte, Reflexive Ethnography: A guide to Researching Selves and Others, 

Oxon and New York 2009. 

Beauvoir Simone de, För en tvetydighetens moral, Göteborg 1990. Översättning, Mats 

Rosengren. 

Blennberger Erik, Etik&Ledarskap: Etisk kod för chefer, Malmö 2009. 

Buber Martin, Skuld och skuldkänsla, Ludvika 1989. 

Crafoord Clarence, Införlivanden: Om den utvecklande dialogens betingelser, Stockholm 

2001. 

Crafoord Clarence, Människan är en berättelse: Tankar om samtalskonst, Stockholm 2005. 

Lid Andersson Lena, Ledarskapande Retorik, Doktorsavhandling för ekonomie 

doktorsexamen framlagd vid Handelshögskolan i Stockholm 2009. 

Nilsson Christian, Fronesis och den mänskliga tillvaron, red. Jonna Hjertström – 

Lappalainen, Klassiska texter om praktisk kunskap, Södertörns högskola 2015. 

Liljeroth Ingrid, Engen Tone, Larsson Jerry, Skoglund Per, Öfverholm Charlie, Verksamma 

verksamheter: Att bättre förstå, hantera och utveckla verksamheter för kvalitet och effektiv 

resursanvändning, Göteborg 2011 

Sandahl Christer, Falkenström Erica, von Knorring Mia, Chef med känsla och förnuft: Om 

professionalism och etik i ledarskapet, Stockholm 2010. 

Thylefors, Ingela, Chef- och ledarskap inom välfärdssektorn, Stockholm 2016. 

van Manen, Max, Phenomenology of Practice: Meaning-Giving Methods in 

Phenomenological Research and Writing, Walnut Creek 2014. 

Vygotskij Lev, Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg 1995. Översättning, Kajsa 

Öberg Lindsten. 

Wenglén, Robert “Chefens arbete”, i Alvesson Mats och Sveningson Stefan, red., 

Organisationer, ledning och processer. Stockholm 2007.  

Wijkström Filip, Civilsamhället i samhällskontraktet: En antologi om vad som står på spel, 
Stockholm 2012. 
∅sterberg Dag, ”Inledning”, Jean- Paul Sartre, Varat och Intet: I urval, Göteborg 1983. 
 
 



	 77	

Tidningsartiklar och rapporter 

Alcoff, Linda.”The Problem of Speaking for Others”, Cultural Critique 20: 5-32, 1991-1992. 

Avolio, B. J. & Gardner, W. ”Authentic leadership development: Getting to the root of 

positive forms of leadership.” The Leadership Quarterly, 16(3), 315-338. 2005, red. Döös 

Marianne och Waldenström Kerstin, Chefskapets former och resultat. Två kunskapsöversikter 

om arbetsplatsens ledarskap, Stockholm 2008. 

Backström Thomas, Granberg Otto, Wilhelmsson Lena, ”Alternativa former av ledarskap: En 

kunskapsöversikt av chefers ledarskap”, red., Döös Marianne och Waldenström Kerstin, 

Chefskapets former och resultat: Två kunskapsöversikter om arbetsplatsens ledarskap, 

Stockholm 2008. 

Forsey Martin Gerard, Etnography as participant listening, Etnography 201011:558, SAGE, 

http://www.sagepublications.com. 

Södergren Birgitta, Ett kunskapsperspektiv på Organisation och Ledarskap-studier av 

innovation och förnyelse: Lärdomar från ett forskningsprojekt, Uppsala 2008. 

 

Otryckt material 
Classical quotes,	http://www.theoi.com/Daimon/Aidos.html, 2017-05-15 

Mytodrama-Heliga Birgitta, www.ipf.se/mytodrama, 2017-02-23.  
 http://www.historiska-personer.nu/min-s/p5b98f037.html 2017-05-16. 
www.sol.lu.se/latin/litteraturtips/den-heliga-birgittas-dialog-med-sitt-overjag/, 2017-02-27.  
https://sv.wikipedia.org/wiki/Heliga_Birgitta, 2017-02-28.  

www. Ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/birgitta, 2017-02-28. 

www.historiska-personer.nu/manadens person, 2017-02-27.   

https://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbla_kärleksbudet, 2017-08-14.  

http://värna.se/lakepedagogiska-och-socialterapeutiska-utbildningen/. 

https://chef.se/empati-aer-ett-handikapp-foer-chefer/, 2017-04-12. 

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/elisabeth-asbrink-allt-manskligt-finns-i-svagheten-dar-fods-dikten-och-
empatin-1/, 2017-04-12. 
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-114-49/Documents/2007-114-49_200711429.pdf, 2017-
08-20. 

 

 

 

 

 

 

 



	 78	

 

 

Bilagor 

Fråga om deltagande i intervju i fältstudie för Masteruppsats i praktisk kunskap vid 
Södertörns högskola 
 
Jag skriver på en masteruppsats i den praktiska kunskapens teori med temat hur det är att vara 
både människa och verksamhetsansvarig i en idéburen-/enskild verksamhet.  
 
Nu skulle jag gärna vilja träffa Dig för ett samtal/intervju kring detta i syfte att tillsammans 
reflektera över egna erfarenheter från ett personligt perspektiv och via dem belysa 
yrkesrollen.  
I studien garanterar jag att du och din verksamhet anonymiseras  
 
Rent konkret innebär det att: 

- vi träffas för ett samtal under ca en timme   
- jag skriver ner vårt samtal som du får ta del av och korrigera vid behov  

(så att jag uppfattat dig rätt) 
 
 Har du frågor eller funderingar så låt mig veta, och jag hoppas att du kan frigöra lite tid för 
att träffa mig. 
 
Vänligen Paula 
 
Bilaga 2 
      -    Hur är det att vara chef, verksamhetsansvarig? 

- Berätta om första gången du blev varse att du faktiskt är den ansvariga här. Vad var 

det som gjorde att du blev medveten om det?  

-  Har denna insikt/erfarenhet förändrat din uppfattning/ upplevelse av vem du är på det 

personliga planet? 

 

 
 

 


