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Abstract
The aim of this thesis is to analyze how leadership is constructed as a narrative to explain
what happens in organizations. Research on young co-workers in organizations has
shown how young people are socialized into managerial and organizational cultures.
At the same time these cultures and practices are changing. In addition, the younger
generation is often expected to express new values or ideals in management.
This thesis is developed from a social constructionist view on organization. The
main research question is: How do young leaders construct leadership narratives in
terms of their personal experience within organizations?
The empirical material consists of interviews with 22 young leaders, 11 women
and 11 men between 19 and 35 years old, encompassing 19 different organizations.
Three of the young leaders were interviewed over a time period between one and two
years. The remaining 19 were interviewed once.
Leadership is constructed as the power to influence events and decisions in the
organization and the responsibility for the outcome. Leadership is also constructed
as an interpersonal power relationship. Leadership is analyzed as both construction
and ordering of power and responsibility in interpersonal interactions.
The analysis shows how the professional identity as a leader is constructed through
a process of creative imitation. Emotions play an important role in the performance of
the professional identity. Emotional experiences such as fear or vulnerability are o ften
excluded or repressed in order to maintain competent professional appearances.
Managers are expected to handle emotionally difficult situations. Prevailing
responses – to ignore the situation or not to see at all vs. to acknowledge, act and
react – are discussed. The latter category of responses is further analyzed as: to heal
and to transform, to set boundaries and to react under stress. Fear or anxiety in
these situations may activate survival strategies in interpersonal interactions. The
underlying implication of the construction of leadership as an asymmetrical power
relation may be that manipulation and codependency are plausible outcomes.
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1 Inledning
Den här avhandlingen handlar om hur unga ledare beskriver sina upplevelser av
ledarskap i arbetslivet. Jag har intervjuat unga personer som är verksamma som che
fer och förtroendevalda ledare i ideella organisationer och som chefer i företag. Unga
ledare är en intressant grupp att studera eftersom yngre generationer ofta, enligt
många populära diskurser, står för nya värderingar, nya synsätt och nya mönster i
organiseringen av arbete. De förväntas representera nya sätt att konstruera ledarskap.
Samtidigt beskrivs unga som särskilt mottagliga för att socialiseras in i existerande
kulturella konventioner i organisationer (Ibarra 1999, Eriksson 2000). Ibarra (1999)
har exempelvis studerat unga medarbetares utveckling av tentativa professionella
identiteter i konsultföretag. Hon menar att dessa identiteter skapas, förändras och
anpassas utifrån de reaktioner de unga medarbetarna möter i omgivningen. Unga
ledares erfarenheter är därför särskilt intressanta att analysera eftersom den tidiga
upplevelsen av arbetslivet ofta innebär intensiva processer av meningsskapande.
Jag analyserar unga ledares berättelser om egna erfarenheter av ledarskap i
praktiken. Genom en narrativ ansats skapas möjligheter att studera mönster i deras
meningsskapande. Via denna ansats kan också känslomässiga dimensioner i menings
skapandet inkluderas (Fineman 2006a, Czarniawska 1998). Detta är även en ansats
som förespråkas i forskning som belyser hur ledarskap konstrueras i relationer mellan
människor (Frost 2003/2007, Dutton och Ragins 2007, Fletcher 2007).
Den studie jag presenterar i den här avhandlingen är även intressant ur ett
samhällsperspektiv, utifrån antagandet att de som arbetar i en ledande position
tidigt i karriären, kan ha större möjligheter att fortsätta sin karriär till andra ledande
positioner. Det gäller framför allt när tidigare erfarenhet av att arbeta som chef eller
ledare värderas högt i rekryteringen av personer till ledningsgrupper och styrelser i
organisationer.
De unga ledare som ingår i studien arbetar i många olika typer av organisationer.
En majoritet av de unga ledarna i studien är verksamma i ideella organisationer
där många unga har ledaruppdrag. Jag har även inkluderat unga chefer i företag
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från olika branscher. Syftet med detta var att inkludera ledarskapsberättelser från
olika organisatoriska kontexter. Intervjuer med ledare och chefer som arbetar i
olika organisationer kan underlätta en analys av hur ledarskap konstrueras genom
en större bredd och en möjlig kontrastverkan i berättelserna. I studien utgår jag
från teori om den sociala konstruktionen av verkligheten. Hur ledarskap skapas i
praktiken influeras därför av vem som deltar i konstruktionen av vad som betraktas
som ledarskap och av de kulturella normer för konstruktioner av identiteter och
relationer i organisationer som påverkar det meningsskapandet. För att belysa hur de
unga ledarna konstruerar ledarskap analyserar jag därför deras berättelser om egna
erfarenheter av det de definierar som ledarskap i praktiken. Två unga ledare som
intervjuas i studien beskriver några av sina erfarenheter av att arbeta som ledare på
följande sätt. En generalsekreterare reflekterar kring hur hon kan få många medarbe
tare med starka och vitt skilda viljor att arbeta tillsammans i en organisation.
”Sen så vill ju alla de här människorna väldigt, väldigt olika saker. Hur får man
ordning på det här? Hur får man dem och dra åt ett håll? Och behöver de dra
åt ett håll?”
En förtroendevald ledare beskriver en av de stora utmaningarna i ledarskapet när det
konstrueras som ansvaret för resultaten och verksamheten i organisationen. Hon kan
inte utföra allt arbete själv, utan behöver delegera viktiga uppgifter till medarbetare i
organisationen, även om hon är ansvarig för resultatet.
”Att delegera är ju att ha is i magen. Och många gånger att ha ett helt isberg i
magen. Det kanske inte går så bra. Jag finns här, ni får be om hjälp.”
Hon illustrerar även en av de svåra delarna av ledarskapet i organisationen under en
period när medarbetare på kansliet sades upp för att få ekonomin att gå ihop. Som
ordförande i organisationen bär hon ansvaret för det beslutet, förklarar hon.
”Det är en väldigt jobbig sak att säga upp människor man jobbar precis vägg
i vägg med eller sitter i samma kontorslandskap som. Jag drömde såna här
grejer som att jag stoppade människor i kuvert och la dem i postlådor. Det
är traumatiskt. Det är unga människor som har sitt första fasta jobb. Det är
människor som har tagit lån på en lägenhet. Hur ska det gå?”
Dessa citat återkommer i analysen i kapitel åtta och nio. De illustrerar några av de
unga ledarnas konstruktioner av ledarskap som makt och ansvar i organisationer
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samt de känslomässigt dramatiska situationer de ofta agerar i och förväntas hantera. I
avhandlingen analyseras hur unga ledare konstruerar makt och känslor i de relationer
och interaktioner de beskriver som ledarskap i praktiken.

Ledarskap som social konstruktion
I det här avsnittet följer en närmare presentation av det vetenskapsteoretiska perspek
tiv och de studier inom organisationsforskningen som har varit mina huvudsakliga
inspirationskällor i utformningen av studien. Jag har utvecklat min forskning utifrån
teorier om den sociala konstruktionen av verkligheten. Utvecklingen av forsknings
frågan, den empiriska studien, och analysen av det empiriska materialet, utgår därför
från vissa grundantaganden om hur den mänskliga upplevelsen av verkligheten ska
pas intersubjektivt i det sociala samspelet mellan människor (Berger och Luckmann
1967, Gergen 1994/1999, Czarniawska 1997). Med den ansatsen har språket en
betydelsefull roll i det intersubjektiva meningsskapandet. Bruner (1986) skriver om
betydelser av berättelser i det sociala och kulturella meningsskapande, där verklighe
ter och de sociala aktörer som agerar i dessa verkligheter definieras. Detta perspektiv
presenteras mer utförligt i kapitel två, som handlar om narrativa studier i organi
sationsforskningen. Weick (1995) beskriver också processer av meningsskapande i
organisationer i sin forskning. Han menar att en stor del av meningsskapandet sker
i efterhand genom språket och de föreställningar och ramar det ger för skapandet av
verkligheten. De forskare som betonar språkets roll för meningsskapande fokuserar
främst på de kognitiva processer som ligger till grund för detta. Jag menar att språket
och kognitiva processer är ett av flera instrument för den mänskliga verklighets
konstruktionen. Känslorna och kroppen med dess sensoriska och fysiologiska kon
struktionsprocesser är andra viktiga instrument för medvetandet i meningsskapande
och verklighetskonstruktioner (Assagioli 1965/2006). Även Whitmore (2004)
diskuterar kognitiva, emotionella och mentala processer som viktiga instrument för
medvetandet. Det är ett intressant perspektiv, som vidgar synen på hur verkligheten
skapas intersubjektivt. Jag återkommer till betydelsen av känslor som instrument för
medvetandet i kapitel tre och fyra.
Studier utifrån social konstruktionism som vetenskapsteoretisk grund kan belysa
pluralismen i de verklighetsdefinitioner som tävlar om att dominera vid en viss
given tidpunkt. De kan även synliggöra förändringar av de verkligheter som skapas
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och upprätthålls intersubjektivt. I Fairhurst och Grants (2010) sammanställning av
den idag omfattande forskningen om ledarskap utifrån en socialkonstruktionistisk
utgångspunkt beskrivs skillnader och likheter mellan olika teorier och antaganden
inom forskningsfältet. De menar att detta vetenskapsteoretiska perspektiv belyser
hur det kontinuerliga, intersubjektiva meningsskapandet konstruerar vad människor
uppfattar som stabila strukturer. Det förklarar samtidigt hur dessa strukturer kan
förändras genom att mellanmänskliga interaktioner skapar nya verkligheter. Multipla
verklighetskonstruktioner kan konkurrera med varandra och flera verklighetsdefini
tioner kan existera samtidigt:
”There can be multiple realities that compete for truth and legitimacy. Material or
otherwise, these realities are constructed through social processes in which meanings
are negotiated, consensus formed, and contestation is possible.” (Fairhurst och Grant
2010:174)
Detta vetenskapsteoretiska perspektiv har som sagt inspirerat mig i utformningen
av den studie som presenteras i avhandlingen. Utifrån det här perspektivet är det
relevant och värdefullt att studera hur en viss social praktik definieras som ledarskap,
att analysera dessa konstruktioner utifrån de begrepp som används samt att diskutera
vad detta kan innebära för skapandet av den sociala praktik vi kallar organisationer.

Betydelser av definitioner
I utformningen av studien har jag influerats av Czarniawskas (1997, 1998, 2004)
studier av organisationer. Hon skiljer mellan ostensiva och performativa definitioner,
som vetenskapsteoretiska utgångspunkter eller perspektiv, utifrån Latours (1998)
definition av dessa begrepp. Som jag tolkar begreppen handlar studier av ledarskap
med utgångspunkt i en performativ definition om att utforska hur verkligheten
skapas och att beskriva processer av till exempel meningsskapande, snarare än att
betrakta verkligheten som statisk där forskningens syfte är att komma fram till defi
nitioner av vad saker och ting är, det vill säga ostensiva definitioner.
Betraktar vi den upplevda verkligheten som ett kontinuerligt meningsskapande i
sociala interaktioner, genom bland annat språket som verktyg, blir det mer intres
sant och relevant att titta närmare på hur ett begrepp används av aktörer, hur det
definieras i praktiken, samt vad detta kan få för konsekvenser. En studie utifrån
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detta synsätt bidrar med kunskap om hur olika konstruktioner av innebörder och
betydelser i begrepp används i sociala interaktioner samt hur detta skapar det sociala
livet. Czarniawska särskiljer detta från studier som baseras på ostensiva definitioner
där sociala processer studeras som om de är identiska med fysiska objekt i en mer
naturvetenskaplig anda (se Latour (1987) för en diskussion om hur även det som
betraktas som naturvetenskapliga fakta skapas och omskapas i sociala processer).
Hon förklarar skillnaden på följande sätt:
”Ostensive definitions assume that social processes are basically identical with
physical objects, that they have a limited number of determined properties which
can be discovered and described ’from outside’, and then demonstrated to an audi
ence. We can demonstrate what a ‘chair’ is and then show an example of it. But
can we demonstrate what ’power’ is in the same way? Performative definitions on
the other hand are creatures of language and thus always created ’on the inside’, by
people using the language. They ’perform’ various functions: they make action pos
sible (’now that we agreed what power is, we can relocate it’), or increase subjective
understanding (’aha!’).” (Czarniawska-Joerges 1993:8)
En ostensiv definition ska förstås som något som kan göras synligt och demonstreras,
som till exempel ett fysiskt objekt. En ostensiv definition innebär därmed, som jag
tolkar det, att forskaren studerar ett fenomen ’från utsidan’ i syfte att beskriva det
för omgivningen. Med en performativ definition sätts istället fokus på språkliga
definitioner och skapas därför utifrån hur människor tillskriver dessa begrepp mening
och betydelse. En sådan definition kan möjliggöra handling, öka förståelsen, och
skapa en aha-upplevelse. En konsekvens av detta perspektiv är att forskaren ifrågasätter
antagandet att sociala fenomen som ledarskap eller organisationer ‘finns’ som objekt
i verkligheten. Istället är uppgiften att studera de processer som både upprätthåller
och förändrar dessa sociala konstruktioner och betydelser som tillskrivs begrepp, som
ledarskap i det här fallet. ”Organizations have neither nature nor essence; they are
what people perceive them to be”, skriver hon (ibid:9). Jag gör samma antagande om
ledarskap som fenomen i praktiken, det vill säga: ”Leadership has neither nature nor
essence; it is what people perceive it to be.” Ledarskap är vad människor uppfattar
eller anser att det är. Som begrepp kan det användas och definieras om och om igen
av olika aktörer, och det kan uppstå variationer i definitioner och användningar av
ledarskap i prat och berättelser. De frågor som har varit min utgångspunkt i den här
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studien handlar om hur en social praktik definieras som ledarskap i det ständiga
meningsskapande som ger upphov till vår upplevelse av verkligheten, samt vad det
kan få för konsekvenser i organisationer.

Ledarskap som förklaring
Varför är det intressant att studera definitioner och konstruktioner av ledarskap?
Ledarskap anges ofta som förklaringen till varför det blev som det blev, både i
medier, och i viss ledarskapsteori. Meindl, Ehrlich och Dukerich (1985) skriver att
det har skett en romantisering av begreppet ledarskap. Det kan skapa en bild av att
ledare har orealistiskt stora möjligheter att styra händelseutvecklingen, i relation till
andra människor i organisationen. Pfeffer (1977/1978) menar att ledare används
som en symbol för en individbaserad konstruktion av sambandet mellan orsak och
verkan i organisationer. De representerar hur sociala händelser orsakas av individu
ella aktörer. ”Leaders serve as symbols representing the personal causation of social
events.” (Pfeffer 1977/1978 citerad i Czarniawska-Joerges 1993:37). I analysen av
det både symboliska och politiska arbete som Czarniawska menar att ledare utför,
refererar hon bland annat till ledare för stora amerikanska företag. De tillbringar en
ansenlig del av sin tid i tv-intervjuer och liknande, men har mindre direktkontakt
med medarbetare i organisationen.
Vissa forskare skriver, som nämnts, att den betydelse som ledare och ledarskap
tillskrivs i populära diskurser är överdriven (Meindl, Ehrlich och Dukerich 1985).
Andra forskare beskriver berättandet om ledarskap i media och i forskningen som
ett uttryck för en nutida variant av hjältemyten. Dess form och innehåll styrs av
kulturellt specifika föreställningar om vad som utgör hjältedåd och hur hjältar defi
nieras och agerar (Gustafsson 1994, Lindgren 1999). Czarniawska (1997) tar upp en
liknande tanke när hon analyserar ledarskapsteorier som identity prescriptions, vilket
jag översätter som ett slags mallar för identitetsskapande eller manuskript för hur
en social aktör förväntas agera och presentera sin individuella identitet i en viss roll.
Detta kan jämföras med Goffmans (1959/1990) teori om presentationen av jaget
i interaktion med andra människor, och det välkända begreppet impression management, som process i identitetskonstruktioner i interaktioner.
Jag studerar en annan grupp ledare än de företagsledare som sitter i tv-intervjuer
i USA. De personer jag har intervjuat är unga människor i början av sina k arriärer,
som har en direkt kontakt med andra medarbetare i organisationen. Visserligen
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representerar och personifierar de ofta organisationen utåt, men inte i den omfatt
ning som de chefer Czarniawska-Joerges (1993) talar om. Min forskningsfråga i
det här projektet är hur unga ledare konstruerar ledarskap i beskrivningen av sina
erfarenheter. Syftet med att be ledarna berätta om sina egna erfarenheter av ledarskap
är att analysera hur ledarskap definieras och används som begrepp för att beskriva en
social praktik, samt att studera hur kulturella mönster och värderingar framträder i
dessa verklighetskonstruktioner.

Ledarskap som maktkonstruktion
I analysen av det empiriska materialet i den här studien utgår jag från forskning
om ledarskap ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, som särskilt problematise
rar hur ledarskap skapar och återskapar maktrelationer i samhället. Ledarskap som
skapandet av maktrelationer och könsmärkta identitetskonstruktioner har tidigare
analyserats med utgångspunkt i kritiska, postmoderna och feministiska perspektiv
inom organisationsforskningen (se till exempel Fineman 2006b, Calás och Smircich
2006, Martin 1990). Acker (1990) har analyserat de hierarkiska maktrelationer
som återskapas i formella organisationer som ett uttryck för sociala maktrelationer
baserade på kön, klass och kultur. Jag tolkar Ackers slutsatser som att hon beskriver
hur formella organisationer återskapar existerande maktrelationer i samhället, till
exempel utifrån kön och samhällsklasser. Jag ser det som att performativa defini
tioner av formella organisationer och de sociala praktiker de skapar arenor för, kan
reproducera och legitimera sociala mönster av åtskillnad och hierarki mellan olika
sociala identitetskategorier och därmed mellan människor som aktörer i organisatio
ner, i termer av makt, resurser, arenor, samt rättigheter och möjligheter, respektive
skyldigheter och begränsningar.
Även Martin (1990) visar hur berättandet om ledarskap i organisationer bidrar
till att återskapa flera föreställningar och praktiker i samhället som bygger på och
återskapar dessa föreställningar. Ett exempel är föreställningen om den privata sfären
och den professionella sfären som åtskilda och hierarkiskt ordnade. Martin analyserar
en kort berättelse som en hög chef i ett amerikanskt företag använder för att illustrera
hur bra ledarskapet i organisationen fungerar. Hon belyser dessa konstruktioner och
de villkor de skapar för kvinnor respektive män genom en effektfull dekonstruktion
och rekonstruktion av berättelsen.
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Hearn och Collinson (1996) belyser också könsmärkningen av chefskapet i
organisationer. De menar att identiteter för ledare och chefer skapas i enlighet med
konstruktioner av vissa typer av maskuliniteter (i betydelsen sociala konstruktioner
av manlighet), som får konsekvenser för tilldelningen av makt i sociala relationer
och organisationer. Utifrån synsättet att föreställningar om ledarskap uttrycker
mallar för identitetsskapande i organisationer (Czarniawska 1997) kan de därmed
reproducera könsmärkta stereotyper och patriarkala mönster i maktkonstruktioner
och maktrelationer. Det är därför viktigt att belysa och problematisera hur uttryck
för ledarskap och chefskap konstrueras, samt de villkor och konsekvenser detta kan
skapa i det sociala livet.
Utifrån idén att unga människor förändrar organisationer genom att introducera
nya värderingar och synsätt, samtidigt som de socialiseras in i existerande kulturer
och praktiker i organisationer, blir det särskilt intressant att studera vilka konstruk
tioner av ledarskap de använder i sitt meningsskapande. Det är också intressant att
analysera olika sätt att konstruera ledarskap för att diskutera villkor och konsekvenser
som skapas i den sociala praktiken. Även Wahl (1996) har analyserat hur ledarskap
har konstruerats utifrån en osynliggjord och för-givet-tagen norm, där ledarskaps
ideal definieras som en viss typ av manlighet, i motsats till vad som uppfattas och
konstrueras som kvinnlighet. Konstrueras identitetsmallen som en viss typ av man,
kan det till exempel få konsekvenser för kvinnor som kan konstrueras som avvikare
från ledaridealet, eller som ett komplement där de förväntas representera ett annat
ledarskap än det normgivande.
Eriksson (2000) har studerat unga deltagare i ett traineeprogram och diskuterar
sociala konstruktioner av manlighet respektive kvinnlighet i organisationer. Hon
betonar att hon använder begreppen för att synliggöra kulturella föreställningar om
respektive kategori, inte som ett återskapande av dikotomier baserade på kön som
social kategori. Hon skriver att begreppen har begränsningar som tolkningskate
gorier och föreslår att den duala uppdelningen analyseras utifrån begreppet dolda
könsbevarande budskap. Jag tolkar hennes studie som att hon bland annat visar
hur föreställningar om femininitet och maskulinitet skapar och återskapar köns
märkta kategorier för olika aktörer i organisationen samt hur de implicit används
i definitioner av arbete och karriär. Samtidigt introduceras det som en intention
från ledningens sida att förändra traditionella mönster för karriär och chefskap i
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organisationen. Jag använder begreppen femininitet och maskulinitet samt kvinnlig
het och manlighet för att beskriva könsmärkning av sociala konstruktioner av arbete,
handlingar och känslomässiga uttryck, utifrån en medvetenhet om begränsningar
med en sådan dualistisk uppdelning. Eftersom ledarskap i så hög grad har analyserats
som ett uttryck för återskapande av maskuliniteter, menar jag dock att fördelarna
överväger när det gäller användningen av dessa begrepp för att belysa könsmärkta
kulturella konstruktionsprocesser. De kan användas för att analysera återskapandet
av stereotypa identitetsmallar i definitioner av professionella roller, som en del av
skapandet av sociala aktörer och relationer mellan dessa aktörer i organisationer.
Med begreppet professionella roller menar jag här beskrivningar av arbete i formella
organisationer.

Skapandet av sociala aktörer
Det socialkonstruktionistiska perspektivet har fått stort genomslag inom institutio
nell teori (Scott 1995). Institutionell teori har influerat mig i synsättet att formella
organisationer kan beskrivas som ständigt pågående processer av meningsskapande.
Föreställningar om vad som utgör olika sociala aktörer – individer, yrkeskategorier,
eller juridiska personer som företag, ideella eller offentliga organisationer – proble
matiseras, och de processer som skapar och återskapar sociala aktörer analyseras.
Czarniawska diskuterar sin utveckling av en narrativ ansats i organisationsforsk
ningen som ”a variation on the institutionalist perspective” i boken Narrating the
Organization. Dramas of Institutional Identites (1997:193). Det är, som nämnts, en
av mina inspirationskällor till den narrativa ansatsen i den studie jag presenterar i
avhandlingen.
Jag har även inspirerats av några av de perspektiv inom institutionell teori som
Scott (1995) har sammanställt i boken Institutions and Organizations. Scott utgår
från Berger och Luckmanns (1967) inflytelserika teori om institutionaliseringsprocesser av sociala konstruktioner för att beskriva konstruktioner av organisationer
som sociala aktörer. Föreställningar om vad som definierar olika sociala aktörer exis
terar på kollektiv nivå, som externaliserade institutioner. De kan även internaliseras
i individuella identitetskonstruktioner i olika stor utsträckning.
Skapandet av sociala roller och rollprestationer har en central betydelse i dessa
institutionaliseringsprocesser. När aktören definieras utifrån en viss rollprestation
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kan dess handlingar även påverkas av omgivningen. ”As soon as actors are typified
as role performers, their conduct is ipso facto susceptible to enforcement” (Berger
och Luckmann 1967:74 i Scott 1995:38). Dessa roller kan definieras formellt, som
positioner med specifika förväntningar på agerande, eller informellt över tiden,
genom interaktioner där olika förväntningar skapas som sedan vägleder agerandet
i rollen. Dessa kallar Scott för normativa regler. Han menar att de samtidigt både
möjliggör och begränsar det sociala agerandet genom att definiera rättigheter och
skyldigheter i interaktioner med andra. ”They confer rights as well as responsibilities,
priviliges as well as duties, and licenses as well as mandates.” (Scott 1995:38). Dessa
regler är också en kulturellt skapad verklighet och definieras genom tolkning och
meningsskapande i specifika situationer. Utifrån D’Andrade (1984) skriver Scott
vidare att dessa processer delvis består av internaliserade symboliska representationer
av världen. Symboler i form av ord, tecken och gester får konsekvenser i det sociala
livet genom den tolkning och det meningsskapande de ger upphov till, och där
individer, aktörer och handlingar tillskrivs olika betydelser.
Jag tolkar det som att genom detta intersubjektiva meningsskapande både återska
pas och förändras dessa betydelser, när de används för att förstå den ständiga ström
av händelser som utgör det vardagliga livet. Skapandet av olika kategorier av sociala
aktörer och relationer mellan dessa kategorier utformar på så sätt det sociala livet
i samhället. Den sociala konstruktionen av olika aktörer definierar också vad som
värderas, vad som accepteras, respektive vad som inte accepteras. Jag menar därför att
det är intressant att studera och analysera hur ledarskap konstrueras för att beskriva
vad som händer i praktiken. Vilka sociala kategorier som skapas i dessa berättelser,
och hur deras rättigheter och skyldigheter definieras, är ett sätt att analysera vilken
betydelse ledarskap tillskrivs som praktik i organisationer, och karriär i samhället.
Scott (1995) skriver vidare att institutionella faktorer definierar både mål och
medel för att nå dessa mål för olika sociala aktörer. De definierar att aktörer i företag
maximerar vinster, att aktörer i offentliga organisationer försöker maximera sin
budget och att aktörer i politiska partier försöker vinna röster, medan aktörer i en
märklig institution som kallas universitet strävar efter vetenskapliga publikationer.
”Institutional factors define the ends and shape the means by which interests are
determined and pursued. Institutional factors determine that actors in one type of
setting, called firms, pursue profits; that actors in another setting, called agencies,
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seek larger budgets; that actors in a third setting, called political parties, seek votes;
and that actors in an even stranger setting, research universities, pursue publications.”
(Scott 1995:39)
Jag har en mindre deterministisk syn än den Scott presenterar i det här citatet. I min
teoretiska referensram sätter jag kreativiteten i det mänskliga medvetandet i centrum
(se kapitel fyra om identitetskonstruktioner). Jag tar dock upp Scotts beskrivning av
några utgångspunkter i institutionell teori för att förklara mitt analytiska perspektiv,
där även konstruktioner av sociala aktörer och deras relationer problematiseras istället
för att tas för givet. Jag tror inte att institutionella faktorer är den enda modellen för
att förklara agerande och meningsskapande i den sociala verkligheten. Anställda i
företag kan ägna tid och resurser till sociala medier eller hjälpa andra människor
utan uppenbara vinstintressen. Samtidigt kan anställda i ideella organisationer sträva
efter att maximera sin egen vinst i arbetet. Däremot tycker jag att det är en intressant
poäng att den sociala konstruktionen av verkligheten även innefattar skapandet av
det människor ofta ser som objektivt existerande sociala a ktörer, som till exempel
organisationer och individer. Jag menar att den individuella identiteten, istället för
att tas för givet som en analytisk enhet, kan ses som en konstruktionsprocess i stän
dig förändring. Identiteten skapas och omskapas i relation till andra sociala aktörer
utifrån kulturella mönster i meningsskapande. Dessa mönster kan även synliggöras
genom att analysera dominerande berättelser i samhället (Bruner 1986). Goffman
(1959/1990) och Weick (1995) skriver också att konstruktioner av sociala identiteter
spelar en betydelsefull roll i detta meningsskapande. Sociala identiteter definieras
av Scott (1995) som vår föreställning om vilka vi är och vilken typ av agerande och
handling som är försvarbart, legitimt eller logiskt för oss i en viss situation. Det
handlar om både de krav eller förväntningar vi möter i omgivningen och de regler,
förväntningar, normer och värderingar som vi har internaliserat under vår uppväxt
och senare insocialiseringsprocesser i olika miljöer, till exempel i arbetslivet.
Jag har också inspirerats av begreppet kognitiva manuskript (cognitive scripts),
vilket Scott (1995) diskuterar i sin presentation av olika perspektiv inom institutio
nell teori. Han refererar till Schank och Abelson (1977), och till Lord och Kernan
(1987) i sin diskussion av begreppet. Kognitiva manuskript tillskrivs stor betydelse
som vägledande programmeringar eller kategoriseringsprocesser för varseblivning,
tolkning och meningsskapande. Dessa manuskript existerar både internaliserat och
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externaliserat i mer kollektivt delade föreställningar och uttryck. Scott (1995) refe
rerar även till Weicks (1979) teori att föreställningar och manuskript skapas genom
och utifrån ett agerande i lika stor utsträckning som de vägleder handlande. Enligt
Weick används kollektiva symboler med lika stor sannolikhet för att rättfärdiga
tidigare agerande, som för att vägleda agerande i nuet och framtiden. Även Czarni
awska (1997) diskuterar konstruktionen av den sociala identiteten och menar att vi
använder berättande om oss själva och vår omgivning som ett sätt att skapa mening
i och rättfärdiga vårt agerande som individer.
Det här är ett stort ämne och jag har försökt måla upp en bild av de synsätt
som jag utgår ifrån i min studie. Jag har även valt att fördjupa diskussionen om
individuella identitetskonstruktioner i min analys av unga ledares konstruktioner
av ledarskap. Jag presenterar en teori om konstruktionen av individen som en social
aktör i kapitel fyra. Den teorin använder jag för att analysera olika förhållningssätt i
de scenarier de unga ledarna beskriver när jag ber dem berätta om ledarskap utifrån
sina egna erfarenheter.

Förändringar i den sociala praktiken
Det till viss del gemensamma ramverk som används för meningsskapande och
verklighetskonstruktioner innebär att det finns en viss stabilitet i den verklighet
som konstrueras. Så länge vi agerar i enlighet med dominerande manuskript och
förväntningar i en viss kultur vid en viss tidpunkt, deltar vi i ett återskapande av den
verkligheten. Jag tolkar Berger och Luckmanns (1967) beskrivning av sedimenterade
aspekter av sociala konstruktioner som ett sätt att belysa stabiliteten i vissa mönster
och förklara hur det vi uppfattar som strukturer i samhället kan upprätthållas och
förändras. Vid en viss tidpunkt på en viss plats existerar många olika diskurser, nor
mer, värderingar och intressen samtidigt och vissa kommer att dominera över andra.
Dessa mönster och maktrelationer kan dock skifta, vilket belyser att förändringar
ständigt är möjliga i samhället. Institutioner och kulturellt definierade mallar och
normer för sociala aktörer både upprätthålls och förändras i sociala interaktioner.
Imitation är en process genom vilken återskapandet sker, som tas upp inom insti
tutionell teori (Scott 1995). Identitetskonstruktioner och agerande baseras på imita
tion av andra sociala aktörer. Detta gäller både för individer och för organisationer,
skriver Scott. Jag använder begreppet imitation i min analys av hur de unga ledarna
pratar om makt och maktrelationer i organisationer. Jag använder även begreppet
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kreativitet för att analysera utvecklingen av den professionella identiteten som ledare
eller chef. I kapitel fyra återkommer jag till betydelser av kreativa imitationsproces
ser i konstruktioner av individuella identiteter och förhållningssätt i interaktioner
(Hardy 1987/1996) och beskriver medvetna och omedvetna dimensioner i dessa
konstruktionsprocesser.
Jag avslutar det här inledande kapitlet med en sammanställning av studiens syfte
och övergripande forskningsfråga, samt fyra frågeställningar till analysen av det
empiriska materialet. Jag ger också en kort beskrivning av studiens utformning och
det empiriska underlaget. Avslutningsvis presenteras avgränsningar i studien och
avhandlingens disposition.

Syfte och forskningsfrågor
Studiens syfte är att analysera hur ledarskap konstrueras och hur dessa konstruk
tioner används för att beskriva och förklara det som händer i organisationer. Den
övergripande forskningsfrågan är:
Hur konstruerar unga ledare ledarskap i beskrivningen av sina erfarenheter?
Forskningsfrågan operationaliseras vidare via följande fyra frågeställningar i analysen
av det empiriska materialet:
Vad handlar unga ledares ledarskapsberättelser om?
Hur beskriver unga ledare ett bra ledarskap respektive ett bristande ledarskap?
Hur förklarar och värderar unga ledare vad som sker i berättelserna om
ledarskap?
Hur beskrivs ledares förhållningssätt i dessa berättelser?
I avhandlingen analyserar jag sammanlagt 22 unga ledares berättelser om ledarskap.
Tre av dessa unga ledare, två kvinnor och en man, har jag följt genom en serie inter
vjuer under en period på ett till två år. De övriga unga ledarna, nio kvinnor och tio
män, har jag intervjuat vid ett tillfälle var.
Jag har valt att intervjua människor som konstrueras som unga och som ledare i
sina egna ögon och i respektive organisationer. De personer som intervjuats har olika
positioner i organisationen. De arbetar i både företag och ideella organisationer, samt
representerar ett åldersspann från 19 till 35 år.
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Jag analyserar vilka händelser och scenarier de unga ledarna beskriver som ledar
skap de har en egen erfarenhet av. Jag gör också en narrativ analys av hur de beskriver
bra och bristande ledarskap, hur de förklarar och värderar vad som sker i berättel
serna om ledarskap, samt hur de beskriver sitt eget förhållningssätt i dessa scenarier.
Jag diskuterar vidare resultaten av denna analys utifrån teori om interaktioner och
känslor i organisationer samt teori om identitetskonstruktioner.

Avgränsningar
I den här avhandlingen presenterar jag en analys av hur unga ledare beskriver sina
upplevelser av ledarskap i praktiken, samt hur de reflekterar kring dessa erfaren
heter i en intervjusituation. Det är viktigt att poängtera att analysen inte baseras
på observationer av unga ledares arbete i praktiken. Det är inte en beskrivning av
skeenden i de organisationer de arbetar utifrån en forskares perspektiv. Jag har inte
observerat dem i deras arbete. Analysen utgår endast från intervjupersonernas egna
beskrivningar samt deras tolkningar och förklaringar. Min analys handlar alltså om
hur de presenterar sina egna upplevelser och hur de skapar mening i dessa, samt
hur de förklarar samband mellan olika typer av skeenden i organisationen. Den här
studien är inte heller en kartläggning av hur urvalsprocesser går till vid tillsättningen
av chefspositioner eller nomineringsprocesser till förtroendevalda ledaruppdrag.
Däremot ingår intervjupersonernas egna beskrivningar av sådana processer i organi
sationer i mitt empiriska material.
En analys av dessa processer i organisationer, genom observationer av den sociala
praktiken, kunde vara en intressant fortsättning av den här studien. De tolkningar
och analyser jag presenterar grundar sig alltså på de unga ledarnas egna beskrivningar.
Det är deras meningsskapande som står i fokus och detta kan naturligtvis skilja sig
från andra aktörers beskrivningar och tolkningar av skeenden och händelseförlopp i
organisationerna. Att studera hur de unga ledarna själva tolkar och förklarar det som
händer i arbetet i organisationen och varför det sker skapar en möjlighet att analysera
hur de konstruerar begreppet ledarskap. Hur definierar de vad som är ledarskap,
respektive vad som inte är ledarskap? När behövs ledarskapet? Vem kan och bör stå
för det ledarskapet och vad innebär detta? Utifrån vilka erfarenheter gör de dessa
uttalanden och tolkningar?
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Avhandlingens disposition
Avhandlingen inleds med en genomgång av de teoretiska perspektiv som används i
analysen. Detta utgör den teoretiska referensram som presenteras i kapitel ett, två,
tre och fyra. I kapitel två diskuteras utvecklingen av en narrativ ansats i organi
sationsforskningen. I kapitel tre presenterar jag teori om känslor och relationer i
organisationer. Kapitel fyra handlar om konstruktioner av individuella identiteter,
överlevnadsstrategier och förhållningssätt i interpersonella interaktioner. Jag proble
matiserar även vissa delar av dessa teorier och presenterar en egen modell som beskri
ver olika uttryck av individuell vilja och förhållningssätt i interaktioner. I kapitel
fem presenterar jag utformningen av studien och diskuterar de metoder jag har valt
för konstruktion och presentation av empiri. Därefter, i kapitel sex, presenteras tre
berättelser som baseras på de intervjuer jag genomförde under ett till två års tid med
tre unga ledare: Julia, Per och Johanna.
Analysen är uppdelad i tre kapitel. I kapitel sju inleder jag med en analys av nar
rativa konstruktioner av ledarskap och användningar av narrativa konventioner i
berättelserna. Jag analyserar hur handlingen i berättelserna konstrueras, hur sociala
aktörer och relationer mellan dessa aktörer beskrivs, samt vilka begrepp som används
för att förklara vad ledarskap betyder i praktiken. Jag diskuterar också vad min tolk
ning av berättelserna kan tillföra för att förstå de ideal och värderingar som uttrycks.
Därefter utvecklar jag analysen av hur ledarskap tillskrivs aktörer som ledare eller
chefer i organisationer. Jag diskuterar även ledarskapsberättelsernas emotionella
innehåll och laddning. I kapitel åtta utvecklar jag analysen av hur intervjupersonerna
konstruerar makt och maktrelationer, samt diskuterar både återskapande och för
ändring av maktrelationer i organisationer med hjälp av begreppet kreativ imitation.
I kapitel nio utvecklar jag analysen av olika förhållningssätt som tillskrivs ledare i
konstruktioner av ledarskap, som interaktion och handling i svåra situationer. Jag
använder teori som beskriver känslomässiga mönster i interaktioner och betydelser
av överlevnadsstrategier i mötet med kriser och konflikter i organisationen. I kapitel
tio sammanfattas resultat och slutsatser, samt avhandlingens vetenskapliga bidrag.
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2 Konsten att berätta en historia
Narrativa studier inom forskning i samhällsvetenskap i allmänhet, och företagsled
ning och organisering i synnerhet, har fått ett allt större erkännande. Det har fun
nits ett växande intresse för en narrativ ansats även inom organisationsforskningen
(Czarniawska 2004). I det här kapitlet tar jag upp några axplock ur den historia
eller utveckling som har lagt grunden till de ansatser, teorier och metoder som idag
kan sägas samlas under det narrativa paraplyet. Czarniawska (1997, 1998, 2004,
Czarniawska och Gagliardi 2003) har publicerat ett antal tongivande studier och
utvecklat det narrativa synsättet som ett analysverktyg inom organisationsforsk
ningen. De perspektiv, teorier och metoder hon lyfter fram har utvecklats inom olika
forskningsområden och i olika delar av världen. Narrativ teori och metod var under
en period något av ett modeperspektiv i forskningen om organisationer och organi
seringsprocesser. Gabriel var en av de pionjärer inom organisationsforskningen som
fick många efterföljare (Gabriel 1997). Den narrativa ansatsen blev så populär inom
organisationsforskningen att Czarniawska (2004) varnar för fler studier av typen
”Look Ma! There’s a story!”. Hon menar att värdet av framtida studier utifrån ett
narrativt perspektiv inom organisationsforskningen ligger i hur dessa studier kan
visa på berättandets och berättelsers betydelse för hur det sociala livet skapas, samt
upprätthålls eller förändras.

Narrativa studier inom samhällsvetenskapen
Det är svårt att beskriva narrativa studier som en enskild teoretisk skola, det vill
säga en samling definierade, sammanlänkade teorier, eller som en metod. Metoderna
och de teoretiska perspektiven är många och skilda från varandra i såväl idéhisto
riska rötter och ursprung som grundläggande epistemologiska antaganden, synsätt
och ambitioner eller syften. Det narrativa fältet kan därför beskrivas som ett stort
område i sig. Det innehåller olika skolor som baseras på olika vetenskapsteoretiska
antaganden och ståndpunkter. De använder även olika metoder och analysverktyg.
Gemensamt för dem är att de fokuserar på en analys av berättelser och berättande
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och de konsekvenser detta får i det sociala livet. I det här avsnittet beskriver jag
några av de forskningsperspektiv som kan sägas tillhöra en narrativ ansats inom
samhällsvetenskapen.
Varför är det intressant att studera berättelser? Goffman (1983) skulle möjligen
svara ’därför att de finns där’, liksom han motiverade värdet av sociologiska studier
av det sociala livet med argumentet ”because it is there”. Vi omges dagligen av berät
telser, och det är genom berättelser som vi skapar vår identitet i relation till omgiv
ningen. Utan berättelser skulle vi inte kunna definiera oss själva i relation till andra
på det sättet. ”We use the story form to identify ourselves to others and to ourselves”,
skriver Gergen (1994/1999:186). Betydelsen av berättelser och av berättande i vårt
liv kan inte överskattas, skriver han. De fungerar i stor utsträckning som verktyg
för att göra oss begripliga eller möjliga att förstå, både för andra och för oss själva.
Genom sagor och familjeberättelser kommer vi i kontakt med de första organiserade
redogörelserna för mänskligt handlande. I romaner, biografier, på film, teater eller
framför tv:n möter vi berättelser och berättande. Möjligen är det på grund av denna
relation till berättandet som vi använder berättelser som en teknik för att förklara,
och därmed även skapa, vår identitet och vilka vi är för omvärlden.
”Most of us begin our encounters with stories in childhood. Through fairy tales,
folktales, and family stories we receive our first organized accounts of human
action. Stories continue to absorb us as we read novels, biography, and history; they
occupy us at the movies, at the theater and before the television set. And, possibly
because of this intimate and longstanding acquaintanceship, stories also serve as a
critical means by which we make ourselves intelligible to the social world.” (Gergen
1994/1999:185)
Våra handlingar får därmed betydelse eller mening genom att de placeras i en livsbe
rättelse (Czarniawska 2004).

Utvecklingen över tiden
Czarniawska (ibid.) beskriver även den narrativa analysens utveckling över tiden. Den
kan sägas ha sitt ursprung i de tidigaste tolkningarna av Bibeln, Talmud och Kora
nen. När Propps studier av ryska folksagor från början av 1900-talet togs upp igen
av forskare som var intresserade av att förstå berättandets strukturer, växte intresset
och forskningsfältet. Studier av berättelser har sedan 1970-talet blivit allt vanligare
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inom flera vetenskapliga områden och teoretiska fält. ”The study of narrative does
not fit neatly within the boundaries of any single scholarly field”, menar Reissman
(1993:1), som varit en av pionjärerna i narrativa studier inom feministisk psykologi i
USA. Hon beskriver narrativa studier som per definition multidisciplinära eller tvär
vetenskapliga. Utvecklingen av detta perspektiv utgår från den tolkande traditionen
inom samhällsvetenskapen. Eftersom den positivistiskt orienterade naturvetenskapen
och den vetenskapsteori denna förordar visade sig ha stora begränsningar i försöken
att studera och förstå det sociala livet, har många forskare från olika discipliner och
vetenskapliga hemvister anammat de synsätt som studier av narrativ förordar. Bruner
(1986) har gjort en stor insats för detta perspektiv, särskilt inom den amerikanska
traditionen i psykologin. Rötterna till denna ”narrative turn” i s amhällsvetenskapen
finner man dock i Europa, menar Reissman (1993:1). Inflytelserika forskare, som
utvecklade och förde fram denna idétradition och grunderna till de olika skolor som
sedan utvecklats, var bland andra Bakthin (1981), Barthes (1974) och Ricoeur (1981,
1984), alla citerade i Reissman (1993). Todorov myntade begreppet ”narratology” år
1969 för att lyfta upp forskning om narrativ ”to the status of an object of knowledge
for a new science” (Todorov 1969, citerad i Godzich 1989:ix, i Reissman 1993:1).
Gemensamt för narrativa studier är att de handlar om berättande i olika former, dels
ett berättande i den analys och resultatredovisning forskaren ägnar sig åt, dels i den
empiri forskaren konstruerar utifrån det berättande som pågår i det sociala livet i dess
myriad av former. Den narrativa analysen studerar berättelsen och berättandet med
utgångspunkt i till exempel strukturalism, hermeneutik, dekonstruktion, konversa
tionsanalys, kritisk teori eller postmoderna perspektiv (Czarniawska och Gagliardi
2003, Czarniawska 2004). I det här forskningsprojektet har jag främst inspirerats av
studier av narrativa konventioner i berättande, av studier som använder dekonstruk
tion som metod för analyser, samt den metod för analys och tolkning av berättelser
som Czarniawska (2004) kallar för ”interruptive interpretation”. Jag presenterar den
metoden närmare i kapitel fem, som handlar om studiens utformning.

Teori och metoder i studier av narrativ
Reissmans (1993) egen forskning handlar om first-person accounts där intervjuper
sonerna berättar om självupplevda erfarenheter. Syftet är att studera hur intervju
personerna applicerar en ordning på det flöde av upplevelser de är en del av, för
att skapa mening i skeenden och för att förklara sina förhållningssätt. Metoden
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innebär att forskaren studerar intervjupersonens berättelse och analyserar hur den
är sammansatt, samt vilka språkliga och kulturella resurser och konstruktioner som
används. Frågan är varför berättelsen berättades på just detta sätt. Dessutom kan
forskaren titta närmare på vad som inkluderas, respektive exkluderas i berättelsen,
hur händelser vävs samman till en handling eller intrig, och hur mening skapas i
berättelsen. Berättandet i jag-form ger forskaren en möjlighet att studera hur män
niskor konstruerar och presenterar det egna agerandet och händelser i det förflutna.
Genom detta meningsskapande gör de anspråk på individuella och kollektiva iden
titeter i berättelsen om livet. Detta är en idétradition och en utgångspunkt för nar
rativa studier som jag har använt som inspirationskälla i utformningen av min egen
forskning, särskilt den studie av unga ledare som presenteras i den här avhandlingen.
Ett skäl till att en narrativ ansats har blivit så populär inom den humanistiska
vetenskapen och inom samhällsvetenskapen, kan vara att den är en rik källa till insikt
och att det är användbart ur ett forskningssyfte att föreställa sig det sociala livet
som en form av utagerade eller dramatiserade berättelser. Inom organisationsteorin
har bland andra Weicks studier av meningsskapande haft ett stort genomslag och
banat väg för ett stort intresse för denna typ av processer (Weick 1995). Studier av
narrativ i organisationer har, som tidigare nämnts, med stor framgång publicerats av
Czarniawska. Hon använder bland annat Burkes teorier i sina studier av organisering
av offentlig verksamhet (Czarniawska 1997). Med utgångspunkt i retoriken och
med dramat som metafor, utvecklade han sin pentad: fem aspekter som han menar
alltid finns representerade i en berättelse som svarar på frågan ’Vad hände?’ (Burke
1968/1989).
Burke kallar metoden dramatism och utvecklar teorin i sin bok A Grammar of
Motives. Han menar att varje fullständigt svar på frågor om vad människor gör och
varför kommer att innehålla svar på fem frågor: Vad hände? (handling), När och
var hände det? (scen), Vem gjorde det? (aktör), Hur gjordes det? (agens) och Varför?
(syfte). Dramatiken skapas enligt Burke när det råder en obalans i förhållandet
mellan dessa fem komponenter eller element. Ett exempel är när en karaktär som
Nora i Ibsens pjäs Ett dockhem befinner sig på en scen som åskådaren uppfattar
som avvikande. Eller när åskådaren inte uppfattar att en handling är ett giltigt eller
legitimt sätt att uppnå det mål som karaktären har intentionen att handlingen ska
leda till (Bruner 1986). I en specifik berättelse betonas vissa av dessa element framför
andra.
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Detta kan man även observera i forskares berättelser, menar Gusfield (1989). Han
visar i sin forskning att det är större sannolikhet att en sociolog betonar scenen,
snarare än individuella aktörer, som förklaring till vad som händer än att en psykolog
gör det. Inom olika discipliner i forskningen finns olika utgångspunkter i antaganden
om hur världen är skapad och föreställningar om orsak och verkan som de forskare,
som anammat dessa teorier, sedan reproducerar i teoriskapandet. Karaktäriserar vi en
person i termer av hennes handlingar, eller utifrån den scen, eller den kontext i vilken
hon agerar? Gusfield har analyserat olika officiella beskrivningar av rattonykterhet
ur detta perspektiv, och menar till exempel att en beskrivning av ”drinking-drivers”
definierar ett helt annat problem än en beskrivning av ”drinking-driving”. Den första
etiketten leder uppmärksamheten till aktören som orsaken till handlingen, medan
den andra sätter handlingen och händelsen i fokus (Gusfield 1989:15). Czarniawska
(1997) beskriver skillnader mellan konventionella teorier om ledarskap och ett
konstruktionistiskt synsätt på organisationer, i termer av vilket element i pentaden
som används för att förklara de andra. I konventionell ledarskapsteori styr aktören
handlingen och scenen, medan en berättelse som utgår från ett konstruktionistiskt
perspektiv sätter handlingen i fokus. Enligt min tolkning speglar det även olika kon
struktioner av makt. Konventionell teori om ledarskap placerar makten hos ledaren.
När handlingen är det som styr både scenen och de aktörer som placeras där, kan
makt istället analyseras som resultatet av kollektiv handling (Latour 1998). Det här
synsättet har inspirerat mig i min analys av unga ledares berättelser om ledarskap,
även om jag inte gör en detaljerad analys av hur dessa element konstrueras i berät
telserna på det sätt som Czarniawska (1997) gör i sin studie.
Burke kallade sin teori för dramatism, eftersom han utvecklat den ur en analys av
dramat, och den behandlar i första hand språket och tänkandet som två olika former
av handling. Handling och språk kan inte delas upp som två olika fenomen eftersom
en aktör förstår och definierar sina handlingar utifrån de begrepp som finns till
gängliga. När betydelser definieras genom språket spelar även den språkliga formen
en roll. I dessa narrativa konventioner möts sociologin, litteraturvetenskapen och
psykologin (Gusfield 1989, Gergen 1994/1999). Genom att belysa och analysera
för-givet-tagna idéer, antaganden och handlingsmönster, kan samhällsvetenskapen
bidra till att skapa möjligheter för människor att gå bortom det konventionella och
utveckla eller välja nya sätt att konstruera verkligheten. Gergen har lyft fram analyser
av de kulturellt specifika, narrativa konventioner som används inom olika delar
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av samhället. Han visar även hur användningar av narrativa konventioner bidrar
till konstruktioner av vad som är kunskap och vem som anses stå för kunskap i
samhället. En av de konsekvenser han belyser i sin forskning är till exempel hur
den dominerande kulturen exkluderar olika minoriteter i USA med hjälp av dessa
definitioner.
Utifrån ett sådant forskningsperspektiv blir det som sagt även intressant att stu
dera konversationer och handlingar som iscensatta eller dramatiserade berättelser.
Czarniawska menar att vi tillbringar en stor del av våra liv med att planera, kom
mentera och rättfärdiga vad vi och andra människor gör. Det är därför ett intressant
fenomen att belysa ur ett narrativt perspektiv.
”We spend our lives planning, commenting upon, and justifying what we and other
people do. […] By observing how conversations are repeated and how they change
we can classify them according to their genre as in literary critique. In order to do
this, we have to see conversations as dramatized stories, in which the participants are
actors, authors, directors and producers. In other words, conversations in the parti
cular and human actions in general, are enacted narratives.” (Czarniawska 1997:13)

Berättelser och andra utsagor – en definition
Vad är då en berättelse? Finns det en vedertagen definition av vad som utgör en
berättelse? Czarniawska (2004) definierar de två begreppen a narrative och a story
som två skilda fenomen. En story (vilket jag översätter med svenskans berättelse)
måste ha en intrig eller handling för att räknas som en berättelse. Intrigen saknas till
exempel i en lista eller en krönika, där händelser eller ting räknas upp utan att länkas
till varandra genom det meningsskapande som sker i och med att händelser ordnas
och relateras till varandra, vilket skapar en berättelse. Dessa länkar kan till exempel
vara kronologiska (först… sedan) eller förklarande (därför… eller för att…). Nar
rativ enligt Czarniawskas definition omfattar alltså även utsagor som krönikor och
listor, medan en berättelse är en viss typ av narrativ som innehåller en handling eller
intrig (a plot).
Litteraturteoretikern Todorov (1977/1990 citerad i Czarniawska 2004) definierar
den minsta möjliga intrigen som att den består av övergången från ett tillstånd av
jämvikt till ett annat stabilt tillstånd av jämvikt. En typisk berättelse börjar i en stabil
situation som störs av någonting, vilket resulterar i en störd ordning. Genom en
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handling eller kraft som agerar i berättelsen kan jämvikten eller ordningen återställas.
Den andra jämvikten liknar den första men de är aldrig identiska, menar Todorov. I
de flesta berättelser är intrigen betydligt mer utvecklad, men den minimala intrigen
är tillräcklig för att det ska vara möjligt att definiera texten eller utsagan som just en
berättelse. Czarniawska illustrerar detta med ett exempel från Sacks som ägnade två
hela föreläsningar åt att analysera utsagan ”The baby cried. The mommy picked it
up.” (Sacks 1992:223–266 citerad i Czarniawska 2004). För att utsagan ska bli en
berättelse behövs en tredje mening, till exempel ”The baby stopped crying”. Det blir
då en fullständig berättelse enligt denna definition av begreppet. De flesta berättelser
som studeras inom organisationsforskningen är dock längre än så (se till exempel
Gabriel 1997). De berättelser jag presenterar som det empiriska underlaget i den
här studien består av både utsagor och berättelser, med en början och ett slut, inom
ramen för en konversation där både intervjuperson och intervjuare deltar.

Språket som handling och skapande
Bruner (1986) menar att man kan skilja på två typer av kunskap: den positivistiska
och den narrativa. Den positivistiska kunskapen utgår från ett antagande om att
resultaten av forskningen ska korrespondera eller överensstämma med den under
liggande verklighet som kunskapen anses beskriva. Bruner definierar den narrativa
kunskapen på ett liknande sätt som Berger och Luckmann (1967) beskriver den
sociala konstruktionen av kunskap. Den kunskapen behöver därför bedömas enligt
andra kriterier än den positivistiska. I kapitel fem diskuterar jag andra kriterier för
bedömningen av denna kunskap. Språket är på ett sätt allt vi har, menar Bruner
(1986). Han skriver att vi upplever verkligheten främst genom vår kognitiva percep
tion och att meningsskapande sker med språket som verktyg. Alltså relaterar alla
begrepp och teorier enbart till andra begrepp och teorier i en cirkel av ord som både
beskriver och skapar vår verklighet. Jag har en något vidare utgångspunkt, utifrån
Assagiolis psykologiska teori. Den betonar även betydelsen av känslor och av krop
pen som instrument för medvetandet i den sociala konstruktionen av verkligheten
(Assagioli 1965/2006). Den delen av min teoretiska referensram presenteras mer
utförligt i kapitel fyra, som handlar om identitetskonstruktioner.
Berättandet kan också ses som en typ av språklig handling som skapar relationer.
Samtidigt förändrar och återskapar berättelser den tillgängliga repertoaren av möjliga
aktörer, relationer, scenarier eller intriger. Bruner menar att berättandet på detta sätt
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sätter gränser för vem som får säga vad och när och ”may indeed be a first constraint
on the nature of selfhood” (Bruner 1986:66). Orsaken till detta är alltså att berät
telser definierar de möjliga karaktärer eller aktörer som sedan utgör accepterade eller
önskvärda identiteter i det sociala livet. Därmed definierar de även de världar som är
möjliga att leva i:
”For stories define the range of canonical characters, the settings in which they ope
rate, the actions that are permissible and comprehensible. And thereby they provide,
so to speak, a map of possible roles and of possible worlds in which action, thought
and self-definition are permissible (or desireable).” (Bruner 1986:66)
Den uppsättning dramer som definieras i ett visst sammanhang kommer alltså att i
mångt och mycket styra vem vi kan vara i det sociala livet utifrån vilka roller vi kan
spela och de dramer de ingår i. Bruner menar att när vi tar en mer aktiv del i livet i
kulturen omkring oss så kommer vi i allt större grad att spela de roller som definieras
av de dramer som finns tillgängliga. Det är en del av den kulturella socialiserings
processen.
I den här studien analyserar jag unga ledares berättelser om ledarskap, som baseras
på deras egna erfarenheter. Dessa berättelser kan sägas vara en del av, och samtidigt
ett uttryck för, den kulturella socialiseringsprocess som bidrar till skapandet av leda
ren som en professionell identitet eller en social aktör i organisationer. Jag kommer
att presentera en analys av deras berättelser utifrån hur handlingen konstrueras, hur
de sociala aktörer som tillskrivs ledarskap konstrueras och hur relationer mellan olika
aktörer i berättelsen skapas. Jag kommer även att presentera de tre ledare jag har
följt över tiden i tre berättelser som jag har sammanställt utifrån de erfarenheter de
beskriver i intervjuerna. Jag återkommer till presentationen och analysen av empirin
i k apitel fem. Eftersom berättelser tagits upp som värdefull empiri för att studera
känslor i organisationer presenterar jag nu även kort några utvalda delar av forsk
ningen om känslor inom organisationsteorin.
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3 Känslor i organisationsteori
Forskning om känslor och känslors betydelse i arbetslivet har fått allt större utrymme
inom organisationsforskningen (Fineman 2006a, Dutton et al 2006, Maitlis och
Ozcelik 2004, Frost 2003/2007, Ashkanasy et al 2002). Att forskning om känslor
som en dimension i arbetslivet har fått ett stort genomslag inom organisationsforsk
ningen under det senaste decenniet kan innebära att emotionella och kognitiva
dimensioner av medvetandet inte längre behöver konstrueras som varandras mot
satser. Kunskapen om känslor som uttryck för medvetandet kan därmed tillskrivas
samma legitimitet och värde som kunskapen om de kognitiva aspekterna av med
vetandet. Det tar oss bortom föreställningen att känslor enbart är något som ska
kontrolleras och underordnas förnuftet i organisationer. Känslomässiga upplevelser
ses istället som en central dimension i organiseringen av arbete. Jag utgår från ett
konstruktionistiskt perspektiv i min studie och analyserar betydelsen av känslor i
det intersubjektiva skapandet av verkligheten. Forskning om sociala konstruktioner
av känslor innefattar exempelvis analyser av normer för känslomässiga uttryck i
organisationer: ”what emotions may be expressed, what should be felt in given social
contexts, and to whom it is acceptable to express particular emotions” (Domegalski
1999:841). Fineman (2006a) beskriver även känslor som en social valuta i organi
sationer. Metaforen valuta belyser hur känslomässiga uttryck kan användas för att
åstadkomma vissa resultat i interaktioner och framträdanden i organisationer.
Maitlis och Ozcelik (2004) analyserar betydelser av känslomässiga upplevelser och
uttryck i beslutsprocesser i organisationer. De studerade tre symfoniorkestrar under
en tid när ledningen fattade beslut om vilka personer som skulle anställas respektive
inte få fortsatt anställning i orkestern. De utvecklar begrepp för att beskriva samband
mellan händelseutvecklingen i fortsatta interaktioner och upplevelser samt uttryck
av känslor i organisationen och hur de hanterades i dessa beslutsprocesser. De kallar
de scenarier de studerar för toxiska beslutsprocesser, utifrån Frosts (2003/2007) teori
om hur känslomässiga upplevelser som smärta, ilska, sorg, chock, förödmjukelse och
liknande upplevelser kan ha nedbrytande effekter på människors välbefinnande och
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hälsa om de, istället för att hanteras på ett konstruktivt sätt, utvecklas till toxiska till
stånd och situationer i organisationer. Maitlis och Ozcelik (2004) skriver att toxiska
processer utvecklas i interaktionen mellan beslutsfattare och de medarbetare som
berörs av besluten i organisationen. De förklarar att de använder begreppet toxiska
beslutsprocesser för att belysa hur de interaktioner som skapas karakteriseras av, och
väcker reaktioner som, oro, rädsla, ilska och förödmjukelse. Analysen av dessa pro
cesser i tre symfoniorkestrar visar på samband mellan hur beslutsfattarna reagerade
på, och förhöll sig till, medarbetarnas känslomässiga reaktioner och uttryck och de
scenarier som sedan utspelade sig i organisationen. Det vanligaste förhållningssättet
från beslutsfattarnas sida var att försöka ignorera eller undantrycka känslomässiga
reaktioner i organisationen, vilket skapar en farozon eller danger zone runt frågan
som i fortsättningen undviks av alla parter. Det ledde i sin tur till ytterligare rädsla,
ilska, misstänksamhet och brist på förtroende från medarbetarna i organisationen.
Därmed skapades det författarna kallar en volatil känslomässig kontext för framtida
interaktioner mellan musiker och ledning med potential att skapa fortsatta emotio
nellt laddade och volatila interaktioner som domineras av känslor som rädsla, ilska
och oro.
Maitlis och Ozcelik skriver att känslor och handlingar i organisationer är djupt
sammanvävda och utvecklas utifrån varandra över tiden. Känslomässiga upplevelser
påverkar människors handlingar och agerande, vilket i sin tur påverkar andra män
niskors känslomässiga upplevelser och agerande i organisationen. Det bildas därför
relationer mellan känslor och handlingar som både i tid och rum sträcker sig långt
utanför den ursprungliga situation, som kan sägas ligga till grund för den volatila
kontexten. Författarna menar att känslor och agerande till stor del uppstår utifrån
roller och relationer i organisationen, som uttrycks genom bland annat konstruk
tioner av professionella identiteter som musiker eller chef. De ifrågasätter dock inte
de konstruktioner av makt som används för att skapa dessa rolldefinitioner eller
relationer mellan aktörer i organisationen.
Maitlis och Ozceliks studie kan också ses som en intressant illustration av relatio
nen mellan känslor som instrument för medvetandet och rollen av det omedvetna i
konstruktioner av verkligheter och upplevelser (Whitmore 2004). Jag anser därför
att jag kan göra ett bidrag till forskningen om känslor i organisationer genom sam
mansättningen av min teoretiska referensram och den analys av makt och känslor i
unga ledares berättelser om ledarskap som jag presenterar i avhandlingen. I k apitel
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fyra fördjupar jag diskussionen om känslor och konstruktioner av individuella
identiteter och interpersonella interaktioner utifrån Assagioli (1965/2006) och

Whitmore (2004) med flera. I det följande avsnittet presenterar jag feministisk forsk
ning som visar på samband mellan konstruktioner av makt, känslor, femininitet och
maskulinitet.

Känslor, femininitet och maskulinitet
Känslor kan tillskrivas olika betydelser och mötas med olika reaktioner beroende på
vem som gör tolkningen och inom vilken kontext det sker. Ett tydligt exempel på
detta är hur känslor konstrueras i relation till, och som ett uttryck för, femininitet
och maskulinitet. Det kan beskrivas som en könsmärkning av känslor. Könsmärk
ning är en ständigt pågående process i konstruktioner av verkligheter som definierar
makt, tillskriver betydelser och skapar specifika relationsmönster. Meyerson (1998)
diskuterar hur män och kvinnor skapas som sociala kategorier som ordnas hierar
kiskt. Hon refererar till Flax (1990) när hon förklarar hur det får reella konsekvenser
att definieras som den ena eller andra kategorin inom en viss social praktik. Det
som definieras som manligt, manlighet eller maskulinitet får betydelse och värde i
relation till det som definieras som kvinnligt, kvinnlighet eller femininitet. Meyerson
refererar till Derrida (1978) när hon skriver att detta får konsekvenser för en rad
skapade dikotomier i dominerande västerländska verklighetskonstruktioner:
”the cultural category of gender and the process of gendering are based on the con
cept of ’differance’. ‘Differance’ rests in the notion that Western thought is organized
into a series of oppositions, such as reason-emotion, mind-body, fact-value […] and
male-female, where each term in a pair implicitly contains its own opposite and
becomes defined by what its opposite is not (Hare-Mustin and Marecek 1988). The
construction of the first term as ‘male’ and its implicit or explicit opposite as ‘female’
helps sustain dichotomies and the relative valuing of either term.” (Meyerson
1998:105–106)
Återskapandet av dessa dikotomier i medvetandet kan därför återskapa och legiti
mera en viss typ av kunskap över annan kunskap, när känslomässiga uttryck ställs i
motsatsförhållande till förnuftet och den intellektuella rationaliteten som har stått
högt i kurs som ideal i organisationsteorin och praktiken. Kognitiva dimensioner har
ofta konstruerats som det som kan kontrolleras, medan känslor har definierats som
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det okontrollerbara. Flera forskare har diskuterat hur detta påverkat produktionen
och legitimeringen av kunskap om organisationer (se Fineman 2006a). Det är därför
intressant att göra ett bidrag till den utveckling inom organisationsteorin som belyser
betydelsen av känslor i organisationer ur ett maktperspektiv.
Eriksson (2000) diskuterar användningen av begrepp som kön, genus, manligt och
kvinnligt som analytiska kategorier. Dels utifrån den sociala praktik som kan förstås
utifrån en tolkning med hjälp av dessa kategorier, dels utifrån de begränsningar
som en sådan förenklad dikotomi kan innebära för förståelsen av komplexiteten
och mångfalden i socialt konstruerade verkligheter och skapandet av sociala aktörer.
Hon refererar till Alvesson och Billings (1997) diskussion om hur organisatoriska
processer konstrueras utifrån värden och begrepp som associeras med manlighet och
maskulinitet. De ser manlighet och maskulinitet som vagt definierade begrepp, som
relaterar till värden, erfarenheter och betydelser som tolkas som maskulina och som
i högre grad tillskrivs män än kvinnor som social kategori. När jag i det här avsnit
tet talar om könsmärkning som process, menar jag det kulturella, intersubjektiva
meningsskapande där exempelvis egenskaper, handlingar, arenor, professionella

identiteter och yrkeskategorier associeras till kvinnor och kvinnlighet, respektive till
män och manlighet, i högre grad än till den andra kategorin i denna förenklade
dikotomi.
Utifrån min utgångspunkt, att det som ses som accepterade och legitima uttryck
av känslor konstrueras socialt, följer att olika uttryck av känslor kan associeras med
sociala konstruktioner av femininitet och maskulinitet. Detta kan även få konse
kvenser för skapandet av professionella identiteter och för hur arbete organiseras och
värderas. Meyerson (1998) skriver att känslor associeras med kvinnlighet och med
underordning. Det får betydelse för hur makt och maktrelationer konstrueras och
definieras i organisationer. Fletcher (1999/2001) och Frost (2003/2007) diskuterar
hur vissa känslor associeras med kvinnlighet och underordning i maktrelationer. De
skriver att det är en förklaring till varför uttryck av sådana känslor ’måste’ uteslutas i
konstruktioner av professionella identiteter, som exempelvis chef eller företagsledare.
Frost skriver också om hur uttryck av känslor som medkänsla eller rädsla kan vara
tabubelagt i organisationer och menar att det får konsekvenser för hur chefer och
medarbetare agerar i organisationen. Jag kommer att utveckla diskussionen av Frosts
begrepp i det följande avsnittet. Hans forskning visar hur bemötande och hantering
av känslor i situationer och scenarier som upplevs som emotionellt svåra eller smärt
samma får konsekvenser i organisationer.
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Potentiellt toxiska situationer i organisationer
Frost (2003/2007) har utvecklat begreppet toxin handling för att beskriva hur män
niskor i organisationer agerar i situationer som upplevs som emotionellt smärtsamma
och potentiellt nedbrytande eller toxiska. Dessa situationer kan uppstå genom
konflikter, maktutövning, minskade resurser, uppsägningar, eller höga krav på
prestationer med begränsade resurser. Frost skriver att arbetet med att hantera eller
agera i konflikter och känslomässigt svåra situationer är en viktig del av vardagen i
organisationer. Samtidigt som det är vanligt förekommande, och dessutom resurs
krävande, för de individer som arbetar med att försöka minska den känslomässiga
smärtan hos andra eller förändra situationer som upplevs som negativa eller nedbry
tande av de personer som är inblandade, skriver Frost att det är sällsynt att det här
arbetet synliggörs eller tilldelas resurser i organisationer. Det problematiseras också
utifrån Fletchers (1999/2001) diskussion om hur arbete och resultat konstrueras och
värderas i organisationer.
Frost skriver att syftet med att utveckla begreppet toxin handling inledningsvis
var att förstå och skapa mening i det som hände i den forskningsorganisation vid ett
universitet i Kanada där Frost själv var en del av ledningen. Han observerade bland
annat att många arbeten och roller i organisationen, som var associerade med stor
arbetsbörda och en uppdriven arbetstakt, verkade bryta ner människor, i synnerhet
när detta pågick över en längre tidsperiod. Situationen verkade förvärras efter en
period av snabba förändringar, i kombination med ekonomiska neddragningar i
organisationen. Förändringar i regler och arbetssätt som gynnade vissa medarbetare
och missgynnade andra ledde till diskussioner i organisationen. Människor blev arga,
frustrerade och uppgivna när deras resurser minskade samtidigt som ytterligare arbete
lades till deras redan pressade arbetsscheman. Vissa medarbetare kände sig maktlösa,
eller upplevde chock eller sorg, när de förlorade arbetsuppgifter de identifierat sig
med. Efter att ha observerat dessa processer under en längre tid i olika organisationer,
drog Frost slutsatsen att en viss nivå av känslomässigt svåra situationer är en vanligt
förekommande del av arbetet i organisationer.
Hur människor interagerar i känslomässigt svåra situationer kan skapa toxiska
konsekvenser, vilka definieras som nedbrytande för människors välbefinnande och
hälsa. Frost utvecklade begreppet att hantera emotionella toxiner för att namnge och
synliggöra dessa sociala processer i organisationer. Användningen av ett naturveten
skapligt begrepp som toxiner är ett sätt att analysera och förklara det som händer i
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det sociala livet, där dessa nedbrytande processer kan vara svåra att upptäcka i tid,
innan människors välbefinnande och hälsa har blivit lidande. Frost förklarar valet av
begreppet toxicitet utifrån dess naturvetenskapliga betydelse:
”The word toxicity […] suggests elements that can poison, whether a person or an
entire system; toxins spread and seep, often undetected, in varying degrees. And
toxins can be eliminated if you know the cure.” (Frost 2003/2007:5)
Känslomässig smärta behöver inte vara toxisk eller nedbrytande i sig, om situationen
hanteras på ett konstruktivt sätt, skriver Frost. Han menar att ett agerande för att
förändra situationen, utifrån förståelse och medkänsla, kan skapa livsenergi och
handlingskraft istället för stress och ohälsa. Det finns alltså möjligheter att i käns
lomässigt svåra situationer agera på ett sätt som skapar livsenergi och hälsa, skriver
Frost.
”The positive news in this theory of emotions and their effects and consequences
for people in organizations, is that pain dealt with in a healing and constructive
way can be energizing and strengthening rather than toxic and draining.” (Frost
2003/2007:12)
Frost definierar konceptet toxin handling som hanteringen av de processer och
interaktioner som dränerar förtroende, självkänsla och hälsa. De involverar ofta
nedbrytande eller diskriminerande arbetsrelationer och maktutövning i olika for
mer. Forskning har visat hur sådana interpersonella processer dränerar människors
självkänsla och självbilder. Det skapar ett behov av identitetsarbete för att reparera
upplevda skadliga effekter på den personliga identiteten och självbilden och bemöta
det som uppfattas hota självbilden eller självkänslan (Dutton 2003). De personer
som intervjuades i Frosts studie berättade hur de hanterade denna typ av processer i
organisationer och hur slitsamt de upplevde det arbetet. De kände sig ofta ansvariga
för andras känslomässiga välbefinnande i organisationen och beskrev hur de försökte
hjälpa andra genom att lyssna, visa medkänsla och försöka förändra den situation
som upplevdes som problematisk.
De vanligaste källorna som nämndes i intervjuerna var chefers agerande och
attityder, policy och praktik i organisationer, organisationsförändringar, samt kriser
eller traumatiska situationer som uppstod. Källorna beskrevs som oförutsedda kon
sekvenser av agerande och förändringar eller som ett medvetet agerande i syfte att
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tillfoga andra skada eller svårigheter. Det mer medvetna agerandet inkluderade verbal
och psykisk misshandel på arbetsplatsen, ett respektlöst agerande, hämndaktioner,
mobbing, konstant kritik, offentlig förödmjukelse och medveten diskriminering
som skadade människor på olika sätt.
”This insensitivity to others (consciously or otherwise) is an all-too-common trait
among people who hold high levels of power and influence, where the name of the
game is surviving, prospering, and acquiring control.” (Frost 2003/2007:56)
Enligt intervjupersonerna i Frosts studie ledde detta till starka känslomässiga reaktio
ner som rädsla, ilska, motvilja, förvirring och försvarsreaktioner, till exempel beslutet
att lämna organisationen. Detta gällde både personer som har varit direkt involverade
i och personer som har bevittnat dessa situationer. Frost (2003/2007) refererar till
Fieldman (2002) som visar på risker för hälsa och välbefinnande för människor som
arbetat i miljöer där verbal och psykisk misshandel var vanligt förekommande på
arbetsplatsen.
Det som påverkade den känslomässiga och fysiska hälsan mest negativt för de
personer som klev in i dessa processer för att transformera dem och hjälpa andra, var
situationer som relaterade till organisatoriska system och maktstrukturer, samt chefer
som agerade respektlöst och diskriminerande. Andra riskfyllda situationer på arbets
platser är, enligt Frost, när det finns högt uppsatta mål utan tillräckliga resurser för
att nå dem, och dubbelbindningar när det inte spelar någon roll vad medarbetarna
gör, det blir negativa resultat i alla fall. De som agerade som fredsmäklare eller som
en buffert mot negativa effekter i dessa situationer kallar Frost för toxin handlers.
Han menar att det är viktigt att belysa dessa processer eftersom det krävs arbete,
kompetens och resurser för att transformera ilska, sorg, beskvikelser, oro eller stress i
organisationen. Det arbetet tilldelas sällan resurser eller belönas internt.
”Handlers burn out because the work of handling emotional toxins is dangerous.
Handlers don’t have the training, equipment, or support to help them safely process
all the pain of others that comes their way.” (Frost 2003/2007:105)
Under den tid Frost arbetade som institutionschef vid universitetet ägnade han en
stor del av sin tid till att lyssna på människor som var upprörda, ibland på grund av
arbetsrelaterade situationer och ibland på grund av något annat. Dessutom var han
som en del av ledningen för institutionen ofta själv en aktör i dessa skeenden som
skapade stress eller oro för kollegor. Han beskriver hur han ibland tog på sig andras
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smärta och bar runt på den under resten av dagen. Detta hände särskilt när han själv
kände sig i någon mån ansvarig för hur en viss situation hade utvecklats, som andra
tolkade som smärtsam eller stressande. Efter fyra år som chef för institutionen var det
svårare och svårare att komma tillbaka i balans varje dag, skriver han. Att kalla detta
för hantering av toxiska situationer belyser och förklarar hur det kan skapa mentala,
emotionella och fysiska nedbrytande processer om detta arbete pågår för länge och
för intensivt utan möjligheter till vila eller återhämtning.
I ett forskningsprojekt som studerade chefer från flera länder som deltog i en
ledarskapsutbildning vid universitet fann Frost och hans forskargrupp att många av
cheferna berättade om liknande händelser och situationer i sina respektive organi
sationer (Frost 2003/2007). Deras berättelser handlade om andra chefers agerande,
organisationsförändringar, och andra situationer, som tolkades som svåra och smärt
samma att hantera eller agera i. Flera chefer beskrev att de försökte hantera dessa
processer i organisationen. Ett samband som forskargruppen fann var att personer
som försökte hantera dessa processer ibland orsakade ytterligare toxiska processer,
eftersom de påverkades så mycket att de började agera på ett sätt som andra upplevde
som en källa till ytterligare smärta och svårigheter.
Utifrån min vetenskapsteoretiska utgångspunkt skapas vår upplevelse av verklig
heten i den kulturella och intersubjektiva meningsskapande process som vi är en
del av. Som sociala aktörer socialiseras vi in i ett visst sammanhang och samhälle.
Vad som uppfattas som svårt, emotionellt smärtsamt eller tabu kan därför beskrivas
som en del av hur vi konstruerar oss själva som individer och de relationer och sam
manhang vi är en del av, samt vad som definieras som önskvärt och inte önskvärt i
dessa sammanhang. Hur vi skapar mening i det som sker runt omkring oss och hur vi
är en del av detta sker på många nivåer samtidigt. Jag menar därför att det är viktigt
att diskutera den sociala konstruktionen av den individuella identiteten för att förstå
människors känslor och handlingar i organisationer.
Tolkningsprocesser och meningsskapande av händelseförlopp sker på många
nivåer samtidigt. Både medvetna och omedvetna processer interagerar; kognitivt,
emotionellt och fysiologiskt (Whitmore 2004). Hur dessa processer interagerar
och kommer till uttryck påverkar individuella och kollektiva upplevelser av hur
känslomässigt laddade och potentiellt dramatiska eller nedbrytande situationer
uppstår. Konstruktioner av professionella identiteter och maktrelationer kommer att

34

ha betydelse för hur dessa upplevda verkligheter skapas. Ett exempel är det obehag
som kan upplevas när situationer som involverar känslomässig sårbarhet eller rädsla
synliggörs. I den intersubjektiva, relationella konstruktionen av den professionella
ledaridentiteten, kan detta tolkas som ett uttryck för svaghet snarare än styrka efter
som sårbarhet kan associeras med underordning. Som nämnts tidigare var de chefer
Frost intervjuade i sitt forskningsprojekt medvetna om att den typen av upplevt
toxiska processer utspelade sig i organisationen, men de var ofta ovilliga att ta upp
det till öppen diskussion i organisationen av rädsla för att framstå som svaga eller
bryta mot ett organisatoriskt tabu.
”The discussion of emotion and pain in work situations tends to be seen as ’weak’ or
’soft’, leaving those who do see it – and help to resolve it – with their mouths shut
and their heads down.” (Frost 2003/2007:13)
Den här typen av relationellt arbete och synliggörandet av känslor som rädsla, oro
eller sorg konstrueras som svaghet, skriver Fletcher (1999/2001:92). ”Leaders too
often equate emotions and emotionality with weakness, something to be dismissed
or even ridiculed, or both.” I de organisationer hon har studerat är det sällan arbetet
tilldelas särskilda resurser i tid eller pengar, och det är sällan det synliggörs som en
kompetens eller ett sätt att ge sin karriär en skjuts framåt. Detta leder till att det
arbetet undervärderas av alla inblandade och även om det pågår, osynliggörs det i
organisationen, menar Fletcher. Hon problematiserar också praktiken i organisa
tioner där könsmärkningar av yrkesidentiteter, handlingar och uttryckssätt skapar
olika typer av scenarier för män och kvinnor. Fletcher analyserar vad som värderas
och belönas som ledarskap bland ingenjörer i sin studie och visar att punktinsatser
för att lösa de akuta problem som uppstod var en säker synliggörare och karriärväg
i organisationen. Att arbeta förebyggande och se till att de akuta problemen inte
uppstod sågs däremot inte som en merit eller kompetens och ledde inte heller till
fortsatt karriär. Det relationella arbete som ingick i detta osynliggjordes därmed.
Jag har gett presentationen av Frosts forskning stort utrymme eftersom den
beskriver ett mönster som tydligt framkommer i min analys av de berättelser om
ledarskap som presenteras i avhandlingen. I analysen av unga ledares konstruktioner
av ledarskap diskuterar jag intervjupersonernas meningsskapande kring ledarskap
som interaktion och handling i svåra situationer. Utifrån den analysen gör jag sedan
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en fördjupad tolkning av hur de unga ledarna beskriver olika förhållningssätt i dessa
scenarier. I den analysen använder jag även de begrepp och modeller jag presenterar i
kapitel fyra. Detta är ett av avhandlingens bidrag som jag menar utvecklar de teorier
jag har presenterat ovan.

Betydelser av konstruktiv och destruktiv interaktion
Dutton (2003) har utvecklat begreppen high quality connections och corrosive connections för att beskriva och förklara hur livsenergi och handlingskraft skapas respektive
dräneras av och i relationer, möten och kontakter mellan människor. Hon menar att
detta är en central dimension i organisering av all typ av kollektiv handling. Dutton
och Ragins (2007) skriver att de delar den syn som blivit alltmer tongivande inom
ledarskapsforskningen: att studier av relationer mellan människor är centrala för att
förstå organisering av arbete och skapandet av formella organisationer. Quinn och
Dutton (2005) skriver att organisationer kan ses som koordinerad energi. Genom
interaktion och konversation upplever människor processen att koordinera sitt a rbete
med andra som antingen energigivande eller dränerande. I följande text fördjupar jag
diskussionen av de begrepp Dutton utvecklat för att beskriva och analysera samban
det mellan livsenergi, handlingskraft och upplevda relationer i organisationer. Hon
har skapat dessa begrepp för att belysa de två aspekter av interaktion, som hon menar
har störst effekt på människors upplevelse av energi och välmående. Det finns tydliga
paralleller mellan Duttons teori och Frosts begrepp och hon refererar även till Frosts
teoriutveckling om toxiska processer i organisationer. Jag väljer därför att inkludera
även Duttons begrepp i min analys av hur unga ledare konstruerar ledarskap och sina
erfarenheter som ledare i organisationer.
Dutton (2003) definierar en high quality connection, som en interaktion där båda
parter upplever att den ger positiv energi och skapar handlingskraft. Dessa inter
aktioner kännetecknas av ett ömsesidigt förtroende, respekt och ett aktivt engage
mang. Dutton menar att detta leder till att människor känner sig mer engagerade,
öppna, kompetenta och levande. Det behöver dock inte vara en djupare kontakt,
personlig kännedom eller en längre relation. Även ett email eller ett kort möte kan
skapa dessa effekter. Jag översätter det begreppet till en konstruktiv interaktion. Den
andra typen av interaktion hon definierar kallar hon för en corrosive connection, vilket
jag översätter till en nedbrytande eller destruktiv interaktion. Den kännetecknas av
misstänksamhet och brist på respekt eller hänsyn till den andra människans värde och
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integritet. Konsekvensen kan bli att interaktionen bryter ner människors självkänsla
och upplevelsen av att vara kompetent eller värdefull. Det kan i sin tur påverka
människors lärande, initiativtagande och välbefinnande i organisationer negativt,
skriver hon.
Dutton definierar energi som en känsla av handlingskraft. Ökad energi känns som
entusiasm och reducerad energi som en minskad handlingskraft. Enligt Fredrickson
(2002) kan olika typer av interaktioner leda till positiva respektive negativa spiraler
i interaktioner. Människor som upplever konstruktiva interaktioner känner större
energi och ökad glädje, kärlek och intresse, vilket i sin tur skapar en potential för mer
konstruktiva interaktioner med andra. Omvänt så kan en nedbrytande interaktion
dränera livsenergi och leda till att människor vänder sig inåt och bryter kontakten,
som ett försvar och för att skapa mening i situationen. Om den här typen av interak
tion varar under en längre tid kan den hota människors upplevelse av den egna
identiteten, självbilden och självkänslan. Dessa processer leder ofta till att mer tid
och energi ägnas åt att reparera och rekonstruera upplevelsen av den individuella
identiteten och självkänslan. Det liknar de scenarier som Frost beskriver som toxiska
situationer och toxiska relationer eller interaktioner (Frost 2003/2007). Hur de tol
kas och vilka förhållningssätt som dominerar i olika situationer kommer att påverka
vilken effekt de får. I dessa situationer i arbetslivet inkluderar vanliga mönster ökade
nivåer av stress och oro, frustration, ilska, alienation, depression och känslomässig
utmattning (Tepper 2000:178–190). Genom de negativa spiraler som kan skapas
i dessa scenarier kan destruktiva interaktioner få konsekvenser långt bortom den
initiala interaktionen. Dutton (2003) refererar till Robinson och O’Leary (1998)
som visar hur detta kan påverka kulturen i en organisation och normalisera, eller
till och med uppmuntra, nedsättande eller diskriminerande sätt att interagera med
andra.
Fineman (2006b) kritiserar användningen av positiv psykologi inom organisa
tionsteorin. De teorier som kallas för positive psychology ligger till stor del till grund
för Duttons utveckling av positive organizational research och hennes begrepp ovan.
Fineman är kritisk till en oreflekterad reproduktion av värderingar och maktrela
tioner som kan osynliggöras i dessa teorier. Jag anser liksom Fineman (2006b) att
det är möjligt att utveckla de teorier som bland andra Dutton presenterar. Jag har
därför valt att göra en socialkonstruktionistiskt inspirerad översättning av dessa
begrepp. Användningen av dessa begrepp kan synliggöra frågor som: konstruktiv
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eller destruktiv, för vem och varför. Maktrelationer som annars kan tas för givna eller
osynliggöras blir därmed tydligare, genom att de kan problematiseras utifrån dessa
frågor.
Jag har valt att översätta och samtidigt utveckla Duttons begrepp med termerna
konstruktiv och destruktiv, eller nedbrytande, interaktion. De ligger i linje med den
vetenskapsteoretiska utgångspunkten i den här studien. Eftersom jag analyserar hur
intervjupersonerna definierar ledarskap i deras eget meningsskapande kring vad som
händer i organisationer är det problematiskt att dela upp världen i positivt och nega
tivt redan på ett analytiskt och teoretiskt plan (eller high quality respektive corrosive).
Den värderingen gör intervjupersonerna i sina berättelser i den här studien och jag
diskuterar deras värderingar i min analys av deras berättelser om ledarskap.
Dutton nämner makt som en viktig dimension i interaktioner i organisationer,
men hon utvecklar inte en kritisk teori kring hur makt konstrueras i och genom
interaktioner. Jag vill som sagt bidra till en utveckling av teorierna genom att inklu
dera detta, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv. En dynamik som belysts
kring ledarskap som maktrelation i organisationer är den implicita konstruktion av
beroende som detta kan innebära för medarbetare i organisationer (Alvesson 1998).
Skapandet av ett sådant beroende kan även bidra till att en reproduktion av sociala
maktstrukturer eller mönster i maktrelationer. Det synsättet ligger i linje med Ackers
(1990) analys av organisationer som system som både reproducerar och legitimerar
sociala maktstrukturer, framför allt baserade på kön, klass och etnicitet. Även Gergen
(1994/1999) för ett liknande resonemang när han problematiserar hur kunskap kon
strueras ur ett maktperspektiv: vem som anses äga kunskapen och vem som därmed
inkluderas, respektive exkluderas eller marginaliseras i samhället. Sociala mönster i
maktrelationer har därmed en inverkan på konstruktionen av kunskap som uttryck
av makt, vilket kan återskapa dominerande definitioner av sociala hierarkier.

Känslor som instrument för medvetandet
Finns det positiva och negativa känslor, som en del organisationsforskning menar?
Inom positiv psykologi är strävan att studera upplevt positiva tillstånd och hur de
kan främjas, medan en stor del av psykologin tidigare har studerat upplevt negativa
tillstånd och försökt förklara dessa. Som nämnts ovan är Fineman (2006b) kritisk till
att positiv psykologi översätts till organisationsteori på det sätt till exempel Dutton
och Ragins (2007) förespråkar när de presenterar begreppet positive organizational
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scholarship. Fineman (2006b) startar därför en debatt utifrån kritisk organisations
teori om vad som är positivt och negativt, vilka känslor som kan kallas positiva
respektive negativa, samt av vem och i vilket sammanhang.
Jag tar även en annan utgångspunkt i psykologisk teori. Den teorin säger att
känslor är varken positiva eller negativa, ur ett analytiskt perspektiv. De är både en
del av medvetandet och ett instrument för medvetandet, enligt Assagiolis modell
(Whitmore 2004, Parfitt 2003, Hardy 1987/1996). Känslor kan därför beskrivas
som både energi och information. Den personliga upplevelsen och reaktionerna till
olika känslor kommer naturligtvis fortfarande att vara värdeladdade. Glädje upplevs
ofta som positivt medan ilska eller rädsla vanligen upplevs som negativt. Detta är
dock en del av en upplevelse, inte en teoretisk uppdelning. Whitmore förklarar sin
teori om känslor som en del av medvetandet på följande sätt:
”Emotions are neither good or bad, they just are. ’Negative’ feelings such as depres
sion, anger or despair are often an appropriate response to a particular life circumstance.” (Whitmore 2004:29)
Hur dessa känslor upplevs, tolkas och uttrycks, respektive inte uttrycks, är en del
av den kulturella konstruktionen av verkligheten i ett visst samhälle, vid en viss
tidpunkt. Jag inledde det här kapitlet med att presentera min utgångspunkt: att
känslor skapas genom interaktion i ett socialt konstruerat sammanhang. Som ett
signalsystem och ett uttryck för interaktioners dynamik och skapandet av makt
relationer, blir känslor även intressanta att studera som ett uttryck för hur makt
konstrueras i organisationer. Socialt konstruerade, kulturella definitioner av vad som
accepteras, värderas, inkluderas och belönas, respektive vad som måste exkluderas
eller nedvärderas i form av känslomässiga upplevelser och uttryck, skapar gränser för
den personliga identitetskonstruktionen och presentationen. Det kan påverka vilka
delpersonligheter som inkluderas i den professionella identiteten och vilka delar som
undertrycks i det omedvetna. De påverkar därmed framtiden ur den positionen,
snarare än i det medvetna.
Enligt de unga ledare som jag har intervjuat i den här studien är händelser
eller situationer som illustrerar ledarskap fyllda av intensiva känsloupplevelser och
uttryck. Samtidigt tillåter inte identitetsmallarna för den professionella ledaridenti
teten vissa uttryck, som rädsla, sårbarhet eller andra känslor som associeras med en
underordnad position eller brist på kontroll. En ledare förväntas till exempel sprida
trygghet i ett rum, inte osäkerhet, som en intervjuperson säger. Jag utvecklar den
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analysen i kapitel sju, åtta och nio, men innan vi stiftar bekantskap med de unga
ledarna och deras berättelser presenterar jag i nästa kapitel de begrepp och de teorier
jag använder från psykologisk teori. Den teorin används för att fördjupa analysen
av hur de unga ledarna beskriver sina erfarenheter av att arbeta i organisationer. I
kapitel fyra fokuserar jag på en teori om identitetskonstruktioner, som har utvecklats
av Assagioli (1965/2006) och vidareutvecklats av Whitmore (2004). De beskriver en
modell för hur skapandet av individer som sociala aktörer, genom mellanmänskliga
relationer och interaktioner, kan förstås.
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4 Identitetskonstruktioner
Det här kapitlet handlar om skapandet av individuella identiteter och handlings
mönster. Det handlar också om meningsskapande processer i interaktioner mellan
människor. Jag inkluderar dessa teorier och modeller för att fördjupa analysen
av de interaktioner och scenarier som de unga ledarna beskriver som ledarskap i
praktiken. Assagioli (1965/2006, 1974/2010) har utvecklat en modell för individers
identitetskonstruktioner som inkluderar begrepp som jaget, delpersonligheter, det
medvetna och det omedvetna. Dessa begrepp används för att beskriva processer
som skapar intrapersonella mönster och mallar för meningsskapande och verklig
hetskonstruktioner. Assagioli beskriver dessa processer som en interaktion mellan
det medvetna och det omedvetna. Han influerades av flera pionjärer inom teoriut
veckling kring medvetandets utveckling och konstruktioner av det omedvetna som
begrepp, till exempel Janet, Freud, Adler och Jung. Vissa av de begrepp de utvecklade
inkluderades i Assagiolis teoriutveckling (Whitmore 2004). Assagioli (1965/2006)
betonade själv att modellen ger en förenklad bild av komplexa, flerdimensionella,
och ständigt pågående processer i medvetandet, och att han presenterade sin teori
som ett hjälpmedel för att vidareutveckla kunskap om människan. Dessa modeller
och begrepp har senare vidareutvecklats av bland andra Whitmore (2004), Hardy
(1987/1996), Firman och Gila (2002), samt Parfitt (2003). Den här presentationen
bygger främst på deras utveckling av Assagiolis teori. Jag använder teorin för att
analysera identitetsskapande och interaktioner i de unga ledarnas berättelser, samt
för att belysa betydelsen av känslor som instrument för medvetandet. Här följer en
kort översikt av några av de begrepp som används för att beskriva individuella och
relationella identitetskonstruktioner.

Jaget och självet
Det individuella medvetandets utveckling och människans kreativa potential är
viktiga utgångspunkter i den här teorin. Begreppen jaget och självet används för att
beskriva det individuella medvetandet och dess kreativa potential. Jaget definieras
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som ett centrum av medvetande och intention i personligheten. Självet definieras
som en individuell källa till kreativ potential och upplevelser av djupare mening och
värde i livet (Hardy 1987/1996). Jaget är alltså ett centrum i den individuella person
ligheten. Konstruktionen av personligheten beskrivs som en interaktion mellan olika
delpersonligheter, och dessa både skapas och förändras över tiden. Delpersonligheter
kan lite förenklat beskrivas som uttryck för stabila mönster av verklighetsuppfatt
ning, vilja och handling. Personligheten, eller kärnpersonligheten, definieras som en
samling av de mest dominerande delpersonligheterna (Whitmore 2004). Begreppet
kärnpersonlighet kan leda tanken till en stabil personlighet med en definierad upp
sättning egenskaper och beteenden. Jag använder istället begreppen identitet eller
identitetskonstruktion för att beskriva utvecklingen av personligheten som en för
änderlig samling delpersonligheter. Begreppet individuella identitetskonstruktioner
synliggör att skapandet av individuella identiteter, självbilder och personligheter ses
som en ständigt pågående process.
Lawrence och Suddaby (2006) diskuterar begreppet identitet som en central
byggsten i skapandet av institutioner, där identitet används för att beskriva rela
tionen mellan en aktör och det fält som den agerar i. De tar särskilt upp begrep
pet identitet utifrån utvecklingen av yrken och professionella identiteter. I det här
kapitlet fokuserar jag på teori om hur individuella identiteter skapas eftersom ett
av de tidigaste resultaten i min analys av unga ledares ledarskapsberättelser var att
deras identitet, både som ledare och som privatpersoner, framstod som ett viktigt
tema i berättelserna. De beskriver bland annat hur identiteter tillskrivs olika aktörer i
interaktioner mellan människor i organisationer. Även betydelser av känslor i mellan
mänskliga interaktioner kom snart att framstå som ett viktigt tema i berättelserna.
Med hjälp av de teorier jag presenterar i det här kapitlet går det att fördjupa analysen
av identitetsskapande och känslor i mellanmänskliga interaktioner. Den teori Assa
gioli utvecklade är samtidigt mindre välkänd än de teorier som utvecklades av hans
samtida pionjärer inom psykologin, som Jung eller Freud. Assagioli (1965/2006)
utvecklade sin teori utifrån en kritik av Freuds antaganden om människan. Vissa
begrepp från den psykodynamiska utvecklingen inom psykologin har inkluderats i
Assagiolis teori (Whitmore 2004, Firman och Gila 2002). Dessa teorier utgår dock
från olika grundläggande antaganden om människan och hennes kreativa potential.
I syfte att tydliggöra dessa skillnader har Assagiolis teoriutveckling även kallats för en
psykologi med själ (Hardy 1987/1996).
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Jaget och delpersonligheter
Individen utvecklas i interaktion med sin omgivning. Genom denna interaktion
skapas mönster för bland annat perception, meningsskapande, reaktioner och
agerande. Enligt Assagioli kan personligheten beskrivas som ett uttryck för inlärda
roller och mönster för kognitiva, emotionella och fysiska tolkningar av verklighe
ten. Personligheten innefattar även mönster för meningsskapande och handling i
relation till omgivningen (Whitmore 2004). Dessa mönster ingår som medvetna
och omedvetna delar i personligheten. Stabila och sammanhängande mönster kallas
delpersonligheter. Varje delpersonlighet kan beskrivas som ett eget, specifikt mönster
för perception, förståelse och meningsskapande. Kärnpersonligheten används som
begrepp för att definiera den samling av delpersonligheter, som vid en viss tidpunkt
utgör den dominerande delen av den medvetna personligheten. Jag kommer i det
följande att använda begreppet personlighet i betydelsen en individuell identitets
konstruktion. Kärnpersonlighet anser jag är problematiskt som begrepp, som jag
nämnde tidigare. Det kan tolkas som att det står för en djupare eller mer essentiell
del av personligheten, vilket är missvisande. Jag kommer fortfarande att använda
begreppet delpersonligheter eftersom det är ett överskådligt och enkelt sätt att tala
om stabila mönster för perception, meningsskapande och handling. Personligheten
är stadd i ständig förändring genom att nya delpersonligheter skapas och de som
har utvecklats kan förändras över tiden. Relationen mellan de delpersonligheter
som dominerar, respektive de som står i bakgrunden, vid en viss given tidpunkt kan
också förändras. Jag menar därför att en individ, en personlighet eller en individuell
identitet är begrepp som alla beskriver uttryck av medvetandet som förändras. Jag
använder dessa begrepp för att belysa både stabiliteten och förändringspotentialen i
de mönster som utvecklas över tiden.
Jaget definieras som ett centrum av medvetenhet och intention i personligheten.
Whitmore föreslår följande beskrivning av jaget som ett centrum i personligheten:
”There is in each individual an ’I’, an observing centre of awareness and volition
which transcends psychological identity. […] The experience of being centred can
create inner freedom and open us to more of our creative potential.” (Whitmore
2004:55)
Jaget brukar beskrivas som observatören eller den som upplever, inte innehållet i
observationer eller upplevelser. Ur ett konstruktionistiskt perspektiv skulle man
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kunna säga att jaget är den del av det individuella medvetandet som konstruerar verk
ligheten, inte innehållet i en skapad verklighet. Whitmore skriver att en identifiering
med jaget kan skapa en upplevelse av inre frihet och kreativ potential. Upplevelser av
mening och värde, kärlek och kreativitet beskrivs som en del av självet. En medveten
kontakt mellan jaget och självet leder därför till en ökad känsla av syfte, mening,
kärlek och kreativitet, eftersom detta är några av de kvaliteter som definierar självet.
Skapandet av individuella identiteter och roller sker i interaktionen mellan det
personliga medvetandet och omgivningen. Genom denna interaktion sker en inlär
ning av värderingar, betydelser av, och mönster för, roller och identiteter, agerande
och reaktioner. Över tiden definieras gränser för vad som är tillåtet eller inte tillåtet,
önskvärt eller inte önskvärt och vad som accepteras respektive inte accepteras. Denna
utveckling inkluderar även konstruktioner av könsmärkta identiteter och handlingar.
En stor del av inlärningen sker omedvetet genom bland annat imitation av andra
(Hardy 1987/1996). De mönster för perception, meningsskapande och handling
som utvecklas till överlevnadsstrategier kommer sedan att influera hur individen
uppfattar sig själv och interagerar med andra (Whitmore 2004). Detta kan jämföras
med Berger och Luckmanns (1967) teori om hur verklighetskonstruktioner interna
liseras i socialiseringsprocesser.
Utveckling av dessa mönster för perception, meningsskapande och handling kan
ske genom ett medvetet arbete som syftar till att identifiera, inkludera och integrera
olika delpersonligheter (Whitmore 2004). Detta innefattar både delpersonligheter
som ingår i den medvetna personligheten och de som har exkluderats ur det indi
viduellt medvetna till det omedvetna. I detta förändringsarbete liknas delperson
ligheterna ofta vid en orkester där jaget är dirigenten. Det är vanligt att en eller ett
fåtal av de mest dominerande delpersonligheterna har tagit över dirigentrollen och
bestämmer hela repertoaren. Detta belyser dominerande förhållningssätt till livet
och mönster för meningsskapande, handlingar och interaktioner. Att vara helt iden
tifierad med en eller ett fåtal delpersonligheter leder till en begränsad handlingsfrihet
och repertoar av uttryck och förhållningssätt i interaktioner med omgivningen. Att
bli medveten om denna identifiering kan bidra till en större frihet att välja mellan
olika förhållningssätt och möjliggöra förändringar av dominerande mönster och
delpersonligheter. Det kan även öka förmågan till en medveten identifiering med
jaget. Styrkan i mönster som utvecklats till dominerande delpersonligheter och
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överlevnadsstrategier kan därmed minska, vilket även möjliggör en förändring av
dessa mönster.
Jag definierar en överlevnadsstrategi som förhållningssätt och reaktionsmönster,
vilka aktiveras i situationer där en person känner sig otrygg, osäker, ifrågasatt eller
hotad på något sätt. Överlevnadsstrategier aktiveras alltså av rädsla. De delpersonlig
heter som ingår i, eller har utvecklats till, dominerande överlevnadsstrategier kan ta
över i situationer som upplevs som hotfulla eller skrämmande. När det sker försvåras
centreringen av medvetandet i jaget och den medvetna intrapersonella kontakten
mellan jaget och självet. Jaget som ett centrum för medvetna val i meningsskapande
och handling kan därför försvagas i dessa situationer. Genom att öka jagstyrkan,
som den medvetna upplevelsen av jaget, kan överlevnadsstrategiernas repetitiva
reaktionsmönster förlora lite av sin makt över personen. Utifrån jaget som ett centrum
för medvetande och intention blir valmöjligheterna i agerande och förhållnings
sätt större, eftersom en större repertoar av delpersonligheter blir tillgänglig. Enligt
den här modellen är en av grunderna i en sådan process att etablera en medveten
kontakt mellan jaget och självet. Upplevelsen av denna kontakt kan stärkas genom
interaktioner som utgår från villkorslös acceptans och respekt. En sådan omgivning
kallas för ett external unifying centre eller ett externt enande centrum (Whitmore
2004:21). Genom relationen till ett externt enande centrum stärks upplevelsen av en
intrapersonell empatisk kontakt mellan jaget och självet. Med tiden kan ett intraper
sonellt enande centrum, ett internal unifying centre, utvecklas (ibid.: 22).
En upplevelse av motsatsen i relation med en icke-empatisk omgivning skapar
en känsla av att kontakten mellan jaget och självet bryts. Det skapar känslor av att
vara värdelös eller isolerad från relation. Den upplevelsen skriver Firman och Gila
(1997, 2002) upplevs som ett hot för den individuella existensen. För att avvärja
det hotet och dölja inre osäkerhet skapas en överlevnadspersonlighet. De skriver att
överlevnadspersonligheten utvecklas genom en anpassning till uttalade och outtalade
gränser för vilka uttryck av exempelvis känslor och tankar som accepteras i interak
tionen med omgivningen. Överlevnaden står i fokus och de mönster som utvecklas
drivs och aktiveras av rädsla. De mönster eller inlärda program som utvecklas, bildar
dominerande överlevnadsstrategier utifrån de psykologiska kontrakt som indivi
den skapar i relation till omgivningen. Detta påverkar sedan både självbilder och
dominerande förhållningssätt till andra. Detta beskriver hur kulturellt definierade
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konstruktioner av känslor som instrument för medvetandet kan utvecklas, som till
exempel det psykologiska kontraktet att inte känna.
”Our experience of self and other is unified around the learnings, injunctions and
myths by which we survive […] for example ’Don’t feel’, ’Don’t voice your needs’
and ’Be Perfect’.” (Firman och Gila 2002:48)
Identifiering av olika delpersonligheter sker genom att lära känna dess uttryck och
mönster för perception, meningsskapande och handling, eller förhållningssätt till
omgivningen. Enligt (Whitmore 2004:87) utvecklas delpersonligheter som ett sätt
att möta grundläggande behov eller drivkrafter. Kärlek och vilja beskrivs som de
mest grundläggande drivkrafterna eller behoven i Assagiolis modell. Kärlek relateras
till acceptans och tillhörighet, samt behovet av kärleksfulla relationer. Vilja relateras
till ett behov av att påverka, styra eller kontrollera omgivningen. Jag kommer att
problematisera denna aspekt av teorin och visa hur den kan bidra till att återskapa
begränsande identitetskonstruktioner och självbilder, istället för att möjliggöra en
ökad handlingsfrihet och ett större utrymme för att förverkliga kreativ potential.
Framför allt kan den bidra till en reproduktion av könsmärkta, kulturella stereotyper
i den sociala konstruktionen av individuella identiteter och individer som sociala
aktörer. Därför diskuterar jag konstruktionen av kärlek och vilja som en dikotomi,
det vill säga antagandet om att antingen kärlek eller vilja är en drivkraft i utvecklingen
av individuella mönster för perception, meningsskapande och handling.

Det omedvetna och projektioner
Begreppet överlevnadsstrategi kan tolkas som ett medvetet handlande i syfte att
skapa en upplevelse av trygghet eller säkerhet. Jag vill därför betona att även omed
vetna mönster har en stor betydelse för utvecklingen av överlevnadsstrategier. Jag
kommer även att använda begreppet och metaforen manuskript i det omedvetna
för att beskriva den dynamik som skapas av emotionellt laddade kärnerfarenheter
i det omedvetna, och hur de påverkar framtida meningsskapande, reaktioner och
handlingar i interaktioner med andra människor. Detta illustrerar sambandet mellan
det omedvetna och det medvetna i meningsskapande och interaktioner.
Influerad av Jung inkluderade Assagioli både det kollektivt omedvetna och det
individuellt omedvetna i sin modell (Whitmore 2004). Det omedvetna beskrivs
utifrån tre delar i modellen: det lägre, mellan och högre omedvetna (Assagioli
1965/2006). Det omedvetna definieras av Whitmore (2004) som en dynamisk
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process av psykologisk aktivitet på samma sätt som i den medvetna personligheten.
Skillnaden är att dessa processer och deras innehåll ligger utanför vårt dagliga medve
tande. Begreppen det lägre, mellan och högre omedvetna speglar bland annat en tids
axel. Det lägre omedvetna definieras av det förflutna, mellannivån av det nutida och
det högre omedvetna handlar om framtida potential (Whitmore 2004). Jag kommer
inte att använda den detaljnivån i min analys och definierar därför det omedvetna
som allt som ligger utanför det medvetna, men med tyngdpunkt på de processer i
det förflutna som kallas för det lägre omedvetna i Assagiolis modell. Skapandet av
en hierarki i termerna högre och lägre anser jag leder tanken fel eftersom en hierarki
ofta associeras med en värdering, i betydelsen bättre eller sämre. Assagioli betonade
själv att hans modell endast var ett första försök att beskriva de komplexa processer
som utgör det mänskliga medvetandet och utvecklingen av en individ (Assagioli
1965/2006). Det är intressant att diskutera vidareutvecklingen av Assagiolis teori om
det omedvetna (se till exempel Parfitt 2003), men det ligger utanför syftet i den här
avhandlingen. Jag anser att modellen, på ett tillräckligt överskådligt sätt, illustrerar
hur omedvetna psykologiska processer påverkar tankar, känslor och handlingsmöns
ter i nuet, vilket möjliggör en fördjupning av min analys av unga ledares berättelser
om ledarskap.
Gränserna mellan det omedvetna och det medvetna är både permeabla och i
ständig förändring. Det omedvetna har bland annat utvecklats från tidigare smärt
samma eller skrämmande upplevelser och erfarenheter, som bidrar till utvecklingen
av överlevnadsstrategier. Även den mentala eller emotionella överlevnaden kan
upplevas som hotad och aktivera dessa mönster. På kort sikt kan individen uppleva
att dominerande överlevnadsstrategier sänker stressnivån och dämpar den rädsla som
aktiveras när den egna överlevnaden upplevs som hotad. Överlevnadsstrategier och
försvar kan också bidra till att upprätthålla gränser mellan det medvetna och det
omedvetna. Även om de upplevs som positiva på kort sikt, kan de bli till hinder i
utvecklingen på längre sikt. Firman och Gila (2002:28) refererar till Assagioli när
de förklarar att allt som placeras i det omedvetna fortsätter att påverka individers
utveckling och upplevelser av verkligheten: ”whatever is repressed returns later, and
often in disguise, to claim its due”. Genom att skapa en medvetenhet om tidigare
omedvetna mallar för perception, meningsskapande och agerande, och integrera
dem i den medvetna identitetskonstruktionen, skapas ett större handlingsutrymme
att välja förhållningssätt och agerande i olika interaktioner och scenarier. Detta kan
få betydelse i organisationer när ledare och chefer förväntas agera i emotionellt svåra
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situationer, som till exempel konflikter eller ekonomiska krissituationer. Dessa situa
tioner kan aktivera rädslan och därmed även tidigare inlärda överlevnadsstrategier.
Det i sin tur får betydelse för individers förhållningssätt och agerande i interaktioner
med andra.
Människor tenderar också att projicera delar av det omedvetna på omgivningen.
Det kan innebära projektioner av upplevda negativa och positiva aspekter, som inte
har inkluderats i medvetna identitetskonstruktioner. I intervjupersonernas berät
telser om ledarskap finns tydliga projektioner av makt och ansvar på sociala aktörer
som ledare och chefer. Två intervjupersoner säger även explicit att de får bära medar
betares projektioner av makt och ansvar. Jag inkluderar därför teori om projektioner
i det här avsnittet. Firman och Gila (2002) använder även begreppet överföring och
betonar betydelsen av den aktuella interaktionen i nuet för hur överföringar skapas.
Det handlar inte bara om en individuell projektion av det individuellt omedvetna
från tidigare upplevelser på en neutral yta. Överföringar innehåller även information
om den aktuella interaktionen, och om motsvarande överföringar från andra som
är involverade i interaktionen. Interaktioner iscensätts av alla inblandade aktörer.
Gränser som skapats mellan det medvetna och det omedvetna, samt kärnerfarenheter
som emotionell energi och som manuskript i det omedvetna, kommer att påverka
upplevelser av och förhållningssätt i interaktioner. Det förklarar även hur det som
inte har integrerats i den egna identitetskonstruktionen kan spela en stor roll i det
intersubjektiva skapandet av sociala aktörer i organisationer genom projektioner. Ett
exempel är de projektioner av makt eller allsmäktighet som Gabriel (1997) diskuterar,
när han analyserar unga praktikanters möten med högsta chefen i organisationen. En
tolkning av hur dessa projektioner uppstår utifrån min teoretiska referensram skiljer
sig dock från den tolkning Gabriel gör i sin artikel, vilken till viss del kan sägas
reproducera könsmärkta stereotyper. Jag diskuterar könsmärkning av kvaliteter och
förhållningssätt längre fram i det här kapitlet.

Känslor och det omedvetna
Känslor och erfarenheter, som upplevs som negativa eller obehagliga, har en tendens
att undantryckas i medvetandet.
”Negative experiences do not sit quietly in the basement of our psyche. Repression,
suppression or denial of feelings creates emotional stress. The unconscious is not a
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bin of static past experience but rather a dynamic process of psychological activities
of which we are largely unaware.” (Whitmore 2004:8)
Varje situation som upplevs som problemfylld eller svårhanterlig har sin historiska
bakgrund och kulturella kontext. Det som förblir omedvetet i dessa kontexter har
fortfarande en påverkan, om än omedveten, på framtida händelser, förhållningssätt,
reaktioner och agerande. Det kommer därför att påverka skapandet av framtida
interpersonella interaktioner. Både varseblivning och meningsskapande kommer
därför att vara färgade av händelser och upplevelser i det förflutna. Upplevelser av
emotionellt dramatiska eller svåra händelser bidrar till utvecklingen av försvar och
överlevnadsstrategier. Dessa försvarsmönster eller överlevnadsstrategier har, som jag
nämnde tidigare, ett syfte genom att de begränsar stress och rädsla. På så sätt kan
de skapa en känsla av trygghet. Men de innebär samtidigt begränsningar i hand
lingspotentialen och personlighetens kreativa uttryck i framtida interaktioner med
omvärlden (Whitmore 2004, Firman och Gila 2002).
Firman och Gila (2002) skriver att det är erfarenheter som upplevs som en bruten
kontakt mellan jaget och självet som styr hur överlevnadspersonligheten skapas.
Överlevnadspersonligheten skapas med syftet att undvika liknande upplevelser
i framtiden, och den överväldigande rädsla som dessa upplevelser innebar i det
förflutna. Whitmore (2004) skriver att kontaken mellan jaget och självet återeta
bleras i relationer som karaktäriseras av villkorslös positiv uppskattning, acceptans
och ett inkluderande seende. Det inkluderande seendet kallas även för ett bifokalt
seende. Det beskriver processen att, utifrån acceptans och medkänsla, se utmaningar,
blockeringar, begränsande mönster eller konflikter i nuet, och samtidigt se en kreativ
potential i dessa utmaningar eller konflikter.
Denna definition liknar Duttons (2003) beskrivning av det som kännetecknar
en interaktion som skapar livsenergi, välmående och en ökad handlingskraft. En
förklaring till detta skulle alltså kunna vara att en sådan relation eller kontakt stärker
den intrapersonella kontakten mellan jaget och självet, som beskrivs som den interna
källan till kreativ potential, livsenergi, syfte och mening. Duttons definition av en
konstruktiv interaktion liknar alltså Whitmores (2004) definition av ett external unifying centre. Den dränerande processen i det Dutton kallar för corrosive connections
(som jag har översatt med begreppen nedbrytande eller destruktiva interaktioner)
kan liknas vid interaktioner där individen upplever ett avbrott i kontakten mellan
jaget och självet. Enligt Firman och Gila (2002) skapar detta starka känslomässiga
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och fysiska reaktioner av chock, rädsla eller stress. Dessa kan i sin tur aktivera över
levnadsstrategier och försvarsmönster, som kan bidra till de negativa spiraler Dutton
(2003) beskriver i sin forskning, och som då styrs av rädsla eller ilska.
Ilska kan ses som en känslomässig reaktion på upplevd maktlöshet. Det kan vara
en förklaring till varför den är en vanlig reaktion i de scenarier de unga ledarna i den
här studien beskriver, då de pratar om sina upplevelser av ledarskap som en maktrela
tion och de konstrueras som underordnade i den relationen. Ilska är även en av de
dominerande känslomässiga reaktionerna bland medarbetare i Maitlis och Oczeliks
(2004) studie av toxiska beslutsprocesser, som jag diskuterade i kapitel tre. När chefer
ignorerade medarbetarnas känslor och reaktioner kring anställningsbeslut i organisa
tionen skapades en emotionellt volatil kontext för liknande interaktioner i framtiden.
Utifrån Assagiolis modell kan denna process förklaras som att undertryckta känslor
skapar en emotionell laddning i det omedvetna (Whitmore 2004). Dessa känslor
kan aktiveras när något som uppfattas som en liknande situation iscensätts vid ett
senare tillfälle, vilket kan bidra till att inlärda förhållningssätt och reaktionsmönster
upprepas. Om den emotionella energin undertrycks i det omedvetna kan det bidra
till att liknande situationer undviks i framtiden. Maitlis och Oczeliks (2004) fann
också att medarbetare försökte att undvika liknande frågeställningar som riskerade
att skapa lika laddade situationer. De beskriver den processen som att en farozon ska
pades runt frågan. Detta kan också skapa en emotionellt volatil kontext för liknande
scenarier i framtiden, på det sätt som Maitlis och Oczelik beskriver, eftersom tidigare
undertryckta känslor då kan komma upp till ytan.
Det inkluderande eller bifokala seende som Whitmore (2004) diskuterar bygger på
en förmåga att se situationer eller mönster, som upplevs som svåra eller destruktiva,
utifrån ett vidare och mer inkluderande perspektiv. Detta kan illustreras med frågor
som: ’Vad är syftet här?’ och ’Vad finns det för potential i detta?’. Detta skiljer sig
från förhållningssättet att undvika eller undertrycka det som upplevs som problema
tiskt eller smärtsamt. Det senare är snarare en överlevnadsstrategi som grundas i en
rädsla för att möta smärta eller konflikter. Den emotionella smärtan eller konflikten
undertrycks då även i interaktioner med andra människor.
Att synliggöra och att skapa en medvetenhet om sådana känslor i interaktioner
med andra kan skapa en kanal eller förbindelse mellan det medvetna och det omed
vetna. Där kan de känslor eller minnen som exkluderats ur medvetandet komma upp
till ytan igen. Rädslan kan därför ses som en signal, som varnar för att en förbindelse
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mellan det medvetna och det omedvetna som har hållits stängd riskerar att öppnas.
Det är ett exempel på hur känslor kan beskrivas som instrument för medvetandet. En
vanlig överlevnadsstrategi är att förneka en verklighet som upplevs som smärtsam,
vilket till och med kan skapa något som kallas för blinda fläckar. Blinda fläckar bety
der att vi helt enkelt inte ser det som riskerar att återskapa en tidigare rädsla, även
om det finns mitt framför oss, på samma sätt som vi inte kan se föremål som hamnar
i den blinda fläcken i vårt synfält. Det är en överlevnadsstrategi som jag menar kan
ha en betydelse i de händelser och scenarier de unga ledare jag har intervjuat berät
tar om. Jag beskriver olika förhållningssätt i emotionellt svåra situationer i kapitel
nio, som handlar om hur ledare förväntas agera i, och hantera, sådana händelser i
organisationer.
Enligt Whitmore (2004) handlar ett inkluderande seende om att gå bortom de
symptom som upplevs som smärtsamma i en svår situation och se en potential för
transformation och utveckling utifrån ett större perspektiv. Det är betydligt svårare
att åstadkomma i praktiken än i teorin. Det är naturligtvis även ett normativt synsätt
på hur upplevda problem bör hanteras. Jag tycker ändå att det är intressant att ta
upp dessa begrepp eftersom det har vissa likheter med Duttons (2003) teori om
hur den upplevda kvaliteten i olika interaktioner kan bidra till att skapa positiva
respektive negativa spiraler i organisationer. Det relaterar även till min analys av hur
de unga ledare jag har intervjuat upplever och förhåller sig till de emotionellt svåra
situationer, som de menar att ledaren bär ansvaret att hantera.
Det är dock viktigt att betona att begreppen behöver översättas till en teori med
socialkonstruktionistisk grund för att passa in i min teoretiska referensram. Att prata
om ett seende kan vara problematiskt eftersom det kan tolkas som att det handlar
om att se en djupare eller mer sann verklighet, vilket kan vara svårt att förena med
social konstruktionism som vetenskapsteoretisk utgångspunkt. Jag använder därför
begreppet seende i betydelsen att det handlar om att se och förstå den verklighets
konstruktion som den andra personen upplever. Samtidigt fokuseras seendet på
potentialen i framtida verklighetskonstruktioner och på det förändringsarbete som
kan vara en hjälp för att nå dit. I arbete med människor i praktiken är min erfarenhet
att detta ofta innebär intensiva känslomässiga processer. Många forskare som har en
socialkonstruktionistisk utgångspunkt betonar betydelsen av kognitiva dimensioner
och språkets roll i skapandet av verkligheten (Fairhurst och Grant 2010, Czarni
awska 1997, Bruner 1986, Berger och Luckmann 1967). Språkliga och kognitiva
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konstruktioner är en viktig del av det sociala verklighetsskapandet. Jag vill dock,
som jag har nämnt tidigare, betona betydelsen av känslor i dessa processer. Att agera
i känslomässigt dramatiska eller svåra situationer och scenarier kan underlättas av
kunskap om känslor som instrument för medvetandet. Därför inkluderar jag Assa
giolis modell för att utveckla teori om samband mellan känslomässiga upplevelser i
interaktioner med andra och förhållningssätt i framtida maktrelationer.

Kärnerfarenheter
Whitmore (2004) refererar till Grof (1979) som använder begreppet kärnerfarenhet
(core experience eller coex) för att beskriva intensiva emotionella upplevelser i det
förflutna. Whitmore skriver att dessa upplevelser bildar mönster som återskapas
över tiden. Det beskrivs som den kreativa och organiserande potentialen i det
omedvetna. Jag menar därför att kärnerfarenheter även kan ses som manuskript i
det omedvetna. Dessa manuskript påverkar framtida interaktioner och upplevelser
av verkligheten genom att definiera mönster i meningsskapande, tankar, känslor och
agerande eller förhållningssätt i olika situationer. Det är viktigt att betona betydelsen
av den organiserande potentialen i det kollektivt omedvetna i användningen av den
här metaforen. Annars finns en risk att skapandet av olika scenarier uppfattas som
ett individproblem, eller att enbart en individ ses som ansvarig för intersubjektiva
konstruktioner av kollektiv handling. Enligt Whitmore skapas nutida och framtida
verkligheter utifrån de mönster som emotionellt laddade kärnerfarenheter bildar i
det omedvetna. Teorin utgår från ett antagande om en organiserande och struktu
rerande potential i det omedvetna. På grund av denna organiserande potential har
både positivt och negativt känslomässigt laddade kärnerfarenheter en tendens att
upprepas och iscensättas i nya sammanhang med nya aktörer. Jag tolkar det som
ett intersubjektivt meningsskapande som sker även på en omedveten nivå. Coex är
ett begrepp som används för att belysa mönster i dessa konstruktionsprocesser, med
syftet att skapa möjligheter för en förändring av de scenarier som upprepas över
tiden.
Det kan liknas vid ett drama som existerar som en potential i det omedvetna,
därför ser jag det som manuskript i det omedvetna. Enligt teorin kommer dramat
att upprepas till dess att det inkluderas i det medvetna och förlorar sin undertryckta
emotionella laddning. Det kan liknas vid en regissör i det omedvetna som finner
nya scener och nya aktörer och föreställningen kan börja. De aktörer som blir
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medspelare har utvecklat mönster och överlevnadsstrategier, som passar för rollen. I
interaktioner och relationer sker överföringar som speglar vad som pågår i relationen
i nuet samtidigt som de bygger på mönster som utvecklats i tidigare relationer i det
förflutna. Whitmore skriver att processen där tidigare mönster i relationer överförs
till nutida interaktioner även påverkar oss att skapa och välja nya relationer, utifrån
de interaktionsmönster vi upplevde under uppväxten.
”The phenomenon of transference […] also occurs in everyday life. We unconsciously
choose friends, mates, lovers and bosses who are likely to play assigned roles that as
a child we attributed to important people in our universe.” (Whitmore 2004:110)
Överlevnadsstrategier som har utvecklats i tidiga interaktioner får särskilt stor betydelse
i konstruktioner av makt och ansvar i relationer. Enligt Whitmore är ett sätt att bryta
mönster, som upplevs som negativa eller som hinder i interaktioner, att skapa möjlig
heter till reflektion och en ökad medvetenhet genom att ställa sig frågan: ”Am I in any
way colluding with, or supporting the repetition of negative patterns?” (Whitmore
2004:115). Detta förhållningssätt betonar medvetandets roll och betydelsen av det
fria valet i skapandet av interaktioner och relationer.

Kreativ imitation
I mötet mellan individen och omgivningen sker alltså en utveckling av olika
delpersonligheter och överlevnadsstrategier. Hardy (1987/1996) beskriver denna
inlärningsprocess som en interaktion mellan imitation och kreativitet. Jag använ
der dessa begrepp när jag analyserar den utveckling av de förhållningssätt i svåra
situationer, som intervjupersonerna i den här studien beskriver och reflekterar kring
som en viktig del av arbetet som chef eller ledare. All imitation kan beskrivas som
en tolkning och ett kreativt skapande, även om det sker omedvetet. Det nyskapande
element som jag kallar kreativitet ingår även i konstruktioner av den egna identite
ten. Existerande verkligheter skulle i annat fall endast reproduceras med nya sociala
aktörer som kopior av de föregående och inga förändringar skulle äga rum. Hardy
skriver till exempel:
”Lessons may be learned in a very different way from those intended – a deeply
rebellious spirit is quite as likely to emerge from a controlling childhood as is a
conforming spirit. So from the beginning of our lives we develop many aspects and
some of these will be more conscious than others.” (Hardy 1987/1996:35)

53

Denna teori betonar som sagt den kreativa dimensionen i människors medvetande
och den ständiga förändring som sker utifrån bland annat de motsägelser och kon
flikter som kan upplevas av individen. ”[H]uman beings are dynamic creatures, full
of contradictions, experiencing trouble, conflict and fear as well as joy, boredom
and satisfaction.” (Hardy 1987/1996:34) Dessa känslomässiga spänningar kan ska
pas både intrapersonellt, mellan olika delpersonligheter och olika behov och viljor
i mönster i personligheten, och interpersonellt, i skapandet av interaktioner med
andra människor. Denna utveckling är särskilt synlig hos barn och tonåringar i deras
ofta starka känslomässiga uttryck. Två av intervjupersonerna i mitt forskningsprojekt
som har erfarenhet av att arbeta som ledare med både barn och vuxna reflekterar
kring att skillnaden mellan barn och vuxna till viss del ligger i hur känslor uttrycks i
interaktioner, vilket enligt dem gör arbetet att leda vuxna svårare i många fall. Från
barn får de omedelbar och autentisk återkoppling när det gäller den känslomässiga
upplevelsen. Vuxna har lärt sig att skapa masker och fasader, säger de. Det kan tolkas
som uttryck för en utveckling av delpersonligheter och överlevnadsstrategier utifrån
kulturella normer och regler för emotionella uttryck i relationer. Det synliggör bety
delser av vad som bedöms som värdefullt, accepterat eller tillåtet av omgivningen
i sociala konstruktioner av känslor och känslomässiga uttryck, för utvecklingen av
professionella identiteter i organisationer.

Kärlek och vilja
Jag gör här en dekonstruktion av föreställningen om kärlek och vilja som en diko
tomi. Jag anser att den beskrivningen av förhållningssätt i interaktioner som bygger
på synsättet att antingen uttryck av vilja eller kärlek dominerar, utifrån de begrepp
som associeras med respektive kvalitet, riskerar att bidra till att återskapa stereotypa,
könsmärkta identiteter genom att kärlek associeras med kvinnlighet medan vilja
associeras med manlighet. Detta har även betydelse för hur ledarskap konstrueras.
Många av de begrepp som associeras med vilja i Whitmores (2004) uppdelning
används även av intervjupersonerna i den här studien när de berättar om ledarskap
i organisationer. Jag problematiserar därför konstruktionen av vilja som könsmärkt
manligt i Whitmores modell. Dessa konstruktioner kan även ses som vanliga före
ställningar om hur uttryck av individuella identiteter associeras med kvinnlighet
respektive manlighet.
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Tidigare forskning har synliggjort och problematiserat hur företagsledning och
chefskap konstrueras som manlighet (Wahl 1996). Om vilja könsmärks som manligt
eller uttryck för manlighet kan det få betydelse för insocialisering i stereotypa möns
ter i interaktioner mellan människor. Jag kommer att diskutera användning av makt
som uttryck av vilja, när jag analyserar det motstånd unga, kvinnliga ledare beskriver
att de möter när de utövar makt i organisationen. De beskriver bland annat hur de
möter ifrågasättande av den personliga och professionella identiteten när de driver
en fråga genom att använda sig av styrka, kraft, tuffhet, och öppen konfrontation i
organisationer. Flera av de kvinnor jag intervjuat i det här projektet berättar att de har
tillskrivits epitet som ”organisationsbroiler” eller ”enfant terrible” när de driver en
fråga i organisationen. Jag tolkar deras berättelser som uttryck för motstånd från ä ldre
medarbetare i organisationen, när de unga ledarna bryter mot patriarkala mönster i
maktrelationer. Tidigare forskning har visat att upplevelser av att vara ifrågasatt som
person i sitt arbete kan leda till att mer tid och energi går åt till självreflektion och
identitetsarbete för att återvinna självkänsla och självförtroende (Dutton 2003, Frost
2003/2007, Dutton och Ragins 2007). Sådana interaktioner och relationella eller
intersubjektiva identitetskonstruktioner kan alltså få konsekvenser i organisationer.
En könsmärkt beskrivning av kärlek och vilja kan bidra till att återskapa begrän
sande, stereotypa identitetskonstruktioner och förstärka begränsande konstruktioner
av kvinnlighet och manlighet. Det är därför intressant att problematisera före
ställningen att vilja, makt och styrka associeras med maskulinitet samt att kärlek,
känslor och omsorg i relationer associeras med femininitet. Många av de begrepp
som presenteras i figur 1 (sid. 56) används av de intervjuade unga ledarna för att
beskriva ledarskap i organisationer. En problematisering av uppdelningen och köns
märkningen av dessa begrepp skapar möjligheter för diskussion om hur könsmärkta
konstruktioner av ledarskap kan sägas utgå från liknande föreställningar om kärlek
och vilja som dominerande förhållningssätt i interaktioner.
Inom psykologin är det en vanlig föreställning att antingen kärlek eller vilja är en
grundläggande drivkraft i människors agerande och utveckling, skriver Whitmore
(2004:36). ”In modern psychology there is a tendency to assume that basic human moti
vation is either love or will. Some theorists say that any behaviour can be traced back to
the search for love”. Kärlek beskrivs som ett sökande efter enhet eller helhet. Whitmore
skriver att Freud tolkade detta sökande efter enhet som en erotisk eller sexuell drivkraft.
Denna teori kritiserades starkt redan i början av 1900-talet av bland andra Assagioli.
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Andra psykologer som till exempel Adler betonade istället ”the drive to self-assertion
or the will to power” som motivationen bakom mänskligt handlande (Whitmore
2004:36). Adler tolkade därför uttryck av kärlek som ett effektivt sätt för indivi
den att realisera sin vilja och menade att det finns en inneboende konflikt mellan
människans drivkraft för harmoni och för autonomi. Whitmore refererar också till
psykologen Horney när hon beskriver detta fenomen som de motsatta drivkrafterna
att närma sig andra människor för att uppleva trygghet respektive att gå emot andra
utifrån ett behov av att uttrycka sin individualitet. Assagioli, influerad av Jung,
definierade kärlek och vilja som två principer som även existerar som arketyper i det
omedvetna. Enligt Assagioli är kärlek och vilja den första dikotomi som skapas ur
självet. Självet står i hans modell för helhet, medvetande och intention, samt kreativ
potential och en källa till livsenergi. Whitmore (2004:37) använder följande tabell
för att förklara hur kvaliteterna kärlek och vilja kan definieras och beskrivas som
förhållningssätt i interaktioner.
Love

Will

Universality

Individuality

Consciousness/Awareness

Power/Change

Feminine principle

Masculine principle

Feelings

Mind

Heart energy

Head energy

Receptive modality

Reflective modality

Being

Doing/Becoming

Supportive/Nourishing

Confrontative/Provoking

Figur 1. Kärlek och vilja

Jag presenterar min analys av dominerande ledarskapskonstruktioner i intervjuerna
i kapitel sju, åtta och nio. Jag kan dock inleda analysen med observationen att
det är lätt att se paralleller till de begrepp som de unga ledarna i den här studien
använder för att definiera och beskriva ledarskap i viljekolumnen i tabellen ovan.
Individualitet, makt, förändring, reflektion och intellekt, att agera, konfrontera,
och i vissa fall även provocera, beskrivs som delar i ett önskvärt eller framgångsrikt
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ledarskap av de unga ledarna. Att få stöd i sitt arbete och att hantera relationer ingår
även i deras beskrivningar av bra ledarskap. Fletcher (1999/2001) problematiserar
konstruktioner av relationellt arbete som kvinnligt eller kvinnlighet och skriver att
könsmärkningen är en viktig förklaring till varför sådant arbete tenderar att osynlig
göras eller undervärderas i de organisationer hon har studerat. Hon skriver också att
arbete med relationer och omsorg associeras med kvinnlighet och med den privata
sfären, och problematiserar hur gränsdragningar mellan privata och professionella
arenor upprätthåller existerande konstruktioner och värderingar av avlönat respek
tive oavlönat arbete, utifrån var dessa handlingar och detta arbete placeras, och de
konsekvenser dessa uppdelningar kan få i människors liv och vardag.
Den konstruktion av kärlek och vilja som illustreras i figur 1 kan alltså användas
för att återskapa stereotypa och könsmärkta identitetsmallar och förhållningssätt i
interaktioner och relationer. Denna uppdelning återskapar även existerande stereotyper för vad som definieras som kvinnlighet/femininitet respektive manlighet/
maskulinitet. En sådan definition av uttryck för kärlek och vilja i sociala interaktio
ner och relationer skapar begränsande sociala identiteter och återskapar könsmärkta
konstruktioner av makt och maktrelationer i samhället. Vilja associeras med makt
och förändring, konfrontation, individualitet, kognition och maskulinitet. Eftersom
jag är intresserad av forskning om identitetskonstruktioner och känslor är psykologi
ett ämnesområde inom vilket jag har sökt kunskap. Det finns omfattande forskning
inom feministisk psykologi som ifrågasätter könsblind teori inom det kunskapsområdet. Jag väljer dock att använda den modell som Whitmore presenterar utifrån
Assagiolis teoriutveckling. Det är en teori som har ett antal kvaliteter när det gäller
beskrivningen av konstruktionen av identiteter och förhållningssätt i interaktion.
Däremot behöver jag utveckla denna teori för att kunna inkludera några av nyckel
begreppen i min teoretiska referensram. Den könsmärkningen av kärlek och vilja och
konstruktionen av dessa begrepp som en dikotomi anser jag är direkt missvisande.
Jag ersätter därför det synsättet med en egen modell där begreppen varken könsmärks
eller konstrueras som en dikotomi.
Meyerson (1998) är en av många forskare som diskuterar hur det som associeras
med kvinnlighet underordnas och det som associeras med manlighet överordnas i
den västerländska föreställningsvärlden. Det skulle leda till att känslor, relationer,
omsorg, varande, stödjande, kärlek, vilka definieras som kvinnlighet, underordnas
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makt, förändring, agerande, kognition, reflektion, konfrontation och vilja, vilket
definieras som manlighet. Om dessa begrepp konstrueras som motsatspar, skapar det
en skiljelinje genom alla begreppspar i tabellen:
kvinnlighet ≠ manlighet, känsla ≠ kognition, relationer ≠ agerande,
omsorg ≠ konfrontation, varande ≠ reflektion, kärlek ≠ vilja
Detta kan förklara varför Frost (2003/2007) skriver att han berörde tabubelagda
områden i företag när han föreläste för chefer i näringslivet om hanteringen av
emotionellt svåra och prövande situationer, som en del av det vardagliga arbetet
i organisationer, samt om betydelsen av medkänsla i dessa interaktioner. Det går
även att beskriva en sådan föreläsning som att han dekonstruerar dominerande
föreställningar om företagsledning och chefskap, när han definierar upplevelser av
sårbarhet och uttryck för medkänsla som viktiga dimensioner i arbetet med dessa
svårhanterade situationer.
De begreppspar Meyerson (1998) diskuterar kan användas för att belysa köns
märkning och värdering av de begrepp som används för att beskriva ledarskap i
praktiken. När kärlek associeras med kvinnor och kvinnlighet underordnas kärleken
viljan, som associeras med män och manlighet. Om relationer och känslor associeras
med en underordnad position i denna dikotomi av kärlek respektive vilja kommer
det att vara svårt att förena med ledarskapet, eftersom ledarskap enligt många av
intervjupersonerna i den här studien, innebär en hierarkiskt definierad maktrelation
där ledaren är överordnad i relation till medarbetare. Jag diskuterar de konstruk
tioner av makt och maktrelationer mellan aktörer i organisationer, som jag menar
uttrycks i intervjupersonernas beskrivningar av ledarskap i praktiken i kapitel sju
och åtta. I kapitel nio presenterar jag en analys av de förhållningssätt som beskrivs i
konstruktioner av ledarskap som interaktion och handling i svåra situationer.

Utveckling av Assagiolis modell
Jag har valt att utveckla en egen modell för att beskriva utvecklingen av delper
sonligheter och förhållningssätt i interaktioner på ett sätt som inte bygger på en
könsmärkning av begreppen kärlek och vilja. Jag utgår från jaget som ett centrum
för medvetande och intention, i kontakt med självet som en källa till mening och
livsenergi, enligt Assagiolis modell. Jag placerar även viljan som en del av jaget som
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ett uttryck för en intention. Därmed kan viljan ses som en ständigt närvarande
dimension i alla delar av personligheten. I Parfitts (2003) vidareutveckling av Assa
giolis modell diskuteras förståelse som en central dimension i kärleksbegreppet. Jag
beskriver kärlek och förståelse som två olika begrepp och kvaliteter i människans
utveckling. Jag lägger även till kreativitet som en tredje kvalitet. Mitt val av kreativi
tet bygger på Assagiolis definition av den kreativa potentialen som en av de viktigaste
dimensionerna i människors utveckling, samt konstruktionen av kreativitet som en
del av självet (Whitmore 2004). Jag skapar alltså en modell utifrån de tre begreppen
kärlek, förståelse och kreativitet. Individuella konstruktioner av delpersonligheter
kan beskrivas utifrån dessa tre kvaliteter. Jag menar inte att dessa kvaliteter beskriver
de mest grundläggande drivkrafterna i människors utveckling. Det anser jag snarare
är en öppen, empirisk fråga. Modellen kan istället användas för att dekonstruera
könsmärkningen av kärlek respektive vilja och stereotypa könsmärkningar av indivi
duella identiteter, handlingar och förhållningssätt i interaktioner.
I min modell är viljan en central dimension i alla tre delarna: kärlek, kreativitet
och förståelse. Det belyser tre aspekter av viljan, utifrån hur den uttrycks i relation till
dessa kvaliteter. Detta betyder att viljan inte längre existerar i ett motsatsförhållande
till kärlek som kvalitet, utan konstrueras som en ständigt närvarande dimension av
det mänskliga medvetandet. Viljan beskrivs sedan på olika sätt utifrån den kvalitet
den associeras med. Två av dessa har Assagioli (1974/2010) redan definierat som
viktiga aspekter av viljan i sin teori om viljans uttryck och utveckling: den goda
viljan, som beskriver hur viljan uttrycks utifrån kärlek som kvalitet, och den visa
viljan, som en beskrivning av viljan utifrån kunskap eller förståelse som kvalitet.
Utifrån kreativitet som kvalitet kan viljan beskrivas som den kreativa viljan.
Detta öppnar som sagt upp möjligheter att både synliggöra och ifrågasätta
återskapande av könsmärkta stereotyper, identiteter och maktrelationer i utveck
lingsarbete med människor. Min modell skapar en bild som jag anser ligger mer i
linje med Assagiolis definition av jaget. Den kan ses som ett alternativ till de teorier
om medvetandets och individens utveckling, som bygger på konstruktionen av
en grundläggande konflikt mellan en intention mot helhet (kärlek), respektive en
intention mot separation och individualisering (vilja). Enligt mitt synsätt är viljans
uttryck en flerdimensionell aspekt av den individuella identitetskonstruktionen och
ständigt närvarande i de förhållningssätt som skapas i interpersonella interaktioner.
Det synsättet skapar även fler möjligheter att arbeta medvetet med viljans uttryck i
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och förståelse. Det belyser tre aspekter av viljan, utifrån hur den uttrycks i relation
till dessa kvaliteter. Detta betyder att viljan inte längre existerar i ett motsatsförhållande till kärlek som kvalitet, utan konstrueras som en ständigt närvarande dimension
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Utifrån kreativitet som kvalitet kan viljan beskrivas som den kreativa viljan.
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- den kreativa viljan
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- den goda viljan
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- den visa viljan

Figur 2. Kreativitet, kärlek och förståelse.
Figur 2. Kreativitet, kärlek och förståelse.

Detta öppnar som sagt upp möjligheter att både synliggöra och ifrågasätta återskapande
av könsmärkta
stereotyper, identiteter och maktrelationer i utvecklingsarbete
Avslutande
kommentar
med människor. Min modell skapar en bild som jag anser ligger mer i linje med
Jag har valt att inkludera Assagiolis begrepp och modeller i min teoretiska referens
Assagiolis definition av jaget. Den kan ses som ett alternativ till de teorier om medram. Dels för att jag anser att de tillför ett värde i mina tolkningar och analyser av de
vetandets och individens utveckling, som bygger på konstruktionen av en grundscenarier som de unga ledare jag har intervjuat beskriver som ledarskap i praktiken,
läggande konflikt mellan en intention mot helhet (kärlek), respektive en intention
dels för att jag anser att Assagiolis beskrivning av känslor som ett av flera instrument
mot separation och individualisering (vilja). Enligt mitt synsätt är viljans uttryck
för medvetandet kan tillföra en intressant dimension till forskningen om känslor i
en flerdimensionell aspekt av den individuella identitetskonstruktionen och stänorganisationer. Jag analyserade föreställningen om kärlek och vilja som ett uttryck
för stereotypa föreställningar om kvinnlighet och manlighet i interaktioner. Jag
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utvecklade en modell för relationen mellan de fyra begreppen kärlek, vilja, förståelse
och kreativitet som ett sätt att arbeta med viljan och förhållningssätt i interaktioner
utan en explicit könsmärkning av begreppen på en analytisk nivå.
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I och med detta avslutar jag presentationen av den teoretiska referensram jag har
utvecklat i avhandlingen. I det följande kapitlet kommer jag att beskriva utform
ningen av den empiriska studien. Jag diskuterar urval och presentation av empiri
samt hur jag har gått tillväga i min analys av unga ledares berättelser om ledarskap.
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5 Studiens utformning
Det här avsnittet innehåller en mer detaljerad redogörelse för hur forskningspro
jektet har utformats. Jag beskriver och diskuterar urval av intervjupersoner och
organisationer, utformning av intervjufrågor, transkribering av intervjuer, samt mina
inspirationskällor i forskningen. Jag beskriver även hur jag går tillväga i analyser
och tolkningar av intervjumaterialet, samt hur jag har valt att presentera empiri,
tolkningar och slutsatser i avhandlingen.

Intervjuer med unga ledare
Jag har intervjuat 22 personer, elva kvinnor och elva män, som arbetar eller nyligen
har arbetat som chef eller förtroendevald ledare i ett företag eller i en ideell organisa
tion. I vissa fall har de flera ledaruppdrag parallellt i olika organisationer och berättar
om sina erfarenheter ur detta perspektiv. Den yngsta intervjupersonen är 19 år och
den äldsta är 35 år vid intervjutillfället. Intervjuerna är från en timme upp till två
timmar långa. Den genomsnittliga intervjutiden är ungefär nittio minuter. Intervju
personerna arbetar som chefer eller ledare i sammanlagt 19 olika organisationer och
företag. Av dessa är 5 företag och 14 ideella organisationer. Både stora företag och
mellanstora organisationer finns representerade. Alla organisationer är svenska och
alla intervjupersoner arbetar i Sverige.
Intervjupersonerna arbetar som exempelvis generalsekreterare, personalchef,
kanslichef, enhetschef, programchef, förbundsordförande och vice ordförande. Av
de 22 personer jag träffade följde jag tre personer, två kvinnor och en man, i en
serie intervjuer. Dessa intervjuer utgör det empiriska materialet för de tre längre
berättelser jag presenterar i kapitel sex.
Jag har analyserat allt material utifrån den forskningsfråga och de analysfrågor
som presenterades i kapitel ett. Citat ur intervjuer med de 19 ledare jag träffade vid
ett tillfälle var presenteras i analysen i kapitel sju, åtta och nio. Syftet med att skapa
de tre längre berättelser som löper över tiden, som presenteras i kapitel sex, är att
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t illföra en mer detaljerad bild av hur dessa unga ledare beskriver sina upplevelser och
erfarenheter i arbetslivet.
Intervjuerna är anonymiserade och jag har valt att skapa fiktiva namn för de
intervjupersoner jag följde under ett till två års tid, för att underlätta läsningen av
de längre berättelserna i kapitel sex. De tre ledare jag följde i en längre intervjuserie
presenteras som Julia, Per och Johanna. Yngst är Johanna, 19 år, som är förbunds
ordförande i en ideell organisation när vi träffas för den första intervjun. Per är 30
år och generalsekreterare i en ideell organisation. Julia är vid intervjuseriens början
32 år och programansvarig för ett globalt utvecklingsprogram i ett stort svenskt
industriföretag. Hon byter sedan arbete till en chefstjänst i ett svenskt företag inom
handel och distribution.
Jag intervjuade både Per och Johanna under drygt ett års tid med ungefär två
månader mellan varje intervju och jag träffade Julia med samma intervall under nästan
två års tid. Totalt genomförde jag 26 intervjuer med dessa tre ledare. För de flesta
intervjuerna träffade jag personerna i deras respektive organisationer. Det gav mig
även tillfälle att träffa medarbetare i organisationen. Att vistas i den miljön under en
kortare tid underlättade min förståelse för den verklighet intervjupersonerna beskri
ver. I övrigt har jag inte använt observationer i organisationen som empiri i studien.
Syftet med att göra en serie intervjuer över ett till två års tid var att skapa en potential
för mer detaljerade berättelser och en möjlighet att följa deras meningsskapande över
tiden, eftersom jag som forskare dels blir mer insatt i intervjupersonernas verklighet
och dels har möjlighet att följa deras utveckling över tiden. Det skapades även ett
förtroende i intervjusituationen som möjliggjorde en ökad förståelse. Intervjuerna
genomfördes under perioden 2002 till 2004. Det empiriska underlaget utgörs av
sammanlagt 45 intervjuer.

Urval av intervjupersoner
Urvalskriterierna för vilka personer som skulle delta i studien var att de betraktade
sig själva som unga ledare i organisationen, samt att de arbetade eller nyligen hade
arbetat som chef eller förtroendevald ledare. Syftet med att intervjua 22 personer
från 19 olika organisationer var att skapa en tillräckligt rik empiri för att analysera
olika sätt att konstruera ledarskap i intervjupersonernas berättelser. I arbetat att hitta
lämpliga intervjukandidater hade jag hjälp av Ideell Arena, som är ett nätverk för

64

ideella organisationer. Förfrågningar gick ut till ett antal av nätverkets medlemsorganisationer. Jag hade även hjälp av andra forskare som tipsade om unga chefer och
ledare de hade träffat i organisationer. I en första delstudie intervjuade jag 12 unga
ledare i ideella organisationer. Därefter utökade jag antalet intervjupersoner fram
till den punkt då jag bedömde att jag skapat tillräckligt mycket empiri för att kunna
göra en meningsfull och intressant analys.

Berättelser som empiri
I utformningen av den här studien har jag, som nämnts, influerats av Czarniawskas
studie av hur studenter skapar berättelser kring makt som begrepp (CzarniawskaJoerges 1993, Czarniawska 2004). I den studien fick högskolestudenter i ämnena
psykologi, sociologi och ledarskap i olika länder i uppdrag att skriva en berättelse
om en händelse som beskriver makt i organisationen. Det skulle vara en händelse
de själva observerat och den skulle ha ägt rum relativt nyligen. Studenterna ombads
beskriva händelsen, och vilka som varit inblandade i händelsen, så utförligt som
möjligt. Det innefattade vilka konsekvenser den gett upphov till, varför studenten
valde att berätta om just den händelsen och hur den illustrerade makt i organisatio
nen. Berättelserna analyserades därefter utifrån vilka konstruktioner av makt som
användes och hur dessa förklarades av studenterna. Jag inspirerades av det sättet att
ställa frågor när jag utvecklade de frågor jag ställde i mina intervjuer. Intervjuguiden
presenteras som bilaga. Czarniawska (2004) refererar också till Kostera (2002), som
har använt en liknande teknik för att skapa en samling berättelser. Hon varierade de
frågor hon ställde för att generera berättelser. I en av hennes studier ombads personer
att skapa en berättelse genom att fortsätta meningen: ”You are free to go, said the
Managing Director…”. Czarniawska (2004) refererar även till Sheytt et al. (2003)
och deras studie av hur begreppet kontroll används i olika kulturer, som exempel på
den här metoden att skapa empiri.
Jag har använt mig av intervjuer, som jag sedan transkriberat, istället för skrivna
berättelser, av flera skäl. Jag ville skapa empiri som möjliggjorde en analys av hur unga
ledare och chefer i arbetslivet konstruerar ledarskap och hur begreppet används för
att förklara vad som händer i organisationer. Det hade inte varit möjligt genom att ge
högskolestudenter en obligatorisk skrivuppgift och mina första försök att få deltagare
i ett ledarutvecklingsprogram att skriva berättelser föll inte så väl ut. De personer
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jag intervjuade visade sig vara under stor tidspress i sina arbeten och möjligheterna
att övertyga dem om att avsätta tid till att skriva berättelser verkade inte stora, även
om det hade sparat tid och resurser i forskningsprojektet. Att intervjua var och en
individuellt var mer resurskrävande, men samtidigt betydligt mer givande. Intervjun
skapade en ram för intervjupersonerna att sätta av tid till att berätta om arbetet och
erfarenheterna i organisationen. Berättelserna var också lättare att analysera när jag
kunde sätta dem i ett sammanhang. Som intervjuare hade jag även möjlighet att ställa
följdfrågor för att förstå mer av intervjupersonens verklighet och meningsskapande,
och hur de själva förklarade de skeenden de beskrev i sina berättelser.

Intervjuer som interaktion
Intervjusituationen som interpersonell interaktion och det förtroende som skapades
i samtalet var även en viktig aspekt, som jag inte hade förväntat mig skulle vara så
betydelsefull. Det visade sig att många av intervjupersonerna var oerhört försiktiga
när det gällde att berätta om ledarskapet i den egna organisationen. Ett tidigt resultat
i intervjuerna var att frågor om ledarskap, och särskilt om bristande ledarskap, öpp
nar dörren till känslig information. Flera av intervjupersonerna betonade att det de
berättade var konfidentiellt och i vissa fall helt ”off the record”. Jag fick inte citera
dem. För de flesta räckte det dock att veta att alla intervjupersoner och berättelser
skulle vara anonymiserade innan de publicerades.
Intervjusituationen skapar naturligtvis en specifik inramning och scen för berät
tandet och har sina normer och regler. Som intervjuare blir jag medskapare i de
berättelser som intervjupersonen väljer att framföra och hur de framförs. För många
av de unga ledare jag träffade innebar intervjun också en unik tid till ostörd reflektion
i ett sammanhang där det inte fanns några uppenbara organisatoriska eller politiska
konsekvenser av att berätta om sina erfarenheter och upplevelser. Enligt flera av de
unga ledarna bidrog därför intervjusituationen till att skapa tid för reflektion på ett
sätt som de oftast kände sig för tids- och arbetsmässigt pressade för att prioritera
själva. Det är också en kontext inom vilken de definieras som unga ledare. Intervju
situationen skapar en arena för att konstruera den professionella identiteten, eller
olika ”provisional selves” (Ibarra 1999), samt en möjlighet att presentera och visa upp
den identiteten i en interaktion (Goffman 1959/1990). Vissa av intervjupersonerna
var mer öppna och berättade mer personligt och känslomässigt om u
 pplevelser och
erfarenheter, medan andra intervjupersoner var mer återhållsamma känslomässigt
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och teoretiserade mer kring ledarskap i allmänhet och vilka begrepp som de ansåg
bör associeras med bra ledarskap i organisationen.
I intervjuerna utgick jag, som tidigare nämnts, från en frågeguide med ett antal
öppna frågor, som följdes upp med ytterligare frågor utifrån vad intervjupersonen
berättade, för att skapa mer utförliga beskrivningar eller förklaringar. Jag hade även
hjälp av Tyrstrups (2005) studier av upplevelser av ledarskap i vardagen i valet av
fråge
ställningar. Intervjufrågorna om det ledarskap som intervjupersonerna har
upplevt själva, är som jag tidigare nämnt utformade utifrån Czarniawskas studie
av högskolestudenters berättelser om makt i organisationer (Czarniawska-Joerges
1993). Jag utvecklade dock frågan om exempel ur den självupplevda verkligheten som
illustrerar ledarskap, till två frågor om exempel på bra respektive bristande ledarskap
som intervjupersonen hade en egen erfarenhet av. Syftet var att underlätta analyser
av normer och mallar i konstruktioner av ledarskap genom att fråga om exempel på
ledarskap som inte lever upp till det som anses som ett bra eller lyckat ledarskap. Jag
bad även intervjupersonerna att berätta om händelser och skeenden i organisationen
och i det egna arbetet som de tyckte var särskilt viktiga vid den tidpunkten. Detta
utgör ramverket i synnerhet för intervjuerna med Julia, Per och Johanna.

Presentation av empiri
Jag har valt att redovisa intervjupersonernas berättelser med autentiska citat, så långt
det är möjligt för läsbarheten. Syftet är att göra det möjligt för läsaren att skapa
sig en egen bild och göra en egen tolkning av materialet. Det ger även läsaren en
möjlighet att bedöma värdet i mina tolkningar. Jag gör även egna sammanfattningar
och tolkningar av det intervjupersonerna berättar för att öka läsbarheten i texten. I
dessa sammanfattningar har jag försökt använda intervjupersonernas egna ord och
uttryck i största möjliga utsträckning, även om det naturligtvis är mina tolkningar
av innebörden i deras utsagor som presenteras. Av de tre längre empiriska berät
telserna i kapitel sex innehåller berättelserna om Per och Johanna flest autentiska
citat. De är även längre än berättelsen om Julia som presenteras mer utifrån mina
sammanfattningar av intervjuerna. Skälet till detta är främst att Julias berättelse är
den som är längst av de tre, när citaten inkluderas på samma sätt som i de två övriga.
Jag valde därför att underlätta läsningen av en så omfattande intervjuserie genom
att sammanfatta den berättelsen. Det är redan mycket begärt av läsaren att inleda
presentationen av empirin med två långa berättelser. Det finns dock inga tydliga
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skillnader mellan de tre intervjupersonerna när det gäller hur mycket de berättade
om sina upplevelser eller det förtroende som skapades i intervjusituationen.
Jag har influerats av Reissmans (1993) studier av kvinnors livsberättelser i
utvecklingsländer i min transkribering och analys av intervjupersonernas berättelser.
Reissman är en auktoritet inom området narrativa studier och hon poängterar även
vikten av att skriva ut talspråk, intonationer, etc. i citat ur intervjuer. Jag började
med att transkribera materialet enligt den metoden, men modifierade presentationen
till en detaljnivå som jag bedömer är relevant för de analyser jag gör av materialet.
Jag har gjort en avvägning mellan exakthet i återgivningen av citat och läsbarheten
i presentationen, där jag försöker återspegla sinnesstämningar genom att skriva ut
längre pauser och starkare känsloyttringar. Detta ger läsaren en rikare bild av kon
texten för berättelsen och den ickeverbala kommunikation som förmedlar mycket
information som inte uttrycks i ord, utan att det blir en alltför svårläst text. Att
redovisa detta ger även en tydligare bild av berättelsens känslomässiga innehåll och
presentation. Kursiv text betyder att ett ord betonas i talet och suckar och skratt är
utskrivet inom parentes. Tre punkter … betyder att det är tyst en liten stund utan att
det är någon längre paus. Tecknet […] betyder att en del av citatet har utlämnats ur
presentationen. I de flesta fall beror det på att citatet innehåller konfidentiell infor
mation som därför har uteslutits. I vissa fall beror det på att de relevanta delarna av
citatet blir mer överskådligt återgivna för den analys jag gör om jag lyfter fram dem
ur det fullständiga citatet. En mer detaljrik redovisning av utsagor och berättelser
hade varit nödvändig och värdefull om syftet hade varit att göra en konversations
analys (se Reissman 1993, Lepper 2000, Baker 1997/2002). Eftersom den analys jag
presenterar handlar om mer övergripande konstruktioner av begrepp och skeenden i
organisationer bedömer jag att den detaljnivå jag har valt är en bra balansgång mellan
exakthet i återgivningen av utsagor och en läsbar text som förmedlar analys, resultat
och slutsatser. Därför har jag i vissa delar ändå valt att sammanfatta resonemang och
utsagor med egna ord utifrån min tolkning av vad intervjupersonen berättar om.

Analys och tolkning
I tolkningen av berättelser och beskrivningar i intervjuerna analyserar jag hur inter
vjupersonerna konstruerar ledarskap i berättelserna och hur de presenterar sig själva
och sina erfarenheter av att arbeta som ledare. Jag börjar med en analys utifrån en
narrativ ansats, inspirerad av Czarniawskas (1997) analys av ledarskap i offentliga
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organisationer. Jag analyserar narrativa konstruktioner av handlingen i berättelsen,
hur berättelsen börjar och slutar, samt vilka mallar för identitetskonstruktioner jag
kan utläsa i berättelsen och i intervjupersonernas förklaringar till varför det gick som
det gick i handlingen.
I sin analys av högskolestudenters berättelser om makt i organisationer använder
Czarniawska (2004:92) en metod som hon kallar ”interruptive interpretation”.
Hon gör en tolkande analys av berättelserna utifrån de intriger och de aktörer som
konstrueras i berättelsen. Vissa typiska intriger dyker upp i många berättelser. Ett
resultat hon fann var att i vissa berättelser tydliggörs om protagonisten är en man
eller kvinna, medan detta inte redovisas i andra berättelser.
”In the story […] if the oppressor was a woman, the story could be read as an example
of ’women being nasty to one another’ (the hidden assumption being that men do
not do this to each other) – a popular story in organizations, as I discovered. If the
oppressor were a man, this would become a ’feminist story’, which is selfcondem
ning.” (ibid.:92)
Czarniawska diskuterar sedan möjliga förklaringar till detta utifrån de kulturella
föreställningar och konstruktioner av makt och maktstrukturer som hon relatera till
berättarens hemland. Hon skriver att högskolestudenterna i studien ger en av två
förklaringar till dessa skeenden: ’det är så här det är i organisationer och det är bäst
att vänja sig vid det’, respektive ’det är inte så här det ska vara’. Makt, och frånvaron
av makt som en konstruktion av hjälplöshet, beror på personens position och den
bestäms i de flesta fall av kön och ålder. Ålder kan vara både biologisk ålder och
antal år i organisationen. Som jag förstår det menar Czarniawska att den uppenbara
tolkningen är att skeendet är ett uttryck för patriarkala strukturer i organisationen,
men studenterna diskuterar inte detta som en förklaring. Hennes tolkning är att
berättaren hanterar en konflikt mellan en offentlig diskurs i samhället som hävdar
att det råder jämställdhet mellan könen och den egna upplevelsen av hur makt
fortfarande följer patriarkala mönster i organisationen, genom att göra en beskriv
ning av hur p
 atriarkala strukturer upprätthålls i organisationen, utan att berättelsen
kommenteras eller förklaras ur det perspektivet.
Jag har gjort en analys i flera steg av det empiriska material jag har skapat genom
inspelade intervjuer och transkribering av dessa intervjuer. Den första tolkningen av
materialet gjordes utifrån en narrativ ansats och den teori jag presenterar i kapitel
två. Det resulterade i den analys jag presenterar i kapitel sju och bygger främst på

69

svaren på de två frågor jag ställde i intervjuerna om bra ledarskap respektive bristande
ledarskap som personen själv har upplevt. Därefter fördjupade jag analysen av begrepp
som intervjupersonerna använde för att förklara vad som hände i berättelserna. Den
analysen fokuserar på konstruktioner av makt och ansvar, samt konstruktioner av
ledarskap som maktrelation. Jag inkluderade hela intervjuerna i analysen och tolkade
både hur intervjupersonerna berättar om sig själva och sitt arbete, samt hur de berät
tar om sina erfarenheter av ledarskap i praktiken.
Jag utvecklade också analysen av berättelsernas handlingar genom att fokusera
på konstruktionen av ledarskap som en aktör som transformerar svåra situationer i
organisationer. Jag använde Frosts (2003/2007) teori om hanteringen av emotionellt
svåra situationer genom interaktioner och Duttons (2003) forskning som beskriver
samband mellan kvaliteten i en interaktion och livsenergi och handlingskraft för att
fördjupa min tolkning av dessa scenarier. Jag läste även intervjumaterialet utifrån den
teoretiska referensram som handlar om identitetskonstruktioner och känslor, som jag
redovisat i kapitel tre och fyra. Utifrån detta skapade jag ett antal kategorier för att
beskriva de förhållningssätt som ledare och chefer tillskrivs i dessa scenarier. Analy
sen utvecklades genom upprepade läsningar av det empiriska materialet utifrån dessa
teorier. Utvecklingen av den teoretiska referensram jag presenterar i avhandlingen var
därför en interaktiv process mellan idéer och uppslag från mina läsningar av intervju
erna, och inspiration hämtad från tidigare forskning, främst inom organisationsteori.
Jag inkluderade även Assagiolis (1965/2006) och Whitmores (2004) teorier som en
hjälp till att utveckla analysen av samband mellan förhållningssätt i svåra situationer,
överlevnadsstrategier och identitetskonstruktioner i interaktioner mellan människor.
Jag presenterar som nämnts relativt långa autentiska citat i avhandlingen av två
skäl. Dels vill jag skildra känslan och helheten i några av de berättelser jag använder
i analysen och dels möjliggör det för läsaren att göra en egen tolkning av berättelsen.
Det är inte möjligt på samma sätt i de delar där jag sammanfattar vad intervjuperso
ner har sagt eller återger kortare citat. Däremot kan det öka läsbarheten i texten och
göra den analys jag presenterar mer överskådlig. Jag presenterar därför analyser med
långa citat där jag tycker att det är särskilt relevant och intressant, och kortare citat
eller sammanfattningar där jag tycker att det räcker för att förstå sammanhanget och
utifrån vilka utsagor i empirin som jag gör min tolkning.
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Resultatens relevans och värde
Jag har influerats av Bruner (1986), Martin (1990) och Meyerson (1998) när det
gäller diskussionen om kvalitetsbedömning och värdering av olika tolkningar inom
narrativ forskning om organisationer. De skriver att många tolkningar är möjliga
av en och samma text eller utsaga, utifrån olika antaganden och utgångspunkter.
Kvalitetsbedömningen handlar därför inte om en viss tolkning är den mest sanna
eller korrekta, utan det är läsarens bedömning av tolkningens relevans och värde
som står i fokus. Martin (1990) använder både dekonstruktion och rekonstruktion
av en berättelse om ledarskap i ett företag som ett sätt att skapa insikt i, och hjälpa
läsaren att ifrågasätta, de värderingar och de mönster i den sociala konstruktionen av
verkligheten som berättelsen kan sägas vara ett uttryck för. Eftersom jag som forskare
är influerad av detta arbetssätt inkluderar jag autentiska citat och berättelser med
intervjupersonernas egna ord för att möjliggöra flera tolkningar. Jag använder även
den forskning jag har presenterat i tidigare kapitel som en referensram och hjälp i
dessa tolkningar för att se olika mönster och verklighetskonstruktioner i intervjuerna.
Det är sedan upp till läsaren att bedöma värdet i de tolkningar jag gör av materialet
och de analyser och slutsatser jag presenterar. Analysen av det empiriska materialet
presenteras i kapitel sju, åtta och nio. I nästa kapitel följer tre berättelser om de unga
ledare som jag följde i en intervjuserie under ett respektive två års tid.
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6 Berättelser om tre unga ledare
Här följer de berättelser jag har sammanställt om de tre ledare jag följde under ett
till två års tid. Jag inleder med min sammanfattning av Julias berättelser om sitt
arbete, först som programansvarig på ett industriföretag och sedan som chef för en
utbildningsenhet i ett företag inom detaljhandel. Efter den följer en berättelse om
Pers år som generalsekreterare för en ideell ungdomsorganisation. Sedan presenterar
jag berättelsen om Johannas första år som förbundsordförande för en ideell ung
domsorganisation.
Berättelserna handlar om det dessa unga ledare själva valde att berätta om som
viktiga händelser i arbetet i organisationen. Jag ställde även frågor om betydelser
av ledarskap i arbetet och i organisationer generellt. Jag har valt att göra en utförlig
sammanställning av deras berättelser för att ge läsaren en tydlig bild av deras erfa
renheter av att arbeta som chef och ledare. Jag följer även kronologin i de enskilda
intervjuserierna för att spegla förändringar över tiden. Jag har skapat underrubriker i
texten för att underlätta läsningen. Eftersom texten är citatrik och det är talspråk som
presenteras kan rubrikerna ge en överblick och ett sammanhang som även skapar en
röd tråd till de teman som diskuteras i analysen i kapitel sju till nio.
Jag presenterar även denna del av den empiriska studien så utförligt och detaljrikt
eftersom jag anser att det finns ett värde i att läsa berättelsen som en helhet, utifrån
en kronologisk ordning. Det kan ge den läsare som är intresserad av erfarenheter
från den praktik som beskrivs i intervjuerna en förståelse för den verklighet som de
unga ledarna beskriver. Det handlar om utmaningar i arbetet, villkor för arbetet som
chef eller ordförande, samt de lärdomar de säger att året som ledare eller chef har
gett dem.

Julia om arbetet som chef i näringslivet
När jag träffar Julia första gången arbetar hon sedan ett halvår som programchef för
ett ledarutvecklingsprogram inom ett stort internationellt företag. Vi kommer att
träffas för totalt 13 intervjuer under nästan två års tid. Hon känner att arbetet börjar
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landa efter vad hon beskriver som det tyngsta halvåret i hennes liv. Många av arbets
uppgifterna passar henne inte och hon trivs inte med den otydlighet hon upplever
kring det egna uppdraget och kring vad hon förväntas bidra med i organisationen.
Hon har inte varit inkluderad i diskussionerna om den framtida strategin för de
produkter de tar fram och hon berättar att hon har påpekat det inför sin egen chef,
Thomas, men lite ”kravlöst” som hon beskriver det, med ett skratt så att det inte ska
tas emot på ett negativt sätt.
Vid ett internationellt möte i Asien där arbetet ska samordnas på ett globalt
plan samlar hon de som arbetar med programmet internationellt för att presentera
sig själv och förankra sina idéer för utvecklingen av ledarskapet i företaget. Hon
upplever att det blir ett bakslag då hon möts av reaktionen: ’Vem är hon och vad är
det här mötet?’. Hon berättar att hon har blivit identifierad som ’up and coming’ i
organisationen och det satsas på henne för en framtida karriär inom företaget. Sam
tidigt är det mycket att förhålla sig till i det politiska karriärspelet i organisationen
och de outtalade regler som gäller för att synas och höras. Hon vill inte heller offra
privatlivet på det sätt som hon upplever att hon hittills har gjort.
Nedläggning av verksamheten
Ett halvår efter vår första intervju kommer ett chockbesked från företagsledningen.
Hela avdelningen där Julia arbetar läggs ner. Hon säger att det är ironiskt hur hon
arbetat för att utveckla ledarskapet i organisationen och när det verkligen behövs i
en krissituation säger hon att cheferna för avdelningen där hon arbetar misslyckas
helt. Stämningen i hennes grupp är konstig, säger hon, och inga känslor visas eller
diskuteras. Eftersom hon har erfarenhet av att arbeta med grupper talar hon med sin
chef och för fram sin kritik av hur situationen hanteras, eller snarare inte hanteras,
och han checkar sedan med henne hur han ska agera i gruppen.
När det sedan kommer chefer från högsta ledningen till avdelningen och förklarar
situationen har hon redan släppt taget, säger hon. I samband med detta får de dock
beskedet att en person från hennes grupp inte kommer att sägas upp och hon börjar
fundera på om det är henne de menar. Hon tycker fortfarande att det är extremt
otydligt vad företaget vill framåt, hur det kommer att se ut och vilka resurser som
kommer att finnas för verksamheten. Eftersom hon samtidigt har fått en mycket
positiv respons från många personer i sitt eget nätverk som hon har tagit kontakt
med känner hon att det kanske är dags att avsluta tiden på företaget. Hon har ett
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möte med ett svenskt företag där de som är ansvariga för rekryteringen visar ett stort
intresse och frågar om hon har tid att träffa dem för en intervju en dag senare.
”Det här är bara några dagar efter [beskedet om nedläggning av avdelningen] och
när man får en sådan reaktion så känner jag, okej, bra. Då växte självförtroendet
mycket.”
Hon tycker att det är roligt med responsen och med flera av de nya möjligheter som
öppnar sig. Hon blir erbjuden både ett arbete som personalchef och ett arbete som
konsult inom ett mindre företag. Ett annat svenskt företag som håller på att bygga
upp ett managementprogram inom organisationen är också intresserade.
”Jag visste att de behöver en person till och jag visste också att hon egentligen ville ha
en man, för att de är flera kvinnor. Och det tycker jag är rimligt, så att jag tycker att
hon tänker rätt där. Det är bättre att ha en blandad grupp. Hon ville också ha någon
med mer erfarenhet, men det tror jag att hon kunde rucka på. Så jag har inte varit så
orolig vad gäller att hitta ett annat jobb egentligen.”
Hon hade gett sig själv fram till sommaren med jobbet som programansvarig, säger
hon. Det var just innan sommaren som beskedet om nedläggning kom.
”Det har ju varit jättetungt och jag sa ju någonstans i höstas, tror jag, att jag ger det
fram till sommaren och känns det inte bättre då… […] Det har varit skitjobbigt, så
just nu har jag inga problem med att tänka att det var det. Nu är det bra med det.
Nu går jag vidare.”
Det blir sannolikt inte hon som erbjuds att stanna kvar, säger hon. Hon åt lunch
tillsammans med flera andra medarbetare och den person som är fackligt ombud,
berättar hon.
”Så säger hon i gruppen att: ’Ja, det är inte klokt i förhandlingarna. Företaget, de
tror att de ska kunna behålla folk som har jobbat bara några år, när det sitter folk i
samma grupp som har jobbat dubbelt så länge.’ Jaha, tänker jag då, jag vet vem du
pratar om, tack för den.”
Tjänstens ansvarområde har också utökats och Julia tror själv att det blir hennes
företrädare, Karin, som har arbetat i över tio år i företaget som blir erbjuden att
stanna kvar.
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”Jag tror att Erik [avdelningschefen] helst inte vill det, eftersom han ju faktiskt var
den som avsatte Karin. Men jag tror att han känner att han inte har något alternativ
just nu. […] Hon är fortfarande en bedrövlig människa i sitt sätt att hela tiden lyfta
fram sig själv och se ned på andra, men hon är ju kompetent. Det kan man inte ta
ifrån henne. Hon gör ett bra jobb. Kortsiktigt är det bra, det är det. På längre sikt är
det olyckligt, men…”
Att hantera destruktiva interaktioner
Hon har utvecklat verksamheten enligt idéer som hon har arbetat med sedan nästan
ett år tillbaka. I höstas kände hon sig dock för osäker på sin roll och sitt uppdrag
för att föra fram tankarna. Hon upplevde heller inget stöd från sin grupp, snarare
tvärtom.

”Jag var osäker i, och det finns delvis kvar faktiskt, om det jag trodde på var bra. För
jag hade inte så mycket att jämföra med. Jag är väldigt, väldigt påverkad av grup
pen. Eftersom jag inte har trivts i gruppen och inte känt mig, jag var nästan direkt
motarbetad där. Det tar mig hårt. Jag tycker att det är jättejobbigt. Det är viktigt för
mig, och det är en svaghet därför att jag vill att alla ska vara vänner och tycka om
varandra och stötta varandra… […] Det gjorde att jag inte riktigt vågade. Dels fick
jag ju inte riktigt plats i gruppen och jag fick kämpa ganska mycket för att få någon
plats. Och det är ju en hierarki, så är det ju, och jag trivs ju inte med att vara längst
ned, det gillar jag inte.”
Julia säger att det var så från början. Jag frågar hur hon märkte det och hon svarar:
”Det är hur jag blir lyssnad på och vilken betydelse det jag säger får. Också subtila
signaler i hur man blir bemött. Om man blir bortglömd på distributionslistan och…
saker jag sa kom… Om någon annan sa det så blev det helt plötsligt mycket mer
intressant än när jag sa det, såna saker. Sen även socialt beteende hur man är mot
varandra. Och helt ärligt så har jag inte så stor lust heller att skaffa goda relationer
med dem. Jag har inte haft något behov av att vara kompis eller så. […] Ett par av
dem är knepiga människor. En tycker jag är direkt otrevlig, alltså respektlös, och då
har jag ingen lust att bli nära bekant. Jag har saknat en öppenhet hos dem som är
viktig och en del saker tycker jag var respektlöst och det gillar jag inte helt enkelt.”
Hon illustrerar vad hon menar med en episod som utspelade sig när en kollega som
gick i pension avtackades vid en middag med ett antal medarbetare. Många håller tal

76

och berättar om vilket fantastiskt jobb han har gjort. Han har arbetat hela sitt liv i
företaget och byggt upp stora saker inom organisationen, men är en ganska blygsam
person, säger Julia.
”Han har ju inte hävdat sig där, men han står bakom väldigt mycket. Och när Karin
ska hålla ett tal till honom, eller inte riktigt tal, hon tar bara till orda, så väljer hon
den här kvällen att berätta om när hon som ansvarig för ett projekt hade ordnat ett
möte [utomlands], och kommit på att de skulle ha någon slags prisutdelning under
det här mötet. Och då hade hon bestämt att de skulle ge ett pris till Tore för lång
och trogen tjänst. Så det gör de. Han får ett sådant. Och så berättar hon då, ’Ja, och
för oss andra var det ju bara en rolig grej, men Tore tar det på så stort allvar och det
tycker jag var så gulligt, när han till och med säger att han vill tacka sina barn.’ Att
han håller tacktal och säger att han vill tacka sina barn för priset. Och det säger han
helt allvarligt. Det är hennes berättelse. Det är det sista hon säger innan han går i
pension. Och det är så förnedrande. Det är så uselt. […] Han var ju jättestolt. Och
jag vet att han under den tiden hade separerat och fick ta hand om sin son väldigt
mycket själv. Det var tufft för honom att vara ute på kursgårdar och samtidigt ta
ansvar för den här pojken som var elva eller tolv år. Men han fixade det. På något
sätt fick han ihop det att vara både borta och hemma. Och sådana där saker säger
hon ideligen.”
Julia har hanterat situationen genom att ha en mycket ytlig relation till Karin, som
bara har fungerat rent praktiskt. Det har varit mycket prestige och konkurrens i
gruppen, berättar hon. Samtidigt säger hon att det hon kom ifrån var något helt
annat. I gruppen hon arbetade i tidigare var det precis tvärtom, förklarar hon.
”Man var öppen, man kunde säga vad man tyckte, man hjälpte varandra, man stöt
tade varandra och man tog gemensamt ansvar för varandras bekymmer och så. Den
känslan har jag inte haft här. Så jag kommer inte att sakna det. Men det har jag ju
lärt mig ändå, hur viktigt det är. Alltså, hur otroligt påverkad jag blir av det. Så att
osäkerheten har ju också kommit mycket av att jag har varit ruckad i min själsfrid,
på något sätt, och lärt mig mycket av det. Jag tycker alltså att jag behöver bli mindre
beroende utav det, det tycker jag.”
Hon funderar mycket på hur hon ska hantera det här i ett nytt arbete i en ny
organisation.
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”Jag tror att jag ska, jag måste involvera folk tidigare. Jag märker vilken betydelse
det har för mig och jag skulle ha involverat de andra i regionerna mycket tidigare.
Jag gick och väntade länge på att jag tyckte att jag skulle ha svaret på något sätt. Att
jag skulle veta vart vi skulle gå och innan jag visste det så ville jag liksom inte samla
dem, för jag tyckte inte att jag hade något att säga. Och det var nog fel. Jag skulle ha
gjort det i alla fall […] Jag skulle ha börjat bygga gruppen. Det hade varit en bättre
plattform att jobba utifrån. Jag hade byggt upp ett förtroende. Jag är inte speciellt
nöjd med vad jag har gjort det sista året, det är jag verkligen inte. Även om jag kan
säga att för mig var det ju ett jättesteg att gå från att vara en [utbildare] till att vara
globalt ansvarig för allihop och behöva sätta ut en ny strategi och dessutom utveckla
och göra om hela programmet, på deltid. Det var en stor kostym att sätta på sig och
det var nog för stort. Eller det har ju tagit så här lång tid. Jag hade inte kunnat göra
det så mycket snabbare, tror jag. Jag har verkligen försökt, men det känns som att
även om jag kan hitta förklaringar till att det inte har blivit mer än det har blivit,
så är jag ändå inte nöjd med det. […] Jag skulle ha lagt fram det jag hade i oktober
och samlat folk. Jag skulle ha åkt ut och träffat dem. Jag gjorde ju inte det för att jag
skulle spara pengar.”
Viktiga lärdomar
Julia säger också att hon skulle ha sett till att få mer hjälp än vad hon fick.

”Jag har ju försökt få hjälp och inte riktigt fått det. Det är också en lärdom att jag inte
skulle ha gett mig. Jag skulle ha varit mer ihärdig i att få träffa [avdelningschefen]
och få mer från honom. Skaffat mig en parhäst som jag kan bolla med och jobbat
ihop med den.”
Hon har också lärt sig mycket annat, som hur man arbetar med logistik, med avtal
och finansieringsfrågor, samt vilka som leder eller är ansvariga för olika delar av
företaget. Hon har också lärt sig mer om vad som är viktigt och vad som inte är
viktigt. Den största bristen, säger Julia, är att allt har varit så otydligt i hennes arbete.
Därför har strategi blivit något hon pratar mycket om nu.
”Jag är ju sån också, jag kan ju inte bara göra saker utan att veta varför. Det är det
strategin svarar på. […] Jag vill veta varför, och varför kan i så fall vara att vi testar
något. Vi bestämmer oss för att testa något. Vi har inte en aning om det är det bästa
eller inte, men vi chansar. Det är också ett argument, så det vill jag ha. Och det kan
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ju göra att jag blir lite långsam i att komma fram till saker och ting, för jag ska ha
utrett varför först.”
Hennes närmsta chef, Thomas, har heller inte förstått vad hon gör, förklarar hon.
Det var dessutom en svår utmaning att leda ett globalt team.
”Att ha folk i olika tidszoner och i helt olika kulturer, när man inte är i närheten av
varandra, det är svårt. Det är väldigt svårt. […] Vi hade telefonmöte häromdagen.
Då var klockan tio i Kina, två eller tre på eftermiddagen hos oss och sju eller åtta på
morgonen i Nordamerika.”
Synen på lärande skiljer sig också åt i dessa olika kulturer. I USA säger hon, sitter
studenten tyst medan läraren talar om hur det är. I Asien vill de inte göra fel, så
där är det svårt med reflektionsövningar. De kikar i pärmen för att hitta rätt svar.
I USA är det ett leveranstänkande i att man skickar två personer på kurs, så är det
klart och man kan bocka av det på listan. I Sverige talar man mer om en läroprocess
som sker över tiden. Problemen uppstod i och med att de som var ansvariga för
ledarskapsutveckling på koncernnivå hade bestämt att de skulle arbeta med ungefär
samma kursupplägg och pedagogik i alla regioner. Julia säger att en av de första frågor
hon ställde till den ansvarige chefen var om de verkligen skulle ha ett program för alla
regioner i världen. ”Japp, sa han”. De ska genom detta skapa ett gemensamt språk
och en gemensam kultur i koncernen så långt det går.
Nya möjligheter
Men Julia är på väg från företaget. När vi ses igen har hon precis träffat den person
som kan bli hennes nya chef. Hon fick ett mycket positivt intryck när hon var där,
berättar hon.

”Det var jättetrevligt. Jag gillade henne och tyckte att hon resonerade på ett sunt sätt
[…] Hon var öppen och rättfram och hon verkade vara sig själv. Hon sa vad hon
tyckte att hon kan bidra med och vad hon inte kan bidra med. Hon sa att vi har
rätt höga förväntningar på oss och emellanåt så sätter jag mig ner och tänker så här,
men Gud hur ska vi klara av det här? Det tycker jag är öppenhet, att våga. Det är
mod, och ambition, hon ville skapa något bra av det här. Det kändes som en schysst
person.”
Det nya arbetet är att leda en av tre enheter i en del av företaget med avdelnings
chefen som övergripande ansvarig. Verksamheten handlar om ledarutveckling och
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utbildning. Verksamheterna i de tre enheterna kommer att gå in i varandra och de
tre enhetscheferna ska arbeta tillsammans och hjälpa varandra i utvecklingen av
verksamheten, vilket Julia tyckte lät positivt. När Julia senare pratade med rekryte
ringsfirman fick hon veta att avdelningschefen var överförtjust och att de var mycket
intresserade. Hon har funderat på de andra jobb hon kunnat söka.
”Men magen säger så här: [det nya företaget] verkar vara trevligt, trevliga människor,
det är jätteviktigt. Jag skulle få göra ungefär det jag gör nu och det känner jag mig
inte färdig med. Det var jag klar över ganska tidigt. […] Vi får bygga upp, det går
framåt, det går hyfsat bra för dem. Det är ett seriöst företag och kulturen verkar vara
att saker och ting är viktigt. Man håller det man lovar och det får inte bli fel. Det
finns ju en baksida med det också, men…[…] Och så är de akademiker. Det kanske
är lite mossigt men jag kan tycka att det är lite, jag vet inte, jag tror att det passar mig
i det här att jag tycker också att man ska ta saker och ting på allvar och göra saker och
ting bra. Jag kan sympatisera med det. Och allt behöver inte gå jättefort. Hellre rätt.”
Hon kommer även att få personalansvar i det nya jobbet och det vill hon gärna prova
på.
”För man kan ju för sjutton inte jobba med ledarskap utan att ha varit där själv har
jag tänkt. […] Jag saknar den erfarenheten. I den mån jag har varit ledare nu, för det
har jag ju varit även det här året, så är jag inte riktigt nöjd med det och jag tycker inte
att jag har gjort det så bra. Och det har varit något mellanting eftersom jag har ju
inte ägt resurserna. Jag har ju inte kunnat, jag har inte haft makt över det helt enkelt,
utan det har varit något slags indirekt ledarskap. Jag har hela tiden fått lita på någon
slags sanktion ifrån någon annan som sitter på mer makt än vad jag gör. Eller man får
använda andra maktkällor och så. Nu använder jag makt medvetet för att det handlar
om det. […] Jag har fungerat på den indirekta, eller informella, och någon form av
struktur som maktkälla. Men det är knepigt. Helt plötsligt så bestämmer något annat
bolag att här ska vi minsann inte ha någon resurs. Och då outsourcar de den person
som satt i [ett annat land] och det kan jag inte göra någonting åt. Då spelar det ingen
roll vad jag har byggt upp, för det är inte mitt beslut.”
Förväntningar på framtiden
Hon beskriver också att det skulle vara roligt att arbeta med nya personer där det
inte finns en historia som hon kommer med. Den tidigare verksamheten kom med
massor av historia säger hon, medan det här är att börja från början.
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”Man kan skapa sina egna normer och rekrytera in folk som är med och gör det. Och
det känns ju så mycket roligare.”
Hon ser fram emot att ha ansvar både för verksamheten och medarbetarnas indi
viduella utveckling och välbefinnande, säger hon. Hon upplevde att otydligheten i
hennes roll i det tidigare arbetet också speglades i en otydlighet kring hur hon skulle
följa upp medarbetarnas individuella arbete och utveckling och gruppens utveckling.
”Jag kanske har haft mer befogenheter än vad jag har upplevt mig ha, men [i det nya
företaget] kommer det att bli mycket tydligare.” Nu kommer hon att ha en formell
chefsroll. ”De andra som jag jobbar med i [den tidigare verksamheten], skulle inte
säga att jag är deras chef. De skulle nog säga att jag är ansvarig. […] Och de skulle
säga ledare, tror jag. Men inte chef, det tror jag inte.”
Hon förklarar varför:
”Det här med organisationsstrukturen är starkt. Att vara formell chef är inte samma
sak som att vara programansvarig. […] Chefer förknippas med personalansvar, alltså
lönesättning och så vidare. Vem har man informationsplikten mot, vem lönesät
ter man, vem har man utvecklingssamtal med. Att man är ytterst ansvarig för såväl
personal som verksamhet, och det har jag inte varit.”
Hennes dilemma har liknat den sits projektledarna hamnar i, förklarar hon.
”De är ledare men inte chefer, och det där har vi jättemycket stök med. Och ett
projekt kan ju ändå ritas upp i ett organisationsschema. […] Det är starkt det där
med att det är en ruta. Det är en avgränsad, man vet var gränsen går helt enkelt.
Chefsrollen är tydligare. Projektledaren har den dagliga kontakten och är den dagligt
ledande i arbetsuppgifter. Vissa [medarbetare] kan ingå i ett projekt nästan på heltid,
men har sin linjechef någon annanstans.”
Hon säger att hon upplever tiden som programchef som den tyngsta i sitt liv och
mycket utmanande på ett personligt plan, med en stor arbetsbelastning. Sedan kom
mer beskedet om nedläggning av avdelningen och allt förändras över en dag. Hon
reflekterar över hur hon reagerar i en sådan situation och säger att hon är glad att hon
söker efter nya jobb direkt, även om det är sent på våren och nära till semestrar och
sommarledigheter. Många andra anställda verkar mer apatiska och sitter och väntar,
säger hon. Extra tungt är det att hon och hennes sambo just börjat planera för barn
och familj, men det får nu vänta.
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Nytt arbete
Bara några veckor efter beskedet att hon måste lämna sin tidigare anställning tackar
Julia ja till ett nytt arbete i ett svenskt företag, som hon upplever som tryggt och
stabilt. Hennes blivande chef, som har intervjuat henne, verkar mycket positiv. De
utvecklade en bra kontakt direkt, säger Julia. Från programchef i ett mansdominerat,
internationellt företag blir hon nu chef för en enhet inom ett svenskt företag med
en stor majoritet kvinnliga anställda. Kulturen i det nya företaget upplever hon
mycket definierad av jantelagen och professionstänkande. Hon har till en början
två medarbetare i sin enhet och hon hamnar direkt i konflikt med en av dem, som
själv var sökande till tjänsten Julia fick. Hon berättar att hon får brottas med den
svåra situationen under en stor del av det första året på det nya företaget och försöker
genom möten och kommunikation att skapa en gemensam definition av målen för
verksamheten. Det inkluderar enskilda möten med den medarbetare som fortfarande
är besviken över att hon inte fick chefspositionen efter att ha arbetat i verksamheten i
flera år. Hon är dessutom tjugo år äldre än Julia. De har även mycket olika syn på hur
verksamheten ska utformas. Detta förklarar en del av de motsättningar som uppstår.
Julia försöker hitta olika sätt att skapa en tydlig maktstruktur i gruppen, samtidigt
som hon vill att alla ska känna engagemang i arbetet. Det är dock viktigt för Julia att
det är hennes bild av hur verksamheten ska utformas som styr arbetet.
Julias egen chef slutar redan innan hon hinner börja sitt arbete i det nya företaget.
Det blir en lång startsträcka med att definiera vad enheten förväntas prestera och med
vilken budget. Vi pratar om detta vid flera intervjutillfällen. Det är många delar av
verksamheten som är under förändring. Julia säger att hon har lärt sig av erfarenheten
från sitt tidigare arbete, där hon också var i en situation där hon skulle arbeta med
att förändra och utveckla en existerande verksamhet. Hon kommunicerar sina idéer i
ett tidigare stadium innan hon har beslutat hur den nya verksamheten ska utformas.
Hon skapar nu mer informella kontakter och förankrar sina idéer med personer
från olika delar av företaget vid luncher och möten. Dessa möten syftar både till att
kommunicera idéer internt i företaget och till att ta in feedback på dessa idéer från
andra delar av organisationen. Julia och de två medarbetarna i gruppen genomför
även nationella strategidagar där representanter för företagets ledning ingår. Hon är
nöjd med de diskussioner de sätter igång, men hon får inte så mycket information
om färdriktningen för framtiden från högsta ledningen som hon hade hoppats.
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Hon reflekterar mycket i intervjuerna kring hur hon kan hantera konflikten i
arbetsgruppen. En lärdom hon själv tar upp är att hon behöver bli mindre lyssnande
och ge mer direktiv till medarbetare, samt peka ut en riktning som hon tror på. Hon
har inte det förtroende hon skulle vilja ha för att medarbetarna arbetar i enlighet med
en inriktning av verksamheten som hon kan stå för. En stor del av hennes arbetstid
tas upp av att hantera relationerna inom gruppen och relationen till andra delar av
företaget som hon ska internfakturera för att finansiera verksamheten i hennes avdel
ning. Även VD och personalchefen spelar en central roll för utvecklingen av den här
verksamheten, säger hon, men det är svårt att få tid till möten med dessa personer.
Hon jämför sitt arbete som chef med en tränare för ett idrottslag som talade på en
ledarutbildning hon var ansvarig för. Chefsarbetet skulle vara lättare om man hade
ett lag, en matchtid och tydliga regler. Hon upplever chefsarbetet i ett vanligt företag
mer som att leda ett lag där hon inte riktigt vet hur många spelare som ingår, vem
som kommer på träningen eller matcherna, när matchen börjar eller när den är slut,
eller ens hur reglerna för spelet ser ut. ”Det är lite svårare då”, säger hon.
När vi ses för den avslutande intervjun arbetar hon med att ta fram en värdegrund
för ledarskapet i företaget och förankra detta hos ledningen och de egna medarbe
tarna. Konflikten i arbetsgruppen har inte fått någon lösning, men efter flera samtal
om hur situationen ser ut har de ändå uppnått ett sätt att arbeta vidare tillsammans.
Det är dock och har varit en situation som har tagit mycket energi, förklarar Julia.
Arbetet med verksamhetens utveckling går framåt och hon får positiv återkoppling
från företaget på det utvecklingsarbetet. Hon trivs på företaget och har lärt sig mer
om kulturen bland chefer och bland olika grupper av medarbetare under det första
året. När vi avslutar intervjuserien uttrycker hon en hoppfull syn på framtiden och
den utveckling de står inför i företaget.
Min reflektion kring Julias berättelse
Julias berättelse skiljer sig från de två övriga i och med att jag sammanfattar den
enorma mängd information hon ger mig under två års tid på ett relativt kortfattat
sätt. Det jag särskilt vill lyfta fram i hennes berättelse är de stora förändringar som
påverkade hennes arbetssituation och hur hon snabbt anpassade sig och utvecklade
olika förhållningssätt, först i arbetet som programansvarig, sedan i arbetet som chef
för en enhet. Min sammanställning av Julias berättelser ger en bild av hur hon han
terar de emotionellt påfrestande förändringar som sker under det turbulenta år på
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ett industriföretag som slutar med en nedläggning av enheten. Sammanställningen
ger också en bild av de utmaningar det nya arbetet för med sig. Den konflikt och
maktkamp som uppstår i relationen mellan Julia och en av medarbetarna i det nya
företaget är en av de svårigheter hon möter. Hon utvecklar sin professionella identitet
och sitt förhållningssätt till andra under året som går. I slutet av intervjuserien har
hon en tydligare bild av hur verksamheten ska utformas och hon fortsätter arbetet
med att skapa fungerande relationer med medarbetarna i den enhet hon leder.

Per om året som generalsekreterare
När vi träffas för den första intervjun har Per varit generalsekreterare för Ungdoms
förbundet i fem månader. Det är en tidsbegränsad anställning på ett år. Han har
tidigare arbetat för organisationen som regionchef i drygt tre år, och innan dess varit
ansvarig för en avdelning inom organisationen som arbetade med information och
utveckling. Jag ber honom berätta om vad han anser har varit de viktigaste händel
serna hittills i arbetet som generalsekreterare. Han tänker efter en lång stund och
förklarar sedan att även om det är en tidsbegränsad anställning på ett år så håller han
på att göra om nästan allt i organisationen. Det är ett stort arbete och han tycker det
är svårt att plocka ut några enskilda händelser.
”I den här rollen så har man ju ansvar både för personalbiten, för att den fungerar,
och också mot, eller med, frivilligsidan och framförallt då förbundsstyrelsen. Jag är
en del då, både slav och slavdrivare om man säger så, på olika sätt.”
Han blev intresserad av att ta det här uppdraget som generalsekreterare först då han
fick se hela bilden av Ungdomsförbundet och i vilken fas i utvecklingen de är, säger
han. Eftersom det inte var så mycket av det förändringsarbete de visste var nödvändigt
som hade påbörjats såg Per en möjlighet till att det skulle bli ett spännande arbete.
”Det var ingen stringens eller inriktning i utvecklingen, utan det skulle påbörjas
nu och då tänkte jag mig att då är det spännande för då kan jag påbörja saker och
sen kan jag lämna över det. Det gör att jag har försökt att skaffa mig en helhetsbild
så fort som möjligt. Jag tycker att det har gått ganska fort ändå. Jag har jobbat i
Ungdomsförbundet tidigare också. Det ser inte alls likadant ut nu, men ändå så
känner jag igen mig.”
Året innan Per kom in som generalsekreterare genomgick Ungdomsförbundet en
omorganisation. Generalsekreteraren är nu ansvarig för all personal i hela landet. På
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grund av ändrade ekonomiska förutsättningar fick de också säga upp en tredjedel av
personalen för ett år sedan, samtidigt som den tidigare generalsekreteraren försvann
från organisationen.
”Då var det väldigt turbulent. Personalen var i en ny roll och skulle försöka hitta
den. De frivilliga var också i en ny roll, plus att de inte hade det tidigare ganska
nära personalstödet. Och därifrån kom jag in och försöker nu skapa struktur och
helhetstänkande. Där tycker jag vi är på rätt väg och det känns som de andra tycker
det.”
En organisation i kris
Ungdomsförbundet befinner sig i en allvarlig situation, säger Per och suckar lite.
”Vi använder inte ordet kris själva, men det är kris.” Medlemsantalet har sjunkit
drastiskt.

”Så det är förändringsarbete inom nästan, på alla områden som finns och ibland
undrar jag hur jag är funtad själv att jag går in och gör allt det här.”
Per säger att han har försöker skapa en helhetssyn på den situation som organisatio
nen befinner sig i.
”Det skulle vara lätt att stirra sig blind på medlemsantalet just nu och sätta in all kraft
där. Vi måste bli fler medlemmar. Men det är egentligen inte problemet. Det är ett
akut problem nu, men det är inte orsaken till att vi är där vi är, utan orsaken är flera
andra saker som vi måste ta itu med. Annars kommer vi att hamna här igen om ett,
två år, även om vi får in medlemmar nu.”
Det handlar till stor del om en attitydförändring i organisationen, menar han.
”Det har funnits en kärlek i organisationen att driva stora, dyra och fina projekt
som ger en effekt i samhället, men som inte stärker organisationen tillbaka. Den
tankegången måste också ändras.”
Han vill skapa en förändring så att de projekt de lägger tid och pengar på även stärker
organisationen som helhet. Administrationer och rutiner är en annan stor utmaning,
säger han, då han inte tycker att dessa fungerar på ett tillräckligt bra sätt. Ett exempel
på detta är verksamhetsplanen för året, som redan var utformad när Per tillträdde
som generalsekreterare ett halvår tidigare.
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”Verksamhetsplanen […] är inte en vägledning för varken styrelsen eller personalen
utan den är både väldigt konkret och övergripande och det går inte, enligt mig, att
jobba med ett sådant styrdokument, som en ettårig verksamhetsplan ändå måste
vara.”
De arbetar just nu med att göra om den fullständigt samtidigt som de förändrar
rutinerna för att ta fram en verksamhetsplan för organisationen.
”Vi vände på hela organisationen och får fram ett dokument som jag tycker är ett
stöd för både personalen och styrelsen men också en signal utåt till frivilliga. Man ser
vad personalen kommer att göra kommande år och förväntar man sig att något ska
göras av personalen som inte står redan, då kommer man att bli besviken.”
Tycker man att det är fel har man möjlighet att ta en diskussion och påverka
utformningen av verksamhetsplanen inför kommande år, säger Per. Med det här
dokumentet kommer det att bli lättare att prioritera och bedöma omfattningen av
verksamheten som är planerad, förklarar han.
”Är det någon som kommer med någonting, styrelsen tycker om det ibland, att
komma med ’det här måste vi göra’ och då kan vi säga att det kan hända att vi måste
det och då får ni ta bort något som står i planen idag. Och det går inte i den plan som
är idag, för det är en del övergripande frågor som man inte kan prioritera bort. Man
kan förminska dem, men vi vet i så fall inte vad det innebär [i praktiken]. Men i den
nya kan man se att då får man ta bort tre utbildningar eller vad det handlar om. De
kommer vi varken att hinna, orka eller ha råd med om vi ska ta in någonting annat.”
Den nya planen utgår från föreningarna ute i landet och vilket stöd de behöver för
sin verksamhet, säger Per. Tidigare har han fått frågor från anställda om de kan trycka
upp affischer och liknande.
”Sådana frågor vill inte jag ha. Det ska man veta i sin plan och budget. Och är det så
att det inte står och man ändå vill göra det, då kan man fråga mig: ’Får vi gå utanför
plan och budget?’. Och det kan jag då ta ställning till.”
Att skapa trygghet, framtidstro och konstruktiva relationer
Arbetet med personalen har haft en hög prioritet under den här tiden.

”De var väldigt vilsna och frustrerade och fick väldigt mycket klagomål av förening
arna eftersom förutsättningarna har förändrats markant. Så jag har försökt att skapa
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en trygghet och vad ska man säga… framtidshopp. Att man ska känna sig inspirerad
och glad när man går till jobbet. För att även om det är tungt nu så är vi på väg åt rätt
håll. Ett uttryck jag använder ganska ofta är att vi bygger skeppet medan vi seglar det.
Det läcker in överallt, men alla ska veta att de extra ansträngningarna vi gör nu, det
är att vi också bygger det så att det inte ska läcka in imorgon. Och den känslan måste
alla ha, för om alla bara tycker att det läcker in och man springer och tätar och ingen
bygger, då orkar man inte så länge. Men om man känner att: – Jo, vi fixade en planka
där idag och imorgon fixar vi en där, och någon annan fixar den plankan. Då blir
skeppet helt så småningom och då kan man segla fortare och ta ombord mer last.”
De satsar mer på kompetensutveckling och en individuellt fokuserad utveckling av
personalen.
”Det kanske alla inte skulle hålla med om, men när jag tittar på andra arbetsgivare
så tycker jag att vi gör det. Vi satsar mycket och vi är ju en ideell organisation, vi kan
inte konkurrera med lön och så. Men jag vill att vi ska vara konkurrenskraftiga med
ett spännande arbete och utvecklingsmöjligheter och där tycker jag att vi börjar att
bli duktiga. Sedan jobbar vi nu mycket med kulturen också i arbetslaget.”
Det är viktigt att det inte finns mobbing, trakasserier eller att någon känner att man
blir förminskad som människa, förklarar han. Per arbetar med att skapa och förstärka
det han kallar för samtalets kultur, vilket han särskiljer från rädslans kultur som kan
vara dominerande i många organisationer, menar han.
”Rädslans kultur det är att man inte vågar säga vad man tycker, man vågar inte prata
med chefen, man v ågar inte ta upp obekväma saker, man vågar inte framföra sin
åsikt. I samtalets kultur så vågar man det. Man vågar ge kritik och vet att de som tar
emot det här vet att jag vill väl. De kommer att ta emot det på det sättet och lyssna
på det sättet. Och när någon säger någonting till mig så är det samma sak. Det är
samtalets kultur. Och har vi nu tagit fram ett grunddokument. Och dokument är
inte värda någonting om man inte verkligen jobbar med dem, så vi ska personaldagar
nu i november och då ska vi gå in på det här på djupet.”
Det är en lång process och kanske en ständigt pågående process att arbeta med
detta, säger Per. Under personaldagarna kommer alla anställda att få en möjlighet att
diskutera det här i grupper och ta ställning till om de står bakom detta och vad det
betyder för dem i deras vardag.
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En egen modell för ledarskap
I sin modell tittar Per på kommunikation, verksamhetsutveckling och förenings
utveckling som tre delar i en helhet som måste hänga ihop.

”Det här är tre processer som vi måste ha igång hela tiden och då blir det en organi
sationsutveckling för hela organisationen.”
Om man beskriver organisationens problem som att det är att o rganisationen inte
syns tillräckligt utåt och därför inte får tillräckligt många medlemmar, så missar man
många andra problem, förklarar Per. Kommer det nya medlemmar till organisatio
nen, så behöver det finnas föreningar som tar hand om dem. Det behöver även finnas
en fungerande verksamhet som de kan engagera sig i.
”Vi kan inte räkna med att de bara vill vara hos oss och betala medlemsavgift. Då
gäller det att jobba med att starta föreningar, att stärka föreningar, att se till att de
har verktyg för att bedriva bra verksamhet, efter de behov som finns i samhället och
då kan vi ut och marknadsföra ganska hårt om vi har det fundamentet. Då finns det
trovärdighet bakom den bild vi vill ge i samhället.”
Hittills har reaktionerna från personalen varit positiva, säger han. Det finns en inrikt
ning, även om han tror att många nog fortfarande känner att det finns en otydlighet
i arbetet. Per säger att det delvis är en medveten strategi från hans sida att inte lägga
så mycket energi på den dagliga verksamhet som pågår just nu, utan fokusera mer
på förändringen av helheten. ”Men då tycker nog en del att det inte är så mycket
styrning där, och det är det inte”, säger han och skrattar. Han presenterade sin modell
på riksårsmötet för ett knappt halvår sedan och personalen fick några månader på
sig, fram till de inplanerade personaldagarna, att komma med synpunkter.
”Så här vill jag arbeta, vill inte ni det får vi göra något annat, då kan inte jag säga att
det ändå är så här vi ska arbeta. […] Sedan efter personaldagarna, då finns det inga
alternativ. Då måste alla jobba mot samma håll. Fram till dess är jag helt öppen för
idéer om det finns andra sätt att jobba men de här dagarna ska vi enas.”
Helheten han föreslog bestod alltså av de tre delarna verksamhetsutveckling, kom
munikation och föreningsutveckling. I varje del ingår många delprocesser, som Per
kallar dem. Kommunikation består till exempel av image, marknadsföring, sam
hällspåverkan och företagssamarbete. Under dessa ligger sedan verksamheter som
att ge ut en medlemstidning, delta i mässor, göra foldrar och utskick, annonsera i
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tidningar, och så vidare. I föreningsutveckling ingår bland annat styrelseutbildning,
medlemsvärvning, medlemsvård och mycket annat. Fyra medarbetare är nu ansva
riga för de tre delarna där verksamhetsutveckling har delats upp i en nationell och en
internationell del, som ska samarbeta med varandra. Det är mycket som involverar
alla delar, säger Per.
”Till exempel om vi ska rekrytera frivilliga, då kan vi ju inte bara ha en annons
kampanj, utan då måste vi se till att föreningarna är med på att vi rekryterar nya,
så att de är beredda på att ta emot dem. Eller snarare, de ska be oss att köra en
rekryteringskampanj för vad de behöver. Då måste vi rekrytera till något och det är
verksamheterna, som måste involveras. Föreningen kan inte bara säga att vi vill ha
frivilliga och så säger verksamheterna att vi har fullt, det får inte plats fler i tjejgrup
pen just nu. Och sen då får kommunikation tänka hur vi ska gå ut med att vi behöver
de här frivilliga.”
Därför är verksamhetsplanen tredimensionell där det syns att en del verksamheter
går igenom flera processer. Rekryteringskampanjen de planerar till våren ingår till
exempel som en punkt i alla delar av verksamhetsplanen.
Att transformera konfliktfyllda organisationer
Jag frågar Per varför han tror att han fick det här uppdraget. Han svarar att då upp
draget bara är på ett år var det svårt att ta in någon utifrån och dessutom ville de ha
en person med chefserfarenhet som inte var för gammal, och då var det inte så många
att välja på i organisationen. Per säger att han var den yngsta chefen i organisationen
och att de flesta andra regioncheferna var tio, femton år äldre. När han rekryterades
till arbetet som regionchef var han redan ansvarig för en avdelning med ett antal
anställda. Han tror att han rekryterades eftersom han gjorde ett bra arbete på den
avdelningen där det var mycket konflikter och mycket som var oklart när han kom
dit.

”Vi hann bara jobba i ett och ett halvt år tillsammans och på det året tyckte jag att vi
redde upp mycket av det som fanns där.”
Jag ber honom beskriva situationen och han svarar:
”Det var mycket. Det var dels personkonflikter, det tycker jag själv är bland det
svåraste. Man säger att man ska lösa konflikter men en del personkonflikter går ju
inte att lösa. Man måste hantera dem på bästa sätt. Det andra var att den avdelningen
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var ihopsatt, men de kände inte självklart att de hörde ihop. […] Och det fick vi
ändå ihop till en bra helhet till slut, så ja, det var väl därför som jag rekryterades.”
Att förändra organisationskulturen
De första erfarenheterna av den region han blev ansvarig för var blandade. Han kom
från en annan region, vilket sågs med en viss skepsis.

”Sedan var jag så ung också och det är klart att de undrade ju. Medelåldern var väl 45
kanske, de undrade vad jag hade där att göra. Jag var absolut yngst i arbetslaget. […]
Dessutom, han som var chef innan mig, han hade varit där i [många] år och hade så
klart satt sin prägel både på arbetsgruppen och på organisationen [i regionen], fast
jag tycker att jag kom in ganska snabbt i det. Det fanns en kultur som jag inte ville
ha och som det tog över ett år att bryta.”
Jag ber Per beskriva vad den kulturen handlade om och han berättar:
”Det var att chefen skulle vara involverad i allt och chefen tar beslut. Jag vill delegera
ansvar och det gör att man kan ta beslut inom givna ramar. Men folk var så osäkra,
så de kom ändå och frågade mig. Även om sådant som jag var helt okunnig om, som
de var experter på.”
Han drev arbetet för en förändring av den kulturen ganska hårt, säger han.
”Dels bara i symboliska handlingar. Det kan tyckas banalt kanske men när jag kom
dit så satt chefen själv i största rummet. Alla andra satt två och två eller tre och tre
i mindre rum. Då flyttade jag från det största rummet och satt ihop med ekonomiansvarige i ett rum, och det gjorde att tre stycken kunde flytta in i det största rummet
och vi kunde hyra ut ett rum till [en annan organisation]. Min företrädare tyckte att
[den organisationen] var konkurrenter så dem skulle vi inte prata med, medan jag
bjöd in dem och sa att vi jobbar ju åt samma håll, vi kan säkert stärka varandra. Så jag
tror att bara sådana symboliska saker och sedan att alltid vara konsekvent, att visa att
jag menar allvar med det jag säger. Det är inte bara att jag har läst en managementbok
om att man ska delegera ansvar så blir det bra, utan jag visade verkligen i handling
att jag litar på er. Jag delegerar ansvar och jag delegerar befogenheter och verktyg, så
litar jag på att ni gör det. Jag kräver feedback regelbundet men jag kommer inte att
kika över axeln hela tiden att ni gör det ni ska utan jag litar på er.”
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Efter ett år säger han att han började se saker som tydde på att det tidigare mönstret
hade ersatts av mer självständighet och eget ansvar.
”Det hände saker som jag inte visste om”, säger han och skrattar. ”Och det tror jag
var helt otänkbart med min företrädare.” Han upplevde det som en bekräftelse på
att medarbetarna funnit sina roller och att kreativiteten kunde komma igång bland
personalen. ”Det är inte jag som ska tillfrågas och det är inte jag som begränsar.”
De tre och ett halvt år han stannade som regionchef är den längsta tid han har haft
ett och samma arbete, berättar Per. Det blev aldrig långtråkigt, som han upplevt i
andra arbeten. Dels var hela den nationella organisationen i en stor omvandling, som
inte gick helt friktionsfritt.
”Jag lärde mig oerhört mycket i den processen. Det var mycket som inte fungerade
och mycket frustration och navigeringar i en osäker tillvaro, som jag tyckte var spän
nande.”
Samtidigt var allt inte frid och fröjd i hans egen region utan det utbröt ibland stora
konflikter i arbetsgruppen.
”I början var det en kultur att det är klart att man går till chefen om man har en
konflikt, medan jag försökte säga att ni måste ju försöka lösa det själva innan ni
kommer till mig. Ni kommer till mig om ni har försökt men det går inte. I början
kom ju det mesta till mig, men sen märkte jag att de ändå försökte själva. Och det
var ändå många utmaningar och en del som jag fick vara väldigt rak mot. En som till
och med sa upp sig, jag tror att hon tyckte att jag var orsaken till det.”
Tankar om en framtida karriär som chef
Jag frågar om han ser sig själv göra fortsatt karriär inom organisationen och han
svarar att han har fått kommentarer om att han har gjort karriär inom organisationen
och understryker att det inte är så han ser det.

”Det kan låta förmätet kanske, men jag har velat ha spännande utmaningar och
dessutom fungerar jag så att jag vill lägga mig i saker. Jag vill ha påverkansmöjlighet
och då har det dykt upp, nu i det här fallet, tre chefstjänster som, av de tre som jag
har haft, som jag tycker har låtit spännande och då har jag tackat ja. Jag behöver inte
nödvändigtvis kalla mig chef imorgon eller i framtiden, utan är det ett spännande
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jobb och jag tycker att jag utvecklas som person så gör jag gärna det. Det är mycket i
chefsansvaret som, eller det är inte mycket, men det finns ju jobbiga saker.”
Jag frågar vad han upplever som jobbigast och han svarar:
”Det är det här med konflikter och... personalfrågor. Vi är ju människor och vi är
ju lite konstiga ibland och det tar mycket energi. Jag sätter mig nog in för mycket
ibland, som person, i konflikter och så. Men jag ser ingen annan väg heller att göra
det arbetet bra just nu, utan jag sätter mig in så i det. Ja, men det skulle vara skönt
att slippa någon gång och ändå ha påverkansmöjligheter.”
Vilken roll skulle det kunna vara, frågar jag. Per tänker en stund innan han svarar.
”Nej, jag vet faktiskt inte. Alltså jag har formulerat en del tjänster för mig själv som
inte finns. En sådan är, vad ska man kalla det, det är den här bubblan med värdering
och uppdrag. Att jobba med ideologin, att fördjupa den. Ja man skulle kunna kalla
det tankesmedja kanske, att arbeta med det. Och tankesmedja tycker jag låter hårt.
Det är ju ett manligt ord, någon gubbe kom på att vi skulle ha en tankesmedja
i vår organisation. Men någon kreativ verkstad eller på något sätt, det skulle vara
spännande att få jobba med det tycker jag. Och där finns inget, idag, självklart... Det
skulle jag vilja göra.”
När jag ber honom reflektera lite kring att vara ung och chef säger han att det kom
reaktioner i hans arbete som regionchef på att han var så ung, men säger samtidigt
att det inte bekommer honom så mycket då han alltid varit yngst i nästan alla sam
manhang han arbetat i fram till idag. Nu är han äldst i Ungdomsförbundet.
”Det är verkligen annorlunda. För nu får jag verkligen fundera över vad jag tänker,
för jag märker att ibland är det mer tyngd i mina ord än i andras. Vilket jag inte
tycker att det ska vara, men det blir så av sig själv. Både för att jag har den roll jag har,
men också för att jag är äldst. Men i [den tidigare organisationen] ibland reagerar
jag på att vi hade chefsmöten och då är vi ju 20–25 chefer och ibland... Alltså om
det uppstår situationer där det självklart måste vara någon som säger ifrån, så var det
ibland jag. Eh… (suckar) och då fick jag kommentarer ibland efteråt att ’det var bra
att du sa det där och du är ju ung och liksom... kan... kan säga till’, och det tyckte jag
var helt fel kommentar. För det innebär att det finns de som sitter och är tysta fast de
tycker något. Och själv tyckte jag, det kanske är fel från min sida då, men själv tyckte
jag att jag är yngst, jag ska inte behöva... kliva fram i obehagliga situationer. Här
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finns de som har varit chefer i 30 år, gamla rävar som jag kallar dem, de borde kunna
säga sådant... Så ibland fick jag den rollen och då, jag tyckte inte om den riktigt... Jag
bryr mig inte så mycket, alltid.” (skrattar)
Tuffare tider i organisationen
När vi träffas för den andra intervjun visar Per runt i deras lokaler och presenterar
mig för flera av de anställda, bland annat de som arbetar i ledningsgruppen. Totalt
är det elva anställda på kansliet och de planerar att låta ytterligare tre anställda på
regional nivå flytta in i lokalerna eftersom det sänker kostnaderna i organisationen. I
den organisation han arbetade tidigare sades 50 personer upp på två år, vilket var en
jobbig process att delta i, både inför uppsägningarna och mitt uppe i det, säger han.

”En del kan se det som en ny möjlighet, men för en del är det ju hela livet som rasar.”
Även i den nuvarande organisationen har personal sagts upp och de som är kvar har
en stor arbetsbörda. Samtidigt arbetar de med stora förändringar i organisationen.
Processen är påfrestande och det börjar märkas att många i personalen är trötta.
Det märks när det inträffar oförutsedda saker, säger han. Det blir ofta droppen
som får bägaren att rinna över. En av de anställda som ingår i ledningsgruppen gick
hem under gårdagen, innan Per hade kommit till kansliet. Det är fler som skulle ha
kunnat gå hem, säger han.
”Det känns ju jättejobbigt så klart och jag frågar mig själv vad jag kunde ha gjort och
om jag har kört för hårt, och så vidare. Så, det är också det vi ska ta upp här med
[ledningsgruppen].”
Det är även en del personalturbulens i organisationen då flera anställda har sagt
upp sig. De säger själva att det inte är arbetssituationen utan att de har fått andra
spännande arbeten, säger Per. En anställd som haft ansvaret för den internationella
verksamheten har fått ett erbjudande utomlands och den person som har ansvar för
den nationella verksamheten försvinner också. Det innebär att det kommer att bli
mycket extraarbete för de som är kvar, och särskilt för honom själv. Processen med
att rekrytera nya till de tjänsterna är redan igång, men det kommer att ta en viss tid
innan det är klart. Även om det inte är roligt att förlora kompetenta medarbetare ser
Per det samtidigt som en möjlighet att testa nya arbetssätt. Han låter samtidigt trött
och pressad när han berättar om situationen. En person från det team som berörs
kommer tillsammans med den som är personalansvarig att ha ansvar för intervjuerna
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och urvalsprocessen. Sedan kommer de med en lista till Per med prioritering ett, två
och tre av kandidaterna. ”Så träffar jag ettan och tycker vi om varandra så blir det
vi”, säger han och skrattar lite. De som gör urvalsprocessen vet vad de gör, så han har
inga funderingar på att ens ifrågasätta deras förslag, förklarar han.
Han berättar att det är tufft överlag nu och mycket som händer. Det blir långa d
 agar
och mycket övertid. De håller på att bygga upp ett system som en slags tidsbudget för
att hjälpa dem att lägga upp arbetet och planera verksamheten framåt. Hur lång tid
varje projekt beräknas ta i anspråk ska matchas med tillgänglig arbetstid. Eftersom
de arbetar i team kan de som har extra mycket belastning under en tidsperiod få
avlastning av de andra i teamet, och det går att planera in i verksamheten.
”Det har inte hänt tidigare och då blir det perioder då det är outhärdligt. Det är svårt
att få bort dem helt, men man kan förutse dem och man kan också planera in en
återhämtningstid efter de här perioderna.”
Även det arbete som är lågintensivt men pågår löpande ska med eftersom det ofta är
de som är tidstjuvarna, säger han. Plus att det ska planeras in extra tid eftersom det
alltid händer oförutsedda saker som behöver tas om hand. ”Sådant är ju jobbet och
då måste vi planera för att det går att planera.” Själv har han varit ganska lugn under
den här turbulenta perioden, säger han men tillägger:
”Det är klart att jag… det var en period då jag var väldigt trött. Jag är ganska trött nu
också men… Jag ska vara ledig nu över jul och nyår och sen efter nyår så hoppas jag
att vi kan gå in i det här nya arbetssättet. För det har vi inte kunnat i år.[…] Det är
inga planeringsinstrument som har hjälpt oss med det. Det är en av sakerna som jag
har ändrat på nästan totalt, planeringsprocess och planeringsverktyg.”
Hela personalen kommer att gå igenom det nya arbetssättet under en heldag som
ligger ett par månader fram i tiden. Där kommer alla att ha möjlighet att komma
med synpunkter på om vi överhuvudtaget ska ha det här arbetssättet och om de
upplever det som ett stöd, säger Per. Varför det har blivit en överbelastning tror Per
handlar om dels en tidsoptimism där han tillägger att även de planer de arbetar med
nu är orealistiska. Han hoppas dock att verksamhetsplanen för nästkommande år blir
mer realistisk och att den utvecklingen fortsätter för framtiden. Dels tror han att det
handlar om engagemang där det alltid kommer nya, roliga projekt som inkluderas
i arbetet, hur noga man än planerat i förväg. Till slut blir det ohållbart, säger han.
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”Det här är ingen lätt grej. Det kanske kan låta som att vi har ett nytt system och
så kommer det att fungera. Medarbetarna har sagt att det är för stressigt nu och en
orealistisk arbetssituation och jag borde hjälpa till med prioriteringar. Men när vi tar
fram det här, så vet jag att de inte kommer att tycka att det är lika kul om jag säger
nej till saker, som de tidigare har kunnat tänka, ja men det där kan jag nog få in.
Nu kommer jag att säga nej. Så jag vet att det här blir en ganska tuff process för alla
inblandade.”
Medarbetarnas makt och självständighet
För att skapa en mer realistisk arbetsbelastning kommer han nu att diskutera med
personalen vad de vill skjuta på till kommande år. Han vill helst inte stryka projekt
helt eftersom de som står i verksamhetsplanen är viktiga. Det är också viktigt att
det är medarbetarna själva som bestämmer vad som är viktigt och i vilken ordning
projekten ska genomföras.

”Jag vill inte ha en diskussion att jag bestämmer vad som är viktigt eller inte, utan
de har bestämt att det här är viktigt och det har jag väldigt svårt att underkänna.
Det är bara det att jag kan ha synpunkter på tidsplaneringen, så det kan vi ha ett
resonemang om tillsammans.”
Han kan ta rollen av att bestämma vad som ska prioriteras i strategidiskussioner och
i övergripande frågor, säger han, när det gäller hela personalgruppen eller teamen.
Men inte när det gäller var och en på det här sättet.
”För då tror jag att det blir för nära och för personligt. Att jag underkänner deras
tankar om vad som är viktigt.”
Jag frågar vad han tror att konsekvensen skulle bli av ett sådant handlande och han
tänker en stund innan han svarar:
”Jag tror att det blir en för mig oönskad konsekvens att de till slut inte tänker själva,
eftersom jag har svarat. Jag märker att de kommer och frågar mig om sådana saker
redan och då försöker jag att bolla tillbaka frågan. Och jag tror att en del upplever
det som frustrerande ibland. Men fler och fler börjar inse vad det är jag håller på
med, tror jag. Att de har svaren själva. Jag finns gärna som bollplank och resonerar
men min röst väger inte tyngre i processen. Sen kan det ju bli skarpa lägen och då
kanske man kan säga att jag har vetorätt. Men de lägena försöker jag undvika. Det
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är i processen vi försöker komma fram till lösningar innan det blir skarpt läge på det
sättet [som han ger medarbetarna ansvaret att själva hitta en lösning].”
Ett sådant, som han kallar, skarpt läge som har uppstått, är ett beslut han tog att
inkludera ett projekt som låg utanför verksamhetsplanen. Det är en orsak till att
arbetsbelastningen just nu är så hög, säger han. ”Det var dumt av mig”, säger han
och skrattar lite. Jag undrar varför. ”För det innebar mycket mer arbete än vad det
såg ut att göra från början, när jag beslutade att lyfta in det.” Nu i efterhand tycker
han att det var ett misstag att tacka ja till projektet. Men de lärde sig alla mycket i
processen, säger han. Nästa gång kommer de att vara betydligt mer misstänksamma
när ett projekt dyker upp på det sättet. Även om det låter spännande och roligt måste
man vara realistisk, menar Per.
”Trots allt jag har beskrivit här, det känns oförskämt bra ändå. Det känns som att det
finns en framtidsoptimism bland personalen… Jag tror att många tycker att det är
kämpigt nu, eller nästan alla tycker att det är väldigt kämpigt nu. Men det här nya vi
går in i, folk tror på det. […] Det är skönt för mig också att få andas...”
Personalen tror på det arbetssätt han har presenterat och att de skapar verksamheten
och den nya organisationen tillsammans, säger han.
”Jag har inte alla svaren… Jag hoppas att alla upplever att jag har öppnat upp. Att det
finns möjligheter. Och också om man inte tycker att det här är lösningen då, att det
också är fritt fram och säga det. För annars så är vi på väg åt fel håll och då måste folk
säga till om inte jag ser det. Och det är inte alltid jag gör det. Men det känns som om
alla har den inställningen.”
Att skapa respekt
Han har också kontakter med den organisation han arbetade i tidigare och försöker
öppna dörrar för sina medarbetare, både för att hitta mentorer och för att skapa
arbetsmöjligheter i framtiden. Han tycker att de övriga cheferna i den organisationen
har lite mer respekt för honom nu än när han var nytillsatt regionchef.

”Jag tror de har lite mer respekt för mig nu, faktiskt, ja. För i regionchefsrollen var
jag ju helt ny och där fick jag skapa respekten. Jag fick bevisa att jag var värd respekt.
Ja, i och för sig, det sista året så hade jag nog det utan att behöva anstränga mig. Jag
visade nog att jag kan tillföra saker också. Men nu när jag har den här rollen och alla
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vet att det är en tuff roll, att [organisationen] står inför en stor utmaning. Jag tror…
en del ser att vi är på rätt håll nu och… Ja, det skapar också respekt.”
Jag ber honom förklara och han säger:
”Det är svårt att förklara, men jag tror det är mer en känsla hos mig. Alltså, när vi
var på chefsmöte [i den tidigare organisationen] då var jag också med. […] Det har
jag kommit överens med generalsekreteraren i [den tidigare organisationen] att jag
är med på chefsmötena och då är vi ju [ett tjugotal personer] i ett rum, och när man
tar till orda där så känns det ju om folk blir… Det är subtila saker, kroppsspråk och
så, miner och… Jag är jättekänslig för sånt. Jag ser direkt och känner direkt. Och
då… ja, det känns en skillnad. Jag sa inte så mycket nu på sista mötet men… även i
pauserna så märks det. Det är svårt att förklara.”
Jag undrar hur han skulle beskriva gruppen och sin egen position, finns det de som
har mer inflytande än andra? ”Ja, o ja. Det är ett spel där som man inte pratar om.”
När jag frågar vidare om hur han uppfattar det spelet säger han:
”Så som det har blivit i chefsgruppen, så förtjänar man den respekt man får. Man har
förtjänat den genom åren. Man har varit projektledare i olika saker. Man har klarat
av tuffa saker. Man har varit med i arbetsgrupper som har stora utmaningar och
klarat det eller inte klarat det. Och det visar ju sig att en del klarar tuffa utmaningar
och gör ett bra jobb och det har man med sig nu. Så när en sån person pratar så blir
det… Det märker jag själv, jag lyssnar mer på en del än på en del andra. […] I och
med att jag känner så många, inte bara cheferna, så hör man ju saker om en del och
då känner jag själv att om någon säger något illa om någon att… till exempel nu
under uppsägningsprocessen. Om del chefer bara sa att: ’Du får gå’. Och inte hade
något samtal om det, så minskar min respekt för dem faktiskt. För jag tycker inte att
man behandlar människor på det sättet. Inte som arbetsgivare och kanske framförallt
inte i vår organisation. […] Jag märker också själv om jag har problem och behöver
bolla med någon, så går jag till vissa personer i chefsgruppen. Alltid.”
Det är framför allt några av de andra regioncheferna som han har störst förtroende
för, på grund av att de har löst uppgifter på ett bra sätt tidigare.
”De har löst dem på ett bra sätt, som jag har största respekt för, och där jag själv
ibland kanske har funderat över hur tusan ska de lösa det? Och sen kommer en lös
ning och då har jag själv lärt mig jättemycket av det. Det är väl det kanske som skapar
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lite respekt. Och sen, jag tycker väldigt mycket om ödmjukhet. Alltså, en person
som har gjort allt det här jag säger nu, som skapar respekt. Om de är arroganta eller
så, så har jag fortfarande ingen respekt för dem. Men de här jag pratar om, de har
gjort allt det här. De är väl ansedda av sin personal, av dem runtomkring dem och är
fortfarande ändå väldigt ödmjuka. Det har jag den största respekt för och jag märker
också synen på mig som ung då i den här gruppen, så känner jag om de… Det har
hänt också att de här jag pratar om, som jag har största förtroende för, har frågat mig
om saker. Och att de lyssnar på svaret, på min syn på det. Det skapar ju också ett
förtroende som kanske är svårt att beskriva. Till skillnad från en del andra som jag
märker, de lyssnar inte alls på vad jag säger. De tror inte att jag har något bra att säga.
Och ibland kanske de frågar något, men de lyssnar inte på svaret. Det märks direkt.
Då... ja, dem går inte jag till sen, så klart.”
Ödmjukhet, lyssnande och respekt
Per tar upp ödmjukhet, lyssnande och respekt för andra som viktiga ingredienser i
ett bra ledarskap. Att vara ödmjuk innebär att man respekterar och lyssnar på alla
människor, säger han, eftersom alla har något att säga. Det är detta han eftersträvar
när han arbetar med det han kallar för samtalets kultur i organisationen.

”Där är ett ledarskap som lyssnar och tar sitt ansvar också. Det handlar inte om…
Det låter kanske ibland som att jag delegerar allt och lyssnar ihjäl mig, men jag har
ju ett ansvar att ta beslut och stå för det jag gör. Så därför kan jag inte backa en
millimeter, även i svåra frågor. Det är ju därför jag har mer betalt än de andra som
jobbar lika mycket som jag och är lika kompetenta som jag. Men jag har mer betalt
för de här sakerna och då måste jag ta det.”
Jag undrar vad det är för typ av ansvar han tar och han säger att det handlar om att
fatta svåra beslut och att vara ansvarig gentemot styrelsen.
”Både för att utföra det som står i verksamhetsplanen. Det är ju gentemot dem jag
har det ansvaret. Men också ansvar för personalens välmående gentemot styrelsen.
Om de pushar för mycket måste jag säga stopp nånstans. Så jag försöker ta det
ansvaret också... Men samtalets kultur handlar också om medarbetarskapet. Det är
inte bara att man kan säga: ’Allt, en bra kultur, är upp till ledaren, eller en dålig
kultur är ledarens fel’. För det handlar om ett medansvar hos alla och det är det
samtalets kultur handlar om. Att ledarskapet är viktigt, men medarbetarskapet är
lika viktigt.”
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Jag ber honom förklara vad han menar och han säger:
”Det är just att vara medarbetare och inte motarbetare. (skrattar) Som medarbetare
så är man medskapare, av kulturen och av allt vi skapar. Allt vi gör tillsammans och
där lämnar jag väldigt fria händer. Jag delegerar mycket ansvar, men jag försöker att
ha tydliga ramar och sen försöker jag vara ett stöd. Och jag försöker också delegera
resurser och verktyg för att klara det med, det ansvaret som jag delegerat. Så att det
inte bara blir ett ansvar.”
Ett ansvar utan resurser skapar bara frustration, förklarar han.
Stor arbetsbelastning och oanade konsekvenser
När vi ses två månader senare beskriver Per fortfarande läget som ganska tufft. Per
sonalen är trött, berättar han, och en del säger att omstruktureringen har drivits i för
högt tempo. När han grävde djupare i det visade det sig att flera medarbetare höll ett
ännu högre tempo än vad han hade tänkt sig, förklarar han.

”Det är en del som i andra hand driver upp tempot och håller ett högre tempo än
vad jag hade tänkt mig. Och då kan man ju ändå tycka att jag är ansvarig för det.
Men det är först nu jag har fått syn på det, så jag får nog bromsa lite. Det är den ena
bilden, den andra är att framför allt att [ledningsgruppen] är väldigt arbetsbelastad.”
Inför det senaste mötet hade de arbetat fram tidsscheman för alla i ledningen. Det
fick oförutsedda konsekvenser.
”Vi ser att det hamnar på 70–80 timmars arbetsvecka på allihop. Och det gjorde
att många blev tröttare. För det har varit så här hela tiden, men då har man räddat
situationen och kämpat på och det man har glömt bort, det har ju inte funnits,
förrän det dyker upp igen. Men nu fanns allt här på en gång. Och jag hade väl tänkt
mig att det skulle få en lite lugnande effekt. Vi skulle kartlägga och visa att det här
är orimligt. Det var därför [en medarbetare i ledningsgruppen] blev sjukskriven.
Och vi har det alla så här. Och så tänkte jag mig att då kan vi börja prioritera, på
bra grunder, eftersom vi ser helheten. Men, ja, det, det ledde till rent psykologiskt,
och det hade jag inte förutsett, det var att alla i princip, även jag, blev trötta av att
se helheten.”
Jag ber honom beskriva vad de har arbetat med och han berättar att det har handlat
om att göra prioriteringar och ta bort vissa delar.
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”Det första var att prioritera bort saker och där kommer jag att försöka vara tydlig
mot min arbetsgivare, förbundsstyrelsen. De här sakerna har vi prioriterat ner och
de kommer inte att hända i år. Och då får ju de väl säga: ’Men det där måste hända’
och då får de ta bort något annat. Men det räcker inte. Det är fortfarande över 37
och en halv timmes arbetsvecka. Så den långsiktiga lösningen är att förenkla rutiner,
eventuellt lägga ut saker på externa parter. Rationalisera med en del datorprogram,
till exempel i fakturahantering kan vi ha datorsystem. Så det kommer vi att titta på.
Men det är ju den långsiktiga lösningen. Den kortsiktiga är att ta in tillfällig hjälp.”
Det är den sista nödlösningen, säger han, som han har skjutit på in i det sista. ”Men
vi är där nu. Jag ser ingen annan utväg.” För att komma ner till en normal arbetsvecka
för alla medarbetare skulle de tvingas ta bort hälften av det som är planerat.
”För vissa var det mer än hälften till och med. På min tjänst till exempel så i min
tidsplan, jag tror att någon vecka var det 120 timmar. Så det är också ett orosmoment
har jag märkt. Att okej att de har mycket själva, men när de ser att jag också har
mycket och de tycker att jag jobbar för mycket, då blir det en slags dubbel belastning
för dem och det hade jag inte heller förutsett.”
Jag frågar vad han tror att det handlar om och han tänker en lång stund innan han
svarar.
”Jag tror att det grundar sig i omtanke, faktiskt. För jag var väldigt trött en period
under hösten också. Dels är det omtanke, men sen är det också att, jag har fått
signaler om att jag är inte är en bra chef nu. Jag har för mycket att göra. Om de tror
att jag kommer att få ännu mer att göra, så kommer jag att bli en ännu sämre chef.
Och det vill de ju inte ska hända, så klart.”
Han får veta det här i dialogen med sina medarbetare, berättar han.
”Jag uppskattar att vi har en så öppen dialog. Jag tror inte att någon känner nu, det
kan jag ju inte veta säkert, men jag tror inte att någon känner att de inte kan säga
nästan vad de vill till mig. Men, nu har några sagt så, att jag blir en sämre chef när
jag har mycket att göra. Och då jag har jag frågat, då vill jag veta vad det är som är
sämre, så att jag kan försöka parera det eller ha det i åtanke i alla fall. Men då vet de
inte riktigt, de som har sagt så. […] Det är mer en känsla... Jag har bett dem att om
det händer igen, så tänk på vad det är så att ni kan säga det till mig.”
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Att inte se
Själv tror Per att det handlar om två saker när hans medarbetare säger att hans chefs
arbete blir sämre när han har en för hög arbetsbelastning.

”Det är två huvudsaker. Jag tror att det är det de känner. Det ena är att jag ser inte
lika, eller jag känner inte lika väl hur de mår, utan jag ser när de är jättetrötta, rätt
som det är. För mig är det rätt som det är, men jag har inte sett alla signaler som
har varit innan. Den andra är helhetsbilden. För det är en av mina styrkor att jag
ser helheten. Nu gör vi det här på grund av alla de här andra delarna. Jag missar den
förmågan, eller den blir sämre när jag är trött. […] Och det är det jag är själv emot. I
den situation som vi är i nu, så måste vi gå på helheten. Det är allvarligt om ledaren
mister den förmågan. När det, i det här fallet, är jag som har den rollen. Då kan vi ju
ha någon annan som har den. Men nu har jag haft den här rollen och så är det ingen
naturligt som tar den platsen.”
Att ingen ser helheten har varit en av svagheterna i organisationen, som han ser det.
”Man har identifierat ett problem och försökt åtgärda det problemet isolerat, vilket
ofta har lett till att man varken har löst det problemet eller någonting annat heller.
Och det vi har gjort nu, det är att vi har försökt se och identifiera problemen och
orsakerna bakom. Ofta hänger de ihop.”
Han tror att de har saknat kunskap om organisationsutveckling. På senare år har
han mer och mer sett hur viktigt det är att den kompetensen finns i organisationen.
Kompetensen och kunskapen om organisationsutveckling saknas i de flesta ideella
organisationer i Sverige, menar han. Själv är han influerad av teorier om ledarskap
och organisering som beskriver sambandet mellan alla olika delar av verksamheten.
”Det pekar just på att du kan inte bara åtgärda försäljningen i ett företag, om du sen
inte kan leverera eller hålla kvaliteten. Du måste åtgärda alla delar samtidigt. Annars
kommer det kanske att gå ännu sämre. […] Jag säger att det är fem huvuddelar och
man måste ha kompetensen i alla för att kunna se helheten. Och det är det jag har
märkt nu, att det inte är många som ser de bitarna.[…] Jag är runt och föreläser lite
nu om det här och det är många som håller med mig. En del undrar vad jag grundar
det här på. Och jag grundar det inte på något mer än egna erfarenheter”, säger han
och skrattar.
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Att förändra hierarkiska maktrelationer
Det är viktigt att initiativen till den verksamhet som bedrivs i Ungdomsförbundet
kommer från föreningarna ute i landet, säger han, samtidigt som vissa initiativ även
kan komma från alla kompetenta medarbetare på central nivå utifrån generalsekrete
raren och ledningsgruppens arbete.

”För det är klart att vi har en hel del kompetens här. Vi har duktigt folk och de tittar
sig också omkring vad som händer i samhället. Men det får inte bli så att vi dikterar
något för organisationen. Det ligger i samtalets kultur att vi kommer överens om
saker tillsammans. Inte att någon pådyvlar någon någonting, för då blir det ingen
energi där sen när det ska göras ändå, om man känner sig tvingad till någonting. Så
det är samtalets kultur där också.”
Det gäller i förhållande till alla nivåer, säger han. Den gamla hierarkiska kulturen
försöker han förändra.
”Det har varit lite så att vi [i ledningsgruppen] står över de andra. Så har det varit
tidigare. Det försöker vi få bort nu.”
De försöker kommunicera med alla anställda runt om i landet för att skapa en ömse
sidig förståelse. ”På det sättet är det ju lättare att hamna på ögonhöjd, när man pratar
med varandra.” De organiserar också personaldagar några gånger under året. Hittills
tycker han att det arbetet har gått bra, men säger samtidigt att ett ärligt svar på den
frågan får jag nog om jag frågar personalen som arbetar ute i landet.
”Jag tror inte att vi är ända framme men jag tycker att vi är en bit på väg.” Personalen
fick utvärdera arbetet i organisationen i en enkät. ”Där säger ändå de allra flesta att
det känns bra. Att vi har, de här klyschorna kanske, men högt i tak och öppet klimat,
och att man vågar säga vad man tycker.”
Framtida utmaningar
Den största utmaningen för organisationen ser han som att fortsätta den utveck
ling de har påbörjat för att skapa nya strukturer i organisationen. De behöver bara
genomföra allt i en långsammare takt i fortsättningen.

”Jag kommer nog att slå ner lite på tempot nu, eftersom organisationen är trött och
jag är också lite trött. Jag är ju bara inne ett år och det har jag också märkt stressar
en del. […] Jag är bara vikarie under ett år och många tror att jag vill genomföra allt
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innan jag slutar. Det har jag märkt nu på sista tiden. De säger att de inte orkar hålla
det här tempot bara för att jag ska sluta, ungefär. Och det har aldrig varit min inten
tion faktiskt. Jag har bara tänkt hur jag skulle vilja genomföra så mycket som möjligt,
under min tid här. Men inte att allt ska vara klart. Det har jag börjat kommunicera ut
nu och då har jag märkt att en del hajar till lite ’Jaha, men då var det inte så farligt’.”
Per tror att det har varit bra för organisationen att han gått in som vikarie även om
det är under en relativt kort period.
”Jag tror att det är bra att ha någon i den här fasen. En ledare som strukturerar upp
och verkligen sätter rutiner och så. Och sen att den tar över som ska driva det. Då
tror jag att det kan bli bra. Jag fungerar så också, jag är gärna med och strukturerar
och höjer upp, eller vad man ska kalla det. Och sen, jag får lätt långtråkigt och då ska
jag inte vara kvar. Så jag tror att det är bra. Vi får se om det är bra (skrattar).”
Det han eftersträvar är enkelhet, säger han.
”Om någonting börjar bli komplicerat och inte naturligt, då gör folk något annat,
för vi är ju energisnåla. Vi är som vatten, vi tar de enklaste vägarna. Och de rutiner
vi nu har skapat och de strukturer vi har byggt upp är enligt mitt sätt att se naturliga
och... enkla. Så jag tror att det ska mycket till om den som kommer efter mig ska
börja ändra för mycket. För vi har också haft en dialog, jag och [den tillträdande
generalsekreteraren], som jag vickar för. Jag sagt: ’Ja nu tänker jag göra det här, är
det okej för dig?’. Då har hon hållit med och det har också varit en trygghet för
personalen att veta det.”
Om att rädda organisationer i kris
När jag ber Per beskriva vad hans arbete betyder för personalen tänker han efter
en stund och förklarar sedan att han tror att det har att göra med de förväntningar
personalen hade på honom när han tillträdde som generalsekreterare.

”Det kan hända att det blev lite personkult när jag kom. Det var jag som skulle fixa
det... Och sen då när de flesta märker att det faktiskt börjar ordna sig, då kanske det
blir en starkare, känslomässig koppling till mig som person. […] För de jobb som
jag har haft tidigare, det har varit att komma in och ta över en avdelning som var
lite i kris... eller kanske mycket kris till och med. Och när jag tog över [i det senaste
uppdraget], då var det var mitt första chefsuppdrag. Jag skulle vilja säga att jag redde
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ut krisen på tre månader. Sen kom omorganisationen och så kom jag till [nästa chefs
tjänst]. Det är inte särskilt lättarbetat, utan det är mycket gamla traditioner. Och
hela omorganisationen var en jätteutmaning för det var mycket som inte fungerade,
så klart, som det brukar vara... Ja, och där tror jag ändå att jag är en av de cheferna
som klarade det ganska bra. I [den organisationen]. Och det är väl det ryktet då som
gick före mig när jag skulle till [den organisation han arbetar i nu]. Jag ser vad som
behöver göras. Nu tänker jag högt, jag vet inte om det är så, men det kan vara så.”
För att arbetet ska fortsätta i samma linje även när Per lämnar organisationen m
 enar
han att de strukturer och rutiner de arbetar fram nu är mycket viktiga. För att det
ska vara möjligt att skapa mer långsiktiga rutiner i ledningens arbete tar de in extra
personal för att avlasta de fem personer som arbetar där. Det innebär en kostnad
som Per egentligen inte ser ett utrymme för i budgeten. ”Men personalens hälsa är
det absolut viktigaste. Så det går jag till förbundsstyrelsen med och säger.” Eftersom
organisationen kommer att få minskade ekonomiska resurser i framtiden, vilket de
redan känner till, säger Per, så vill han ta sitt ansvar och vara förutseende där.
”För [tidigare] styrelser [i organisationen] har inte varit särskilt ansvarstagande. De
gick till och med back året innan jag kom. Så mycket, så hade vi varit ett företag, så
hade vi varit i konkurs nu. Men jag har sagt att jag vill ha ett överskott i år och nästa
år. För året efter det vet vi att vi kommer att få lägre bidrag och dessutom kommer vi
satsa ännu mer på externfinansiering för att klara den här situationen vi är i. Så det
är inget jag skäms för egentligen, utan det är den situationen nu. […] Det värsta som
kan hända, och det skulle kännas i mitt hjärta, är om några går in i väggen eller mår
sämre än vad de gör nu.”
Vi går på en tunn linje nu, förklarar Per. Det innebär att det inte finns någon buffert
för att hantera nya svårigheter i vardagen.
Att hantera makt och ansvar
De erfarenheter han har gjort hittills som generalsekreterare har delvis förändrat hur
han ser på vad han ska göra i framtiden.

”Det här systematiska tänkandet, det har jag verkligen fått testa fullt ut nu. Det
kunde jag inte i [den tidigare organisationen] eftersom där hade jag ingen inverkan
på vissa saker. Utan där var det ju generalsekreteraren som hade vissa saker. Och där
kan man ju påverka, men det blir ju inte som man själv vill (skrattar). Här har jag ju

104

större makt, eller vad man ska kalla det, att göra så. Och jag har testat det här halvåret
och sett att det faktiskt fungerar och det är en ganska skön känsla. Sen har jag också
tänkt att jag inte... Det kan hända att jag ändrar mig, men jag vill nog inte vara chef
i nästa uppdrag. I alla fall inte med något personalansvar. Det är ett så stort ansvar
och jag mår själv dåligt när jag inte kan hantera det. Eller när andra mår dåligt, så
mår jag ännu sämre. I stället för att kanske bli stark och kunna gå in och vara ett
bättre stöd... Ja, det är andra saker också i chefskapet, som gör att jag inte tycker att
det alltid är värt det.”
Jag frågar vad det handlar om och han säger efter en stund:
”Jag tror att det har att göra med att jag på något sätt har blivit… Jag är egentligen
emot det ledarskapet, men jag har blivit den här ’ledaren’. Och jag tycker inte om
att vara ’ledaren’, utan jag tycker om att leda, men jag måste inte vara den som...
utpekas. Och det som har hänt är att jag utpekas i och för sig när det går bra, men det
är inget jag har behov av heller, egentligen. Det är klart det är kul, men det är inget
som är en drivkraft för mig. Men också när det går dåligt, nu då, så tycker jag inte att
det alltid är förtjänt att jag blir utpekad som... så att säga skyldig. Det är ingen skuld
eller så, men jag tycker inte att jag är det. Och till exempel sa [ledningsgruppen]
att jag jobbar för mycket. Och så visar det sig, tycker jag själv då, när jag visade
tidrapporten att jag var den som hade tagit ut mest komp av alla. […] Jag sa det sen,
när de påpekade att jag jobbar för mycket. Och då hajade de till. För de ser bara när
jag är här och att jag är trött ibland. Men de ser inte att jag också går hem. (skrattar)
Och jag tycker att det är lite orättvist. Och det är väl ledarens dilemma kanske, eller
den roll jag har hamnat i nu då. Men... det är ett stort ansvar att vara chef. Och det
vet jag ju om, och jag försöker ta det verkligen. Men ibland undrar jag om det är värt
det. Jag skulle kunna ha ett lika spännande jobb utan något chefsansvar. Det är något
sånt jobb som jag skulle vilja ha.”
Per förklarar att drivkraften är att se människor utvecklas och skulle gärna arbeta
med organisationsutveckling i framtiden.
”Drivkraften för mig är att se människor utvecklas och det är därför jag satsar så
mycket på personal, kultursidan och personalvillkor och så. Vi har kört det jättehårt
under det här halvåret. Så... även i framtiden kommer det säkert vara drivkraften,
var jag än jobbar i världen. […] Jag kan ta ansvar för det, men just personalansvaret,
det är det som tynger mig ibland. När jag ser att folk mår dåligt. Och då kan det ju
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hända att jag aldrig kommer ifrån det när jag har ansvar för utvecklingsprocessen,
och då kanske det är till och med bättre att också ha personalansvaret... Ja, jag bollar
fram och tillbaka här. För då har man ju faktiskt påverkansmöjlighet på ett direkt
sätt. Än att någon annan har personalansvaret och jag då har arbetsuppgiftsansvaret
eller vad man ska kalla det. Men ibland har jag tänkt den här tiden att jag måste inte
vara chef för alltid. Och det är inget jag har sökt egentligen så, att vara chef, utan jag
har sökt spännande uppgifter.”
Att leda andra genom samtalets kultur
Jag ber honom förklara lite närmare vad han menar med att leda och vara ledare.

”Man kan ju leda på många olika sätt. Och jag tycker ibland går ledaren längst fram
och visar vägen, men jag är mer för den ledaren som går mitt i bland, eller kanske
till och med går längst bak och puttar på. Det viktiga är ju innan dess att man har
kommit överens om inriktningen. Och har man gjort det så behöver inte ledaren
gå längst fram. […] Då är det i många fall att det finns i gruppen de som är bättre
lämpade att gå längst fram, än just ledaren. Bara man vågar släppa fram dem och att
de utvecklas som människor också... Så ibland försöker jag att kliva tillbaka, och det
är det jag gör nu också genom att delegera mycket till andra. Och där kommer de att
gå längst fram. Det ska bli spännande och se. Vi ska ha personaldagar nu, all personal
och där ska vi sätta de här rollerna och vi ska sätta en hel del struktur. För nu har vi
mest pratat om det och det har formats. Men där ska vi verkligen säga att ’Nu är det
så här’. För att sätta ner båda fötterna. Så att alla vet vad det är som gäller, så kan de
nog gå på mer självständigt sen. Så de dagarna längtar jag lite till. […] Det är mitt
livsmantra nu, men jag tror att det blir bättre”, säger han och skrattar.
Den utveckling för all personal, som han strävar efter i sitt arbete, handlar mer om
en känsla än något annat, förklarar han.
”Det är nog mer en känsla, att man är tryggare i sig själv och det man gör. Och att
man vågar testa lite utanför de gränser man har och det tycker jag känns ganska
direkt i en organisation eller arbetsplats, att man ser att du har blivit delegerad den
här uppgiften. Och du sneglar inte ens åt sidorna, utan du gör det du är tillsagd.
Det är en ganska hämmande kultur. Och ibland är det till och med motsatsen till
samtalets kultur, alltså att man är rädd och kall. Man vågar inte och kanske om
någon kommer och frågar om någonting så snäser man av dem, för det är ju ditt

106

område och det ska inte de bry sig om. Medan i samtalets klimat så känns det att
man vågar testa gränser, vågar testa nya sätt och vågar göra misstag. Vågar fråga
varandra, och att hjälpa varandra. Att både säga att, ’Så här gjorde jag och det gick
bra’, eller säga ’Vi testade det här och jag gjorde bort mig totalt’. Det ska man våga
säga till varandra, utan att känna att man öppnar n
 ågon slags sårbarhet. Att ’Ja, jag
bjöd ju på det här misstaget jag gjorde och nu vet jag att du kommer att ha det emot
mig någon gång’. Det är rädslans kultur, om man känner så. Där tycker jag väl ändå
att vi har en ganska bra kultur. Jag tror vi vågar säga saker till varandra, men jag tror
att det fanns tidigare också. Så jag ska inte säga att det, det är inte min förtjänst i så
fall, tycker jag. Fast det är ju också en konst att förvalta en sådan kultur.”
Det är lätt att falla tillbaka i rädslans kultur, menar han.
”Det är jättelätt. Det är det lättaste. Och det är det som är så jobbigt med samtalets
kultur att man måste erövra den hela tiden. Det är McGregor det här, X och Y
människor, att X-människor är rädda och kalla och gör bara det som tillsägs och
chefen styr genom hot och straff och så. Och Y-människor är den andra motsatsen
då, de tar ansvar och ledaren vågar delegera utan att kontrollera hela tiden. Och
vi är uppfostrade som X-människor skulle jag vilja hävda. Hela skoltiden med en
X-kultur. (skrattar) Så det är så lätt att hamna tillbaka i det, även om alla skulle säga
att jag vill vara i en Y-kultur.”
Det är människorna och kulturen i organisationen som gör att han orkar fortsätta
arbetet, säger han.
”Utan det hade jag nog inte stått ut här. För människorna här är helt fantastiska och
stödjande och verkligen hjälper varandra nu i den här tuffa situationen som vi är i.
Och det är fantastiskt... Det hade varit så lätt för folk att säga, ’Jag skiter i det här
nu, nu går jag hem’. Eller, ’Jag gör bara mitt. Jag klarar inte av något annat, jag har
redan för mycket’. Det hade varit jättelätt att säga så, men det är ingen som gör det.
Det är fantastiskt.”
Uppföljning av arbetet
Nästa gång vi ses har det gått tre månader. Ledningsgruppen har just haft en uppfölj
ning av arbetet enligt den nya verksamhetsplanen. Resultatet av uppföljningen blir
en ny prognos för helåret, som generalsekreteraren presenterar för förbundsstyrelsen.
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De får sedan göra en prioritering utifrån den nya prognosen. I dagens planering blev
det tydligt att vissa saker måste prioriteras bort.
”Det är inget revolutionerande (skrattar) men i [den här organisationen] är det det.
[…] Vi har varit överambitiösa när vi planerade och lagt in för mycket i verksam
hetsplanen. Och där får vi nu börja ta bort saker eller skjuta på. Och det är då första
gången, vad jag vet i alla fall i [organisationen], som vi synliggör det här. För innan
har man jobbat på, kämpat på och sen i slutet av året har man sett att ’Ja, vi hann
inte med allt’. Men nu vet vi medvetet vad det är vi inte kommer att hinna med. Och
det gör, tycker jag, att vi kan arbeta mer strategiskt och välja vad vi inte kommer att
hinna. För vi kommer inte att hinna allt, men då måste vi hinna det som är absolut
viktigast. Och det är det vi gör tillsammans nu då. […] Men det gör nu att vi, tycker
jag, har bra driv i utvecklingsarbetet. Det går framåt, verkligen.”
Ett tecken på det är att det händer saker som han inte vet om, säger han.
”Saker som jag får veta i efterhand, det är ett jättebra tecken. För min filosofi är att
om chefen ska besluta allt och hålla reda på allt, då kan inte mer hända än vad som får
plats i chefens huvud. Och jag anser att mitt huvud är för litet för [organisationen].
Så jag är glad när det händer saker som jag inte vet om… Och händer fel saker, så får
vi korrigera det i efterhand och lära av det.”
De har genomfört personaldagarna som planerat och nu menar Per att alla med
arbetare ska veta vad man kan förvänta sig av de olika rollerna i organisationen.
Just nu är de inne i en diskussion om vilka normer de vill ska råda i organisationen.
Första gången de hade den diskussionen, på personaldagar för ett halvår sedan, kom
det klassiska upp, säger Per. Det handlade mycket om att ha högt i tak och respekt
för varandra, berättar han. När de nu tittar på det igen visar det sig att de menar olika
saker med detta.
”Nu tittade vi på dem igen och sa ’Vad menar vi med högt i tak?’ och då visar det ju
sig att vi menar olika saker. Och då är det jättevärdefullt att gå in och definiera vad vi
tillsammans menar med det vi har som normer, så det var jättespännande.”
Att kliva ur rollen som chef
I diskussionerna om vilka normer som ska råda i organisationen tog han en mindre
aktiv roll än vanligt och valde att inte vara med i någon av diskussionsgrupperna,
berättar Per.
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”Jag har märkt under den här tiden att mitt ord väger tyngre än andras. Och det är
bra ibland (skrattar) för det är ju bra att ha pondus ibland. Men ibland, i diskussioner
vill jag inte att det ska vara så. Och då är det svårt för de anställda har jag märkt att ’Ja
nu har Per den rollen och nu har han den’. Så då väljer jag att kliva ur ibland istället,
för att inte ta för mycket plats i diskussionerna. […] Normerna är ju något som vi
skapar allihop tillsammans. Och i och för sig kan man tycka att då borde jag ha varit
med, men jag tänker mig, det som hände nu var att vi hade gruppdiskussioner om
vissa normer och sen kom de tillbaka och diskuterade i helgrupp. Och då blev det
diskussion igen i helgrupp och där var jag ju aktiv då. Jag fick ändå bidra. […] För
det blir ju lätt när man sitter i mindre grupper, om jag är med har jag märkt att jag
får en större roll än vad jag tycker att jag borde ha.”
Det hade varit roligt att vara kvar längre än de tre månader han har kvar som
generalsekreterare, säger han. ”Det hade varit kul att vara kvar ett tag till, för nu får
vi skörda. Men det visste jag ju från början, så det är helt okej för mig också.” Det
är tre saker han vill hinna med innan han lämnar över. Det ena är att förbereda en
bra planeringsprocess där han menar att de inte är riktigt framme ännu. Det andra
är att han vill förmedla de erfarenheter han har inom varje utvecklingsområde till
de personer som är ansvariga för dessa områden. Det tredje är att öka samverkan
med Moderorganisationen, där han har kontakter han skulle vilja bidra med till de
anställda i organisationen. En del i det arbetet är också att de gör en kompetensanalys
med varje medarbetare i utvecklingssamtal och tittar på hur väl deras kompetens
matchar med det arbete de skulle vilja ha i framtiden. Ser de att vissa delar saknas
satsar de på kompetensutveckling för att det ska leda dit man vill, säger han. Det
bästa är förstås också om det är bra för organisationen, men ofta går det hand i hand,
menar han.
Han har också startat ett mentorprogram där målet är att alla medarbetare som vill
ska få en mentor inom Moderorganisationen. Han har fått stryka en del som han sett
fram emot att göra själv för att hinna med.
”Jag hade tänkt att det här halvåret efter årsskiftet kunde jag bli mycket mer extern.
Vara med i externa nätverk, träffa andra generalsekreterare… Men jag har helt prio
riterat bort det externa arbetet. […] Det blir inget med det.[…] Och det är också lite
tråkigt, jag hade hellre ökat samverkan, faktiskt, personligen. Det hade varit roligare,
men... det kan inte vara roligt jämt.”
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Det sista halvåret som generalsekreterare beskriver Per som betydligt mer påfrestande
än vad han hade trott att det skulle vara.
”Det är slitigt att komma in de situationerna. […] Jag var sliten innan och nu har jag
ibland seglat med lite själv. Men jag ångrar inget utan jag bara ser att det är okej, jag
tycker att jag har gjort ett ganska bra jobb också... Nu börjar vi skörda redan nu. Vi
vände medlemsstatistiken för fyra veckor sen. Så nu har vi fler medlemmar än samma
tid förra året. Det har inte hänt på tio år, tror jag.”
Om två veckor är det riksårsmöte där de även har planerat in en heldag för de anställda
att träffas. Per vill summera arbetet under året, peka ut riktningen för framtiden och
prata om den vision han ser.
”Så att de ser att allt slit vi har gjort har varit värdefullt för att lättare nå visionen.
Och om de har punkter de vill ta upp så vill jag lämna utrymme för det.”
Han ser också fram mot att höra vad medlemmarna har för synpunkter på föränd
ringsarbetet.
”Hela riksårsmötet är en liten barometer på vad medlemmar tycker och känner. De
har inte sett att vi har sjösatt någonting, utan det kommer till hösten.[…] Jag har
ändå varit ute en del i föreningarna och försökt tala för vad vi gör. Och då har de sagt
att de tycker att det låter bra.”
Reflektioner efter avslutat ledaruppdrag
När vi ses för den avslutande intervjun har det gått några månader och Per har just
lämnat Ungdomsförbundet och arbetet som generalsekreterare.

”Den ordinarie generalsekreteraren har kommit tillbaka. Och det är väldigt spän
nande för vi tänker helt olika. (suckar) Ja, det är både spännande men det är också...
Jag tror inte att hon förstår vad vi har gjort det här året. Så hon kommer inte att jobba
vidare på det sättet.”
Eftersom Per menar att den ordinarie generalsekreteraren inte ser helheten går många
av de beslut hon fattar nu direkt emot det arbete de påbörjade i organisationen med
Per som generalsekreterare. De arbetar på olika sätt med personalen, säger han och
förutspår en del konflikter i framtiden.
”Jag jobbar ju så att jag försöker få med mig alla, eller i alla fall majoriteten, så att de
också är inne på det. Det kan bli en del motsättningar nu. Det är lite synd kan jag
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känna. Det är så känsligt skede, för det vi har byggt upp är en helhetsstruktur, som
är precis klar att börja jobba i. Och om man då börjar montera ner den igen… Det
är svårt att jobba som vi har tänkt då, nästan omöjligt.[…] Det är så synd också för
jag ser ju mönstret och jag ser vad som behöver göras. […] Det är där när jag ser det
så tydligt och andra inte gör det, det är då jag blir lite frustrerad.”
Det är tillbaka till de kortsiktiga åtgärderna och till att lösa symptom på problem
istället för orsakerna, menar Per.
Ungdomsförbundet håller just på att förbereda en ny kampanj för att värva med
lemmar, något de även blev tvungna att göra under Pers år som generalsekreterare,
säger han. ”Men så tänkte jag, inte igen alltså. Och personalen också, det var ju det
som höll på att göra att vi gick in i väggarna allihop.” Han försökte förklara hur han
tänkt och arbetat när han lämnade över till den ordinarie generalsekreteraren. ”Jag
försökte ju verkligen övertyga henne om det förträffliga vi har gjort”, säger han och
skrattar. Han försöker dock att hålla sig på avstånd. ”Det är något jag har lärt mig
också, att den som går måste gå och lämna plats för de som kommer efter, deras
tänkande och så. Annars ska man inte gå.”
Olika syn på ledarskap
För medarbetarna blir det i Pers ögon en stor omställning med bytet av general
sekreterare.

”Hon har också ett helt annat ledarskap. Jag är, skulle jag vilja säga i alla fall, så får
väl de andra säga emot, men jag tycker jag är väldigt lyhörd. Jag vill ha alla med mig.
Innan vi kör. Jag vill inte köra och sen övertyga de andra om att det är bra. Men [den
ordinarie generalsekreteraren] hon kör och så övertygar hon andra att det är så vi
ska göra. […] Hon tycker att det här med att involvera och så, har jag märkt i våra
diskussioner, det tar för lång tid. Hon vill ta beslut, sen kör man och sen övertygar
man folk på vägen. Medan, jag tycker att, eller jag tror så här, att det tar lika lång
tid, våra arbetssätt. Jag har en längre involveringsfas, men sen genomförandefasen
kommer att gå mycket fortare.
Varför jag tror på att arbeta så som jag arbetar, det är för att du har gladare medar
betare under genomförandeprocessen.[…] Man utvecklas när man får vara med och
då gör man ett bättre jobb, tror jag. Och det jag har märkt också är att det är svårt att
gå tillbaka när individer har fått möjlighet att vara medskapare. Då är det jättesvårt
att gå tillbaka om någon bara säger att ’Nu ska du göra så här’. Rent psykologiskt har

111

jag märkt att det är svårt [att] ändra filosofi. L
 edarskapsfilosofi. […] Så bara det är
en stor känslomässig konflikt för medarbetarna nu, tror jag. […] För hon är ju det
ledarskapet att hon går och så vänder sig om och säger åt andra att följa efter. Medan
jag nästan går bakom och ser alla framför mig, att de går åt det håll vi tillsammans
tycker.”
Lärande under året
De största lärdomarna under året sammanfattar han som att han kunnat prova teo
rier han haft tidigare och att de visade sig fungera i praktiken. Han tycker att de kom
längre i förändringsarbetet än han trodde när han tillträdde som generalsekreterare.

”Egentligen så tänkte jag nog inte att ’Om ett år ska vi ha gjort det här och det här
och det här. Det ska ha den här strukturen’. Utan jag tog ett steg i taget. Men om jag
tänker tillbaka, så är nog min känsla då och min känsla nu är att vi kom längre än
vad jag trodde, […] mot en väl fungerande organisation, med de resurser vi hade.”
Han har tittat på helheten och arbetat med flera förändringsprocesser parallellt inom
olika delar av organisationen. Det är komplext men ändå väldigt enkelt, förklarar
han. Han säger samtidigt att han har lärt sig mycket av det här arbetet. Ett exempel
på helhetssynen var att de behövde starta fler verksamheter. Dessa bedrivs på lokal
nivå. De föreningarna hade inte den kraften eftersom ekonomin och organisationen
inte klarade fler verksamheter. Därför är det mycket som behöver åtgärdas i parallella
processer, så att helheten fungerar. Ett problem som åtgärdas belyser andra underlig
gande problem, som också behöver hanteras. Detta kan dock innebära att mycket
arbete läggs ner på förändringar som inte syns direkt, utan det handlar om mer
långsiktigt arbete. En av de delarna är utbildningar för ordföranden lokalt, som han
på sikt hoppas ger bättre fungerande föreningar, som kan bedriva en mer omfattande
verksamhet.
Under den sista tiden som generalsekreterare var han oerhört trött. Han skulle
gärna ta en time out, eller kanske lägga chefsarbetet på hyllan för en tid, säger han.
”Jag var rätt trött i våras. Och jag var trött på att vara chef (skrattar). Så jag skulle
gärna vilja ha en time out, eller... egentligen, jag behöver aldrig mer vara chef. Jag vill
ha spännande uppgifter och spännande jobb. Jag vill ha eget ansvar och jag vill inte
ha någon som hänger över ryggen eller över axeln och tittar hela tiden. Men det kan
man ju få utan att vara chef.”
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Däremot har han svårt att vara i en grupp som har en dålig chef, säger han.
”Jag har själv en så tydlig ledarfilosofi. Om det är någon som ska leda andra män
niskor som inte arbetar så, då har jag svårt att vara i gruppen, har jag märkt, nu när
jag tänker tillbaka.”
Att hantera bristande ledarskap
Han berättar om när han själv agerat i sammanhang där ledaren inte fungerade på
ett bra sätt.

”Min ledarfilosofi går ut på att människor ska utvecklas. Både som människor men
också i sin yrkesroll. Men jag tror framför allt att utvecklas man som människa, så
blir man bättre i sin yrkesroll. Och det bygger mycket på självkänsla, självförtroende,
och det här är väldigt subtila saker. Det kan vara hur man säger samma sak, vilka ord
man väljer till en människa. Och jag har varit med i många sammanhang där ledare
är ganska klumpiga hur de säger saker, till och med saker de vill väl, säger de så klum
pigt så att... självförtroendet blir sämre hos dem de pratar med. Och som sagt, jag har
svårt att vara i en grupp om ledaren trycker ner andra, omedvetet såklart, men... För
jag tycker att man ska bygga upp. Och där måste ledaren verkligen anstränga sig för
att välja rätt ord. För att vid varje situation agera rätt. Och det är jobbigt, men det är
den enda vägen tror jag för att vara en bra ledare.”
När han agerat själv i sådana situationer har det handlat om att prata med ledaren
om situationen.
”På senare år har jag nog försökt att prata med ledaren själv, enskilt. Men det krävs
massor med mod, tycker jag, från min sida. Förr hade jag nog inte det modet, så då
vågade jag inte. Men, sen har jag försökt att göra det. Och vara en person i gruppen
som lyfter upp andra. Du får en informell ledare... och det är svårt. Senast det var
riktigt allvarligt, så försökte jag också stötta ledaren, för den gör ju så gott den kan.
Vi var en avdelning och jag tror nittio procent, eller nästan hundra, var emot henne.
Och jag sa att ’Vi måste ju säga vad vi tycker om hon gör fel, så att hon har en chans
att förbättra sig’. Och det var då två som bara sa: ’Hon har inget förtroende kvar hos
mig. Det finns bara en utväg och det är att hon går’. Och även om jag höll med dem
i sak om hennes ledarskap, så höll jag inte med om lösningen. Och då blev jag den
som skulle stötta ledaren, rätt som det var (skrattar). Ja, det s lutade med att hon gick,
men jag tror att hon trodde att jag var den som fick de andra att inte tycka om henne.
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När jag själv tycker jag var den som in i det längsta faktiskt stod bakom henne. Men
det var för att jag blev språkrör också, för gruppen. De utsåg mig. Men det var en
jättesvår tid.”
Att just Per blev utsedd till språkrör för gruppen tror han beror på hans personliga
egenskaper som lugn och sansad och hans förmåga att prata med människor på ett
bra sätt, så att budskapet går fram. I början ledde det till en positiv förändring, säger
han. Det rörde sig om både småsaker och andra större, djupare saker. Småsakerna
åtgärdade hon, förklarar han. Det handlade om hennes sätt att tala om medarbetare
på ett olämpligt sätt. Det upphörde hon med, men det fungerade ändå inte, säger
han. Han har dock förståelse för svårigheterna. ”Jag klandrar inte henne, det är svårt
att vara ledare. Det är så många ställningstaganden, det är en balansgång hela tiden.”
Maktrelationer och förhållningssätt
Några av de svåraste ställningstagandena för Pers egen del har handlat om att hantera
situationer när han upplever att kompetenta medarbetare agerar på ett omoget sätt.

”De är jätteduktiga och ibland skulle jag nog kunna hävda, bland de ledande i Sve
rige på sin spetskompetens. Det är jättekul. Men i andra områden är de omogna. Till
exempel i löneförhandlingarna. De kunde inte spelreglerna. Jag hade en pott och så
kan någon komma och säga, ’jag ska ha 4 000 i löneförhöjning’. Och jag har 500.
Det handlar om 400 eller 600. Och jag tycker att du har gjort ett jättejobb, så du
får 600. ’Ja men jag ska ha 4 000 om du tycker att jag har gjort ett bra jobb.’ Och
då hamnar jag i någon slags uppfostransroll om arbetsmarknadens spelregler. Och
det tycker inte jag om. Jag vill inte uppfostra de här kompetenta medarbetarna...
(suckar)... i saker som de kommer att lära sig om fem år och när de har en annan
arbetsgivare också. […] Så det har varit rätt så svårt ibland. Hur mycket ska jag säga
att: ’Ja, nu får du faktiskt inse att det är så här det går till här’? ’Var du än kommer
så går löneförhandlingar till så här.’ […] Det känns som om jag skulle bli som någon
slags pappa samtidigt, och det har jag inte lust med. […] Jag har till och med blivit
upprörd ibland. För de driver det så hårt och är själva helt förbannade att jag kan
göra så här mot dem. Så jag blir själv upprörd, men då har jag... Jag tror inte att jag
har visat det någon gång, men jag har i alla fall... behållit sansen och tänkt att någon
annan får utbilda dem i det här. Sen är det ju ett ställningstagande åt det andra hållet
att bli vän. Vi är i samma ålder. Det är första gången jag är chef med medarbetare i
min egen ålder. Så jag är vän med dem, men jag håller ändå mer distans än vad jag

114

hade velat göra. För jag är hellre långt på den här sidan gränsen, än att jag tar ett litet
steg över på andra sidan.”
Risken kan vara att det försvårar en professionell relation om man har en privat
relation, menar han.
”Jag tror att det blir svårare att ha en professionell relation. Jag tror för egen del,
nu tror jag mycket om mig själv här (skrattar), jag tror att jag skulle kunna skilja i
till exempel ett utvecklingssamtal, på den professionella rollen och att man är vän.
Det här säger jag som din chef, sen i kväll när vi går ut och tar en öl, då säger jag
det som din vän. Jag tror att jag skulle kunna skilja på det. Men jag är inte säker på
att medarbetarna skulle kunna det. Och när jag inte är säker på det, då vill jag hålla
den här distansen. Även om det inte är så kul, man vill ju ha vänner, och det här
är ju härliga människor som man skulle vilja umgås med, men jag har ändå hållit
visst distans. Det är klart att vi har gått ut och tagit en öl och så. Jag drar mig inte
undan helt men… Också i lönesamtal hade det varit svårt att kunna skilja på de här
rollerna. Så det är bättre.”
Det är viktigt att skilja på de två relationerna privat och professionell eftersom han
som chef har krav på sina medarbetare på ett sätt som man inte har på sina vänner,
säger han.
”Jag pratar om ett ledarskap där man involverar och så, men som chef har jag ändå
krav på medarbetarna. Och de kraven skulle jag nog inte ha som vän. Jag kan inte
ha krav på mina vänner. Att de faktiskt ska göra vissa saker... Eller i alla fall så ser
kraven annorlunda ut, eller jag skulle nog inte kalla det för krav. […] Och de skulle
jag inte vilja blanda ihop i en vänskap. Jag tror att egentligen så handlar det nog om
att vänskapen är det som skulle kunna lida mest. Mer än chefskapet. Men jag tror att
det går att skilja på de här, ganska lätt, men jag har ändå valt att göra det ännu lättare
genom att hålla en distans.”
Nya vägar i framtiden
Inför framtiden har han flera möjligheter inom den organisation han för närvarande
är tjänstledig från. Hans chef i den organisationen vill gärna att han börjar som
avdelningschef på huvudkontoret.

”Det är en avdelning som har haft lite problem och de behöver en ny chef dit. Det
är klart att jag blir smickrad. Jag är ju inte mer än människa, men det är några saker
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som jag tänker på. Det ena är, jag har tagit över tre ställen nu, där det har varit mer
eller mindre problem. Inte mer problem än vanligt, men de var ju emot omorgani
sationen som skulle genomföras. Frågan är om jag skulle ta ett problemställe till och
eventuellt göra det bra, så kanske jag skulle få en stämpel att det är jag som kommer
och löser problemen. Och jag är inte helt road av att ha den stämpeln... Ja, det är
klart att det är en egotripp att känna att jag klarar av att lösa problem, det ska jag inte
förneka, men… Jag har tänkt så, det är det ena.
Det andra är att det har varit problem på den här avdelningen därför att de inte
har haft någon riktig chef så att säga, förrän nu, han som går nu. Han har varit
riktig chef, innan har det varit lite tillfälliga lösningar. Och det har gjort att när vi
har dragit ner organisationen så har där dragits ner oproportionerligt mycket. Och
det är ju också kan man ju säga, att det området, det har nedprioriterats. Och de
medarbetarna som är där, känner ju det. Och de tycker nog inte att det är världens
roligaste organisation (suckar). Och då är det faktiskt så att medarbetarna, de är inte,
enligt mig, världens mest dynamiska. Och då skulle jag komma in och få igång dem,
så att säga. Och för det krävs energi och engagemang. Och jag har inte det just nu.
Jag är trött. Och det har jag sagt till mig själv. Jag är ganska trött just nu. Jag tror att
jag skulle kunna göra ett bra jobb på många ställen, men att bli chef igen, och bli
chef där det är lite problem, jag har inte den energin, som jag vill ha, för att gå in i
det.
Jag kanske skulle kunna göra ett hyfsat jobb ändå. Men inte enligt mina mått
mätt. Så där märker jag också själv då att jag ställer lite krav. För då sa jag till dem, att
jag kan tänka mig att gå in där på några premisser. Det ena är att jag får vila kanske
till årsskiftet. Det andra är att ledningen måste säga att vi prioriterar det här området,
att det är viktigt. För jag tycker att det är viktigt. Men om inte någon annan tycker
det så har jag krigat så mycket och så länge nu, så jag är inte road av att kriga längre.
Det skulle vara skönt att ha lite medvind någon gång (skrattar). Och inte, alltså jag
tycker ju att utmaningar är jättespännande, så det vill jag verkligen ha. Men just nu
känner jag att det skulle vara skönt med lite medvind. Från början. Så jag ställer krav
nu också, det skulle jag inte heller ha gjort för några år sedan. Får man en chefsposi
tion så, ja, det är en utmaning och det är klart jag hoppar in där.”
Skillnaden nu är att han inte har lika mycket att bevisa som tidigare, förklarar han.
”Jag har bevisat för mig själv och andra att jag är duktig. Innan så fick jag chansen
att visa att jag var duktig. Då tar man den chansen. Men nu behöver jag inte den
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chansen längre. Jag har bevisat det. Så nu kan jag ställa lite krav också. Så det blir nog
förhoppningsvis utlandsjobb nu.”
Att få en tjänst utomlands väger tyngre än att ta en chefstjänst på huvudkontoret.
”Jag har en nyfikenhet på nya saker, nya kulturer, nya arbetssätt och andra människor,
hur de tänker. Så bara att få testa det skulle vara jättespännande. Och min chef tycker
också att det är en god idé. Han vill ha mig, han försökte att övertala mig, men jag
sa att jag åker nog hellre utomlands. Då stödjer han det. Jag tycker jättemycket om
honom, vi är ganska lika tror jag. Det är nog därför jag tycker om honom”, säger han
och skrattar.
Per berättar att hans chef hela tiden pratat med honom om att han borde a rbeta
utomlands eftersom hans chef själv har gjort det och det gav honom mycket. I
tjänsten utomlands skulle Per arbeta som expert på organisationsutveckling, vilket
han är mycket intresserad av. Han skulle få ansvar för en budget men däremot inget
personalansvar.
”Jag tror att det skulle passa mig väldigt bra. Ja, både och (skrattar). Det är som sagt
frustrerande om de gör så som Ungdomsförbundet gör nu (skrattar). Och inte inser
att det finns andra sätt. Men, det som skulle passa mig bra är ändå att jag tycker om
dialogformen och vill lära mig själv och... Jag skulle inte ha ansvar och... övertala
någon, eller övertyga någon då. Jag kommer inte att ställas till svars, så att säga, om
de inte gör som jag vill.[…] Då är det ju de som har ansvaret. Så tänker jag med det.
(skrattar) Det är nästan som en fristående konsult.”
Som konsult är det mer den personliga insatsen än resultatet för organisationen som
kan utvärderas, säger han.
När jag ber honom beskriva framtiden säger han att han helst ser en internationell
karriär under de närmsta tio åren. Att leda organisationen på en högre nationell
nivå är inget som lockar just nu. ”Som det känns nu, så skulle jag inte vilja det.” Jag
undrar varför och han förklarar.
”Dels kan det väl bero på där jag är nu. Jag är rätt trött. Skulle jag ha ett sådant jobb
så skulle jag behöva vara helt utvilad. Jag tror att det tar så mycket. Sen är det också
så att kulturen i [organisationen], det är mycket missnöje. Det är en kulturfråga.
Och i en så relativt liten organisation som Ungdomsförbundet, jobbade jag med det
direkt. Det måste bort. För annars sker ingen utveckling. Eller någon utveckling,
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men det går mycket trögare. Och jag känner att skulle man ta tag i det där... Det
är så svårt när det är flera hundra anställda. (skrattar) Och det skulle behöva bli så
genomgripande. Och misstroendet, jag märker att det finns ett chefsförakt också.
Var jag än hamnar så försöker jag motarbeta det genom att försöka vara vanlig och
inte sätta mig över någon. Utan vi är på samma nivå. Vi har olika roller och båda är
lika viktiga.”
Chefsföraktet tror han hänger samman med att människor reagerar så när de inte
kan få sin vilja igenom och cheferna driver igenom en utveckling som alla inte är
överens om.
”Jag tror en del upplever att man blir nedtryckt när man inte får sin vilja igenom.
Och jag anser att man kan inte alltid få sin vilja igenom. För man jobbar ju i en
organisation som har en vilja och det skulle vara svårt att arbeta med det.”
Det är svårare än i Ungdomsförbundet eftersom det sitter så djupt i organisationen,
säger han.
”Det är så djupt. Människor som har jobbat i 10-15 år och går och klagar varje dag
öppet i fikarummet. Det är knappt att jag vill konfrontera de här människorna, för
jag tycker att det är så låg nivå. De inser inte att cheferna gör sitt allra bästa och
verkligen sliter för att det ska bli bra. Och det har jag sett från båda sidorna, båda
hållen, att man gör sitt allra bästa. För jag är övertygad om att även de här som klagar
misslyckas ibland. […] Men det är ingen som går och klagar på dem, vad jag vet, när
de misslyckas.”
Misstroendet mot cheferna i organisationen späddes på i och med neddragningarna,
säger han. Genom arbetet med samtalets kultur i Ungdomsförbundet lyckades
de skapa en mer positiv stämning i organisationen. Att alla är involverade och att
cheferna lyssnar på medarbetarna skapar andra förutsättningar. Det blir svårare att
kritisera och vara missnöjd när man själv varit delaktig i beslut, menar han.
”Jag vet ju att en del av personerna kan man aldrig vara till lags. Det är en del
som tycker att deras områden nedprioriteras, för det är ju viktigast i världen. Men
ledningen har ju att ta ställning till att det finns tio sådana områden. Och vi har råd
med sju. Eller vi har råd med tio, men inte så mycket som de här skulle vilja. Men
jag tror också att med mitt ledarskap så skulle det vara lättare att leda organisationen.
[Generalsekreteraren för organisationen] är duktig på dialog, men jag tror att ibland
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kan man motivera bättre, varför man har tagit vissa beslut. […] Det kommuniceras
inte ut. För att jag tror att det behövs, i varje, nästan på varje enskilt läge att kom
municera varför. För det är ju ett moget övervägande som har lett fram till beslutet.
Det är ju inte bara, vi singlar inte slant, utan det är för och emot. Det finns för och
nackdelar på båda sidor. Men jag tror inte att jag är där om tio år. Vi får se...”
Min reflektion kring Pers berättelse
Per beskriver hur arbetet blir allt tyngre i den förändringsprocess de arbetar med i
organisationen. I hans berättelse finns flera illustrationer av processer som är både
nedbrytande och svåra att hantera. Det handlar om en stor arbetsbelastning på grund
av minskande ekonomiska resurser i organisationen. En medarbetare blir dessutom
sjukskriven. Utvecklingen skapar oro i ledningsgruppen och det leder till trötthet.
Som ledare förväntas han hantera dessa situationer, även om han själv mår ännu
sämre när han möter medarbetare som mår dåligt.
Per förklarar att han arbetar aktivt och medvetet med kulturen i organisationen
för att skapa en positiv förändring. Rädslan i organisationen ska ersättas med öppen
het och kommunikation i det han definierar som samtalets kultur. I samtalets kultur
bemöter människor varandra med respekt. De straffas inte för misstag. I samtalets
kultur vågar man prata öppet med varandra. Medarbetare uppmuntras att ta egna
initiativ och arbeta självständigt utan detaljstyrning eller kontroll från chefens sida.
Per konstruerar ett bra ledarskap som att omsätta allt detta i praktiken. Bristande
ledarskap säger han bland annat illustreras av chefer som använder makt och kontroll
för att skapa beroende medarbetare. Även chefer som inte bemöter andra människor
med respekt och lyhördhet står lågt i kurs hos honom. Han förklarar också att det
ofta är subtila aspekter i interaktionen och kommunikationen mellan människor
som får stor påverkan på bland annat självkänsla, självförtroende, handlingskraft,
samt glädje och energi i arbetet. Han säger att han har en tydlig ledarskapsfilosofi,
som speglar hans värderingar, vilket skulle göra det svårt att arbeta i en organisation
där chefens agerande inte överensstämmer med hans värderingar.
Generellt var Per mer abstrakt resonerande i intervjuerna, särskilt vid de två
inledande intervjutillfällena. Jag tolkar detta som ett uttryck för hur han presen
terar sig själv och sin kompetens som chef och ledare genom det han säger. I de
efterföljande intervjuerna var han mer öppen och pratade om konkreta händelser i
organisationen. Det speglar också ett intressant möte mellan teorier om ledarskap,
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som normer och värderingar i hur organisationer och människor bör ledas, och de
egna erfarenheterna från praktiken. I hans berättelser syns bland annat hur initiativ
och förändringsprocesser kan leda till oförutsedda resultat. Eftersom han är den som
bär ansvaret för att hantera dessa konsekvenser beskriver han sitt arbete som allt
tyngre. Dessutom blir han allt tröttare av den höga arbetsbelastningen under det
år som går. När uppdraget går mot sitt slut förklarar han att han behöver en paus
från arbetet som chef. Det kan vara att för en tid arbeta i en mer konsulterande roll.
Han reflekterar också över att han kanske inte vill arbeta som chef med ansvar för
medarbetare överhuvudtaget. Samtidigt reflekterar han kring hur svårt det skulle
vara att arbeta i en organisation med en chef som inte står för det ledarskap Per själv
värderar. Som nästa steg i karriären beslutar han sig för att en fristående konsultroll
med inflytande över verksamheten men utan ansvar för andra människors välbefin
nande skulle passa honom bäst.

Johanna om första året som förbundsordförande
Johanna är 19 år och nyvald förbundsordförande i en ideell ungdomsorganisation.
När vi träffas för den första intervjun har hon varit ordförande i det nybildade
Ungdomsförbundet i några månader. Att det blev just den här organisationen var
inte självklart. För två år sedan letade hon tillsammans med en kompis efter ett
forum för att engagera sig mer aktivt i frågor hon brinner för. Då det inte fanns
någon aktiv grupp på orten bestämde de sig tillsammans för att starta en egen ung
domsverksamhet. Intresset växte och så småningom startade de en ungdomsgrupp.
I och med detta började Johanna åka på kurser i de ämnen de arbetade med och
träffade därigenom ungdomar från hela landet som var engagerade i samma typ av
frågor. När hon diskuterade ungdomsverksamheten i landet med ungdomar från
andra orter kom de fram till att den inte fungerade så bra som de skulle vilja. Johanna
beskriver att det saknades ett nationellt samarbete. För att lättare nå ut till unga
människor nationellt beslutade de därför att de skulle starta processen att bilda ett
ungdomsförbund.
Bildandet av Ungdomsförbundet
De lämnade in en motion till den blivande Moderorganisationens riksårsmöte, som
gick igenom. För att sätta igång arbetet bildades en arbetsgrupp med sju personer
från hela Sverige där Johanna ingick. Efter ett år fattade de beslut om att arvodera
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tre personer ur arbetsgruppen för att ersätta de ungdomshandläggare som Moder
organisationen tidigare haft, men som nu inte fanns kvar. Johanna var en av de tre
som arvoderades. En månad senare bildade arbetsgruppen en interimsstyrelse för att
kunna fatta beslut och Johanna blev vald till ordförande. Arbetet i gruppen beskriver
hon som mycket informellt och när styrelsen skulle bildas fick alla säga öppet vem de
tyckte skulle bli ordförande. ”Vi gick laget runt och så blev det jag.”
Johanna förklarar att hon blev vald till ordförande av praktiska skäl. Hon var
den enda i arbetsgruppen som just hade gått ut gymnasiet och hade tid att ta ett
heltidsuppdrag. Hon säger att hon har lärt sig mycket under den tid hon har varit
ordförande. Dels genom att de organiserade ett årsmöte för ungdomar, dels genom
att hon sitter med i Moderorganisationens styrelse, tillsammans med vice ord
förande. De har också ansvar för en budget på ett antal miljoner kronor, vilket är en
ny erfarenhet. Inför årsmötet fick de hjälp av två styrelsemedlemmar från en annan
ungdomsorganisation att reda ut alla nya begrepp kring hur ett årsmöte fungerar.
”Att vi måste ha en röstlängd, att alla måste vara medlemmar, att alla måste veta om
det. Hur en omröstning fungerar, hur man väljer en styrelse, hur man ändrar stadgar,
hur man yrkar någonting, om man har en sakupplysning och vad det är, och sådana
grejer.”
Det var viktigt att de var medlemmar i en annan ungdomsorganisation och inte en
äldre person från Moderorganisationen, säger hon.
”För att annars blir det den här vanliga hierarkin att de äldre tar över och det är inte
det vi vill att det ska vara. […] Vi bildade Ungdomsförbundet också för att vi skulle
kunna få mer inflytande i organisationen och det blir ju fel om det sitter äldre där
och håller i mötet. […] Det är inte därför vi har ett ungdomsförbund. Så det var
jätteviktigt att de var unga. Men sen att de hade erfarenhet också.”
Styrelsens roll
Johanna säger att det var oerhört viktigt att det blev en bra första styrelse i organisa
tionen.

”Styrelsen har ju betydelse för hela organisationen, speciellt den här första styrelsen.
Eller det har i och för sig alla styrelser. Men den här första styrelsen kommer ju
ändå att sätta en aura på Ungdomsförbundet. Hur man jobbar, hur man har ett
styrelsemöte. För det är inte så att hela styrelsen avgår nästa årsmöte, utan hälften
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kommer ju att sitta kvar. Eller alla kommer kanske att sitta kvar. Och den auran som
vi lägger nu, den kommer ju att sitta kvar ganska länge. Därför är det jätteviktigt att
vi har en bra aura och att vi lägger ett bra styrelsearbete, så att vi inte missar det redan
i början. Så att det inte blir motsättningar i gruppen som förstör flera års arbete. Det
är jätteviktigt att det blir rätt personer. […] Att gruppen fungerar bra.”
Det främsta kriteriet var att skapa en styrelse som kan samarbeta bra och som har en
bredd. ”Att inte alla är sjuttonåriga tjejer från medelklassen.” Det är få killar som är
engagerade i organisationen, säger hon. ”Det är svårt att få engagerade killar. Därför
är det viktigt att i alla fall ha några i styrelsen.” De har ofta diskuterat varför det är
så få killar i organisationen.
”Jag vet faktiskt inte varför. […] Men det är ju så i de flesta föreningar som inte är
sportföreningar, att det är mest tjejer som engagerar sig. Och sen kan det ju vara
så att [organisationen] har lite en tantstämpel på sig. Att många tror att det är folk
som går ut med en bössa eller säljer saker och så där. […] Men vi jobbar ju med
påverkansarbete, vi jobbar inte med sånt.”
Den viktigaste verksamheten i det nybildade Ungdomsförbundet är att arbeta med att
påverka andra ungdomar för att skapa de förändringar som är Ungdomsförbundets
kärnfrågor. När vi träffas för den första intervjun beskriver Johanna sitt arbete som
att hon gör nästan allt i organisationen. De har just har anställt ytterligare en tjej som
ska arbeta med ett av de projekt de driver i organisationen. Johanna får också hjälp
av styrelsen. Verksamheten ska sedan även bedrivas av de ungdomsgrupper som finns
runt om i landet. Arbetet med att anställa en förbundssekreterare och en informatör
pågår. Johanna har redan hållit i de första intervjuerna med de personer som har sökt
dessa tjänster.
”Det är det jag jobbar med. För min roll är egentligen inte att göra allt det jag gör nu.
Nu kan jag sitta och vika kuvert i två d
 agar. Eller så kan jag sitta och svara på mejl i
en dag eller sitta på möten i en dag. För nu gör jag liksom allting. Sen så gör styrelsen
också en massa andra grejer och vi gör ju saker tillsammans. Men allt som är just nu,
här och nu, att det är ett möte med [Moderorganisationen], då är det inte så många
andra från styrelsen som kan komma eftersom de oftast går i skolan. Så då får jag ta
det nu. Fast det kanske senare blir förbundssekreterarens roll eller informatörens. Så
nu sitter jag i en sits som jag inte ska sitta i så länge till. Det är ingen bra sits heller,
för jag gör för mycket. Jag klarar inte av att göra allt på ett bra sätt.”
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Johanna skulle helst vilja inrikta sig ”på ett bra styrelsearbete och att kunna leda
styrelsen till något bra. Och kunna verkligen förbereda mig på de mötena. Det
känner jag att jag kanske inte hinner nu på det sättet som jag skulle vilja. Att jobba
mycket med ungdomsgrupper. Att man pratar med dem. […] Och träffa andra ung
domsorganisationer. Det gjorde ju vi i interimsstyrelsen, vi tre som var arvoderade.
Vi träffade många andra ungdomsorganisationer innan årsmötet för att prata om
vilka misstag de har gjort, om vilka tips de har till oss och hur deras organisation
är uppbyggd. Det fick vi också diskutera om vi bara ska ha ungdomsgrupper eller
distrikt och efter det ungdomsgrupper och att ungdomsgrupperna kanske inte binds
geografiskt. Vi fick ju diskutera sådana frågor också. […] Det är nästan för mycket.
Jag tycker att det här jobbet är världens roligaste. Men det blir lätt att man inte kan
göra allt så bra som man vill, utan man måste lägga undan och sen gå vidare. Och
det är saker som ligger framåt i tiden som jag inte hinner börja med. Jag måste göra
det som måste göras just nu, för att den här ansökan måste gå in om två dagar, så
då måste jag göra det nu. Och såna grejer är det hela tiden, nu, nu, nu, fast jag vill
jobba långsiktigt.”
Hon är mycket nöjd med styrelsemötet de just haft i helgen. De träffades en hel helg
och hade organiserat aktiviteter för att skapa en bra stämning i gruppen och där alla
vågar uttala sig. De utvärderade också årsmötet som de var mycket nöjda med.
”Vi hade utvärdering av årsmötet nu på styrelsemötet och då var det en kille som
förklarade det så bra, hur han tyckte att årsmötet var. ’Ja vi lyckades ju klämma in två
veckor på tre dagar’. Det var en så bra förklaring”, säger hon och skrattar, ”för det var
verkligen så det kändes. Det var ju tre dagar […]och det var 24 timmar om dygnet.
Man hann knappt sova. Vi sov fyra timmar varje natt och vi hann knappt äta. Det
var så mycket hela tiden.”
Det resulterade också i att en av de som arbetat som arvoderad med årsmötet fick
föras till sjukhus på grund av utmattning, men hon kunde komma tillbaka till års
mötet efter att ha tillbringat natten på sjukhuset.
”De trodde att det bara var ett utmattningsfall, för vi hade bara sovit tre timmar
dagen innan och jobbat hur mycket som helst och så hade hon inte hunnit äta mid
dag. Så det var nog bara en utmattning. Men det var verkligen en rysare. Men sen när
hon kom tillbaka så blev det en bättre stämning ändå. Det blev som att hela gruppen,
det var ju ändå nittio personer, att det blev bra efteråt. Den helgen kändes det som
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mycket hela tiden, men på det här styrelsemötet kunde man ta det lugnt. Även fast
det var jag och hon som är vice ordförande som hade lagt upp schemat så var det inte
så mycket att hålla reda på. Det gick väldigt bra. Och när man gick hem på kvällen
så kunde man gå hem och bara prata med styrelsen och ha kul istället för att tänka på
så mycket frågor, så det var det som kändes skönt också. […] Det känns viktigt att
alla har en uppgift också, så att det inte bara är några som tar över. Jag tycker att det
är viktigt att alla känner sig meningsfulla, att deras arbete är jättebra och jätteviktigt.
Och det känns som att det är inte perfekt nu. Det är inte jämt uppdelat nu heller.
Det behöver inte vara negativt, för det är vissa som sa redan från början att de kanske
inte har tid att ta på sig lika mycket som alla andra. Och det är inte fel heller. Men
det är bara att man måste hitta den här balansen så att man vet att det inte är någon
som hamnar utanför. För det kan lätt bli så att det är någon som inte tror på sig själv
att han klarar av det, fast jag tror att den klarar av det. Det är en process. Men det
känns ändå som en bra början nu att man har delegerat det.”
Det är ett led i processen att skapa en hållbar organisation där Johanna inte är
huvudansvarig för allt.
”Det känns skönt att säga nej för nu har jag bara sagt ja till alla som ringer, ja ja, ja,
och sen blir det så här nej jag hinner inte, jag orkar inte, och så har jag gått hem, jag
orkar inte. Eller jag kommer hem vid åtta på kvällen och så ska jag vara på jobbet
klockan åtta, så man hinner inte vara hemma något heller. Och sen på helgen så
kanske det är en konferens så då hinner jag inte vila ut på helgen och den här helgen
hinner jag heller inte vila ut. Det känns som att ibland vill jag vara ledig. Det är skönt
att komma hem och inte tänka på [organisationen] också ibland. Det blir så mycket
tankar hela tiden. Så det är skönt att vi har anställt två, för då har de ansvaret för det
och jag kan rikta in mig på det jag vill göra.”
Beskrivningar av bra ledarskap
Jag ber henne beskriva hur hon ser på ett bra ledarskap och hon betonar ledarens roll
i ledarskapet. En bra ledare i hennes ögon är en person som ser alla i gruppen och kan
ta tillvara på deras styrkor. Ledaren bör befinna sig på samma nivå som deltagarna i
gruppen och samtidigt ta ett övergripande ansvar.

”Jag känner att den jag skulle vilja bli som ledare är en som får alla i gruppen att
känna att de verkligen behövs. Att deras åsikter verkligen är viktiga. Och det tycker
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jag är en av de viktigaste förutsättningarna att en ledare gör det också. Att alla i
gruppen känner att de syns. Även om alla inte pratar så mycket så kan man fråga.
’Vad tycker du? Vad tycker du om den här frågan?’ Att man inte bara lyssnar på dem
som tar mycket tid eller mycket plats. Det tycker jag är en jätteviktig del. Och sen
är det viktigt att ledaren kan se olika personers positiva sidor också. ’Jag tror att hon
kanske är bättre på det här och hon är bättre på det här.’ Att man utnyttjar dem, inte
utnyttjar, men att man tar till vara allas positiva delar så att det blir en bra grupp.
Och om man tar tillvara på de positiva delarna hos personerna så utvecklas de också.
Att man inte behöver delegera något om man tror att den personen tycker att det är
jättejobbigt att göra det. Då är det bättre att delegera något som den personen tycker
är kul och utvecklas i. Att man är positiv, att man ger positiv kritik. Men även kritik
om det är någon som gör något, som kanske tar väldigt stor plats. Man säger ju inte
det i gruppen: ’Nu tycker jag att du tar väldigt stor plats’, utan man pratar med den.
Alla måste få synas och höras och att man tar hänsyn till det. Och att alla känner att
man kan prata med ledaren. Att det är på samma nivå. Jag vill inte att ledaren ska
vara högre än någon annan, men att den kanske har en övergripande koll. Men den
ska inte vara ett snäpp högre hela tiden utan den ska vara på samma nivå tycker jag.
[…] Bara för att det är en ledare som säger någonting behöver inte det vara rätt. Att
den har sådan auktoritet så att det, jag tycker att det är viktigt att alla känner sig på
samma nivå. Så att man inte känner sig rädd för en ledare heller. Det tycker jag också
är, att man inte vågar säga emot någon eller så. Det är jättefarligt att det blir så, för
då kan inte gruppen utvecklas alls.”
Hennes egna erfarenheter av ledarskap och förebilder i ledarrollen kommer från
skolans värld, säger hon, eftersom hon just har gått ut gymnasiet själv. Det viktigaste
är att inte missa någon i gruppen. Det kan resultera i att den personen skulle vilja
hoppa av styrelsen om det inte är roligt att vara en deltagare i gruppen. Det kan också
leda till att den personen känner sig kränkt om den inte får ta sin plats i gruppen eller
inte blir lyssnad på, förklarar hon.
”Det har jag också känt förut när man var yngre att folk inte lyssnade på en och man
kände sig meningslös. Man kände sig inte duktig på någonting och det finns alltid
någonting man är duktig på. Så att det har jag lärt mig jättemycket av, när jag var
yngre och när folk inte lyssnade på mig. Jag har aldrig varit någon ledare förut. På
högstadiet var jag aldrig en person som tog plats så där. Men jag har varit en som har
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lyssnat och kollat runt hur alla är i gruppen. Det har mer växt fram ju mer jag har
trivts med min omgivning.”
Idag trivs hon med att ta en ledarroll i vilken grupp som helst, men tidigare hindrades
hon av en dålig självkänsla.
”Jag hade inget bra självförtroende alls och då tog jag aldrig den rollen. Men egent
ligen så gillar jag att ha koll på läget. Jag tycker om att lära känna folk och jag lärde
mig mycket av den tiden, när jag inte hade så bra självkänsla, att folk glömmer bort
en. Det är värre att vara ingen än att vara kanske den mobbade. Det är hemskt att
säga, men är man inte någon så är man ingen och jag vill inte att någon varken ska
vara mobbad eller ingen. För att det är så lätt att tro när man är i en grupp och någon
sitter tyst att den behöver väl inte säga någonting. Men den kanske har jättemycket
att säga, bara att det är någon annan som tar väldigt stor plats. Och där känner jag
att jag kanske kan ändra det.”
Hon tar med sig erfarenheten från andra grupper som hon har varit med i. Där har
hon lärt sig att se vilka roller människor tar i en grupp och vilket arbete som krävs
från hennes sida som ledare i gruppen för att inkludera alla. ”Jag tror det är en stark
sida hos mig att jag ser alla i gruppen.” Hon beskriver sin egen erfarenhet av att
komma som ny till en organisation och att hon har nytta av den erfarenheten idag.
”Jag var inte en sån som gick fram och sa ’Hej jag heter Johanna och kul att du är
här’. Utan jag var en sån som gick fram till dem som kom fram till mig och det
kändes jätteskönt att de brydde sig om mig. Och nu när jag har fått bättre självkänsla
så gör jag så för andra också. Jag gör som jag skulle vilja att de gjorde för mig när
jag kände så. Och nu var det en tjej som jag upptäckte var väldigt ensam och det var
inte så många som gick fram till henne och så. Och då kom jag på något konkret
som hon kan hjälpa till med. Hon kan filma årsmötet och då fick hon göra det. Och
man märkte att hon kände sig… Det var så kul, hon var jätterädd för att komma
på årsmötet. Hon ringde mig innan också. Jag visste inte att det var samma tjej. Jag
visste att det var en som hade ringt mig att hon var orolig för att åka och så där men
jag visste inte vem det var innan jag kom dit. Men sen filmade hon och vi pratade
ganska mycket och då visade det sig att hon hade blivit mobbad i sin skola och hon
hade inga kompisar hemma heller, så det här steget att åka till den här kursen var ju
jättestort. Och sen när hon fick något konkret så sa hon att det här är det roligaste jag
har gjort och jag ska åka på allt annat med [organisationen] också. En sådan grej, när
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folk säger att de verkligen tycker att det är roligt och jag märker på den personen att
de tycker att det är kul, då känns det jättebra. Det känns som det bästa jag kan göra.
[…] I vår styrelse är det många som verkligen kan ta stor plats och säga vad de tycker.
Men att man alltid har kvar det här att bry sig om folk. Det tycker jag är jätteviktigt.”
Att anställa nya medarbetare
Johanna är vald till ordförande fram till nästa årsmöte om ett halvår. Den viktigaste
uppgiften fram till dess är att anställa nya medarbetare. Det är ett viktigt beslut
eftersom det inte är så lätt att ändra på om det blir fel. ”Det känns som ett stort
ansvar. Jag har inte ens varit på en anställningsintervju och nu sitter jag och håller
intervjuer med folk!” (skrattar) Det är även hennes ansvar att styrelsen ska fungera
bra, säger hon.

”Att de har gjort någonting meningsfullt. Och att de känner att de inte har tagit
på sig för mycket eller för lite och att det finns saker för dem att göra. Och sen att
ungdomsgrupperna, att vi har hunnit ordna upp allt det där. Att vi har kunnat stötta
dem så mycket så att de har bildat egna styrelser. Det är jätteviktigt. Ungdomsgrup
perna, medlemmarna, det är ju de som är de absolut viktigaste. Jag vill helst ha
kontakt med dem, men eftersom det är så mycket nu så hinner jag inte det. Och det
är tråkigt för om inte ungdomsgrupperna får hjälp nu så försvinner de lätt. Det är
viktigt att vi stöttar dem nu och att de känner att det här är värsta grejen. Nu kan jag
påverka mitt eget ungdomsförbund. Vi har ett ungdomsförbund och jag har lika stor
del som någon annan.”
Det är en hel del just nu, förklarar hon och skrattar. Hon säger samtidigt att det
absolut viktigaste just nu är att de lyckas få pengar, eftersom det är en förutsättning
för all verksamhet.
Ny förbundssekreterare
När vi träffas en dryg månad senare är anställningsprocessen klar. En förbunds
sekreterare med ansvar för att styra kansliet och en informatör har anställts. De
kommer tillsammans att vara ansvariga för Ungdomsförbundet. Johanna arbetar
med upplägget för en inspirationshelg som organiseras för alla medlemmar. Det är
viktigt att visa att något händer i Ungdomsförbundet, säger hon, eftersom det enda
som ungdomsgrupperna hittills har sett är en tidning de har gett ut. ”Men det har
inte hänt någonting som har påverkat dem. Mer än att styrelsen har ringt till dem
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och hört hur det går.” Under helgen kommer de att få lära sig att läsa stadgar, vilket
kanske inte är så kul att göra på egen hand, säger Johanna. De tre anställda kommer
att presentera sig. Sedan kommer de att diskutera vad målet för organisationen är
och hur de vill att resultatet av arbetet ska se ut om ett år, samt vilka frågor de ska
inrikta sig på att arbeta med. Det är ett sätt att få med medlemmarna i arbetet med
verksamhetsplanen för Ungdomsförbundet. Till våren räknar Johanna med att de
har ett antal tusen medlemmar, och av dessa är några hundra aktiva i ungdoms
grupperna. Alla ledamöter i styrelsen har nu har fått ett eget ansvarsområde som de
brinner för. Det märktes i engagemanget i det senaste styrelsemötet.
”Det tyckte jag kändes jättebra att vi har kommit längre i styrelsearbetet, så där att vi
har delat upp det. Även fast det är långt kvar kanske. Det är ju inte så många som har
suttit i en styrelse förut, så att vi kanske inte jobbar på det absolut bästa sättet. Men
det går framåt i alla fall. Vi tycker att det känns bra.”
Urvalskriterier för de nya anställda
De två som har anställts är båda yngre än 30 år.

”Vi vill att de som jobbar ska vara ungefär lika gamla som medlemmarna. Annars
kanske det är jättesvårt att jobba tillsammans. […] Jag tror att det har betydelse i
kontakten med medlemmarna. […] Jag tror att det är lättare att ha en ungdom som
kommer och inspirerar.”
Johanna säger att de viktigaste kriterierna i urvalet förutom ålder var att personerna
var engagerade i organisationens frågor och att de hade arbetat med liknande frågor
tidigare. De försökte aktivt kvotera in killar i anställningsprocessen, säger hon. Av
160 ansökningar var 20 från killar och till intervju kallades fyra killar och sex tjejer.
Sedan märktes det väldigt fort i intervjun om personen var rätt eller inte, förklarar
hon.
”Det var inte så svårt att välja ut dem som vi valde ut. Det var rätt lätt. […] Det var
lite tråkigt också för jag ville ju att det skulle vara lite svårt. Att det skulle vara lite
konkurrens så där. Men de vi valde ut var ju ändå bra.”
Två tjejer och två killar valdes ut till en andra intervju och till slut anställdes de två
tjejerna. Det var synd att det inte blev åtminstone en kille i organisationen, säger
hon.
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”Så att killarna i organisationen också känner att det här är inte bara en tjejorganisa
tion. De vi har anställt nu är lite medelsvensson, har vuxit upp i bra familjer och har
bott i Sverige och jag vill att det ska vara lite bredd på de anställda också. […] Det
tror jag är viktigt för att få en större bredd på organisationen. För man känner ju nu
att de flesta som engagerar sig är medelsvenssons och tjejer. Det är ju så.[…] Men
man kunde ju inte anställa någon bara för att, liksom. Vi ville ju ha personer som
verkligen kunde det här också.”
Referenser från tidigare arbetsgivare spelade också en stor roll i beslutet, säger hon.
”Vi ringde ju tre referenser tror jag på varje. Så att vi fick en ganska bra bild där
också.”
Tidsbrist och många uppdrag
Den största utmaningen i arbetet beskriver hon fortfarande som tidsbristen.

”Det är jättemycket saker som jag inte hinner med. Och sen så blir det jätteoordning.
Jag kanske tappar bort mejl eller glömmer att svara och där känner jag att så vill inte
jag ha det. Jag vill ha tid att kunna svara. Jag försöker svara direkt också men ibland
har jag glömt några stycken och det känns inte bra alls tycker jag. […] Det kommer
att blir helt annorlunda i vår. […] Nu har jag gjort allt arbete. Nu måste det gå över
på ett bra sätt och det tror jag kommer att bli en jättestor förändring. Då kommer vi
att bli en egen organisation. Vi har ju i och för sig en egen budget nu. Men vi lägger
posten i [Moderorganisationens] brevlåda. Och jag pratar med dem och de hjälper
mig med en massa saker. Men nästa år ska vi göra allting själva. […] Det är liksom
en ny epok i Ungdomsförbundet.”
Lärande i arbetet
Johanna säger att hon har lärt sig mycket av att arbeta med så många olika saker.
Det senaste var arbetet med budgeten. Hon fick hjälp från personal inom Moder
organisationen med den. Hon tror att det kommer att bli en utmaning att arbeta
fram rollfördelningen mellan henne, förbundssekreteraren, informatören och den
projektanställda medarbetaren. Hon får samtidigt hjälp av många medarbetare i
Moderorganisationen, som gärna ställer upp och delar med sig av erfarenheter och
föreläser vid möten i Ungdomsförbundet. Hon berättar om en händelse när de skulle

129

delta i ett inspirationsmöte i Moderorganisationen som handlade om en av de verk
samheter de startat i Ungdomsförbundet. De bokade ett möte med den ansvariga
från Moderorganisationen och kom dit i tron att hon var den enda person som de
skulle träffa. När de gick in i möteslokalen satt det så många människor där att de
först trodde att de hade gått fel. Det visade sig att deras kontaktperson hade samlat
totalt fjorton personer från Moderorganisationen, som alla arbetade med den här
typen av verksamhet inom olika områden. Alla satt kvar även under presentationen
av Moderorganisationens verksamhet, vilket imponerade på Johanna.
”Alla lyssnade och satt kvar. Det var inte som att de kände att de skulle springa iväg
och göra någonting annat, för alla är ju så himla stressade. Men de satt och lyssnade
på det de redan kan i tre timmar. Och sen berättade de om sitt, och de var jätte
positiva. Alla ville att vi skulle arbeta i deras [område] och att det fanns jättemycket
att göra i deras [område]. Det spelade liksom ingen roll om vi jobbade där eller där
eller där, för vi skulle få stöd överallt. Och det kändes så himla bra att de verkligen
tog sig tid. Och nu ska vi träffa dem igen om två veckor.”
Energi, inspiration och engagemang
Johanna berättar med stort engagemang om de olika projekt de arbetar med och den
verksamhet de planerar inför framtiden. Hon känner sig mycket inspirerad av ett
projekt som de redan har påbörjat och som bedrivs i skolan. Där har de även stöd
och hjälp från Moderorganisationens regionala kontor. De planerar en expansion av
det projektet.

”Det är ju verksamheten vi vill göra också. Jag tycker i och för sig att det är kul att
göra det administrativa. Det är kul att se hur allting fungerar. Jag är jätteintresserad
av att se hur man anställer någon. Hur man skriver en faktura. Det är en massa grejer
som jag inte kan. Jag tycker att det är rätt intressant också. Jag tycker att det är kul att
se hur en organisation fungerar. Men jag känner att jag saknar det där engagemanget
att verkligen göra någonting.”
Samtidigt känner sig Johanna osäker på hur våren kommer att gestalta sig. Det är
mycket som ska falla på plats och hon känner ett stort ansvar för att arbetet ska
fungera bra och att de ska kunna expandera verksamheten. De ska hitta nya roller
på kansliet och Johannas eget arbete kommer att förändras. Ett orosmoment är att
de nyanställda kommer att sitta på ett kontor i en annan stad än Johanna och den
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nuvarande projektanställde medarbetaren. Hon säger att det är viktigt att kommu
nikationen mellan dem fungerar. I synnerhet i början när kontakterna kommer att
vara täta.
”Det är ju en massa grejer som ingen vet. Och så kommer de så här: ’Hur ska vi
göra?’ Jag vet inte. Vissa frågor har jag inte ens tänkt på. Vissa frågor visste jag inte
ens att de fanns. Så det är en massa grejer som vi kommer att behöva lösa. […] Sen så
tror jag att det kommer att kännas jättekonstigt att… För man är så himla van att ha
koll på allting här, att ordna kurserna och allting. Men nu kommer jag inte att göra
det längre. Jag vill ju lämna över det, men det blir nog lite konstigt tror jag. Jag tror
att det kommer att bli lite svårt.”
När vi träffas en tid senare arbetar Johanna också tillsammans med en ny med
arbetare som även är ledamot i styrelsen.
”Hon kom hit för att träffa oss för att höra vad vi gjorde, och hon var verkligen
drivande och bara kom hit och verkligen: ’Jag vill göra någonting’. Så vi träffade
henne. Och det var ju två veckor kvar till årsmötet, så jag sa, då kan du hålla i
lekarna. Hon har gjort mycket sådana grejer och känner att hon vill göra det. […]
Och hon kom hit och tyckte att det var jättekul. Och så blev hon invald i styrelsen
och sen så har hon varit här.”
Johanna säger att de nya medarbetarna kommer att fungera bra som en arbetsgrupp
eftersom de kompletterar varandra. Förbundssekreteraren beskriver hon som
ordningsam och noggrann och mer intresserad av detaljer än vad Johanna själv är.
Informatören är mer lik henne själv, säger hon. De håller gärna många bollar i luften
samtidigt och ser hellre att en uppgift blir klar till hälften än bortprioriterad. Johanna
säger att förbundssekreterarens kompetens och erfarenhet kommer att bli mycket
viktig då Ungdomsförbundet växer. Informatören har de lokala kontakterna och
nätverket. En flytt till gemensamma nya lokaler är planerad så snart de hittar rätt
lokal. För närvarande pendlar Johanna tre dagar i veckan.
Det viktigaste arbetet just nu handlar om att utveckla den nya organisationen.
Johanna planerar också det kommande årsmötet. Hon säger att det kan bli lite tråkigt
för de medlemmar som kommer till just det här årsmötet, eftersom det huvudsakligen
kommer att handla om att välja styrelse och stadgar. Hon försöker även att hitta
nya sätt för medlemmarna att engagera sig i verksamheten. Det är lättare att ha
inflytande som medlem om man känner sig som en del av organisationen, förklarar
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hon. Ett hinder är att kommunikationen mellan styrelsen och övriga medlemmar
inte fungerar så bra ännu. Det finns ingen fungerande struktur, utan det blir lite hipp
som happ. Därför försöker de nu tydliggöra rollerna i organisationen och i styrelsen.
En viktig del i detta är att lyssna mer aktivt på ungdomsgrupperna, så att styrelsen
inte fattar beslut som leder åt ett håll som inte stämmer överens med medlemmarnas
vilja. Efter årsmötet kommer de att dela upp styrelsen i olika ansvarsområden. De
planerar också en stor informationskampanj för att öka synligheten och locka fler
ungdomar.
Johanna säger att hon inte riktigt ser det arbete hon haft under det senaste halvåret
som en ordföranderoll.
”Jag har haft mer en alltiallo [roll]. Det har bara blivit att jag har tagit allting. […]
Jag tror att min roll som ordförande kommer bli mycket mer nu.”
Hon tror att hela styrelsen kommer att få andra arbetsuppgifter i och med att de
nyanställda kommer in i sina respektive roller.
”Vi ska besluta hur verksamheten ska bedrivas, men vi ska inte bedriva den. Vi ska
inte ta in fakturor och boka lokaler och sådant som vi har gjort förut, utan det är ju
de anställda som ska göra det nu. […] Nu ska vi skriva verksamhetsplanen och det är
ju ett jätteviktigt dokument.”
Hon ser också fram emot att lägga mer tid i styrelsen på att diskutera de frågor som
Ungdomsförbundet arbetar med. ”Att man kan ägna lite mer tid till att tänka…”
Arbete med verksamhetens inriktning
När vi träffas nästa gång har arbetet gått framåt med verksamhetsplanen.

”Det känns bra nu. Vi hade ett styrelsemöte förra helgen och då diskuterade vi verk
samhetsplanen, inriktningen, åsiktspaketet, stadgarna och allting. Och då kändes det
verkligen som att vi hade någonting att stå på. Innan var det så här att: ’Nej, vi vet
inte riktigt vad vi jobbar med, vi håller på att starta upp’. Men där kändes det som
att: ’Okej, det är det här vi ska jobba med’. Så vi bestämde tre grundinriktningar
för de närmaste två åren, som förslag då. Sen är det årsmötet som beslutar, men det
känns bra.”
Styrelsen har delats in i grupper kring de olika frågorna och kommer att diskutera
igenom det igen när de träffas nästa gång. En grupp är ansvarig för inriktningen och
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en grupp har ansvar för verksamhetsplanen. De kom fram till förslaget på inriktning
och verksamhetsplan efter långa diskussioner, först i mindre grupper och sedan i hela
styrelsen.
”Vi ställde frågan vad gör era ungdomsgrupper ute i landet? Vad gör man?” Vissa
förslag föll och andra lyftes fram. Diskussionerna handlade mycket om definitioner.
”Nu ska vi gå vidare med att de som är ansvariga för verksamhetsplanen ska skicka ett
förslag till nästa styrelsemöte. Då ska vi diskutera det här igen. Det är så himla stort,
men det är väldigt viktigt också.”
Verksamhetsplanen sträcker sig över ett år.
”Det kom upp jättemycket idéer under de här diskussionerna, men det kan ju vara
svårt att bara rikta sig på ett år. Jag tror inte att vi hinner med ens hälften av vad de
hade tänkt ut att vi skulle göra… Men de var verkligen visionära och hade tänkt ut
en massa grejer. Det hinner vi kanske på fem år, för att det var så himla mycket. Det
är svårt för verksamheten tar så mycket längre tid än vad man tror när man börjar
med det. Och då måste man ju tänka till mer i början. Men det var bra att få igång
diskussionerna.”
Styrelsen träffas en gång i månaden för att hinna med arbetet till årsmötet. Verk
samhetsplanen ska fastställas på nästa styrelsemöte för att skickas ut till alla ombud
innan årsmötet. De skickar även ut enkäter till ungdomsgrupperna och till alla aktiva
medlemmar. På så sätt får alla chansen att påverka.
”Vi måste tänka helt nytt. Vad är vi bäst på? Vi diskuterade också vad det är som
är speciellt med [vårt] ungdomsförbund. Varför är inte vi [en annan organisations]
ungdomsförbund? Vi jobbar med liknande grejer. Varför kan man inte som medlem
lika väl gå dit? Det var det vi började diskutera. […] Det är en viktig fråga att ställa
sig för alla, tycker jag. För medlemmarna också. Varför jobbar vi med det här? Då
tror jag att det är lättare att diskutera inriktningen. Det finns jättemycket viktiga
frågor som man kan jobba med. Men för många frågor så finns det enskilda intresseorganisationer som just jobbar med just den frågan. Det kanske är bättre att vi riktar
in oss på någon annan fråga. Inte för att vi inte behövs, utan för att vi kanske kan göra
mer där.[…] Man måste tänka att var kan vi göra mest skillnad? […] Vi diskuterade
mycket att vi inte får vara rädda heller. Vi får inte vara rädda att sticka ut hakan för
att det är en fråga som ingen riktigt har gått ut med.”
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Förväntningarna och verkligheten
Johanna betonar att Ungdomsförbundet är i en uppbyggnadsfas. Det är viktigt att
inte ha för bråttom och att ha rimliga förväntningar.

”Allt behöver inte vara perfekt. Det kan jag känna ibland, att vi har jättehöga för
väntningar på oss själva. Att det ska bli så himla bra. Vi ska ha en verksamhetsplan,
vi ska ha en inriktning, vi ska ha allting. Men vi har gjort så himla mycket under det
här året, utan knappt några resurser alls. Eller ekonomiska resurser har vi i och för
sig haft, men tidsmässigt så har vi knappt haft några resurser alls, inga anställda eller
någonting. Ändå har vi hunnit med så mycket.”
Johanna tror att det är viktigt att prioritera om, då det är många i styrelsen som
känner att det är för mycket att göra.
”Det är ju svårt, men jag tror att det är nödvändigt. Vi gjorde allting vi ville, men så
upptäckte vi att vi inte orkade. Folk var jättetrötta och det är bättre att vi gör lite bra,
än allting lite så där halvbra och bränner ut oss själva.”
Delegationsordningen som konstruktion av makt och ansvar
De arbetar också med en delegationsordning mellan styrelsen och kansliet. Det har
varit svårt för de nyanställda medarbetarna att komma in i arbetet, säger Johanna.
Hon tycker också att det är svårt att lämna över arbetet på ett bra sätt.

”Nu har vi två anställda på kansliet plus en projektanställd och så jag. Och så har vi
en chef. Och då känns det som att vi kan inte ha någon chef. Det är inte bra att ha
en chef när vi är ett så litet kansli. Att det är någon som har rätt att avskeda. Även
om hon nu inte kommer att göra det så är det ändå, på ett kansli med två personer,
att ha en chef, det kanske blir hierarkiskt. Och vi vill ändra på det så att vi inte från
början har en massa chefer. För [Moderorganisationen] har en massa chefer hit och
dit och man måste gå genom chefen och så där. Men då ändrade vi faktiskt så att
vi i styrelsen har personalansvaret. Det är vi som ska anställa. Nu är det jag som
har skrivit under anställningspapper med våra nya anställda. Det var meningen att
förbundssekreteraren skulle göra det. Men nu ändrade vi oss, så det är fortfarande
styrelsen som är ansvarig. Och det är vi som avskedar också tills organisationen växer,
om det blir jättemånga anställda. Men det är för att vi vill skapa en platt organisa
tion. Så vi håller på att skriva en delegationsordning där vi ska förtydliga rollerna
mellan oss.”
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Det är viktigt att diskutera fram detta tillsammans, säger Johanna, så att det inte blir
en stelbent organisation där allt ska gå genom chefen.
”Jag tror att det blir mycket effektivare och mycket roligare och mycket bättre stäm
ning också på kontoret om vi diskuterar det tillsammans.”
När de sökte efter anställda till kansliet så sökte de en förbundssekreterare med per
sonalansvar och ekonomiansvar. De skrev upp allt de ville att de anställda skulle göra
och delade sedan in det i två tjänster. Vi tog nog efter [Moderorganisationen] ganska
mycket, säger Johanna. Sedan har de upptäckt att det inte är på det sättet de ska göra.
”Man kanske inte måste ha en chef. Man kanske inte måste ha någon som är det,
utan man kan göra lite som man vill. Visst, man måste ju följa lite formella krav,
juridiska regler, annars kan man ju göra det som är bäst för organisationen. Och där
tror jag att det kommer att bli mer och mer så att vi gör som vi känner att det är
bäst.”
Johanna säger att hon kände sig tvungen att prata med styrelsen om hur de skulle
göra med personalansvaret och själva chefsrollen.
”Bara man säger att man är chef, det väcker så mycket…[…] Jag tycker man ska
vara så lite chef som möjligt. Att vara chef är ju att jag bestämmer över dig, eller inte
bestämmer, men man har ansvaret och ska delegera ut. Och visst, det är jättebra att
ha en chef på ett större företag. Men i en mindre organisation så tror jag inte det är så
bra. Det är bra att ha tydliga roller i och för sig, så att det är någon som har ansvaret
för sådana personalgrejer som försäkringar, rapporterar när man är borta, som har
koll på hur personalen mår och så. Det ska man ju ha, och det kan man ju i och för
sig kalla en chef också. Men inte någon som verkligen kan säga att den har rollen
som chef. Man kan ju tyda det på olika sätt. Om man säger att du är chef, så kan ju
någon tyda det på ett helt annat sätt. Då är det tydligare att det är vi [i styrelsen] som
har ansvaret. Det är vi som anställer och det är vi som avskedar.”
Förbundssekreteraren har ansvar för personalen när det gäller administrativa frågor
och informatören har ansvar för information och kontakter med media. I övrigt ska
vi arbeta tillsammans, säger Johanna. Hon tror också att ungdomsorganisationer
generellt strävar efter en plattare organisation än hur det vanligen ser ut i många
andra organisationer.
”Bland ungdomar så tror jag att det är många som vill ha en plattare organisation, på
något sätt. Att man inte tycker om hierarki med en massa chefer.”
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Farhågan om att det skapas hierarkier
Hon vill inte att Ungdomsförbundet ska bli en sådan organisation där det aldrig
går att få tag på ordföranden. Eller att det bara är vid särskilda tillfällen som ord
föranden kan vara med. Förbundssekreteraren pratar man heller aldrig med i många
organisationer och det känns skrämmande att de skulle få samma utveckling inom
Ungdomsförbundet, säger hon.

”Bara för att man är ordförande eller bara för att man är förbundssekreterare, att man
ska vara någon speciell då, det gillar inte jag. För man är ju inget speciellt, man har
bara olika ansvarsområden och det är ju bara det som det handlar om. […] När jag
träffar andra ungdomsorganisationer, så säger de att det blir mer och mer hierarki ju
äldre organisationen blir. Det skrämmer mig lite grann för det vill jag verkligen inte
att det ska bli. Jag gillar inte alls det. Jag g illar inte att det ska vara så. Att styrelsen
ska kännas som om det är helt ouppnåeligt. Att man aldrig kan komma in i styrelsen.
Jag vill inte att folk känner så. Man ska känna att i styrelsen sitter hon som jag känner
och att det inte ska vara konflikter om vem som ska sitta i styrelsen. Men det kom
mer det säkert att bli, och det är det som skrämmer mig mycket. Att det kommer att
bli konflikter inom organisationen. Att det verkligen kommer att bli så att styrelsen
blir någonting annat än organisationen. Att det blir helt olika nivåer. Det är därför
jag tycker att det är jätteviktigt att alla i styrelsen är engagerade i ungdomsgrupperna,
för att annars tycker jag att man missar någonting jättestort, det viktigaste. […]
Det är ju därför vi finns, för att vi stöttar de här ungdomsgrupperna. Tar upp deras
idéer och gör någonting med det. Nu är vi så nya och alla kommer ju från det lokala
engagemanget och jag tycker att det är viktigt att det blir så. Så att det inte blir så att
man bara kommer in för att man vill sitta i styrelsen.”
Hon har fått reaktioner från andra personer i ungdomsorganisationer som tycker
att det är konstigt att alla i styrelsen har kontakt med medlemmarna i ungdoms
grupperna. I vissa organisationer skulle det uppfattas som märkligt om ordföranden
ringde direkt till en av ungdomsgrupperna. Johanna tycker att hon är en styrelse
medlem som de andra, med den skillnaden att hon har mer tid eftersom hon är
heltidsarvoderad. Därför har hon även mer tid att ringa till ungdomsgrupper och
att ha kontakt med medlemmarna. Risken, om utvecklingen går åt det håll de andra
organisationerna hon pratat med pekar på, är att det skapas en uppfattning bland
medlemmarna att de inte kan, eller inte vågar, komma in i styrelsen och ta ansvar.
Eller att de inte längre vågar säga vad de tycker.
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”Det är ju jättefarligt i en organisation, tror jag. Då blir det bara en viss typ av
människor som kommer in där, och det är inte alls hur vi vill jobba. Därför tror jag
att det är jätteviktigt att vi redan på kansliet inte har någon som är chef över andra.
Att det är tydligt i hela organisationen. Det tycker styrelsen också. […] Det är därför
jag ska skriva om den här delegationsordningen nu.”
Johanna förbereder alla styrelsemöten och de diskussioner de ska ta upp tillsammans
med vice ordförande. De försöker också hitta på mötesformer som att diskutera i
smågrupper och skriva ner förslag för att alla styrelseledamöter ska ha en chans att
uttrycka sin åsikt. Styrelsemötet leds av en mötesordförande och då är Johannas roll
bara att öppna mötet och föreslå ett presidium som klubbas, säger hon. Hon kanske
har lite mer koll än de andra då det är hon som har skrivit dagordningen, tillägger
hon, men det är mötesordföranden som håller i styrelsemötet. Uppdraget som mötesordförande roterar i styrelsen. Vissa styrelseledamöter pratar mycket mer än andra,
vilket gör att det blir ganska intressanta möten med olika personer som ordförande.
Eftersom Johanna har mest information ”för att jag är ju här dygnet runt, eller varje
dag” vänder sig övriga ledamöter ofta till henne direkt i alla fall. Men det är en viktig
läroprocess för den som är mötesordförande, säger hon, eftersom man får lära sig att
se alla andra och styra turordningen i diskussionen. ”Det är ett jättebra sätt att få alla
att tänka till att man inte ska prata för mycket.”
Oklarheter i roller och kommunikation
När vi träffas nästa gång har en grupp från Ungdomsförbundet just deltagit i
Moderorganisationens årsmöte. Tjugo medlemmar i Ungdomsförbundet var där och
presenterade den nya organisationen.

”Där skulle [Moderorganisationens] nya stadgeförslag fastställas, där det bland annat
stod att Ungdomsförbundet skulle vara en självständig del inom [Moderorganisa
tionen] och att vi skulle få fem ombud på deras årsmöte och en ordinarie ledamot i
deras styrelse. Så det var ett väldigt viktigt årsmöte för oss för att bli accepterade som
ungdomsorganisation.”
De arbetar just nu med en kampanjtidning och en hemsida, samt ett nyhetsbrev som
tar mycket tid och som därför är ständigt försenat, säger Johanna. Kansliet har fun
nits i sex månader och de arbetar fortfarande med att hitta sina roller. De har b ildat
nya arbetsgrupper som har ansvar för olika ämnesområden och diskuterar även vem
som ska ha rätt att bestämma hur organisationen arbetar med dessa o mråden.
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”Sådana frågor pratar vi hela tiden om och vi vet inte. Alla vill ju att det ska bli en så
öppen organisation som möjligt, en så demokratisk organisation som möjligt. Men
samtidigt måste det bli effektivt och det blir det inte när man inte vet sina roller.
Och vi vet inte våra roller för vi har inte haft ett förbund förut. Ingen har någonsin
varit med om det här förut. Så det är ju ganska svårt. Men det är ju ganska intressant
också.”
Med ett kansli och en styrelse som ska samordna och kommunicera uppstår helt
nya situationer och utmaningar. De har inledningsvis lagt upp en plan för vad alla
anställda ska göra på sin arbetstid. Efter en tids arbete visade det sig dock att det var
svårt att arbeta som en grupp och att styrelsens, respektive kansliets, roller upplevdes
som oklara. Kommunikationen fungerade heller inte mellan dem, menar Johanna.
Hon betonar samtidigt att det beror på att de är inne i en lärande process, vilket är
nödvändigt för att alla ska hitta sina roller. Många nya arbetsuppgifter dök upp och
de hade alla till slut för mycket att göra. Sättet att lösa det var att börja prata öppet
om hur de upplevde situationen och att försöka definiera rollerna tydligare.
”Nu pratar vi väldigt öppet om hur vi känner att olika situationer är. För det är svårt
för styrelsen att veta hur det är att jobba på kansliet. Vi har också ett helt annat mål,
eller helt annat, vi har ju byggt upp det här och jobbat med det jättelänge. Vi har
jobbat lokalt med de här frågorna innan. Och så kommer ett kansli där det här är
deras arbete. […] Det är mycket svårare än när vi, jag och två tjejer till från interims
styrelsen, var arvoderade för ett år sedan. Vi visste vad vi ville göra och vi visste att allt
var möjligt. […] Men vi hade ändå på något sätt samma mål. […] Det var mycket
lättare. Och jag tror att det också handlade om att det inte var vår arbetsplats. Det
var bara vårt stora engagemang. Det här vill vi verkligen göra och vi kunde, ja det är
lättare att ringa till en annan från interimsstyrelsen klockan tolv på en söndag och
berätta att det här gör vi. […] Vi brann så mycket för det hela tiden. Det är svårare
om man skulle fråga sina anställda.”
Det blir oklart för de anställda eftersom organisationen är så ny och allt dessutom
startades upp från noll. När de utformade tjänsterna hade de heller ingen tidigare
erfarenhet av att arbeta i en liknande organisation.
”Det fanns ingenting. Det fanns ingen struktur för hur ekonomin skulle gå till eller
hur medlemmarna skulle registreras, vad vi skulle jobba med för frågor. Var vi skulle
ha kontoret. Alltså, ingenting fanns. Vi hade bara drömmen att, eller vi hade bara
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tanken att, så här vill vi ha tjänsterna. Men de såg inte ut så. Och det var det ingen
som visste. För ingen visste hur lång tid det skulle ta att starta upp allting. […] Vi
tänkte att det här kommer att gå fort att ändra på och det kommer att gå fort för
dem att få sina roller. Men det var så mycket som vi inte hade tänkt på och ingen
var beredd på heller, inte de h
 eller. Och då blir det ju svårt om de går in och tror att
det här ska jag göra, och så är ingenting klart och ingen vet riktigt vad den personen
har för mandat att bestämma. […] Det är väldigt svårt, men… man lär sig mycket.”
Makt och ansvar i arbetet
Ett konkret exempel är Ungdomförbundets tidning där en arbetsgrupp fick upp
giften att ta fram texter och layout. Efterhand insåg ledamöterna i styrelsen att det
var viktigt att de kunde stå bakom alla texter och att tidningen speglade de åsikter
Ungdomsförbundet står för.

”Vi har lärt oss hur mycket som helst. Vi måste verkligen ge tydliga riktlinjer när vi
ger ut en sådan här stor tidning. Den ska tryckas i tiotusen exemplar och då måste
den verkligen bli något som vi kan stå för.”
Det blev otydligt i kommunikationen och i ansvarsfördelningen mellan styrelsen, de
anställda och de som var engagerade i redaktionsutskottet, berättar hon.
”Om någon ringer mig och frågar: ’Varför skriver ni om det här?’. Då måste jag
kunna stå för det. Det känner jag verkligen. Jag kan inte trycka en tidning som vi
inte kan stå för. För det är vi i styrelsen som är ansvariga. […] De texterna som står
är ju jättebra, men vi hade kanske tänkt att det ska vara lite andra texter. Men nu är
den som den är och jag tror att den är jättebra. Men det har varit en lång väg. Det
har varit en grupp som inte vet vad den ska göra och som har fått olika mandat hela
tiden. Det har varit jättestruligt kring vad de ska skriva och vad de inte ska skriva. Så
det har inte varit någon jättebra process heller. Och där lärde vi oss verkligen vad en
arbetsgrupp ska vara för någonting. Och då diskuterade vi det jättemycket.”
De behöver diskutera igenom vad målet med kampanjen är först. Vem den riktar sig
till. Vilket innehåll tidningen ska ha. Vilka artiklar som ska ingå. Vilka åsikter som
ska presenteras. Vem som bestämmer och vem som kan säga nej till en text. När de
har allt det på papper kan de ge tydligare instruktioner till redaktionen, förklarar
hon.
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Reflektioner över arbetsbelastningen
En annan utmaning är att alla också arbetar för mycket, säger Johanna. ”Vi måste
jobba mindre. […] Vi brukar prata om att vi ser oss som större än vi är.” Risken är att
de startar en verksamhet som är så omfattande att organisationen kollapsar när stödet
från Moderorganisationen upphör. Det ekonomiska stöd de får idag kommer att bli
mindre. Det var lite förhastat att anställa en förbundssekreterare och en informatör
med så tydliga mandat, säger Johanna. Det skulle de behövt bygga upp tillsammans
för att undvika den situation de nu har där de anställda vill ha tydliga instruktioner
från styrelsen samtidigt som ingen har några svar. De har blivit bättre på att prata
öppet om det och en grupp inom styrelsen har just bildats som ska titta närmare på
situationen.

”Men det är ändå jobbigt, för att man jobbar för mycket. För att man inte vet vad
man ska göra eller vad man har gjort heller. Man vet inte om det är bra det man har
gjort. […] Det är lite jobbigt att inte riktigt veta vad jag gör, att inte ha rutiner. Och
jag har inte ett enda mandat vad jag ska göra överhuvudtaget. Jag skulle egentligen
kunna göra ingenting och ingen skulle se det utom de anställda. Det är jobbigt att
man kan aldrig får någon uppskattning för det man har gjort, för det är aldrig någon
som riktigt vet om det. Men samtidigt är det kul och intressant att inte veta hur det
ska fungera och att kunna bygga upp det.”
För de anställda tror hon dock att det är enbart jobbigt att inte få tydliga instruk
tioner. Johanna upplever att de har höga förväntningar på henne i arbetet. Hon tror
dock att det mest effektiva är att de löser situationen tillsammans. De vet idag att det
är ostrukturerat och att arbetet i organisationen kunde fungera bättre.
”Men det är ingen av oss som har svaret på den frågan. Jag har inte svaret på frågan
och styrelsen har inte svaret på frågan. Vi måste ha diskussioner tillsammans.”
Lärande i ledarskapet
Hon har lärt sig mycket på den här tiden, berättar hon, framförallt om människor.

”Man lär sig väldigt mycket hur folk reagerar, att det tar väldigt mycket kraft att bara
prata. Det kan man göra en hel dag om saker som känns jobbiga.”
Det gäller också i relationen till Moderorganisationen. De är nyfikna på arbetet och
ställer upp med support, men ibland blir det förvirring i all kommunikation och
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missuppfattningar måste rättas till. Det tar också mycket tid. Hon hade gärna fått
mer stöd kring ansvaret att ha två anställda.
”Här är jag, 19 år, och har aldrig jobbat någon annanstans. Hur tar man hand om två
anställda? Hur gör man? […] Jag hade jättestora förhoppningar i vintras om att det
här skulle gå så bra. Jag kommer inte att jobba mycket alls, för nu är det två anställda
till som kommer att dela på mina arbetsuppgifter. Då kommer jag ju bara att jobba
en tredjedel av tiden. Men det blev mer än i höstas ändå.”
Situationen med två anställda i en stad och de två nyanställda i en annan har inte
heller varit lätt att hantera, men nu har de hittat en ny lokal och till hösten flyttar de
till ett gemensamt kontor. Hon ser positivt på utvecklingen.
”Det är verkligen en skola det här. Man lär sig hur mycket som helst och jag är
verkligen tacksam för det. […] Om man tänker på vad jag gjorde för ett år sedan, att
det har gått så fort. Vi måste verkligen tänka på att vi har gjort så mycket. […] Ibland
kan det bli så att alla blir fokuserade på det dåliga bara.”
Hon har lärt sig mycket om demokrati i en organisation och om hur stadgar fung
erar, blivit bättre på att argumentera och lärt sig mycket om vad ledarskap innebär i
praktiken.
”Jag har inte gått en kurs i ledarskap, men man har ändå lärt sig under processen, vad
det innebär. Hur en grupp i styrelsen fungerar, hur vi kommer fram till beslut. Vad
man ska tänka på. Hur man gör budgeten, hur man gör årsredovisningen. Hur vi
tycker i frågor. Hur man gör med pressen, allting. […] Man förstår mycket mer och
man förstår hur mycket man kan påverka också. Det är så himla viktigt att engagera
sig, det har jag känt hela tiden, men nu känner jag ännu mer att man växer så mycket
med ett ansvar. […] Det är så kul att se folk växa och att se folk brinna för det de gör
och ha någonting som man kan erbjuda dem.”
Ledarskap utövar hon speciellt i styrelsen, säger hon.
”Ledarskap handlar ju också om att man får kunskap och kunskap är makt. Jag är
här varje dag. Alla andra kanske jobbar eller går i skolan. […] Jag blir mer insatt i
en massa frågor och på det sättet blir man en bättre ledare också, för man vet saker.”
Därför är det extra viktigt att man som ledare öppnar för en diskussion och lyssnar
på folk säger hon, istället för att tala om hur saker och ting ska vara. Hon har heller
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ingen företrädare som ordförande e ller någon förebild från en annan styrelse, så det
är svårt att veta vad som kommer att fungera bra respektive mindre bra. Därför har
hon heller inte erfarenhet av hur det är att ha någon annan som leder.
”Och det kan vara väldigt svårt. Men jag hoppas verkligen att de inte känner att det
är så att jag bara styr och ställer. Jag tror inte att det är så heller. Det känns inte som
det.”
Vid det senaste styrelsemötet utvärderade de hur arbetet fungerat under året.
”Och då ställde jag frågan, är det rätt att vi leder? Och då tyckte alla att det var
väldigt bra, för att det blir konkret. Det följer en linje.”
Styrelsen var överens om att det är bra med två personer som leder, en ordförande
och en vice ordförande, samt att den viktigaste rollen för ordföranden är att förbereda
styrelsens arbete.
Om ansvarstagande
Johanna säger att det är ett privilegium att få lära känna så många medlemmar i
organisationen och att hon känner ett personligt ansvar för att så många som möjligt
trivs och utvecklas, särskilt vid styrelsemöten och årsmöten.

”Jag tror att man växer in i det, man växer in i ett ansvar också. Jag har träffat andra
ungdomsförbundsordförande och då pratar de också om att det har blivit så stor
skillnad på styrelsen och medlemmar. Det var någon som berättade att det var en
medlem som hade ringt och som då kommit fram till ordföranden. Och hade tyckt
att det var jättekonstigt, det var så häftigt att han kom fram till ordföranden, det
skulle aldrig kunna hända. Och så vill jag inte att det ska bli, att jag aldrig ska gå att
nå, att man aldrig ska kunna ringa mig, förrän man känner att det verkligen är något
viktigt. Eller att jag inte kan sitta och prata om [tv-program] med någon, eller så.
Att det skulle vara så att jag sitter i något speciellt rum och håller på med någonting.
Det är verkligen jätteviktigt att det inte blir så, men jag tror att det är lätt att det kan
bli så. Som på årsmötet, då uppfattades det nog av många, och det har vi skrivit i
utvärderingarna också, som att styrelsen var en grupp, och en ganska sammansvetsad
grupp och att det inte är så bra heller. Vi måste ju vara sammansvetsade för att fung
era bra som grupp, men samtidigt så ska vi inte vara det, för då kan det ju vara så att
folk inte vågar säga någonting för att vi är så himla starka tillsammans.”
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Johanna tycker att det var bra att de gjorde en utvärdering i styrelsen av hur arbetet
fungerar eftersom det är svårt att veta hur hon uppfattas annars. Om hon som
ledare upplevs som öppen och trevlig eller om de tycker att hon kör över någon.
Det viktigaste i styrelsen är att arbetet fungerar demokratiskt och att alla ledamöter
känner att de kan ta ett ansvar.
”Men samtidigt är det så, det blir så hela tiden, vem är det som är ansvarig? Det
måste ju vara någon som tar ansvar. Det måste vara någon som har frågan, det måste
vara någon som har tydliga mandat. Då kanske man måste ha en person som gör
det, även om jag inte riktigt vill det. Så det kanske måste vara så. Det är det som man
brottas med hela tiden.”
Synlighet och motstånd
Johanna berättar mer om vad som hände vid Moderorganisationens årsmöte, där
en grupp på 20 personer från Ungdomsförbundet deltog. De höll i seminarier och
diskussioner kring motioner där Ungdomsförbundet framförde sina åsikter.

”Vi sågs överallt och vi var överallt, kändes det som. Så gick vi upp där och alla ställde
sig på scenen och det kändes som att de äntligen förstod att det här är något bra.
Sedan hade vi ordnat underhållning på kvällen, så det var verkligen att vi visade oss
för första gången.”
I diskussionerna kring olika motioner är Johanna mycket nöjd med deras insats.
”De som argumenterade för vår räkning var ju verkligen hur bra som helst gentemot
dem. Vissa medlemmar har varit med hur många år som helst och går fram och drar
samma veva. Och vissa äldre gubbar kom upp och sa så här: ’Ja, men du, lilla flicka,
så där tycker ju inte jag, så där tycker ju inte vi’. Då gick ordföranden för [Moder
organisationen] upp och sa att i vår organisation så tycker inte vi att vi ska säga lilla
flicka till varandra, för det är verkligen att nedvärdera unga. Nu äntligen, när vi har
kommit dit, så kommer medlemmar i [Moderorganisationen] och säger lilla flicka
när man inte håller med. Men då gick [ordförande i Moderorganisationen] fram och
sa så där och kritiserade honom hur mycket som helst, och det kändes verkligen…”
Så det finns fortfarande medlemmar i Moderorganisationen som är kritiska till
Ungdomsförbundet, sammanfattar Johanna. Hon uppskattade därför ordförandens
öppna stöd på årsmötet.
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Vid årsmötet blev Ungdomsförbundet inskrivet i stadgarna för Moderorganisa
tionen, vilket bland annat innebär att de får en ordinarie ledamot i Moderorganisa
tionens styrelse. De kommer att samarbeta med Moderorganisationen på lokal nivå,
men Johanna betonar samtidigt att Ungdomsförbundet behöver stå på egna ben och
de behöver dra sina egna lärdomar. De underströk också vid årsmötet att Ungdoms
förbundet kommer att förändras i mycket högre takt än Moderorganisationen och
både utmana och utveckla denna. Överlag var reaktionerna positiva, säger Johanna.
Det kan också förklaras av att årsmötet handlade om en stor förändring av stadgarna
för Moderorganisationen och hon tror att många medlemmar fokuserade på andra
frågor än Ungdomsförbundets.
”När man läste utvärderingarna så var det många som sa att det var jättekul att
Ungdomsförbundet är en ny kraft till [Moderorganisationen]. […] Vi trodde att det
skulle vara motstånd eftersom vi tar ju deras platser i och med att vi tar fem platser.
Men det var inte det, det var ju positivt. Eller så var det kanske så att de som var
negativa kanske inte vågade vara negativa just för att alla skulle vara så positiva. Det
kan ha varit så. Eller att skulle man gå mot strömmen kanske man valde en annan
fråga att gå emot i.”
Johanna upplevde det som mycket positivt att de kunde representera Ungdomsför
bundet tillsammans, som en grupp. De hade tidigare fattat beslutet att Ungdomsför
bundet skulle gå emot en motion.
”Och då kunde vi säga att Ungdomsförbundet tycker det här. Det var häftigt att säga
att vi har tagit beslut på årsmötet och sedan har vi tagit beslut i styrelsen. Och så gick
vi fram och sa Ungdomsförbundets styrelse tycker så här. Och det är ju verkligen
inte bara jag själv utan det är en hel organisation bakom. Och det var så kul också
att det var många medlemmar från medlemsrörelsen som var där och pratade från
oss också. […] När vi höll tal delade vi upp det så att det var en medlem och så
var det jag och vår förbundssekreterare som höll det tillsammans. […] Sedan kom
det fram folk efteråt och sa att ’det var det bästa vi har hört på många år inom
[Moderorganisationen]’.”
Johanna förklarar att det är många som är äldre inom Moderorganisationen och
hon upplever generellt att medlemsorganisationer är mycket traditionella, så det kan
behövas en förändring i verksamheter och i arbetssätt, menar hon.
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Gnista och engagemang för förändring
Vid nästa styrelsemöte kommer de bland annat att ta upp frågan om energin och
gnistan i arbetet och i medlemmarnas engagemang.

”Grundtanken för att alla är med och engagerar sig är ju att de vill förändra någon
ting. Och nu har vi börjat prata struktur och organisation, ledarskap och ekonomi,
och förhållandet mellan kansli och styrelse och sådana frågor och det kan trötta ut.
Många tycker att det väldigt roligt, men man kan tappa gnistan tror jag också. Så då
tog vi in en film som handlar om en kille som känner sig som en tjej. Och sedan efter
det så hade vi en diskussion om jämställdhet, eftersom vi jobbar mycket med det.”
De har också skapat en modell för att styra hur mycket tid som går åt till olika
uppgifter och områden, både i styrelsens arbete och för kansliets arbete.
”För det har också varit så att de vet inte vad vi vill att de helst ska göra. Och vi vet
inte vad vi vill att de helst ska göra. Så det blir att ingen vet. Och det har varit jobbigt
att ingen vet någonting. Så då fick alla tänka först vad de tycker att vi ska göra nästa
år. Rada upp allting som vi har åtagit oss och allting som vi tycker att vi ska göra. Så
styr vi upp det och försöker dela in det i olika områden.”
Nu är det medlemmarna som är det viktigaste, förklarar Johanna. De kommer även
att lägga mycket tid på att bygga upp organisationen. Hon är nöjd med vad hon
beskriver som ett konkret styrelsemöte där de kom fram till vad de behöver göra. De
delade sedan in styrelsen i olika grupper för olika verksamheter. Tidigare bildades
nya grupper vid varje styrelsemöte som ett sätt att försöka hantera tidsbristen, men
nu ska dessa grupper gälla framöver och rollerna blir tydligare, menar Johanna.
Även om hon säger att styrelsen som grupp har fungerat bra hela tiden, fungerar det
ännu bättre med de nya gemensamma prioriteringarna och rollerna. Det har inte
varit några konflikter i gruppen tidigare, vad hon känner till, säger hon, men hon
beskriver att det kunde bli hetsiga diskussioner på styrelsemötena när alla ska säga sin
mening och föra fram sina frågor.
”Ibland har det varit nästan så här att man ropar eller skriker vad man tycker, verkli
gen så. Men nu har det blivit mer lugnt och det är inte samma, att högsta rösten gör
sig hörd. Lite så var det förut. Vi har blivit bättre på att se alla.”
En stor del av förändringen till det bättre tror Johanna beror på att de har mindre
att göra nu. När det var kopiöst mycket att göra blev det ett starkt driv framåt hela
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tiden, så att de skulle hinna med alla frågor inom ramen för ett styrelsemöte. De har
även skurit ner antalet frågor per styrelsemöte i planeringen.
”Och sedan tror jag att vi pratar väldigt mycket om det också. Vi har tagit upp det
att många känner att: ’Ja, men jag tycker att du pratar lite för mycket’. Alla vet vem
som pratar mycket.”
Avhopp från styrelsen
För två veckor sedan var det en styrelseledamot som hoppade av styrelsen. ”Hon
kände att hennes roll hade försvunnit lite från styrelsen”, förklarar Johanna.

”Det är för att vi är så förändrade just i styrelsearbetet. För ett år sedan gjorde vi
allting. Styrelsen handlade mer om att göra saker. Nu handlar det mer om att tänka,
visionera och leda kansliet och komma med prioriteringar. Kansliet kräver en massa
saker och det är så här att, det är en massa, och då känner hon att hennes, det var
ju inte därför hon gick med, för organisationen heller. […] Hon gick ju med för att
hon ville engagera sig i en speciell fråga kring utbildning. Och sedan tyckte hon att
det var jättekul det här med processen att bilda Ungdomsförbundet. Men sedan blev
för mycket möten. Hon slutade inte alls för att det var jobbigt i gruppen, utan hon
tyckte att det var den bästa gruppen och det är människor som respekterar varandra.
Det uttrycker hon verkligen. Hon kände kanske att det här sättet att arbeta inte var
hennes sätt. Och då började vi tänka på att det är ju jätteviktigt att alla ska kunna
vara med i styrelsen. Så nu har vi pratat lite om att vi kanske skulle kunna göra på
något annat sätt. Hon ska komma nu på [nästa] styrelsemöte och så vi får prata om
hur hon kände.”
Kaos och konsensus
En av de stora utmaningarna under våren har också varit att skapa ett fungerande
kansli. Ett sätt att få mer ordning på den situationen är den modell för arbetsområden
och prioriteringar som styrelsen just tagit fram. Det ska bli lättare nu när det finns
tydligare mål och ramar för arbetet, säger Johanna. Många av arbetsuppgifterna är
ändå unika för det här skedet i utvecklingen, förklarar hon. Ett exempel på det är
arbetet med att skapa ett fungerande medlemsregister, eller den stora kampanj de
planerar att genomföra om några veckor.
Förbundssekreteraren sitter även i styrelsen och har varit med i arbetet med att ta
fram dessa riktlinjer. Det mottogs positivt av personalen på kansliet, säger Johanna.
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Hon tror att de upplevde det som ett konkret bevis på att det görs något för att ta tag
i arbetssituationen där. De tog även fram en lista över vilka mål de ser för organisatio
nen på ett års sikt och på fem års sikt. De har satt mål för antalet medlemmar, för hur
organisationen ska se ut, samt för vilken verksamhet som ska finnas. De har skrivit
upp allt detta på en lista som kommer att presenteras för kansliet. I diskussionerna
under helgens styrelsemöte gick åsikterna isär. ”Vi hade lite olika uppfattningar om
saker, så det blev lite hetsigt igen.”
Ett exempel på ledarskap i praktiken
Jag frågar Johanna om hon kan berätta om någon händelse under helgens styrelse
möte som hon skulle beskriva som ledarskap. Hon tänker en stund innan hon svarar.

”En sak som hände, man märker väldigt fort om vi sitter och diskuterar och ingen
leder diskussionen, så kan det springa iväg åt ett helt annat håll. Folk kan verkligen
prata. Och då blir det väldigt personligt. Och det kan bli så att en pratar jättemycket
och man märker att två stycken sitter helt tysta för att det är ingen som säger till.
Och så kan jag känna ibland, om man tror att någon ska vara ledare, och så tar den
personen inte den rollen, eller uppmärksammar inte någonting. Eller säger en massa
saker själv och inte lyssnar. Man måste ha någon som håller koll. Någon som ser
alla och någon som kan leda diskussionen framåt. Jag tror att det behövs. […] Om
man är många. Om man är små grupper tror jag verkligen inte det. Men om man är
många och det är en viktig fråga som många brinner för, så tror jag att det är viktigt.
Det kändes som det. Så jag ställde mig upp och sa: ’Nu måste vi organisera upp det
här’. Det kändes som att det blev mycket lättare. Det blev lugnare diskussioner. Vi
gick en runda, vi tog en penna som man får prata med och sådana saker.”
Diskussionen handlade om hur de skulle skapa en större delaktighet hos alla
medlemmar, vilket är en utmaning då de har medlemmar i många olika åldrar.
Johanna säger att diskussionen blev allt mer hetsig och hon kände till slut att det inte
gick att fortsätta.
”Nu får vi göra någonting annat. Nu måste vi ta en paus. Och sen så tog vi en paus,
och det var så där: ’Ja, nu ska vi göra någonting roligt’. Då bytte vi platser och sen
så började vi berätta någonting roligt, så att det blev lite annan stämning”, säger hon
och skrattar.
Det var särskilt viktigt eftersom diskussionen hade blivit så hetsig gentemot vissa
personer i gruppen. Hon säger att vissa av ledamöterna använde sig av det hon kallar
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härskartekniker. Dessa personer fick genast feedback från andra i gruppen att det inte
var ett bra sätt att uttala sig på i relation till andra ledamöter. De växlade dessutom
platser i gruppen. Johanna förklarar skälet till det.
”För det brukar bli så här: ’Ja, men här är alla mina grejer’. Och det blir en viss roll.
Så då gjorde vi det och efter det så berättade vi lite roliga historier, så att vi skulle
skratta. Sedan efter det så reste jag mig upp och sa att nu måste vi börja diskussionen
igen.”
Hon frågade gruppen om de tyckte att det hade varit ett bra sätt att diskutera och
om de var nöjda med resultaten och det var de över förväntan. ”Vi är så himla bra!”,
säger hon och skrattar.
Olika ledarskap i Ungdomsförbundet och Moderorganisationen
Jag undrar om hon ser en skillnad mellan ledarskapet i Ungdomsförbundet jämfört
med i Moderorganisationen.

”Ja, jag tror att det är ju stor skillnad nu om man tänker på [Moderorganisationens]
styrelsemöten. De är ju väldigt, just när de har styrelsemöte, så är de ju väldigt for
mella, och sitter där med klubba och vissa säger så här: ’Ja, fru ordförande, jag tycker
så här och så här. Det är ju oftast äldre herrar som säger så. Men det är ju kanske för
att de är så många som de måste ha ett sådant formellt möte. Vi är mer så här att
på styrelsemötet så kan vi prata väldigt öppet, om både positivt och negativt. Men
det kan bli att de pratar för mycket och inte räcker upp handen och så. Vi ska ju
alltid räcka upp handen. Men där är det mer, jag tycker att det känns som att det är
riktat mycket mer till ordföranden. Att ordföranden har mer makt på något sätt. Det
känns som att hon kan bestämma mer och har mer makt i styrelsen än vad jag har.
Men det kanske inte är så, det kanske bara är som jag uppfattar det. Det är många
som kollar med mig vad jag tycker. Det är ju oftast jag som har informationen om
vad som händer i kansliet. Det är ju så för att jag är där mest tid. Men jag tycker
att man ser positionerna mer i [Moderorganisationens] styrelse, än vad man gör [i
Ungdomsförbundets styrelse].”
Eftersom de har roterande mötesordförande på styrelsemötena i Ungdomsförbundet,
var det länge sedan Johanna höll i ett möte. Vissa i styrelsen är väldigt tydliga i den
rollen och vissa är mer blyga, förklarar hon.
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”Då kan det bli så här att andra som är väldigt framåt, väldigt pratiga, säger att: ’Nu
är det punkt nio’. ’Men nu var det faktiskt inte du som är mötesordförande, utan
nu är det ju hon som är mötesordförande’. Att man liksom tar över. Man ger inte
den personen chansen att vänta två sekunder. Mötet blir ju inte mycket längre av att
låta en person fundera lite. Alla är ju inte lika snabba och kan hålla ett möte och har
den vanan. Och det hände på mötet nu i helgen, att det var många i styrelsen som
körde över den person som var vald till mötesordförande. […] Det kändes inte alls
bra heller, att det blev så.”
Den person som var vald till mötesordförande reagerade med att bli tystare och
tystare under mötets gång, säger Johanna, vilket ledde till att andra tog över den
rollen i ännu högre grad. De ska diskutera hur de ska hantera en sådan här situation
om den uppstår igen i styrelsen. Enligt Johanna vore det bästa att förändra hela
organisationsstrukturen i grunden. Idén med en ordförande, vice ordförande och en
förbundssekreterare som är chef för kansliet tror hon inte längre på.
”Jag tycker inte att vår organisationsstruktur ska se ut så som den gör nu. Jag tycker
inte att det är bra. Jag tycker inte att vi ska ha ordförande och viceordförande. […]
Jag tycker att vi ska ha en som är sammankallande och den ska väljas på årsmötet.
Och sedan är det en styrelse med en sammankallande person som har den rollen som
jag har idag. Den personen ska förbereda styrelsemöten och den ska vara en länk till
kansliet. Och kansliet tycker inte jag ska vara uppbyggt som det är idag heller. Men
nu är det uppbyggt så och nu går det inte att ändra. För de som vi har anställt, de
har vissa anställningsförhållanden. Och de har vissa tydliga riktlinjer som jag kanske
inte tycker passar. Det fungerar bättre och bättre. Men det är svårt och det uppstår
komplikationer, tycker jag, som kanske borde bli lättare om man inte har det så.
Så då tycker jag att den som är sammankallande också ska ha personalansvar för de
två, eller tre eller fyra eller hur många som nu jobbar på kansliet. Så att det är en
som leder arbetet. För nu är det två olika roller, det är jag och så är det hon som är
förbundssekreterare och vi är väldigt få på kansliet. Det blir otydligt. […] Jag tror
att det blir lättare och effektivare [med en sammankallande person]. Det blir inte så
mycket omvägar.
Jag var på en [föreläsning om] ledarskap. Det var [en ideell o rganisation] som
anordnade det. […] [Föreläsaren] gjorde upp en procentlista på hur mycket hon
gjorde olika saker [som chef ]. Hon skrev 60, 10, 30, och så skulle man gissa. Hon
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trodde att hon skulle jobba 60 med visioner, 30 med administration och 10 med
personal, eller någonting sådant. Och då fick man gissa hur mycket det var [i verk
ligheten]. Och det var för att hon jobbade 60 procent med personal, 10 procent med
vision och 30 procent med administration. Och det är lite så nu också. Det blir så
både för förbundssekreteraren och för mig. Man pratar hela tiden. Man är hela tiden
bollplank om allting. Det man gör själv, som att förbereda styrelsemöten och åka ut
till medlemmar, det är ju inte så mycket i tid egentligen. Utan det är att hela tiden få
ta ansvar för att nu är det här problemet och det här problemet… Och då vore det
mycket lättare om en person hade ansvar för det och två kunde utföra saker.”
Ledarskapets betydelse
Jag undrar vad ett ledarskap som inte fungerar kan få för konsekvenser i organisa
tionen. Johanna förklarar att det leder till att arbetet avstannar och att människor i
organisationen tappar energi och engagemang på grund av det. Att leda en organisa
tion är att man måste stå stabilt och gå framåt, säger hon. Någon måste också se
helheten i arbetet. Den helhetssynen och stabiliteten behöver ledarskapet stå för,
menar hon.

”Det fungerar inte så bra om man ska tänka stort. För det blir väldigt otydligt och
det finns ingen som vet. Och att leda en organisation är verkligen att man måste stå
stabilt och gå framåt. Och vi går ju framåt, men vi står inte stabilt. Allting är nytt,
så vi jobbar ju hela tiden med att bli bättre. Men jag tror att ett svagt ledarskap
i styrelsen kan leda till att det går ännu långsammare och att folk tröttnar. Förra
året kände jag mig osäker i min roll. Nu har ju jag bara tagit över här och lett
styrelsemötena tillsammans med vice ordförande. Och jag kände mig jätteosäker för
alla var ju kompisar. Alla hade ju jobbat tillsammans med det här innan och plötsligt
var det jag och hon som bestämde allting. Och mest jag kanske, för att jag hade
mest tid. Och då började jag tänka, men är det här rätt? Känner sig folk överkörda?
Man kanske ska ha olika [personer] som förbereder styrelsemötet inför varje gång.
Men det som kom fram [vid en utvärdering av arbetet i styrelsen], det var att de
tyckte att det fungerade bra. De behövde ha någon som såg strukturen, som såg
helheten. Med olika [personer], så skulle man inte följa upp det som vi gjorde från
förra styrelsemötet. Någon kanske inte var med på förra styrelsemötet och glömmer
bort vad som har hänt, eller inte tänker långsiktigt eftersom man bara är med en
gång… Så jag tror att man skulle tappa den här långsiktigheten. […] Och jag känner
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ju också att jag har mer ansvar för hela gruppen som helhet, att man ser och att man
vet. Man tar ett ansvar för gruppen som helhet också.”
Makt och ansvar i interaktioner
Jag frågar om det är Johanna som tar det ansvaret i styrelsen. ”Ja, lite så”, säger hon,
”fast det beror på vad man menar med ansvar. Fast det är klart att alla ser ju mig som
ledaren. Det gör de ju.” Jag undrar hur hon märker det. ”Att man ropar Jojo, ofta
och mycket”, säger hon och skrattar.

”Det känns som att många lyssnar, och det har ju många sagt också, att många
lyssnar väldigt mycket på mig. Och det tror jag inte att jag fattade riktigt i början.
Att folk verkligen lyssnade på det man sa. Och det innebär ju ett väldigt stort ansvar
och man måste tänka på vad man säger. Jag tror att jag har blivit mer medveten om
vad det innebär att vara ledare. Jag tänkte på det nu när jag sa till [en person] som
sitter i styrelsen att jag skulle träffa dig. Och så tänkte jag att vi började för ett år sen.
Jag undrar vad jag sa då, tänkte jag. Och så skrattade vi jättemycket. Det skulle vara
ganska roligt att se. Och då tänkte vi på allt roligt vi gjorde förra året, alla konstiga
grejer vi gjorde. Och jag var inte alls medveten om vad en ledare var. Jag tänkte mer
perspektivet att jag inte skulle glömma bort någon, att man verkligen skulle lyfta upp
alla, att man skulle se alla. Det har jag alltid varit medveten om som ledare. Men nu
ser jag mer också att man måste hitta nya former, att man måste ta en annan roll som
en ledare också. Att man kanske inte ska vara, jag känner mig absolut som en i grup
pen, men nu kanske jag känner att en ledare ska ta en annan roll i en grupp också.
För att se mönster och se vad man skulle kunna göra för att få de dåliga mönstren att
gå bort. Att få folk att växa, hur man gör det. Och att man måste vara tydlig med det
man säger. Alltså den här tydligheten. Vi har haft mycket problem kring vem som
är ansvarig för vad med kansliet och styrelsen, som vi har pratat om förut. Och nu
känner jag att det är min roll att säga det hur många gånger som helst, att nu är det
faktiskt informatören som är ansvarig för det här och det är inte du.”
Tidigare kunde hon uttala sig mer spontant i diskussioner och sedan ändra sig i ett
annat sammanhang, men det går inte längre, säger hon.
”Jag får inte ändra mina åsikter. Jag måste verkligen föra ut styrelsens talan och
det måste jag göra jättetydligt. Det behöver ju inte vara min åsikt, men det har vi
beslutat. Och att man måste vara rak, för annars blir gruppen osäker. Annars blir det
osäkert i hela organisationen.”
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En del i detta är också att hon försöker se och synliggöra det som är positivt och
som går bra. Under våren var det en tung period innan de visste hur de skulle arbeta
i organisationen och då blev det mycket negativitet, säger hon. Men nu har det
vänt och de är mer positiva. Hon tar mycket tid till personalen på kansliet och har
fokuserat på att se lösningarna i de tuffa situationerna. Hon är också mer medveten
om hur hon uttrycker sig, säger hon. Tidigare kunde hon vara öppet kritisk till idéer
hon inte såg värdet i direkt. Men så uttrycker hon sig inte längre. Hon ger hellre
positiv återkoppling till personalen och bekräftar värdet i andras idéer, samtidigt
som hon även kommer med egna förslag till förändringar. Det har lett till en mer
positiv och lättare atmosfär i arbetsgruppen, säger hon. Återkoppling från de andra i
styrelsen och personalen på kansliet ger också ett kvitto på att det sätt hon utvecklar
för att leda styrelsen och för sitt arbete på kansliet fungerar väl. Hon är heller inte
den första att uttala sig om allt på det sätt hon gjorde tidigare. Med mer erfarenhet
i arbetet som ordförande, säger hon att hennes roll kan vara att ta ett steg tillbaka
eftersom hon märker att alla lyssnar mycket på hennes åsikter ändå, utan att hon
framför dem först eller tar ett stort utrymme vid möten. Jag frågar om det betyder
att hon har tagit ett halvt steg tillbaka. Hon svarar:
”Ja, sådär att jag inte behöver visa att, jag kanske behövde visa för mig själv att
jag kan en massa saker. Men nu ser jag att det inte är min roll och det kanske inte
behövs. Alla lyssnar ju så mycket på mig ändå. Det är ju så.”
Johanna ser också en risk med ledarrollen. Den risken förklarar hon som att den
makt och den pondus hon får i relation till medarbetare och ledamöter i styrelsen
skulle kunna användas för att manipulera människor. Helst skulle hon se att rollerna
som ordförande och vice ordförande, och den distans eller maktförskjutning de för
med sig, helt försvann.
Demokrati i organisering
För att stärka den demokratiska processen i organisationen och skapa utrymme för så
många medlemmar som möjligt att vara delaktiga och engagera sig i arbetet, skapar
de arbetsgrupper kring olika områden. En idé Johanna för fram är att medlemmarna
ska kunna välja vem som är ansvarig för olika grupper på årsmötet. En fördel hon ser
med en sådan process är att det inte blir ett så upphaussat ansvar att vara kontakt
person för en arbetsgrupp, jämfört med att bli vald till ordförande, vilket anses
mycket prestigefyllt och skapar distans, misstro och rädsla i organisationen.
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”Det finns massa olika plan i hela organisationen som man kan jobba med och som
man kan känna ansvar för, så att inte allting behöver gå genom styrelsen. Styrelsen
kanske är någon tråkig grej som handlar om organisatoriska frågor, som handlar
om ekonomi, som ska förbereda stadgarna och sådant som folk kanske inte tycker
är så roligt. Att styrelsen inte ska vara den här som bestämmer allting, utan att det
ska finnas en massa olika plan som man kan säga till om. Det är det jag verkligen
försöker jobba för.
Jag pratade faktiskt med [Moderorganisationens] generalsekreterare, vi hade
ett möte för några veckor sen, och då tänkte jag att de är så himla hierarkiska i
[Moderorganisationen], chefer, chefer, chefer, chefer. Och det är de ju verkligen.
Men jag kände verkligen att hon har en så himla bra inställning, för hon sa till mig…
Vi har tagit fram en grafisk profil, som vi har diskuterat om vi välja den eller om
[Moderorganisationen] ska bestämma över det. Och så sa hon att ’Den här frågan
ska egentligen inte komma upp på min nivå’. Och då kan man ju uppfatta det som
att ’Oj, varför ska inte, vad då din nivå?’. Är den bättre än andras nivåer? Men jag
uppfattade det inte så, utan jag uppfattade det som att hennes nivå är mer att hon
måste ha koll på allting. Det är någon person som måste ha koll på allting som
inte ska ta sådana saker. Och då kände jag inte att det var negativt att hon gjorde
någonting annat. För hon gjorde ändå inte det viktigaste arbetet, det gör hon ju
verkligen inte. Utan hon är ju bara på en nivå där hon ska vara ute och titta och
ha koll på allting. Hon ska se hur organisationsstrukturen ska fungera. Och det är
viktigt i en så stor organisation, att det är någon som har det ansvaret.
Man måste nog bara se det annorlunda. Bara för att hon är generalsekreterare så är
inte hon högre än någon annan, utan hon har bara ett annat ansvar. Hon har ansvaret
för organisatoriska frågor. Hon har inte ansvaret för hur styrelsen ska tycka. Men i
vår organisation är vi så små och eftersom vi är så himla nya så kan vi utarbeta nya
demokratiska vägar, tror jag. Det tror jag verkligen. Och där tror jag att det är himla
viktigt också hur vi i styrelsen uppträder, eftersom nu är det ju styrelsen som styr. Jag
känner det som att det viktigaste jag gör, det är att vara med på ungdomsgruppernas
möten. Och det tycker jag är roligast också. […] Det är det jag kommer ifrån, det är
det jag var med och startade upp, det är det jag tycker är roligt och det är därför jag
brinner för det här. Och där ska jag vara nu också. Jag ska inte hoppa upp till någon
annan plats och säga att jag inte kan komma på de mötena utan jag ska alltid vara
där. Och jag försöker att alltid vara där.”
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Johanna förklarar att det är viktigt att det inte uppfattas av medlemmarna som att
hon skulle sitta på en annan nivå där hon inte gör vissa arbetsuppgifter, eller bara
går att nå och föra en dialog med om det gäller något mycket viktigt. Det handlar
om att visa att alla som arbetar för och i organisationen också tar tag i det löpande
arbetet. ”Att man också kan vara den som ringer till folk och att man kan fixa små
grejer också.”
Samtidigt har de vissa problem i organisationen som de brottas med. Då är det
särskilt viktigt att fokusera på det som känns kul. ”Det vore ju konstigt om vi inte
hade problem. Det vore konstigt om allt flöt på jättebra. Man lär ju sig mycket av att
det är problem också”, lägger hon till. Situationen just nu upplever hon som jobbig.
Det leder till att hon ställer sig frågor om det verkligen är det här hon vill hålla på
med. Ljuspunkterna kommer när de träffar andra som är engagerade i organisatio
nen, medan det löpande arbetet tar på krafterna.
”Det är jobbigt nu. Och vi pratar om det. Och det är ju personligt jobbigt för mig,
och för de som jobbar också, för att man inte vet vad man ska göra. Då blir man så
här, vill jag göra det här? Ska man jobba så här? Och så kanske man mår dåligt själv.
Det är fortfarande jobbigt.”
Om framtiden
Hon är omvald till ordförande för en ettårsperiod. Tankarna om framtiden är många.
Även om hon gärna arbetar med frågorna i organisationen finns också andra vägar
att gå, som att studera på heltid till exempel. Åldern spelar in eftersom hon anser att
det är viktigt att inte vara för gammal som ordförande i ett ungdomsförbund. Det är
också viktigt att inte sitta för länge som ordförande, för organisationens skull, även
om hon kan tänka sig det för egen del.

”Ibland känner jag att det här vill jag alltid göra. Det kände jag på årsmötet nu.
Det här kan jag aldrig lämna. Men man blir ju för gammal. Jag kan aldrig vara
ordförande tills jag är 25. Jag är 20, så det är fem år till. Okej, om jag skulle vilja det
personligen, det kanske jag skulle vilja tills jag är 25. Men jag skulle aldrig vilja det
för organisationen. Nu tycker jag att det är jättekul. Men det är sådär olika. Nu vill
man verkligen göra kansliet till något bra, att rutinerna ska fungera bra. Och man
har så mycket idéer om vad man vill göra som organisation som vi inte kan göra nu,
för att vi måste bygga upp rutiner. Ibland känner jag att det här vill jag hålla på med
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länge. Men sen kan jag känna såhär, när någon av mina kompisar kanske får åka på
en kurs i engelska, så känner jag att det vill jag också göra. Eller som att bara plugga,
vad skönt att bara plugga. Tänk dig att vara hemma flera dagar (skrattar) och kunna
sova länge och gå på lite föreläsningar och läsa. […]
Men jag kommer aldrig att sluta engagera mig här. […] Jag vill verkligen fortsätta
engagera mig. För det är så himla viktigt att visa att ’Ja, jag kan vara ordförande, sen
kan jag faktiskt sitta som ersättare i styrelsen också, verkligen’. Och det måste man
visa hela tiden, att man inte försvinner. Men samtidigt känner jag att det kommer att
bli svårt att lämna det här. När man har fötts med det. När man har byggt upp det.
Att lämna det. Vad ska man göra sen när man inte är med i det dagliga? Vad händer
med organisationen? Just personligen. Jag tror att det kommer att gå hur bra som
helst för oss, för förbundet. Men personligen, hur kommer jag att känna om tre år?
När det här inte är mitt dagliga arbete och när jag inte drömmer om det på natten
längre. Hur kommer det att kännas då? Det kanske är så att man naturligt måste ta
en paus och engagera sig i någonting annat. Det kanske är därför folk försvinner?
Men jag vill inte att det ska vara så. Jag ska verkligen försöka att absolut aldrig sluta
engagera mig.”
Johanna ser högst ett år till som ordförande innan hon vill gå vidare och göra andra
saker. Två år som ordförande tror hon dock är en förutsättning för att hinna lära sig
arbetet och komma in i tänkandet, som hon uttrycker det.
”Ska man vara ledare och leda styrelsen så är det väldigt mycket saker man måste
komma in i och det tar mer än ett år att göra för att det ska kunna gå bra. För att
man ska kunna förnya med sina egna tankar. Så jag tror att i minst två år ska man
verkligen sitta […] Sen är det ju krävande för en själv, för det är ju jobbigt. Alla
de här situationerna på kansliet är jobbiga att lösa. Det är jobbiga grejer man går
igenom. Det är liksom saker hela tiden som är jobbiga. Men samtidigt är det ju kul.”
Energigivande och dränerande processer
Allra jobbigast tycker hon att det är att hantera när medarbetare på kansliet eller i
styrelsen inte mår bra.

”Det är när man märker att folk inte mår bra av att jobba. Och när man märker att
man själv inte mår bra. När man går hem och känner sig helt trött och inte orkar
göra någonting annat. Eller när man märker att någon är jätteledsen för att de känner
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att det inte fungerar, att det här går inte, jag vet inte hur vi ska göra och ingen vet
hur vi ska göra. Sen är det ju olika hur man reagerar som person. Då kanske någon
reagerar jättemycket. Och då känns det som ett ansvar. Då kanske jag borde ha gjort
någonting. Fast samtidigt så kunde jag inte göra det, jag kanske inte kunde göra
det för att ingen kunde göra det och vi får lösa det tillsammans. Men då känns det
samtidigt jättejobbigt. Det känns jättejobbigt när man vet att personen inte mår bra.
Det är det jobbigaste. Sen om organisationen, jag menar om det är en organisatorisk
fråga, typ det här med relationen mellan [Moderorganisationen] och oss, så kan det
ju vara såna saker. Till exempel att de inte ville att vi skulle ha en egen grafisk profil.
För det kan vara en jobbig sak. Samtidigt blir jag så himla arg. Det är klart att vi ska
ha det. Och på det sättet tycker jag att det kul, för det här ska vi klara. Så det tycker
jag inte är jobbigt. Utan det är jobbigt med det här med att folk mår dåligt. Det
tycker jag. Det tar jättemycket på krafterna att man mår dåligt själv också. Att man
är utarbetad för man vill så mycket och man måste lära sig att säga nej. Och det kan
vara jobbigt.”
Det roligaste och mest energigivande i arbetet är möten med medlemmar i organisa
tionen som uttrycker glädje och inspiration.
”Jag träffade två tjejer i måndags när vi hade avslutning för [ortens] ungdomsgrup
per. Då kom det två nya tjejer som har varit [med i ett projekt till stöd för unga
tjejer], som ville engagera sig. Och när de skulle gå sa de: Det här är så himla kul! Nu
ska jag gå och berätta för alla att jag har haft så himla roligt. Det här har verkligen
förgyllt min dag.”
Att skapa relationer med engagerade och positiva människor i organisationen skapar
glädje, säger hon.
”Att känna att jag tycker så mycket om dem och känna att de uppskattar mig också.
[…] Det jag gör är jätteviktigt. Det är jätte, jättekul. […] Vi finns och här är vi och
vi kan göra så himla mycket tillsammans. Vi kan verkligen samarbeta och göra hur
mycket som helst. Då kändes det verkligen superkul att träffa så mycket folk som är
engagerade. Det är det roligaste och då känner jag att det här vill jag fortsätta med,
alltid. Det är ett privilegium att kunna jobba med det hela tiden. Det är verkligen
superkul.”
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Min reflektion kring Johannas berättelse
Det här var min sammanställning av Johannas erfarenheter under det första året
som ordförande i det nybildade Ungdomsförbundet. Jag har försökt att återge den
utveckling hon beskriver och hennes meningsskapande kring att arbeta som ledare
och kring ledarskapet i organisationen. Genom rubriksättningen försöker jag också
skapa en bild av hur jag tolkar hennes berättelser. Frågor om makt och ansvar i
professionella roller och relationer framträder som viktiga dimensioner i hennes
meningsskapande kring ledarskap. Jag lyfter särskilt fram hennes iakttagelser av
samband mellan konstruktioner av makt och ansvar i relationer och det engagemang
och de interaktioner som skapas i organisationen. Hon beskriver energi, gnista och
engagemang som nyckelfrågor i arbetet.
Det är tydligt att det är ett intensivt och känslomässigt engagerande arbetsår.
Hon säger att arbetet innehåller både roliga och svåra delar och reflekterar kring vad
hon lär sig av sina erfarenheter. Hon berättar också om hur hon skapar former för
möten och diskussioner för att undvika att den formella organiseringen av arbetet i
Ungdomsförbundet resulterar i de hierarkier som hon ser i andra organisationer och
som hon är kritisk till. En intressant reflektion i det sammanhanget är att hon önskar
att de hade utformat kansliet på ett annat sätt, utan de traditionella yrkesroller och
arbetsbeskrivningar som de nu har skapat. Berättelsen om Johanna avslutas med
hennes beskrivning av det som ger henne mest glädje och inspiration i arbetet. Det
är känslan av att vad de gör är viktigt. Deras engagemang och energi skapar positiva
cirklar i organisationen. Det illustreras särskilt tydligt av citatet:

”Det här är så himla kul! Nu ska jag gå och berätta för alla att jag har haft så himla
roligt. Det här har verkligen förgyllt min dag.”

Inför fortsättningen
Här avslutas presentationen av de tre unga ledare som jag följde i en serie intervjuer.
I följande kapitel analyseras det sammanlagda empiriska underlaget, vilket består av
45 intervjuer med 22 unga ledare. Berättelser som är hämtade från intervjuer med
övriga 19 unga ledare redovisas löpande genom hela analysen i kapitel sju, åtta och
nio. Jag inleder med att diskutera narrativa konstruktioner av ledarskap.
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7 Narrativa konstruktioner av ledarskap
Det här kapitlet inleds med en analys av handlingen i berättelser om bra ledarskap och
bristande ledarskap som intervjupersonerna har egna erfarenheter av. Jag analyserar
även hur berättelserna börjar och slutar, samt vilka aktörer som uppträder på scenen.
De känslor som uttrycks i berättelserna diskuteras som en del av intervjupersonernas
värdering av ledarskap som praktik i organisationer. Jag diskuterar även hur de unga
ledarna förhåller sig till de konstruktioner av ledarskap som de använder i berät
telserna, som ofta upplevs som en stor utmaning att iscensätta i praktiken.

Berättelsens handling
Min tolkning av berättelsernas handling är att ledarskap i nästan alla berättelser
används för att beskriva det agerande eller den kraft, som ska återställa ordning eller
harmoni i vad som beskrivs som ett obalanserat eller problematiskt tillstånd. Ingen
av berättelserna handlar om att ett bra ledarskap uppträder på scenen, utan att scenen
på något sätt förändras. Ett bra ledarskap illustreras i de flesta intervjuerna med
berättelser om en negativ eller problematisk situation, som förändras till det bättre
genom ett ingripande och agerande av ledaren. Ledaren är den individ och aktör som
tillskrivs ledarskapet i berättelsen i majoriteten av intervjuerna. Exempel på bristande
ledarskap handlar i majoriteten av intervjuerna om en negativ situation som inte får
en positiv upplösning, det vill säga det presenteras inget lyckligt slut i b erättelsen. I
dessa fall presenteras slutet på berättelsen som ett än mer upplevt negativt tillstånd,
som en konflikt eller krissituation som förvärras. I de flesta berättelserna förklarar
intervjupersonen det scenario som utspelar sig med chefens eller ledarens agerande
eller förhållningssätt i situationen. Ledare och chefer konstrueras som de aktörer
som har makten, och därmed även ansvaret, att agera direkt och konstruktivt på
ett sätt som hanterar och åtgärdar den situation som upplevs som problematisk
eller negativ. Berättelser om bristande ledarskap i praktiken handlar till stor del om
chefer och ledare som inte agerar, inte tar ansvar eller tvärtom, agerar på ett sätt som
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beskrivs som negativt i sig och en källa till ytterligare destruktiva processer. Frost
(2003/2007) belyser den dynamiken i sin teori om hur emotionellt svåra situationer
hanteras i organisationer. Han förklarar att han först kallade detta agerande toxic
handling, istället för toxin handling, för att beskriva komplexiteten i dessa processer.
De som möter och försöker hjälpa till att hantera emotionellt svåra eller påfrestande
processer i organisationen kan själva blir så påverkade att de i sin tur orsakar fortsatta
negativa spiraler. Intervjupersonerna beskriver hur chefer och ledare agerar, i det
som definieras som exempel på bristande ledarskap, som oärlighet, manipulation och
utnyttjande av andra människor för egen vinning och personlig prestige, genom att
föra dem bakom ljuset. De synliggör alltså främst ett medvetet agerande i syfte att
skapa personliga upplevda fördelar, även om det sker på andras bekostnad.
Jag har skapat fem kategorier för att beskriva de transformationer som sker i
berättelserna. De illustrerar hur upplevt problematiska tillstånd förändras till mer
önskvärda situationer i organisationer. Dessa kategorier beskriver min tolkning av
handlingen och syftar till att ge läsaren en övergripande bild av berättelserna. Hur
dessa förändringar förklaras och värderas i berättelserna, anser jag även säger något
om vad intervjupersonerna konstruerar som konstruktiva, respektive destruktiva,
interaktioner eller scenarier i organisationer.
Dessa fem kategorier av transformationer är: kaos blir ordning, splittring blir
helhet, kriser klaras av och organisationen räddas, osäkerhet förändras till trygghet,
samt en utmaning i arbetet leder till upplevd framgång.
Kaos blir ordning
En transformation handlar om den oordning eller det kaos som förändras till en mer
strukturerad eller harmonisk ordning, tack vare det som konstrueras som ledarskap.
En intervjuperson som arbetade som projektledare i en ideell organisation berättar
om en episod, där han förklarar att ledarskapet agerade som en självuppfyllande
profetia och därmed skapade ordning ur kaos.

”Det var fullständigt kaos. Alla sprang omkring, det låg kablar överallt… Då kom
[en av organisationens grundare] in och tittade ut över röran, och kommenterade
hur otroligt organiserade vi var. Och det blev som en självuppfyllande profetia: ’okej,
då är vi organiserade’ och det blev lugnare. Någon började till och med tejpa kablar
(skratt).”
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Jag tycker också att berättelsen är intressant eftersom den i min mening illustrerar
konstruktionen av makt som en del av ledaridentiteten. Projektioner av makt
kan innebära att medarbetarna tillskriver det organisationens grundare säger stor
betydelse, vilket därmed påverkar deras agerande. Jag tolkar också ledarskapet som
den mellanmänskliga interaktionen i den stunden, utifrån position (grundare av
organisationen) och handling (kommentaren om organisering). Berättelsen tydlig
gör även det kollektiva meningsskapandet i konstruktionen av ledarskap genom den
självuppfyllande profetian i berättelsen. Det kan tolkas som att intervjupersonen
även placerar agensen hos de personer som han menar agerade lugnare och den
person som började tejpa kablar. Att han skrattar tolkar jag som ett erkännande
av den paradox han konstruerar och kanske vill belysa med berättelsen: att ledaren
inte gör något annat än föreslår en verklighetskonstruktion där alla är organiserade
och där medarbetarna börjar leva upp till det i sitt eget agerande, utifrån den egna
handlingsfriheten.
Splittring blir helhet
Splittring mellan människor, som en konflikt mellan olika viljor och olika synsätt,
är ett vanligt utgångsläge i berättelserna. Det framgångsrika ledarskapet beskrivs
som en positiv kraft som skapar helhet, gemenskap, harmoni och trygghet. Den
ordning som ska återställas ser ut att finnas med som en för-givet-tagen bakgrund
eller norm: att livet i organisationer bör karaktäriseras av gemenskap och harmoni.
Att känna sig trygg och uppskattad på arbetet beskrivs som det önskvärda tillståndet
i organisationen. Konflikter beskrivs ofta som problematiska att hantera. I följande
berättelse är ledarskapet den positiva kraft som samlar ihop gruppen och skapar en
helhet av delarna. En av berättelsens poänger är att detta kan skapa en förändring
där resultatet som helhet blir något mer än summan av delarna: ”ett plus ett blir
fem”. Intervjupersonen, som är kanslichef i en ideell organisation med många unga
anställda, förklarar att det sker genom att ledaren ser och bekräftar var och en i
gruppen. Genom det seendet skapas glädje och energi i arbetet, säger hon.

”Att det finns en kraft som går in och samlar ihop gruppen. Att erkänna alla individer
i gruppen, se och notera dem. Nu sätter lärartänket gärna in men alltså, att se och
bekräfta varje individ varje dag är en jätteviktig ledstjärna för mig i mitt ledarskap på
[organisationens] kansli också, inte bara i barngrupp (skrattar). Alla människor har
ett starkt behov av att bli sedda. Sen har man olika behov av det och man vill att det
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ska gå till på olika sätt, men jag vill att alla som jobbar på kansliet ska känna att ’det
är någon som har sett att jag är här idag, de är glada att jag är här idag, och de utgår
från att jag gör ett bra jobb’. Det tycker jag är viktigt. […] Det är ju också det som
sker på läger, oftast tycker jag, när man ser goda ledare som agerar där. Att man går in
och ser och bekräftar varje individ, och sedan förmår se var man kan börja och knyta
ihop trådarna. Vilka ingångsvärden kan jag använda i den här gruppen för att få dem
att inse att de kan bli ett fantastiskt gäng ihop? Ja, det är väl gott ledarskap. Att kunna
se och bedöma individer enskilt men också kunna se det mervärde de skulle få som
grupp. Det är ju oftast så att det blir inte bara ett plus ett när man plussar i grupp
utan det kan bli både tre och fyra och fem.”
Motbilden till det positiva ledarskap som lyckas samla och lägga ihop delar till en
större helhet, är ett bristande ledarskap som skapar splittring. En intervjuperson
använder orden ”härska genom att söndra” när han beskriver det icke önskvärda
ledarskapet i organisationen. Lyckas inte ledarskapet i sin roll som berättelsens
protagonist underkänns alltså rollprestationen.
Från kris till en räddad organisation
Andra berättelser tar sin början i en kris, där organisationens existens är hotad. Tack
vare ledarskapet som kraft och handling kan situationen räddas och organisationens
överlevnad säkras. Trots att en av de berättelser jag fick lyssna till i intervjuerna
handlar om människor som går in i väggen av utmattning, definieras det som händer
som ett bra ledarskap eftersom resultatet är att organisationen överlever krisen.
Även Per beskriver sin uppgift som att agera i en krissituation i organisationen med
vikande medlemsantal och bristande ekonomiska resurser. Han säger att ledarskapet
bör stå för en helhetssyn, så att orsakerna till krisen kan upptäckas och åtgärdas. Ett
bristande ledarskap beskriver han bland annat som tendensen att fokusera på vad
han konstruerar som symptom (vikande medlemsantal) snarare än på orsaker (varför
förlorar organisationen medlemmar). Det kan också vara att fokusera på en del av
verksamheten (som en kampanj för att locka fler medlemmar till organisationen)
istället för att se det han beskriver som helhetsbilden.
Osäkerhet blir trygghet
Ett annat tema som tas upp är att bra ledarskap innebär att omvandla osäkerhet
till trygghet. När berättelsen ska illustrera bristande ledarskap handlar det om att
osäkerhet får fortsätta att råda i organisationen. Jag tolkar ett av de mest d
 ominerande
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mönstren i hur ledarskap konstrueras i berättelserna som att det tillskrivs en person
i organisationen eller gruppen, utifrån en position: ledaren, chefen eller grundaren
av organisationen. Flera av intervjupersonerna säger att en ledare bör vara en person
som sprider trygghet och lugn omkring sig. En man som arbetat som generalsekrete
rare i en ideell organisation uttrycker det så här:
”Jag tycker att en grundläggande förutsättning för en ledare när han kommer in i ett
rum är att den personen ska sprida trygghet och lugn.”
Berättelsen handlar om en ordförande som spred osäkerhet omkring sig, bland annat
genom sitt sätt att hålla i möten i organisationen. Ordförandens agerande (eller brist
på agerande) beskrevs alltså som orsaken till den osäkerhet som intervjupersonen
upplevde. Den ledare eller chef som tillskrivs ledarskapet konstrueras utifrån ett
antal önskvärda eller mindre önskvärda egenskaper och handlingar. Denna person
tillskrivs en maktposition i relation till övriga medarbetare i de flesta berättelserna.
Vissa intervjupersoner ifrågasätter den maktkonstruktionen utifrån de konsekvenser
som de säger att detta kan skapa i organisationen, till exempel hierarki, byråkrati,
maktmissbruk, samt rädsla som hämmar engagemang och individuell handlings
kraft. Det är främst intervjupersoner från ideella organisationer som ifrågasätter den
konstruktionen och försöker hitta sätt att konstruera maktrelationer i organisationen
utifrån mer demokratiska ideal. Berättelsen om Johanna är ett bra exempel på detta.
Jag utvecklar diskussionen om ledarskapsideal och upplevda konsekvenser av dessa
ledarskapskonstruktioner i avsnittet om egna och andras förväntningar i det här
kapitlet.
Antagen utmaning leder till framgång
Den sista transformationen jag ser i berättelserna handlar om att en person ställs inför
en utmaning. Tack vare ett bra ledarskap slutar historien med ett framgångsrikt resul
tat. Här berättar en kvinna, som arbetar som chef i en ideell organisation om hur hon
förhöll sig i relation till en medarbetare för att ge den medarbetaren ett tillräckligt
stort utrymme för att utveckla ett projekt på egen hand. Samtidigt förklarar hon att
hon hela tiden behöver vara beredd att även agera själv i projektet, för att säkerställa
att det lyckas och att medarbetaren utvecklas i arbetet. Hon reflekterar kring att
hon hela tiden gör en avvägning om hon behöver sitta still i båten, ge medarbetaren
stöd, eller om hon behöver agera själv för att garantera ett bra resultat. Ledarskapet
beskrivs i termer av att ledaren valde när hon skulle agera aktivt i interaktion med
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en medarbetare, respektive när hon skulle vara mer passiv och låta medarbetaren
arbeta utifrån egen kraft och kreativitet. Min tolkning är att ledarskapets betydelse
tillskrivs närvaron och möjligheten att agera, samt förmågan att avstå från att agera
själv och respektera medarbetarens handlingsutrymme. Något som är lika viktigt,
enligt intervjupersonen. Sensmoralen verkar vara att ett bra ledarskap alltid säkerstäl
ler att en antagen utmaning, i det här fallet ett nytt och stort projekt, leder till ett
framgångsrikt resultat.
”Bra ledarskap tycker jag är när man som chef och ledare har förmågan att ge trygg
heten till den här individen som får ansvaret att själv… Att av egen kraft få lyckas.
Och att hitta den där finkänsliga balansgången mellan vad jag som chef, om till
exempel en av mina medarbetare får det (ett svårt uppdrag). När och var behöver
jag puffa på eller ge support och när behöver jag sitta still i båten för att den här
personen faktiskt själv ska få klara av de här svårigheterna? Det tycker jag är bra
ledarskap. För bra ledarskap är, för att dra slutsatsen av det resonemanget, när man
får medarbetarna att ta så stort ansvar som möjligt och känna en glädje i att själva få
lyckas. Det tycker jag är det bästa. Jag har förmånen att ha en chef som i mångt och
mycket agerar så och jag försöker agera så själv. Det är en del i ett ledarskap som jag
gillar.”

Ledarskap som interaktion och relation
Jag tolkar det som att den mellanmänskliga interaktionen och relationen är ett
gemensamt tema i berättelserna. En kvinna, som arbetar som förbundsordförande
i en ideell organisation, sammanfattar sin erfarenhet av att arbeta som ledare med
slutsatsen: ”Det handlar om att handskas med människor.” Min association är att
det uttrycket kan användas i betydelsen att handskas med problem eller med svårig
heter. Flera situationer där ledarskap ska träda in och agera som en kraft och ändra
scenen handlar också om svårigheter. Det som kallas svårigheter eller problem är ofta
konflikter mellan personer i organisationen. En annan association till uttalandet är
att det implicerar en maktrelation. Att en person ”handskas med” en annan person
tolkar jag som att det sker utifrån en överordnad maktposition i relationen. Jag
återkommer till diskussionen om ledarskap som konstruktion av makt i relationer.
Julia, Per, och Johanna reflekterar alla mycket kring betydelsen av relationer och
säger att det är en av de viktigaste dimensionerna i arbetet som ordförande eller
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chef i en organisation. De har dock olika erfarenheter och olika utgångspunkter
när de konstruerar dessa relationer och gränsdragningar. Johanna ifrågasätter det
avstånd som kan skapas genom titlar som chef eller ordförande. Jag tolkar det som
en problematisering av de hierarkier som skapas genom konstruktioner av makt
relationer i organisationer. Även Julia beskriver betydelsen av hennes relationer med
medarbetare i arbetsgruppen. Hon har varit vittne till hur destruktiva interaktioner
får stora konsekvenser för människors självkänsla, välbefinnande och handlingskraft,
i synnerhet när det sker i en hierarkisk maktrelation mellan en chef och en med
arbetare.
Flera intervjupersoner diskuterar även betydelser av och skillnader mellan privata
och professionella relationer. Maktrelationer tillskrivs stor betydelse i dessa konstruk
tioner. Privata relationer kan inte inrymma en hierarkisk maktrelation, medan profes
sionella relationer i organisationer bygger på en överordnad position som ledare. Per
reflekterar kring vad det innebär och säger att han ställer krav på sina medarbetare,
medan man inte kan ställa krav på sina vänner. Han väljer även att hålla en profes
sionell distans till sina jämnåriga medarbetare för att inte skapa relationer som kan
ta skada av hans användning av sin makt som chef i skarpa lägen i organisationen.
Längre fram i det här kapitlet utvecklar jag diskussionen om hur intervjupersonerna
konstruerar det privata och det professionella genom gränsdragningar av vad som
tillhör den ena respektive den andra sfären.

Att hantera konflikter
I flera intervjuer beskrivs ledarskap som svårt och utmattande eftersom det innebär
att de som ledare förväntas hantera och agera i konflikter i organisationen. Hur
kommer det sig? Intervjupersonen i citatet ovan förklarar det med att ledarrollen
är sådan. Den som väljer att ta ett uppdrag som ledare för organisationen där hon
är förbundsordförande sätter sig i en situation där den personen kommer att dra på
sig konflikter. Det gäller särskilt den ledare som öppet uttrycker sina åsikter. Detta
behöver dock inte alltid vara negativt eftersom det kan komma något bra ur det,
lägger hon till.
”Det här är inget uppdrag man tar om man vill vara vän med alla. Så är det. Och
det är ganska… Jag är ingen konfliktsökande person. Jag har snarare varit diplomat i
många sammanhang. Sätter man sig i en sådan här situation och dessutom har åsikter
om omgivningen, så drar man på sig konflikter på ett sätt som kanske inte hade varit
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fallet om… Ledarroller innehåller inbyggda konflikter mellan Ungdomsförbundet
och ledningen för att det är bra. Någonstans kommer det något bra ur det. Så… ja,
det är lite... Man får ovänner.”
För att en händelse eller ett scenario ur verkligheten ska kvalificera som ett exempel
på bra ledarskap bör det finnas en aktör som agerar aktivt och konstruktivt för att
lösa konflikter och krissituationer, eller ger det stöd medarbetare behöver för att
lyckas eller må bra. Det är vad ledarskapet gör i flera berättelser som börjar i oord
ning eller konflikt och slutar i någon form av samsyn, harmoni eller gemenskap. När
berättelsen handlar om problem i relationer och om människor som inte drar jämnt,
och när situationen inte får en lösning genom att enighet uppnås, så d
 efinieras detta
som ett bristande ledarskap. Följande berättelse handlar om hur ledaren misslyckas
med att spela sin roll enligt det drama som titeln ’bra ledarskap’ verkar implicera.
Situationen är en konflikt mellan intervjupersonen och en medarbetare. Kvinnan
som berättar arbetar som generalsekreterare i organisationen. Hon och en med
arbetare har olika uppfattning om vad organisationen bör lägga resurser på och vilka
kampanjer som ska bedrivas.
”Ja, det blev olika konfrontationer där vi försökte hantera det här och hitta lösningar.
Men det var inte snyggt, jag var inte nöjd med vad jag gjorde. Jag var handlingsför
lamad och visste inte vad jag skulle göra. Jag tyckte det var (suckar)… så himla
svårt. Det var så enormt infekterat och jag hade ont i magen vid varje personalmöte
kring det här, och det där är ju typiskt. Jag körde in mig för mycket och jag var
otroligt stressad och trött och jobbade jättemycket, och hade inte förmåga att förstå
någonting mycket större utan bara körde in mig. Nu kan jag tycka… Jag borde ha
tagit hjälp, jag borde ha plockat in en utomstående person på det där. Men det är…
När man blir rädd, då är det inget bra, när man är feg ledare eller feg. Då blir det
kasst, och det blev det i det här fallet.”
Intervjupersonen säger att det ingår i rollen som ledare att hantera konflikter. Det
uppstår dock problem som gör att föreställningen inte kan genomföras enligt det
manus som heter bra ledarskap. För att ledaren, som aktör i berättelsen, ska kunna
hantera konflikten och ta ansvar för att den får en lösning krävs det att hon är m
 odig,
handlingskraftig och inte ryggar tillbaka inför konfrontationer. Förklaringen till att
det här är ett exempel på ett bristande ledarskap är att ledaren blir rädd och osäker.
Hon blir handlingsförlamad och vet inte hur hon ska agera. Ledarskapet brister när
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man är en ”feg ledare”, förklarar hon. En lyckad rollprestation medger alltså inte att
ledaren hindras av rädsla och blir handlingsförlamad, utan kräver modet att alltid
övervinna rädslan. Berättelsen kan tolkas som att den beskriver en del av den identi
tetsmall som intervjupersonen konstruerar för sin identitet som chef i organisationen.
Mod och handlingskraft ingår, medan rädsla och handlingsförlamning inte kan ingå
i konstruktionen av den professionella identiteten hos en framgångsrik ledare.
Många beskrivningar av ledarskap innehåller sensmoraler av det här slaget, om
hur en ledare kan och bör vara, respektive inte vara. Ledarens personliga egenskaper
är en populär diskurs kring ledarskap, inte bara i ledarskapsteorier. Berättelserna ska
par tillsammans en väv av identity prescriptions, mallar för identitetsskapande (Scott
1995, Czarniawska 2000). Alla berättelser om ledarskap jag lyssnat till i intervjuerna
säger något om hur rollen som ledare bör spelas, eller hur mallar och ideal för den
professionella identiteten skapas utifrån de erfarenheter de unga ledarna bär med sig.
Utifrån min läsning av intervjupersonernas berättelser ser det ut som att följande
egenskaper och handlingar definierar en bra ledare, enligt de ideal de unga ledarna
presenterar. En ledare ska till exempel vara ärlig mot sina medarbetare, lojal mot sina
överordnade, utstråla trygghet, uppvisa mod och handlingskraft, vara tillgänglig,
samt se och bekräfta dem som ska ledas. Ledaren ska också kunna se till allas bästa,
leva som han eller hon lär, samt ge utrymme till, och visa respekt för, andra män
niskor. Utöver det ska ledaren även vara ödmjuk, samtidigt som hon respekterar den
betydelse hon har för andra. Ledaren bör vara stark och verbal, lyhörd och närva
rande, ha kontroll i situationer, ha svar på vad som ska göras och hur, ta ansvar för
andras välmående, samt agera snabbt och konstruktivt i krissituationer. Omvänt så
underkänns alltså ledare som uppvisar rädsla, ignorans, handlingsförlamning, oärlig
het, illojalitet, manipulativt agerande, är kontrollerande eller drivs av makthunger
för maktens egen skull. Samma sak gäller ledare som drivs av personlig prestige eller
agerar för egen vinning på andras bekostnad, ledare som inte respekterar medarbeta
res integritet, eller som kan hantera den makt och det ansvar ledaruppdraget innebär,
enligt intervjupersonerna.

Ledaren som aktör och symbol
Det som verkar mest självklart, och som tas för givet i majoriteten av intervjuerna,
är att en berättelse om ledarskap i så stor utsträckning handlar om den aktör som
tillskrivs ledarskapet: ledaren. Ledaren beskrivs som att hon eller han har en speciell
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status i förhållande till de ledda. Det handlar om att uttala sig för, och representera,
gruppen eller organisationen, om makten att fatta vissa beslut som rör andra männi
skor, samt om ansvar. Ansvaret gäller bland annat andra människors välbefinnande,
att se till att deadline hålls och att uppsatta mål uppfylls. Det innebär även ansvar
för organisationens ekonomi och för att människor, verksamheter och organisatio
ner utvecklas. Beskrivningar av detta ansvar, och de handlingar som det implicerar,
används i förklaringar av vad som särskiljer ett bra ledarskap från en situation som
illustrerar ett bristande ledarskap. Ett bra ledarskap innebär att ledaren ser de problem
som finns i gruppen eller organisationen och tar ansvar för att hantera dem. Berät
telser på temat bristande ledarskap handlar om situationer där ledaren inte har tagit
detta ansvar, eller inte har sett de problem som intervjupersonen ser i situationen.
I det empiriska materialet finns också några exempel på hur intervjupersonen
ifrågasätter idén om att ledarskap bara kan utövas av en individ. Två intervjuperso
ner berättar om ledarskapet i en organisation där de har ett delat ansvar som chefer.
De säger att de har löst den individuella koordineringsfrågan genom att en person
ansvarar för ekonomi och utveckling och en person för ledningen av den dagliga
verksamheten och frågor som rör personalen. Två intervjupersoner ifrågasätter det
de uppfattar som en individbaserad konstruktion av ledarskap, och de hierarkiska
maktrelationer detta implicerar, i organiseringen av arbete. De förklarar att det finns
en motsättning mellan sådana hierarkiskt definierade relationer och demokrati som
ideal i organisationer. En sådan maktrelation kan vara ett hinder som blockerar män
niskors engagemang, delaktighet och utveckling, och därmed deras möjligheter att
bidra till utvecklingen av verksamheten i organisationer. Detta är särskilt tydligt i
Johannas berättelser om sitt år som ordförande i en ideell organisation. Även Per
beskriver hur han försöker skapa en kultur i organisationen där medarbetare upple
ver friheten att ta egna initiativ och kan agera självständigt, utan inblandning från
chefen. Han säger att han tycker att organisationen är för liten om han känner till
allt som pågår. I intervjuerna talar han om att han uppmuntrar medarbetare att skapa
projekt inom de verksamhets- och budgetramar som definieras i verksamhetsplanen.
Jag vill dock betona att jag inte har intervjuat medarbetare i organisationen för att få
deras bild av sitt arbete och det egna handlingsutrymmet.
I de flesta berättelserna om bra och bristande ledarskap konstrueras ledaren som
bäraren av ledarskapet. Flera intervjupersoner beskriver ledaren som en symbol för
organisationen. En kvinna som är förbundsordförande talar om organisationens
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medvetna strategi att marknadsföra henne som person. Hon förklarar att en anled
ning är att hon bryter mot en stereotyp bild av vilka som är medlemmar i organisa
tionen, en bild som de vill förändra.
”Vi hade som uttalad ambition att göra mig till, eller låta mig personifiera [organisa
tionens] varumärke. Och det får man väl säga att vi har lyckats väl med.”
Tekniken att personifiera organisationen och ge den en identitet genom att ledaren
används som symbol för organisationen, gärna i media, kan sägas bygga på en av
de mest institutionaliserade och för-givet-tagna metaforerna för en organisation:
organisationen som en super-person:
”This [metaphor] is the organization as superperson, as a single powerful decision
maker, personified as a leader or leadership group, or expressed in the notion of the
organization as a collective.” (Czarniawska 1997:41)
I omgivningens ögon blir därmed bilden av ledaren en viktig del i konstruktionen
av det organisationen är eller anses stå för. Czarniawska kritiserar den oreflekterade
användningen av en personifierande metafor i organisationsteori och föreslår istället
synen att organisationer är nät av kollektiv handling för att forma världen och män
niskors liv.
I min analys av intervjupersonernas berättelser om ledarskap är det dock intressant
att synen på organisationen som en helhet, utifrån ett varumärke som kan personifi
eras av ledaren, uttrycks i det här citatet från en av de unga ledarna. Organisationen
ses som en enhet, som kan tillskrivas en identitet. Den identiteten skapas och speglas
av ledningen för organisationen. Dominerande definitioner av vad en organisation
är, respektive inte är, kan alltså implicera synsätt när det gäller ledarskap.

Ledaren i centrum
Ledaren som en central aktör på den organisatoriska scenen illustreras också av hur
flera personer pratar om rollen som att ledaren står i centrum, inte vid sidan av. Som
ledare befinner man sig inte i periferin. Placeringen i centrum innebär att ledaren är
med där det händer och har därmed större möjlighet än andra aktörer att påverka
handlingar och resultat. Detta beskrivs av flera personer som en av de lockande eller
positiva aspekterna med att ha en ledande position, vare sig det är som ordförande,
vice ordförande eller kanslichef. En kvinna, som arbetar i en ideell organisation,
beskriver sin resa till uppdraget som ordförande i organisationen på följande sätt:
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”Jag har liksom tagit ett steg i taget. Det är inte så att jag har börjat med tanken att
’en dag så ska jag’ eller så. Utan när jag satt i förbundsstyrelsen och det blev tydligt att
man började fundera på, ’ska jag kandidera till en period till?’, då kände jag nog att
antingen så kliver jag åt sidan och låter någon annan komma fram, eller så fortsätter
jag, men då blir det för att leda. Och jag har sökt mig till ledande positioner om
man tittar tillbaka… Jag har varit scoutledare och elevkårsordförande, det har varit
ordförande här och ordförande där… Jag tycker om att leda så det är väl ingen slump
att jag hamnade här.”
Intervjupersonen i citatet ovan förklarar att hon alltid har sökt sig till ledande posi
tioner. Hon skapar därmed en gemensam kategori för positioner som scoutledare,
elevkårsordförande och ordförande i olika typer av organisationer. Valet att ta ord
förandeskapet beskrivs som ett val mellan att stå främst, eller att kliva åt sidan. Hur
berättelsens olika aktörer placeras på den imaginära organisatoriska scenen säger,
enligt min mening, något om hur de värderas eller placeras i en social hierarki. Vissa
aktörer står främst och andra kliver åt sidan. Jag ställer mig samtidigt frågan vad det
innebär att stå i centrum, respektive att befinna sig i periferin. Centrum eller periferi
för vem och för vad? Handlar det om att inkluderas eller exkluderas i organisatoriska
sammanhang? Om att vara synlig eller osynlig? Kan det vara en förklaring till att
ledarpositionen lockar trots de historier om konflikter, svårigheter och utmattning
som många berättat?
En annan spatial metafor som används för att beskriva ledare eller ledarskap i
organisationer är vertikala hierarkier. I berättelserna förekommer begrepp som

”högsta ledningen”, att vara ”chef över” en annan person, samt beskrivningar av att
göra karriär till högre nivåer i en organisatorisk hierarki. Konstruktionen av ledarskap
som en vertikalt definierad, hierarkisk maktrelation är så vanlig att den beskrivs som
nästan självklar i berättarnas ögon. Dessa hierarkiska definitioner används för att
konstruera makt- och ansvarsrelationer i berättelsen och i beskrivningen av arbetet
i organisationen. Per använder också en spatial definition för att beskriva två olika
ledarskap. Han skapar en bild av sitt ledarskap som vara en del i eller gå sist i gruppen.
Den tillträdande generalsekreteraren säger han istället går före och förväntar sig att
alla ska följa efter. Jag tolkar det som intressanta illustrationer och konstruktioner av
makt i organisationen.
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Det sällsynta ledarskapet?
Jag har även analyserat hur berättelserna om ledarskap börjar och vad det kan säga
om hur ledarskap konstrueras. Många berättelser om både bra och bristande ledar
skap inleds med en lång tystnad. De två frågorna om exempel på bra, respektive
bristande, ledarskap som personen själv har upplevt, kommer sist i intervjuerna.
Trots att vi i alla intervjuer har suttit i ett samtal som bollats fram och tillbaka mellan
frågor och beskrivningar, så blir de flesta intervjupersonerna tysta när jag ställer de
här frågorna. Det är svårt att tolka tystnad eftersom den kan betyda många olika
saker. Frågorna är av en annan karaktär än de övriga frågor jag ställer i intervjun.
De handlar mer om beskrivningar av det egna arbetet och den egna organisationen.
Här ber jag intervjupersonen göra en analys, dels vad bra eller bristande ledarskap
betyder, dels vilka händelser eller situationer som illustrerar detta. Det finns också
andra möjliga förklaringar, som intervjupersonerna själva bidrar med. Flera av dem
säger att det är svårt att hitta exempel i verkligheten som stämmer överens med
bilden av ett bra ledarskap. Efter lite betänketid hittar de flesta dock ett exempel från
chefer eller ledare som de har mött i arbetet eller från sitt eget ledarskap. En annan
möjlig förklaring är att det kan ta en stund att hitta en lämplig berättelse, som både
presenterar intervjupersonen som en kompetent historieberättare och en kompetent
ung ledare. En bra historia behöver ha en poäng och den ska i det här fallet dessutom
handla om egna erfarenheter och upplevelser. Här följer några av de inledande svaren
på den fråga jag ställde om en händelse eller situation som illustrerar bra ledarskap
i praktiken.
En förtroendevald ledare i en ungdomsorganisation är tyst i sju sekunder innan
hon svarar:
”(Paus i sju sekunder) Ja… Vi ska se om jag kommer på någon… (skrattar). Ska jag
vara ärlig så händer det inte så ofta i det här huset (skrattar).”
En person som arbetar som chef i en ideell organisation säger:
”Episod eller händelse… som illustrerar bra ledarskap… (7 sekunders paus). Varför
är det så svårt? Varför sitter det inte fem exempel bara framför näthinnan på en?
Jag reflekterar för lite kring ledarskap. Generellt. En situation… Ja… (paus i 13
sekunder). Vad ställd jag blev. Mmm… Jo, men nu har jag en, sen om det är någon
bra ledare… (paus i 5 sekunder). En situation jag har varit med i… men gud vad det
låste sig…”

171

En intervjuperson som arbetar som generalsekreterare i ett ungdomsförbund inleder
med en tystnad på 28 sekunder och berättar sedan om en situation från sitt eget
arbete som chef i organisationen, där hon snabbt hjälpte en medarbetare som hade
för stor arbetsbelastning.
”Eh… (suckar). Bra ledarskap… ”
Intervjuaren: ”Som du har upplevt själv?”
”Mm… (paus i 28 sekunder)… Den situation som jag är stolt över… i mitt eget
ledarskap, det är väl sådana situationer när jag har kunnat hjälpa någon ganska
snabbt. Det var en kille som var på gränsen till utbrändhet, som inte jobbade just
på kontoret, så jag såg inte honom dagligen. Men han var så himla, det är en väldigt
bra person, han var så himla klok så han… hörde av sig och sa det här. Men jag är
ganska nöjd med vad jag gjorde sen, för jag var ganska snabb på att agera och ta tag
i att göra saker.”
Tystnaden som inleder berättelserna kan vara ett uttryck för att det är svårt att hitta
ett exempel som intervjupersonerna tycker är tillräckligt speciellt eller talande och
som de samtidigt anser är en bra historia. Men det kan också vara ett uttryck för att
det som beskrivs som bra ledarskap i berättelser i samhället är ett ideal som sällan
iscensätts i praktiken på ett sätt som lever upp till förväntningarna. Det är svårt att
komma på en händelse som stämmer med föreställningen om vad ett bra ledarskap
ska vara eller hur det tar sig uttryck. När jag frågar om exempel på bristande ledar
skap är betänketiden i vissa fall kortare och det verkar vara lättare att hitta exempel
från egna erfarenheter i arbetslivet. En person som arbetar som förtroendevald ledare
i en ideell organisation svarar:
”Åh… (suckar). Det finns så många… Jag kan ta en från [den egna organisatio
nen]…”
En annan person som arbetar i styrelsen i en ideell organisation säger:
”Otaliga sammanträden eller personalmöten som man går på, som blir rena envägs
kommunikationsmöten där ledningen bara talar om sitt och informerar personalen.
Där det inte finns utrymme för andra att mötas eller bidra med sina tankar eller
funderingar eller frågor, eller det andra vill informera om eller lyfta fram.”
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Här ligger exemplen närmare till hands, vilket kan vara en konsekvens av att vi
har varit inne på ämnet ett tag och att frågan inte är lika oväntad som i det första
fallet. En annan tolkning är att det är lättare att hitta exempel på egna upplevelser
av ledarskap som inte lever upp till förväntningarna på, och föreställningen om, hur
ett bra ledarskap uttrycks i praktiken. Men det gäller inte alla svar på frågan om en
situation eller händelse som illustrerar bristande ledarskap. En person är tyst i sjutton
sekunder innan han svarar. En annan är tyst i trettio sekunder innan han hittar en
händelse som han berättar om.
Främst verkar det i de senare fallen handla om en tveksamhet och utvärdering i
stunden av vilken typ av information intervjupersonen är beredd att dela med sig
av och vilka konsekvenser detta kan få. Det kan även handla om den medvetna
presentationen av sig själv som en kompetent ung ledare både i intervjusituationen
och i relation till framtida läsare av den här texten. Det kan jämföras med Goffmans
(1959/1990) analyser av människor i interaktioner och processer av det han kallar
impression management. Utifrån det begreppet tolkar jag utsagorna i intervjuerna
även som uttryck för den interpersonella interaktion som intervjusituationen inne
bär. I det perspektivet ses intervjutillfället även som en möjlighet för personen att
konstruera och presentera sig själv som en kompetent ung ledare både i relation till
en forskare i ledarskap och i relation till framtida läsare av den publicerade texten.
Vid intervjutillfället vet inte de personer som intervjuas vem som kommer att läsa
den här texten. Chefer inom den egna organisationen skulle kunna vara några av
dessa läsare. En rimlig tolkning är därför att intervjun också erbjuder ett tillfälle
till presentation och positionering av den egna professionella identiteten som ung
ledare, parallellt med en mer spontan association av egna upplevelser till begreppet
ledarskap.
Att prata om bristande ledarskap i den egna organisationen kan även ses som
en kritik av personer inom organisationen, som intervjupersonen antingen inte vill
lämna ut eller inte vill kritisera öppet. Utifrån ett outtalat antagande om att harmoni
och gemenskap är det önskvärda tillståndet i organisationer följer att konflikter inte
är önskvärda. Utifrån den värderingen kan berättelser om konflikter innehålla käns
lig information. Följande citat kommer från en chef i en ideell organisation. Han
inleder med en lång paus när jag ber honom berätta om ett exempel på bristande
ledarskap. Jag tolkar tystnaden, dels som en betänketid för att hitta ett bra exempel,
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dels den tid han behöver för att ta ställning till om det innebär att känslig informa
tion lämnas ut och om det skulle kunna få negativa konsekvenser. Så här svarar han
när jag ställer frågan:
”(Paus i 17 sekunder). Ja… Nu ska vi se vad man ska välja höll jag på att säga.
Nej… När [organisationen]… För två år sen ungefär så var det ett stort problem i
[organisationen]. Vi har ju två företag, ett som pysslar med [verksamheten] (suckar),
som är… Jag förutsätter att det här är dina uppgifter. Det är lite känsligt det här, så
jag förutsätter att du…”
Som jag ser det finns det alltså flera förklaringar till tystnaden i inledningen av svaren.
Jag väljer rubriken ”Det sällsynta ledarskapet?” inklusive ett frågetecken till det här
avsnittet för att illustrera min tolkning av den tystnad som inleder vissa berättelser
om bra ledarskap, som handlar om att det är svårt att hitta exempel i den egna
erfarenheten. Är det sällsynt med bra ledarskap i organisationer idag? Vilka är då de
mallar som används för att bedöma vad som är bra respektive bristande ledarskap?
Forskning har tidigare visat att ledarskap och ledare tillskrivs höga ideal. Gustafsson
(1996) skriver att berättelser om ledarskap kan liknas vid nutida hjältehistorier.
Gabriel (1997) analyserar unga praktikanters och högskolestudenters projektioner av
önskvärda egenskaper, ideal eller kvaliteter på chefer i näringslivet. Studenterna fick i
uppgift att skriva en berättelse om det tillfälle när de träffade den högsta chefen i de
organisationer där de praktiserade under en period. Studien är publicerad i en artikel
med titeln: Meeting God: When Organizational Members Come Face to Face With the
Supreme Leader. Titeln beskriver den interaktion som uppstår i mötet och hur den
bygger på att studenterna nästan vördnadsfullt projicerar bland annat makt och höga
ideal på de män som var chefer i dessa organisationer. Whitmore (2004) kallar detta
för en projektion av det sublima, vilket beskriver en process där upplevt positiva
eller högt värderade egenskaper, som är svåra att inrymma i den egna identiteten,
överförs på någon annan. Det kan till exempel handla om makt, visdom, skönhet
och auktoritet som tillskrivs en annan person. Jag tolkar högskolestudenternas berät
telser om mötet med chefen i Gabriels (1997) studie som ett uttryck för den typen
av projektioner i interaktioner. Vissa av studenterna var samtidigt djupt besvikna
eftersom chefen inte motsvarade deras förväntningar. Studien belyser därför också
den emotionella laddning som kan uppstå i en interaktion som bygger på den typen
av projektioner och de konstruktioner av makt som detta kan implicera.
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Ledarskap och känslor
Att berätta om situationer som de själva hade upplevt och som illustrerade bra och
bristande ledarskap rörde upp starka känslor hos de unga ledarna i intervjuerna.
Berättelser ger forskaren tillgång till känslolivet i organisationen, skriver flera

forskare (Czarniawska 2004, Fineman 2006a), vilket verkligen visade sig stämma
i det här projektet. Ett resultat som framstår tydligt är att ledarskap handlar om
händelser och skeenden som tillmäts stor emotionell betydelse av intervjupersonerna
och som också har en stark emotionell laddning. Ledarskap som begrepp lockar fram
historier där det ofta handlar om starka känslor. I återberättandet av händelsen eller
episoden kommer känslorna tillbaka. Jag har suttit i intervjuer där intervjupersonen
höjt rösten i ilska, där ögon tårats av rörelse och där skrattet i många fall klingat högt.
Flera personer berättade om en händelse som låg flera år tillbaka i tiden, men som
fortfarande har en stark känslomässig betydelse.
En berättelse handlar om en lärare som gjorde en stor insats för en klass med
många ungdomar ’på glid’ i tillvaron, där skolan och andra lärare redan gett upp.
Men den här läraren trotsade rektor och den allmänna uppfattningen i lärarkåren,
bjöd in klassen till sitt sommarställe och gav dem förtroendet att de skulle klara klass
resan utan det katastrofscenario som målades upp av andra lärare. Klasskamrater som
aldrig tidigare pratat med varandra fick helt plötsligt tiden och ramarna för att lära
känna varandra närmare. De ’hopplösa’ ungdomarna fick dessutom ett förtroende
av en vuxen person, vilket sände budskapet att de hade den mognad och kompetens
som krävdes för klassresan. En annan berättelse handlar om en stark upplevelse av
ledarskap som tangerade kärlek till, och beundran för, ledaren. Detta är en berät
telse som även Czarniawska funnit i samtal om ledare i offentliga organisationer. De
chefer hon intervjuade uttryckte allt ifrån “unconditional love to deep admiration or
at least grudgingly admitted respect” (1997:36) inför den nya ledaren.
Jag gjorde en sammanställning av de känslomässiga upplevelser som intervju
personerna beskrev när de berättade om bra ledarskap och bristande ledarskap.
Det resulterande i följande lista av upplevelser som associerades med bra respektive
bristande ledarskap:

175

Bra ledarskap

Bristande ledarskap

Harmoni

Maktlöshet

Glädje

Rädsla och otrygghet

Trygghet

Osäkerhet och otillräcklighet

Förtroende

Att känna sig kränkt eller överkörd

Frihet

Ilska och frustration

Respekt

Besvikelse

Omtanke

Förödmjukelse

Medkänsla

Ledsamhet

Kärlek

Trötthet

Jag tolkar deras berättelser som att ledarskap verkar uppträda och vara närvarande på
en scen där betydelsefulla händelser utspelar sig. Det handlar om människors liv och
hälsa. Det handlar också om vem som bär ansvaret för harmonin eller disharmonin i
relationen mellan människor. Ledarskapet tillskrivs dessutom en avgörande betydelse
för hur dramat eller berättelsen slutar. Det är möjligt att min fråga uppfattas som
en uppmaning att berätta om något väsentligt eller spektakulärt, vilket kan vara en
förklaring till berättelsernas känslosamma laddning. Det kan vara ett uttryck för att
intervjupersonen tolkar min fråga som en uppmaning att presentera en berättelse
som är värd att berättas. Det kan också vara ett uttryck för hur ledarskap konstrueras.
Dessa konstruktioner handlar om att transformera upplevt påfrestande, negativa eller
nedbrytande situationer till tillstånd som upplevs som mer positiva och önskvärda,
som harmoni, trygghet, enighet och respekt.
I min analys av berättelserna tolkar jag beskrivningarna av ledarskap som konstruk
tioner av maktrelationer och förväntan att de som överordnas i dessa maktrelationer
agerar, hanterar och transformerar svåra och prövande situationer i organisationen.
Hur människor agerar utifrån en sådan maktposition beskrivs också i flera berättelser
som en direkt orsak till nedbrytande eller negativa situationer och obehagliga känslo
mässiga upplevelser. Det skapar även en stark emotionell laddning i berättelserna. Jag
utvecklar analysen av ledares förhållningssätt i dessa scenarier i kapitel nio.
Jag tolkar alltså flera av berättelserna om ledarskap som dramatiska historier.
Denna dramatiska effekt består ofta i att scenen eller situationen för aktörerna i
berättelsen förändras på ett sätt som upplevs som svårt att hantera. Det handlar
inte om ett upprätthållande av ett status quo. Det handlar heller inte om återkom
mande vardagshändelser, som illustrerar hur livet går sin gilla gång. Berättelser om
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bra ledarskap beskriver en väsentlig förändring i positiv riktning. Berättelser om
bristande ledarskap handlar om hur en destruktiv situation uppstår eller hur en
önskad förändring uteblir. Jag tolkar även ledarskap som skapandet av maktrela
tioner i organisationer. I de flesta berättelserna beskrivs ledare som överordnade i
relation till sina medarbetare. De förväntas även ta det ansvar som följer med den
överordnade positionen. Hur de lyckas eller inte lyckas i att använda sin makt eller
ta sitt ansvar i interaktioner får effekter på den upplevda livsenergin. Konstruktiva
interaktioner är energigivande. Bristande ledarskap skapar destruktiva interaktioner
vilket dränerar energi, och skapar mindre engagemang och handlingskraft.
De unga ledarnas beskrivningar av bra ledarskap, respektive bristande ledarskap,
visar nästan slående likheter med Duttons (2003) teori om samband mellan upplevd
livsenergi och respekt, förtroende och engagemang eller närvaro i interpersonella
interaktioner. Flera av berättelserna handlar om hur de som ledare lyckas skapa kon
struktiva interaktioner som ger energi och handlingskraft i arbetet, samt en positiv
inställning till fortsatt interaktion. Omvänt handlar berättelser om ett bristande
ledarskap om destruktiva interaktioner som dränerar energi och bidrar till att skapa
avstånd och en önskan om att undvika fortsatt interaktion. En konstruktiv och
energigivande interaktion skapas utifrån en ömsesidig respekt, ett ömsesidigt för
troende och ett aktivt engagemang. En destruktiv interaktion skapas därmed utifrån
motsatsen: bristande respekt, bristande förtroende eller ett bristande engagemang.
Duttons begrepp konstruerar en förenklad dikotomi, vilket underlättar en analys
av denna dynamik i interaktioner i praktiken. Jag använder dessa definitioner av
relationer för att belysa emotionella mönster i de interaktioner intervjupersonerna
beskriver som ledarskap i praktiken. Jag ser dock mellanmänskliga relationer som
både komplexa och flerdimensionella. En och samma interaktion skulle mycket väl
kunna uppfattas, och definieras, som både konstruktiv och destruktiv utifrån olika
perspektiv. Hennes teori om samband mellan förhållningssätt i interaktioner och
känslor i organisationer synliggör den emotionella betydelse som ledarskap tillskrivs
som interaktion och maktrelation.
Hur intervjupersonerna väljer att berätta om bra ledarskap, respektive bristande
ledarskap, menar jag kan ge en inblick i de normer, ideal eller mallar de a nvänder
för att konstruera ledarskap. Utan någon typ av värdering som ligger till grund för
vad vi anser är ett bra ledarskap är det svårt att göra den här distinktionen. De flesta
intervjupersonerna verkar lägga stor vikt vid den upplevda kvaliteten och känslo
mässiga upplevelsen av dessa interaktioner. Det handlar också om hur de anser att
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o rganisationer bör fungera. Hierarkiska definitioner av positioner och relationer
mellan sociala a ktörer innebär att både makt och ansvar fördelas i samma o mfattning.
Utövande av makt utan ansvar för konsekvenserna av för andra människor beskrivs
som bristande ledarskap. Det omvända, att förväntas bära ett stort ansvar utan möj
lighet att utöva makt eller inflytande, beskrivs även som en problematisk situation i
organisationer. Ledarskap uttrycks genom ett aktivt a gerande och innebär samtidigt
ett ansvar för de samlade konsekvenserna av många människors h
 andlingar. Vidare
tillskrivs ledarskap en avgörande betydelse för dessa resultat. Att vara chef eller
ledare beskrivs dessutom som att kliva in i centrum på den organisatoriska scenen,
alternativt att klättra uppåt i en vertikalt definierad, hierarkisk maktstruktur. Detta
beskriver flera intervjupersoner som en attraktiv eller önskvärd position. Samtidigt
handlar många av berättelserna om egna erfarenheter av arbetet som ledare om
situationer som är konfliktfyllda, utmattande och svåra att klara av.

Konstruktioner av makt och ansvar
I berättelserna konstrueras ledarskap både som makten att påverka och som ansvaret
för konsekvenserna för det som händer i organisationen. I de flesta berättelserna
betonas särskilt det ansvar som vilar på den person som konstrueras som ledare eller
chef. En person som pratade mycket om makt och ansvar resonerade så här när jag
frågade om varför hon valt att arbeta som ordförande i en ideell organisation.
”Jag fick frågan någon gång om jag gillar makt och då sa jag att det både lockar och
skrämmer. Det lockar, för det är klart att engagerar man sig i någonting så får man
ju förmodligen en massa idéer om hur man skulle vilja att det var. Man ser att det
här kan man förbättra eller det här skulle jag vilja göra med det. Och hos mig är
nog den drivkraften kanske större, att jag vill påverka den verksamhet som jag lägger
mycket tid på. Sen, det att den skrämmer, det är att med ledarskap om man söker
makt, eller om man söker ledarskap så medföljer ju inte bara den roliga biten att du
kan få påverka hur mycket du vill. Eller inte hur mycket du vill, men ganska mycket
i alla fall. Mer än om du inte har en ledande position. Men samtidigt så medföljer ju
en massa andra saker med jobbet. Dels, makt korrumperar. Och jag menar att det
är viktigt att man aldrig blir så beroende. Att man alltid frågar sig först ’Vad vill jag
uppnå?’. Och sen när man har svarat på det, då kan man fundera på, ’Ja, men då
kanske det här uppdraget är rätt position för att kunna göra de här sakerna’. Men
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hela tiden känna att jag kan komma tillbaka till något annat. Jag måste inte vara
längst upp, jag måste inte bestämma jämt. (skrattar) Mitt yrkesliv har varit väldigt
varierat och ibland har det varit ledande positioner, ibland har det inte varit det…
Jag trivs i arbetslag där jag inte heller leder, så jag tycker om båda delarna.”
Jag frågar vad som är skillnaden mellan att leda och inte leda, och hon svarar:
”Jag tror att jag är en ledande person. Det vill säga att även i ett arbetslag så tar jag
ett stort ansvar för helheten… Jobbar man i ett lag som ska köra en långpanna på
restaurangen och slita från 18 fram till tidig morgon så, jag funkar så, att då tänker
jag på alla människor, det vill säga att ’Okej, hur mår alla?’. Fast i ett sådant läge finns
det någon som är arbetschef och då får man se till att man inte blir bossig eller att
man inte tar över eller något sådant. Utan låter den personen som då har ledartröjan
göra det.”
Makten beskrivs alltså som ett tveeggat svärd som både kan användas till att
påverka, utöva inflytande och åstadkomma förändringar på ett positivt eller upplevt
konstruktivt sätt och som kan korrumpera i en upplevt negativ betydelse. I faran
att korrumperas av makten ligger risken för att bli beroende av att vara högst upp i
maktstrukturen eller hierarkin och att alltid bestämma. När makt konstrueras som
positiv kan den alltså tjäna till att påverka och förändra en verksamhet. Samtidigt ska
ledaren vara den som tar ansvar för helheten och för medarbetarnas välbefinnande.
När ledarrollen konstrueras som en överordnad maktposition betonas ofta även det
ansvar ledaren har för verksamheten och för medarbetare. Att konstruera ledarrollen
som ett överordnat ansvar, till lika stor del som överordnad makt, kan användas för
att legitimera den hierarkiska konstruktionen. De som korrumperas av makten kan
ställas till svars för konsekvenserna av detta, åtminstone i teorin. En sådan konstruk
tion kan användas för att lösa konflikten mellan överordning i relation till andra och
de negativa konsekvenser som användningen av den makten kan resultera i. Makten
som tillskrivs olika aktörer skapar gränser för agerande och intervjupersonen i citatet
ovan menar att hon måste se till att inte ”bli bossig”, det vill säga att inte använda
sin makt på ett sätt som kan uppfattas som att det går utöver hennes definierade roll
som medarbetare i den organisationen och de befogenheter och skyldigheter som
tillskrivs denna roll. Beskrivningarna av ledarrollen som ett ansvar i intervjuerna kan
även tolkas som en täckmantel för att prata om makt på ett sätt som inte riskerar att
uppfattas som känsligt eller kontroversiellt.
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När ledaren inte agerar
I majoriteten av berättelserna implicerar ledarrollen alltså både makten och ansvaret
att agera. Vad händer då när ledaren inte spelar den roll som dramat definierat?
Vad händer till exempel när ledaren inte går in och ”handskas med människor”
eller hanterar kriser och konflikter i organisationen? En chef i en ideell organisation
berättar om ett ledarskap som hon kallar för ”strutsmetoden”. Strutsmetoden til�
lämpas genom att ignorera problem, som till exempel konflikter på arbetsplatsen.
Personen beskriver en situation där en ny medarbetare på kansliet inte accepterades
av de andra medarbetarna eftersom hon hade ett annat synsätt i en starkt laddad poli
tisk fråga. Ingen tog ansvaret för att hantera konflikten, som förvärrades. Gruppen
började ignorera den här personen när hon uttalade sig, och till slut var hon utfryst.
Intervjupersonen förklarar att det var generalsekreterarens ansvar att agera och prata
med berörda personer, i första hand med den medarbetare som blev utfryst. Det
är även generalsekreterarens uppgift att se när en medarbetare inte fungerar i sin
roll eller inte kan vara kvar i organisationen, säger hon. Den som har ansvaret för
personalen, vilket generalsekreteraren hade i den här organisationen, har ett ansvar
för att skapa trygghet och välmående i organisationen. Hon förklarar det ansvaret på
följande sätt:

”Ansvar för att alla känner att de är trygga, att de trivs och att de kan producera bra.
Att de får uppskattning för det de gör. Det kan ju bli en konflikt mellan vem som ska
må bra. Det är ju inget drömläge, men… det kan ju naturligtvis uppstå… Och då
får man hantera det. Men viktigast är väl att man hanterar det på något vis. Att man
inte bara låter det gå obemärkt förbi. För det är så hemskt lätt och bara köra struts…
metoden och den funkar ju oftast initialt, men sen brukar det bli väldigt tokigt…
Förr eller senare brister det ju.”
En annan chef i en ideell organisation beskriver en situation där en medarbetare hade
svårt att klara av sitt nya arbete efter en stor omorganisation. Hon förklarar att rollen
som ledare innebär att man har ansvar för att både se detta och agera omedelbart i
den situationen. Att inte ta det ansvaret beskriver hon som lättvindigt. Det skapar på
samma sätt som strutsmetoden i citatet ovan en situation som förvärras med tiden
och blir allt svårare att hantera, även om att ignorera problemet fungerar i stunden.
”Det är sådana saker som inte är lätt att hantera, men som måste hanteras för det finns
ingen annan än chefen som gör det. Man måste se sådant här. L
 ättvindigast hade ju
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varit att bara låta den här personen rulla på. Säga att ’Du har de här arbetsuppgifterna,
sköt dem’. Och så blir det den här varbölden till slut som faktiskt infekterar allihop.
Istället för att ta tag i det på direkten. Det tycker jag är en chefs ansvar.”
En intressant aspekt i berättelsen där citatet ovan är hämtat är att ledarskap definieras
som positivt. För att beskriva svårare eller mer obehagliga delar av arbetet pratar hon
om chefskap. Hon förklarar några av de delarna i rollen som chef med det brutala
uttrycket: ”Ibland får man stå med yxan”. Det gäller till exempel när en medarbetare
omplaceras eller sägs upp, vilket hon motiverar med att det är bäst för o rganisationen.
Idén om att makt medför ansvar
Att makt medför ansvar presenteras ofta som en självklarhet i berättelserna. I de flesta
berättelserna är det så självklart att intervjupersonerna reagerar med indignation när
människor bryter mot den konstruktionen. Den person som tillskrivs rollen som
ledare (eller ikläds kappan, manteln, hatten, eller tröjan, vilket är vanliga metaforer i
berättelserna), definieras därmed som en central aktör på den organisatoriska scenen,
med makten och även ansvaret att styra händelsernas utveckling. Strutsmetoden, det
vill säga att inte ta ansvar och hantera en situation där ledaren, enligt intervjuperso
nen, har ett ansvar att agera, beskrivs som ett exempel på bristande ledarskap. Det
tolkas inte som ett korrekt sätt att spela rollen. Andra aktörer kan påverkas negativt
och slutresultatet blir en tragedi snarare än en triumf eller succé.
När ordningen blir fel
Min analys visar också att aktörer och relationer konstrueras genom definitioner av
vilka handlingar och förhållningssätt som är önskvärda, respektive inte önskvärda i
linje med olika ledarskapsideal. I det här avsnittet analyserar jag en berättelse som
beskriver en situation, där idealen eller mallarna för konstruktioner av ledarskap
som makt och ansvar i organisationen, inte stämmer överens med intervjupersonens
erfarenhet av arbetet i verkligheten. När verkligheten blir ’felkonstruerad’ synliggörs
dessa normer för konstruktioner av maktrelationer och ansvarsrelationer i organi
sationen. Vad händer när den hierarkiska ordningen av makt och ansvar inte följer
varandra, utan går i motsatt riktning? Vad händer när ansvarsfördelningen inte följer
makten? Hur tar man som chef ansvar för de som är överordnade? Följande berät
telse är hämtad ur en intervju med en kvinna som arbetade som kanslichef i en ideell
organisation.
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”Det var en konflikt mellan individer på arbetsplatsen som hade helt olika tankar om
vad [organisationen] skulle vara och göra. Det var inte primärt en konflikt där jag
var själv inblandad. […] Men det blev en jobbig situation på kansliet. Den gruppen
har jag ju dessutom inget arbetsgivaransvar för. De är förtroendevalda. Mina över
ordnade. De får leda och förleda, höll jag på att säga, sig själva bäst de orkar. Så
det var inte mitt ansvar heller. Så det var väldigt knöligt (suckar). Och när det blir
konflikt i den gruppen så är det väldigt besvärligt. Dels för att de är ytterst ledande på
arbetsplatsen. Men också för att det finns ingen som är ansvarig för att hantera den
konflikten. Och i vissa fall så har jag gått in och hjälpt till att lösa problemen, och det
har funkat. Men i andra fall har man inte velat det. Och de är ju mina chefer. Det är
ju märkligt om jag ska gå in och leda mina chefer på något vis. Försöka få dem att
hitta någon lösning på sina problem.”
Det blir en märklig situation att leda sina chefer, förklarar den här intervjupersonen.
De får leda och förleda sig själva bäst de orkar. Hon tar inget ansvar för resultatet
av deras arbete eftersom hon, som kanslichef, är underordnad den förtroendevalda
ledningen i organisationen. En underordnad position i en interpersonell maktrela
tion innebär att ansvaret tillskrivs överordnade aktörer. Ledarskapet konstrueras
som makt och ansvar att agera i situationer som kräver det, till exempel när det
uppstår problem i organisationen. Ett sådant problem är till exempel en konflikt i
en arbetsgrupp.
Kollektivt eller delat ledarskap
Ledarskapet tillskrivs en individ, ledaren, i de flesta berättelserna. Det finns dock
några undantag. En chef i en ideell organisation beskriver ledarskapet som ett mer
kollektivt arbete och kallar det för ett delat ledarskap. Intervjupersonen ser både
fördelar och nackdelar med att ledarskapet inte placeras hos en enda individ ”som i
de flesta andra organisationer”. Fördelarna innefattar en ökad legitimitet och demo
krati, medan en nackdel är lägre effektivitet i arbetet.

”Det är många personer som är involverade hela tiden, medan andra organisationer
har en person som gör allt. […] Jag vet inte om det är så, men klassiskt skulle man väl
kunna säga att här förlorar… vi vinner i legitimitet och demokrati, men vi förlorar
i effektivitet.”
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Jag ställer frågan om det handlar om att de har två chefer.
”Ja, eller fyra eller sex, beroende på vad man räknar med. Hur många som är chefer
det beror ju på hur man räknar, men sex är väl… Det kan ju bli otydligt. Blir det en
konflikt, vem är det som, vem ska reda ut det?”
Det kan uppstå problem med att ledarrollen inte är knuten till en individ när det
blir konflikter i organisationen. Makten och ansvaret att agera tillskrivs individer
och i konstruktionen av ledarskapet som ett kollektivt arbete är det individuella
ansvaret att agera inte lika tydligt. Berättelsen eller dramat kan bli utan en tydlig
protagonist. Utifrån Todorovs (1979/1990) teori, som säger att handlingen i en
berättelse beskriver processen att skapa en ny jämvikt som ersätter den inledande
jämvikt som stördes på något sätt, blir då frågan: ’Vem ska nu återställa ordningen?’.
Tidsbundet tolkningsföreträde
En intervjuperson som arbetar i styrelsen i en ideell organisation med många unga
medarbetare, berättar om det han kallar för ett dynamiskt ledarskap. Scenen där
detta dynamiska ledarskap utspelas är ett möte där berättaren är den formella ledaren
för gruppen. Mötet har samlat ett antal deltagare som tillsammans ska diskutera
problem de har i sitt arbete. Så här beskriver han vad som hände:

”Jag var den som var chefen för gruppen. Jag var den som ledde mötet. Jag var
processledare, men just i det här ögonblicket, just den här processen, där blev det
en slags problemlösningslektion. Där blev gruppen kollektiva ledare och ledarskapet
väldigt dynamiskt. […] Man kan säga att tillsammans är vi starka och tillsammans
kan vi skapa en helhet. Där blir ledarskapet dynamiskt… Det kan skifta hela tiden.
Det är inte sagt att du ska vara ledare över mig eller chef över mig. Vi har inte den
hierarkiska ordningen. Ditt ord väger inte tyngre än mitt. Det finns inte en sanning
[…] Det dynamiska består i att ’nu har du din tur att se mitt perspektiv och tala om
vad du ser för horisont i det’ och sedan är det min tur att ge min bild. Det ena är
inte mer sant än det andra. Det ena eller det andra kan vara mer rätt eller passa bättre
när det gäller ett visst problem. Din bild kanske löser problemet bättre än min, men
därmed är det inte sagt att din bild är mer sann än min. Där blir ledarskapet och den
processen dynamisk. […]
På slutet av den träffen använde vi varandra som bollplank och som någon form
av konsulter. Vem som helst fick lyfta fram ett aktuellt problem och så hade man en
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problemformulering i mitten. Den kunde handla om vad som helst. Sedan var det
upp till oss andra att ge vårt perspektiv och vår syn på det här problemet, och komma
med olika idéer och tankar om hur man kan lösa det här problemet och låsa upp vissa
knutar. Och i den processen så tog många i gruppen ansvar där de bjöd på sig själva,
där de också ställde frågor för att kunna komma vidare… Det handlar också om att
de verkligen hade lyssnat på varandra och sa ’Du säger det här och du säger det här,
jag kan se kopplingar mellan det och jag hör att du säger samma saker som dom och
det var intressant.’ Det blev ett slags kollektivt ledarskap där ledarskapet handlade
om ett gemensamt ansvarstagande – upplevde jag det – där man tog ett individuellt
ansvar genom att ställa frågor och genom framförallt att lyssna på varandra. Där tog
man också ansvar för problemet och kände liksom en slags medkänsla för den som
hade ställt problemet. […] Det är hela tiden ett växelspel, där det handlar mycket
om medkänsla och ansvarstagande för varandra, och där tycker jag att det är ett
dynamiskt ledarskap.”
Alla individer i gruppen kan agera som ledare, i tur och ordning. Det innebär att
ta ett ansvar för att lösa problem genom interaktion och ödmjukhet, respekt och
medkänsla i förhållande till de personer som ingår i gruppen. Tolkningsföreträdet
existerar temporärt utifrån en specifik problemställning och problemställarens
önskemål. Ingen i gruppen har en maktposition där deras ord automatiskt väger
tyngre än någon annans. Det tolkar jag som att han beskriver en jämlik maktrelation
mellan deltagarna i gruppen. Maktrelationen mellan sociala aktörer i gruppen kan
alltså växla utifrån vem som har ordet och vilket problem de diskuterar. Han säger
att det dynamiska ledarskapet betyder att alla i gruppen tar initiativ och lyssnar på
varandra utifrån medkänsla och ett aktivt engagemang eller ansvarstagande. Även i
den här berättelsen betonas alltså den emotionella dimensionen i de processer som
illustrerar ledarskap i praktiken. I inledningen av berättelsen upprepar intervjuper
sonen sin roll som chef i gruppen och den som ledde mötet. Det tolkar jag även
som en inledande positionering av hans professionella identitet. Han berättar om
den jämlika maktrelationen mellan deltagarna i gruppen och den kollektiva pro
blemlösningen. Därför är det möjligt att han reserverar det kollektiva särdraget i
berättelsen med att först klargöra sin position som ung ledare. Han var chef för
gruppen och den som ledde mötet som helhet. Därmed etablerar han sin auktoritet
i relation till gruppen. Utifrån den positionen och identitetskonstruktionen kan han
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därefter betona det kollektiva idealet i uttalanden som ”tillsammans är vi starka och
tillsammans kan vi skapa en helhet” och beskriva hur ledarskapet har växlat mellan
olika aktörer i gruppen.

Egna och andras förväntningar
Många av de unga ledarna säger att det är en stor utmaning att leva upp till egna och
andras förväntningar i sitt arbete. De upplever att de har ett ansvar för verksamhetens
inriktning, för resultaten av det kollektiva arbetet i organisationen, för ekonomin i
organisationen, samt för att alla medarbetare utvecklas, trivs och mår bra i arbetet.
Ansvaret för andra människor upplevs som svårt att hantera i praktiken av flera
intervjupersoner, särskilt när det skapas kriser eller konflikter i organisationen. Per
talar till exempel om detta som en stor utmaning i sitt arbete som chef. Han förklarar
att han har lyckats lösa konflikter och kriser på ett bra sätt i flera av sina chefsuppdrag
och därför rekryterats till nya chefspositioner där den kompetensen har setts som en
tillgång. Per beskriver hur han upplever arbetet som både krävande och tröttande.
Det är även en del av hans förklaring till att han i fortsättningen vill ha ett arbete där
han har inflytande över verksamheten och kan påverka dess inriktning, men utan
ansvaret för andra människor. Han säger till och med att han aldrig behöver ha en
chefsposition igen.
Under året jag följer hans arbete uttrycker han i intervjuerna att han blir t röttare
och tröttare och hans tonläge förändras också till att ge ett mer nedstämt och tyngre
intryck. Detta kan naturligtvis även bero på att vi etablerar ett förtroende och
en samtalsnivå i intervjuerna som tillåter ett mer öppet och spontant uttryck av
sådana upplevelser och känslor. Men det scenario han beskriver i organisationen och
situationen som uppstår när en av personerna i ledningsgruppen blir sjukskriven,
tyder på att utmaningarna i arbetet blir stora under året. Per säger att det är en svår
situation att hantera och upplever att han snarare blir en del av problemet än en del
av lösningen. Han mår själv dåligt av att medarbetare inte mår bra, vilket förvär
rar situationen ytterligare, förklarar han. Det skapar oro hos den övriga personalen
eftersom de anser att han blir en sämre chef när han själv är trött och stressad. Detta
kan tolkas som en internaliserad ansvarskänsla som överlevnadsstrategi, där andras
känslor ses som en del av individens eget ansvar. Jag diskuterar detta vidare i kapitel
nio där jag analyserar konstruktioner av medberoende som en överlevnadsstrategi i
maktrelationer.
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De konstruktioner av ledarskap som dominerar i intervjumaterialet beskrivs alltså
som stora utmaningar, som kan vara svåra att hantera. En utmaning är att aldrig
vara ledig och att arbetet är för intensivt och för tungt. De situationer som ledarna
förväntas hantera upplevs ibland som övermäktiga. I en av de inledande intervjuerna
med Julia säger hon att det halvår hon har arbetat som programansvarig i ett stort
industriföretag har varit det tyngsta i hennes liv. Flera av de ledare som arbetar i
ideella organisationer säger att den personliga hälsan och privata relationer har blivit
lidande. Ibland blir även arbetet som ledare lidande när tröttheten tar ut sin rätt.
Detta beskrivs dock av flera intervjupersoner som ett individuellt problem där de
behöver arbeta med sina förhållningssätt och reaktionsmönster för att kunna leva
upp till de förväntningar de upplever i organisationen.
Jag tolkar flera av intervjupersonernas berättelser som att de upplever att de blir
bärare av projektioner av både makt och kunskap i interaktionen med medarbetare.
Detta beskriver de som svårt att hantera personligen och som en bristfällig konstruk
tion av medarbetarskapet i organisationen. Omvänt tillskrivs de även ett stort ansvar
vid upplevda misslyckanden som ledare, även av sig själva. De som berättar om sitt
eget ledarskap är dels stolta över situationer de har lyckats lösa där de menar att
de har levt upp till idealen av handlingskraft, kunskap, användning av makt och
ansvarstagande för organisationens eller enskilda medarbetares bästa. Dels uttrycker
de självkritiska tankar när de upplever att de har misslyckats med att upprätthålla
de höga idealen på grund av misstag, rädsla eller komplicerade maktrelationer i
organisationen.

Ifrågasättande av konventionella ideal
Ett annat sätt att hantera konflikten mellan ledarideal som skapar höga förväntningar
och den upplevda verkligheten i organisationer illustreras av den slutsats Per drar i
slutet av året som generalsekreterare, när han säger att han är färdig med att arbeta
som chef. Han är en av flera intervjupersoner som ifrågasätter de konstruktioner
av ledarskap som definierar hierarkiska maktrelationer i organisationer eftersom de
anser att dessa konstruktioner får negativa konsekvenser, både för enskilda individer
och för organisationer. Jag tolkar Pers uttalande som ett uttryck för att han vill
kliva ur den konstruktionen eller identitetsmallen. Han vill istället hitta ett arbete
som innebär att han har makt och inflytande över verksamhetens inriktning, men
utan ansvar för medarbetare och de förväntningar på att hantera konflikter och lösa
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problem, som detta implicerar. Hans slutsats är att det innebär att inte arbeta som
chef längre. Han ifrågasätter dock delvis de konstruktioner av ledarskap som skapar
dessa förväntningar och hierarkiska maktrelationer. Han försöker skapa en kultur där
medarbetare tar ett stort eget ansvar och fattar beslut och löser eventuella konflikter
själva, säger han. I den kulturen vill han inte att allt ansvar tillskrivs ledaren. Det
innebär också att medarbetare har rätt till självständighet i arbetet och inflytande
över verksamhetens inriktning. I den existerande kulturen upplever han att det a nsvar
som projiceras på honom är större än den makt han i verkligheten har haft att styra
utvecklingen. Den kulturförändring han vill åstadkomma innebär att medarbetare
har makt och inflytande, vilket innebär ett kollektivt ansvar för de beslut som fattas.
Då är det svårare att vara överdrivet kritisk i efterhand, förklarar Per.
I sin första erfarenhet av arbetslivet som arvoderad ordförande i en ideell organisa
tion, ifrågasätter Johanna den konventionella, hierarkiska strukturen i moderorga
nisationen. Den karakteriseras, enligt henne, av många chefer på olika nivåer. Hon
menar att en sådan struktur skapar ett avstånd till medarbetare och till medlemmar,
vilket hämmar deras engagemang och skapar byråkratiska processer som tar tid och
energi. Det hindrar många idéer från att förverkligas eller få utrymme och gehör i
den organisatoriska etern och det hindrar även medlemmar från att ta plats och kan
didera till ledaruppdrag i organisationen. Johanna ser som en av sina stora uppgifter
att skapa plattformar och processer i organisationen som öppnar möjligheter för
demokrati och inflytande. Efter en tid som ordförande modifierar hon sin uppfatt
ning om den konventionella definitionen av chefsarbetet i moderorganisationen.
Hon har arbetat med en av deras högsta chefer i vissa frågor. Hon förklarar att den
chefen inte använder sin position för att skapa avstånd till medarbetare, utan som
ett sätt att prioritera i arbetet eftersom hon inte kan vara överallt. Johanna upplever
också att hon får ett positivt bemötande och hjälp från chefer i den organisationen
att utveckla det internationella arbetet. Många av cheferna avsätter tid för möten och
delar gärna med sig av erfarenheter och kontakter.
Johanna brottas också med svårigheterna att skapa tydlighet i kommunikationen
och en fungerande ansvarsfördelning mellan medarbetarna i organisationen. Hon
reflekterar kring hur makt och inflytande, samt ansvar för verksamhetens resultat ska
definieras i organisationen. Samtidigt som hon utmanar ledarskapskonstruktioner
som bygger på individuell makt och organisatoriska hierarkier och försöker skapa
en annan verklighet, säger hon att de måste hitta rollfördelning och strukturer som
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kommer tillrätta med svårigheter eller otydlighet i kommunikationen och arbetet
i styrelsen och på kansliet. Den frågan blir aktuell exempelvis i en diskussion om
en person ska tilldelas vetorätt i produktionen av den tidning som är en av organi
sationens viktigaste kommunikationskanaler utåt. Även om hon är för demokrati
som ideal i hur makt konstrueras i organisationen säger hon samtidigt att hon som
ordförande måste kunna stå för innehållet i tidningen. Därför uppstår frågan om
vem som fattar det slutgiltiga beslutet om vad som ska ingå i tidningen.
En kvinna som arbetar som generalsekreterare ifrågasätter de gränser för hennes
agerande som omgivningen sätter. Jag tolkar det som att hon ifrågasätter de mallar
för den professionella rollen och identiteten som chef eller ledare som Czarniawska
(1997) diskuterar utifrån begreppet character. Den här intervjupersonen reflekterar
kring chefens möjligheter att vara autentisk i interaktionen med medarbetare i
organisationen. Hon vill vara sann och bjuda på sig själv, samtidigt som omgivning
ens förväntningar på att hon har kontroll på läget i organisationen och vet hur de bör
gå framåt i verksamheten, sätter gränser för hur spontan hon är i dessa interaktioner.
Hon förklarar att hennes ledarskap bygger på medarbetarnas förtroende. Att hon
uttrycker sin osäkerhet och trötthet i situationer kan skapa otydlighet och otrygghet i
gruppen av medarbetare. Hon beskriver samtidigt att en chef som döljer för mycket av
sina autentiska känslor, förlorar i förtroende eftersom andra ser igenom den fasaden.
Jag tolkar hennes beskrivning av olika situationer som hon har upplevt och av hur
hon har förändrat sitt agerande som chef utifrån de reaktioner hon möter, som ett
försök att hitta en balansgång mellan autenticitet och öppenhet i interaktioner med
medarbetare och en presentation av den egna identiteten som kompetent chef och
ledare i organisationen.
Flera intervjupersoner ifrågasätter även det individburna ledarskapet och den
maktposition och det tolkningsföreträde som därmed tilldelas en individ i gruppen.
Det är främst ledare i ideella organisationer, både män och kvinnor, som reflekterar
kring detta i intervjuerna. Argumenten som framförs handlar om ett ifrågasättande
baserat på ideal som demokrati, medlemsinflytande, engagemang och även ett
ifrågasättande av den byråkrati som de menar uppstår i chefshierarkier, samt den
distans som skapas i relation till andra medlemmar och anställda i organisationen.
Enligt flera intervjupersoner hämmar detta människors engagemang och kreativitet,
vilket beskrivs som negativt för organisationen som därmed förlorar värdefull energi.

188

Det är intressant att de intervjupersoner som tydligast ifrågasätter de ledarskaps
konstruktioner som de flesta intervjupersonerna beskriver som dominerande, till
och med självklara, om än problematiska, är två av de unga ledare som har kortast
erfarenhet av att arbeta som chef eller ledare i en organisation. En möjlig tolkning
är att det illustrerar de socialiseringsprocesser som sker i arbetslivet. De som har
arbetat i flera år i organisationer där hierarkiska maktrelationer är normen kan ha
socialiserats in i dessa konstruktioner i högre grad än de två intervjupersoner som
har en begränsad egen erfarenhet av att arbeta i en sådan miljö och kanske därför
framstår som mer idealistiska. Johanna är 19 år och den andra intervjupersonen
är 25 år. De uttrycker på ett tydligt sätt de demokratiska ideal de anser bör råda i
organisationer. De ger även exempel på hur de försöker organisera sina respektive
verksamheter på ett sätt som stämmer överens med dessa ideal och den jämlikhet
som eftersträvas i maktrelationer.

Identitetskonstruktioner och narrativa konventioner
En vanligt förekommande konstruktion är att ledarskap definieras utifrån ledaren
som aktör. Ledarskapet definierar en maktposition i en organisation, vilket även
medför ett motsvarande ansvar för verksamhet, medarbetare och ekonomi. Flera av
de intervjuade unga ledarna ser den konstruktionen som önskvärd. Det gäller särskilt
när ledaren eller chefen agerar på ett sätt som skapar en känsla av trygghet, enighet,
handlingskraft och glädje. Andra ifrågasätter den konstruktionen och menar att
hierarkiska maktrelationer kan blockera människors engagemang och handlingskraft,
samt skapa avstånd och rädsla. Det finns även de som ifrågasätter konstruktionen
utifrån de förväntningar de upplever från omgivningen. Det ifrågasättandet förklaras
utifrån erfarenheter av att tillskrivas för stor makt och för stort ansvar i relationer och
interaktioner med medarbetare.
Varför har en analys av narrativa konstruktioner av ledarskap ett värde? Ledarskap
används som ett begrepp i utsagor och berättelser i både medier och utbildningsverk
samhet. Vad har dessa publikt tillgängliga berättelser för betydelse för de berättelser
som de unga ledare jag har intervjuat kan välja och väljer att berätta? Är det så att det
som beskrivs som ett önskvärt eller ett bra ledarskap är vanligare som ideal i berät
telser än som upplevelse och erfarenhet i praktiken? Gergen (1994/1999:199) skriver
att narrativa konstruktioner som har en utbredd användning skapar normer eller
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mallar för meningsskapandet. Dessa narrativa konstruktioner kan användas både i
identitetskonstruktioner och i definitioner av relationer mellan olika aktörer. I det
perspektivet betraktas självbilden som en relationell process och en diskurs, inte som
en individuell kognitiv struktur. Det synsättet tydliggör betydelsen av interaktioner
och relationer för skapandet av självbilder. Detta påverkar även sociala konstruktio
ner av känslor i interaktioner. Känslomässiga upplevelser och uttryck som en del av
interaktioner och relationer definieras även utifrån kulturella ideal och normer för
dessa interaktioner.
Enligt min tolkning av de unga ledarnas berättelser tillskrivs ledaren som social
aktör protagonistrollen i många av berättelserna. Som Gergen (ibid.) skriver, innebär
inte den synen på betydelsen av utbredda narrativa konstruktioner och konventioner
att relationella identitetskonstruktioner endast följer på förhand definierade mallar.
Däremot tolkar jag det som att ett synliggörande av dessa konventioner kan vara ett
sätt att förklara dominerande mönster i konstruktioner av interaktioner, relationer
och identiteter. Det innebär att vissa handlingar och förhållningssätt accepteras i
interaktioner som definieras som ledarskap, medan andra inte gör det. Ett exempel
på det senare är ”strutsmetoden” i en av berättelserna ovan. Förhållningssättet att
ignorera konflikter i organisationen underkänns som ledarskap. På samma sätt
accepteras och belönas vissa uttryck av den professionella identiteten som ledare,
medan andra inte accepteras. Detta belyser den kollektiva dimensionen i skapandet av
de interaktioner och scenarier som definieras som ledarskap i praktiken. En narrativ
analys betonar betydelsen av välkända, eller utbredda berättelser, för detta kollektiva
meningsskapande. Därmed synliggörs även hur en förändring av dominerande,
kulturella narrativa konstruktioner och konventioner kan skapa andra mönster och
andra ideal för diskursiva konstruktioner av identiteter, självbilder och interaktioner.
Ledarens agerande används i de flesta berättelserna som en förklaring till varför
ett scenario utspelar sig på det sätt som beskrivs. Detta i sin tur hänvisas ofta till
ledarens egenskaper eller hur ledaren är som person. Några av dessa beskrivningar
tolkar jag som att ledaren ses som ärlig och stödjande, konstruktiv och handlings
kraftig (i berättelser om bra ledarskap), respektive rädd och handlingsförlamad eller
makthungrig och manipulativ (i berättelser om bristande ledarskap). I många berät
telser definieras ledarens personlighet eller egenskaper som avgörande för valet av
agerande och förhållningssätt i olika scenarier, vilket i sin tur anses förklara hur det
iscensatta dramat eller berättelsen slutar. Scenen bestäms av aktören ledaren. Detta
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liknar Czarniawskas (1997) beskrivning av dominerande narrativa konstruktioner i
konventionell ledarskapsteori utifrån Burkes (1968/1989) pentad.
Intervjupersonerna ger även andra förklaringar till det som utspelar sig i berät
telsen om ledarskap i det empiriska materialet. När intervjupersonerna beskriver
vad de uppfattar som tillkortakommanden i sitt eget ledarskap finns det exempel
där utfallet i berättelsen förklaras med de omständigheter eller den situation som
definierar scenen för dramat. Scenen styr handlingen som leder till att personen
inte blir en ’bra ledare’ i det scenariot. Ordföranden som beskriver en konflikt hon
tyckte att hon misslyckades med att lösa, hänvisar till att det var en pressad situation
i organisationen. På grund av det hade hon redan arbetat för mycket, under för lång
tid. Därför lyckades hon inte agera på ett sätt som hon ansåg var kompatibelt med
ett bra ledarskap. Dessutom var de andra aktörer som hade behövts på scenen inte
där, i hennes fall en person med mer erfarenhet som hon kunde ha bett om hjälp.
Förutsättningarna fanns alltså inte för att agera som en bra ledare. Detta är ett sätt
att konstruera den individuella identiteten som kan reparera en eventuellt hotad
självbild och självkänsla, genom att se de förutsättningar som påverkade agerande
och förhållningssätt. Förklaringen är alltså förutsättningarna, det vill säga villkoren
för arbetet som ledare. När andra personers misslyckande som ledare beskrivs för
klaras deras agerande i större utsträckning av deras personliga egenskaper. En chef
som förde medarbetarna i organisationen bakom ljuset gjorde det därför att han
var en oärlig person, förklarar den intervjuperson som berättar om händelsen. Det
bristande ledarskapet beskrivs inte som att en i normala fall ärlig person tvingades
ta till en nödlögn, på grund av särskilda omständigheter. Förklaringen är alltså vem
aktören är, snarare än hur situationen eller omständigheterna såg ut.
Czarniawska beskriver ledaren som en ”character” utifrån MacIntyres (1981/1990)
begrepp. En character i organisatoriska sammanhang innebär att den professionella
rollen och personen som spelar rollen måste vara identiska.
”What makes characters special is that they fuse a social role and a personality […], unlike
other roles, which can sometimes be abandoned or subjected to distancing with the help
of irony or doubt. […] The role and the personality must be fused; any crack will arouse
indignation even though the fusion may be perceived as paradoxical.” (Czarniawska
1997:32–33)
Det innebär att ledaren, till skillnad från andra rollfigurer på scenen, inte har någon
’backstage’ där de kan kliva ur identitetsmallen. Ledaren kan därmed inte tillfälligt
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kliva ur sin roll som ledare, eller den makt och det ansvar som denna identitetskon
struktion innebär, medan det organiserade dramat pågår. En intervjuperson pratar
om sin upplevelse av detta när hon beskriver sin egen roll i organisationen och hur
hon medvetet försöker hitta en balans mellan privata och professionella delar av den
identitetskonstruktionen. Hon blev bjuden på en överraskningsfest av sina medar
betare. Det var en lyckad fest och hon hade roligt tillsammans med de andra och
släppte den vanligen professionella fasaden och agerade som en privatperson på en
sådan fest. När hon senare satt i utvecklingssamtal med medarbetarna togs detta upp
som en problematisk händelse i deras ögon. Att släppa ledarrollen, ansvarstagandet
och den professionella fasaden och kontrollen i interaktionen med de anställda
ansågs inte acceptabelt, trots att det var efter arbetstid och en privat fest som inte
var associerad med organisationen på något sätt. Vid en privat tillställning utanför
arbetstid, men tillsammans med kollegor från arbetet, definieras hon fortfarande
som chef för organisationen. Därmed uppfattas skillnader mellan den professionella
och den privata identiteten som problematiska av medarbetare i organisationen. Det
kan äventyra hela föreställningen om Ledaren.
Ingen av berättelserna om bra ledarskap slutar i ett tillstånd av kaos, splittring, kris
eller osäkerhet. Harmoni, ordning, gemenskap och trygghet definieras som önsk
värda tillstånd, medan konflikter och kriser är problematiska tillstånd som behöver
förändras. Att slutet på berättelsen inte skulle vara ’lyckligt’ verkar oförenligt med
manuskriptet till dramat, eller meningsskapandet kring begreppet ledarskap. Om
berättelsen slutar i konflikt eller kris är den ofta ett exempel på att ledarskapet har
misslyckats. Ett bristande ledarskap tillskrivs ledare som stoppar huvudet i sanden,
ignorerar det andra uppfattar som problem i organisationen, för andra människor
bakom ljuset, eller agerar för egen vinning på andras bekostnad. I dessa beskrivningar
synliggörs normer och mallar för identiteten som ledare och chef.
I de berättelser som handlar om ett bristande ledarskap dominerar det ’tragiska’
slutet. Ledarskapet som en transformerande kraft har misslyckats. En generaliserad
bild är att berättelser om ett bra ledarskap konstrueras utifrån genren romance-comedy
medan berättelser om ett bristande ledarskap följer händelseutvecklingen i genren
tragedy. Gergen (1994/1999) använder dessa begrepp som är hämtade från (Frye
1957) när han diskuterar olika genrer som narrativa konventioner. Comedy handlar
i sin klassiska variant om en utmaning som resulterar i framgång eller om ett hot
som avvärjs. Slutet karaktäriseras av harmoni. Enligt denna definition behöver alltså
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inte en komedi vara humoristisk, även om slutet alltid är lyckligt. På samma sätt
behöver inte romance handla om kärlek eller attraktion, utan det är en serie episoder
där dramats huvudprotagonist utsätts för svårigheter och genom en kamp mot dessa
lyckas besegra dem. Slutet är lyckligt, liksom i komedin. Tragedin karaktäriseras
däremot av det olyckliga slutet, där protagonistens lycka eller harmoni inte återställs
eller uppnås. Analysen av handlingen i berättelserna visar att det finns stora likheter
mellan dessa narrativa konventioner och de scenarier som beskrivs som ledarskap
i praktiken. De narrativa konventioner som strukturerar meningsskapandet kring
ledarskap verkar också definiera ledaren som en protagonist, där ledarens agerande
beskrivs som avgörande för hur berättelser slutar. Det innebär en maktkonstruktion
där den individ som definieras som ledare tillskrivs en överordning i både makt och
ansvar i relation till medarbetare i organisationen. Dessa konstruktioner av ledarskap
fördelar därmed ansvar, samt tilldelar makt och handlingskraft till olika aktörer i
berättelserna.
Analysen av narrativa konventioner synliggör även normer för arbete i organisa
tioner. Ordning, enighet och harmoni ses som önskvärda tillstånd, och det är ledar
skapets uppgift att säkerställa dessa. När det uppstår konflikter och kriser ses dessa
som problem som ska lösas, inte som en normal del av verkligheten i organisationer.
Berättelserna om ledarskap ger därför också en bild av vad det är som konstrueras
som problem och svårigheter i organisationer. Ledarskapets roll i dramat är att reda
ut och förändra dessa tillstånd och skapa framgång, enighet och harmoni. Ur kaoset
ska det bringas ordning, kriser ska överlevas, konflikter ska lösas, gemensamma
synsätt skapas och framgångar uppnås.

Avslutande kommentar
Syftet med det här kapitlet har varit att analysera hur unga ledare skapar mening i
vad som händer i organisationer utifrån användningen av ledarskap som begrepp.
Jag har studerat hur de använder kulturellt definierade, narrativa konventioner och
mallar i skapandet av berättelser om bra respektive bristande ledarskap. Jag tyckte att
det var intressant att de unga ledarna både återskapar det tidigare forskning b eskriver
som vanliga ledarskapskonstruktioner och i vissa fall även ifrågasätter dessa sätt att
konstruera ledarskap, utifrån sina erfarenheter av att arbeta i organisationer. Min
arbetstitel för avhandlingen var under en tid Challenging Leadership, vilket beskriver
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ledarskapet som en stor utmaning, samtidigt som dominerande ledarskapskon
struktioner starkt ifrågasätts av flera av de unga ledarna i studien. Att hantera de
förväntningar som följer med konstruktioner av ledarskap som överordnad makt och
övergripande ansvar beskrivs som en stor personlig utmaning. Att leva upp till egna
och andras ideal som ledare kan vara svårt och dessutom skapa beroende i relationer
till medarbetare. Att agera i de svåra och ofta starkt emotionellt laddade situationer
som ledarskapet förväntas hantera, är dessutom ofta ansträngande och utmattande.
Några av de intervjuade ledarna ifrågasätter därför de ideal och konventionella ledar
skapskonstruktioner som skapar dessa förväntningar.
I kapitel åtta utvecklar jag analysen av hur makt och maktrelationer konstrueras
i berättelserna. I kapitel nio analyseras ledares förhållningssätt i de svåra situationer
som de förväntas agera i och hantera. Flera av de begrepp jag har diskuterat i det här
kapitlet återkommer därmed i den följande analysen.
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8 Ledarskap som maktkonstruktion
I det här kapitlet diskuteras hur unga ledare konstruerar ledarskap som makt och
maktrelationer i organisationer. Jag analyserar både hur de socialiseras in i existe
rande definitioner av ledarskap och makt i organisationer, samt hur de ifrågasätter
och arbetar för att förändra de konstruktioner de möter i organisationer.

Återskapande av maktrelationer i organisationer
I min analys av berättelserna om ledarskap framträder ett mönster i hur intervju
personerna reflekterar kring och beskriver ledarskapet i organisationen. Det finns
vissa skillnader i beskrivningarna av den hierarkiska maktrelation som dominerande
konstruktioner av ledarskap implicerar. Flera av de intervjupersoner som är chefer
och förtroendevalda ledare i ideella organisationer diskuterar hur den maktrelation
som skapas av begreppen ledarskap eller chef bör hanteras för att stävja skapandet av
avstånd eller rädsla i hierarkiska konstruktioner av maktrelationer. Andra reflekterar
mindre explicit över hur makt konstrueras och används i organisationen. De verkar
internalisera hierarkiska maktrelationer mellan chefer och medarbetare som ett mer
för-givet-taget sätt att organisera arbete. Flera intervjupersoner förklarar sin syn på
ledarskap utifrån hur andra i organisationen har agerat som chefer och ledare i sin
relation till dem som medarbetare. En chef i en ideell organisation, som citeras i
kapitel sju, säger att hennes roll som ledare är att se till att medarbetare får de resurser,
stöd och handlingsutrymme de behöver för att lyckas med en uppgift. Hon förklarar
att hon har utvecklat sitt förhållningssätt och sitt agerande som ledare utifrån att
hennes chef har agerat på det sättet i sitt ledarskap gentemot henne. Eftersom hon
har uppskattat hur han har agerat gentemot henne försöker hon agera på samma sätt
i sitt eget ledarskap i relation till medarbetare.
”Jag har förmånen att ha en chef som i mångt och mycket agerar så. Och jag försöker
agera så själv. Det är en del i ett ledarskap som jag gillar.”
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En chef i ett företag beskriver hur hon har fått en knäpp på näsan och tillsägelser
att respektera och inordna sig i den hierarkiska struktur som hon använder för att
beskriva organisationen. Hon beskriver samtidigt hur upprörd hon blivit när andra
chefer i organisationen inte har respekterat hennes plats i den organisatoriska hier
arkin och har, som hon säger, rundat henne i frågor som låg på hennes bord. En
möjlig tolkning är att hon till viss del har internaliserat den hierarkiska strukturen
och hon har lärt sig att agera inom ramen för den, vilket leder till att hon deltar i dess
upprätthållande och återskapande. Hur makten konstrueras i organisationen och hur
den används på henne som medarbetare blir, genom inlärning av dessa konstruktio
ner, även det sätt hon förväntar sig att hon har rätt att använda makt i relation till
andra i organisationen. När andra personer i organisationen inte respekterar hennes
position i det hierarkiska systemet reagerar hon med upprördhet.
”Jag har varit med om att jag har haft chefer som har rundat mig när de borde ha
gått via mig. Och det tycker jag är jättetråkigt och jättejobbigt. När jag vet att vi har
en organisation som är uppbyggd så att den programchefen ska gå via mig. Och då
har de rundat mig, och det har inte varit roligt tycker jag. […] Det hände på [enhet
i organisationen] att den chefen gick runt mig och pratade med två på [avdelningen]
och ville få dem att stanna. När jag skulle sluta så ville de också sluta. Och då försökte
hon få dem att stanna, utan att ha alls förankrat det hos mig, att jag tänker prata
med dem. Men då tågade jag upp till henne, jag gråter jämt när jag är ledsen, och då
tågade jag upp till henne och storgrät. Och då bad hon om ursäkt och sa att du har
rätt, jag borde inte ha gjort så.”
Jag tolkar hennes berättelse som att hon imiterar och reproducerar en maktkon
struktion och sin egen rätt att tillskrivas den makten av andra, utifrån hur makten
har uttryckts gentemot henne i organisationen. Hon har blivit tillsagd att makten
fördelas i en organisatorisk hierarki där hon förväntas inordna sig och respektera de
gränser för befogenheter och ansvar som definieras utifrån denna struktur. Sedan
verkar hon acceptera dessa ramar och mallar och hon förväntar sig därför även att
andra respekterar hennes position och plats i organisationen. Samtidigt berättar hon
hur hon agerar medvetet för att konkurrera om resurser till sin avdelning och att hon
ses som ett ”enfant terrible” i organisationen, vilket jag tolkar som ett uttryck för att
hon agerar på ett sätt som även delvis går utanför ramarna för beslutsprocesser kring
resursfördelningen i organisationen.
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Det är intressant att se samband mellan uttryck av makt i relationer och ska
pandet av intensiva känslor i berättelserna. Det uttrycks särskilt tydligt i citatet
ovan. Intervjupersonen beskriver hur hon uttrycker den intensiva känslomässiga
laddningen i den här situationen på ett öppet sätt till den chefen i organisationen.
Hon verkar vara medveten om att uttrycka känslor så öppet inte tillhör det vanliga
eller konventionella i svenska företag. Det är så jag tolkar hennes förklaring, att hon
jämt gråter när hon är ledsen. Det är den person hon är, oavsett om hon i citatet
agerar i den professionella sfär där sådana känslouttryck inte följer dominerande,
kulturellt konstruerade normer. Medvetenheten om att hon bryter mot dessa normer
för hur känslor uttrycks i organisationer kan föranleda förklaringen att det är så hon
uttrycker sig, oavsett om hon är hemma eller på jobbet. Det är även intressant att
notera att hon säger att hon gråter när hon är ledsen, samtidigt som en vanlig reaktion
på att bli rundad i det scenario hon beskriver kunde vara ilska. Uttryck av ilska kan
tolkas som en protest mot en upplevd maktlöshet eller underordning och därmed
ses som en utmaning av organisatoriskt definierade maktrelationer. En tolkning av
det emotionella scenariot är även att ett uttryck av ilska är könsmärkt som uttryck av
maskulinitet. Att bli ledsen och gråta kan dock ses som mer i linje med stereotypa,
kulturellt definierade uttryck för känslor och kvinnlighet, och därmed mer ofarligt
att uttrycka som kvinna. Hon uttryckte inte heller sin ilska i interaktionen med den
chef som knäppte henne på näsan där hon säger att hon kände sig ”djävligt avsnäst”
och blev ”väldigt irriterad”. Även det uttrycket kan tolkas som ett mer accepterat sätt
att uttrycka ilska. Hon beskriver vidare utvecklingen av sitt eget ledarskap som en
process av ”trial and error” där hon modifierar sitt agerande utifrån sina erfarenheter
och de reaktioner hon får från medarbetare, chefer och andra personer i organisatio
nen. Hon berättar också om en annan chef i organisationen som hon själv haft som
förebild. Hon uppskattade hans sätt att alltid lyfta fram medarbetare som gjort bra
ifrån sig och inte enbart ta åt sig äran själv. Det är därför ett förhållningssätt hon själv
anammat alltmer, säger hon.
En intervjuperson som arbetar som chef i en ideell organisation beskriver en
situation där han uppfattar att han får en order av sin chef som han tvingas följa,
trots att han anser att det beslutet borde vara hans eget att fatta. Han inordnar sig i
maktkonstruktionen och följer chefens beslut, även om han tycker att det är att välja
fel inriktning av verksamheten. Han tydliggör för chefen att han uppfattar det som
en order. Händer det en gång till lämnar han organisationen, förklarar han. Längre
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fram i berättelsen diskuterar han de svårigheter han upplever i sitt eget ledarskap
av ett projekt, särskilt i relation till den ansvariga projektledaren. Den berättelsen
tolkar jag som att han använder en liknande konstruktion av makt som hans chef
gav uttryck för i relation till honom. Han förklarar att i den konflikt de har hamnat
i och med deras olika syn på hur projektet bör utformas, är det projektledarens
uppgift att visa att hon inordnar sig i systemet. Det är han som har utsett den här
projektledaren, som han menar inte respekterar de ramar hon har fått för projektet.
Om de ska kunna rädda projektet och relationen, säger han att hon måste visa att
hon inordnar sig i hierarkin och att hon accepterar att det är han som fattar besluten
om projektets inriktning.
”Nu gäller det för henne att visa att hon inordnar sig i systemet och accepterar vad
det är som är uppdraget. Punkt liksom. Och fixar hon inte det, då har vi ingenting
att gå på sen.”
Hon kan visa att hon inordnar sig genom att acceptera hans beslut, sluta argumentera
och börja arbeta för att uppfylla de mål som definierats, förklarar han. Jag tolkar hans
uttalande som att den hierarkiska maktrelationen är självklar i organisationen. Han
reagerar med frustration och vet inte hur han ska hantera en situation där projekt
ledaren, trots hans instruktioner, inte inordnar eller underordnar sig, utan fortsätter
att driva projektet i en riktning som han inte stödjer. Det skapar en negativ spiral
som även påverkar andra anställda i projektet på ett destruktivt sätt. Han suckar
djupt och säger att han blir trött bara av att prata om situationen. En möjlig tolkning
är att se berättelsen som ett uttryck för en internaliserad konstruktion av makt som
en hierarkisk struktur i organisationen, där de villkor intervjupersonen mött i dessa
situationer som underordnad traderas genom att han överför samma konstruktion av
makt i de hierarkiska relationer där han nu definieras som överordnad.

Förändring och motstånd
Några intervjupersoner berättar om händelser där de öppet ifrågasätter och försöker
förändra mönster i maktrelationer. De beskriver även det motstånd de möter i dessa
situationer. En kvinna som arbetar som förtroendevald ledare i en ideell organisation
berättar om när hon deltog i ett möte som tjänsteman i organisationen. Hon förklarar
att makten utövades på ett sätt som hon ansåg var felaktigt. Då har man ett ansvar att
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agera för att förändra detta, säger hon. Hon berättar att hon ville tillföra något i en
diskussion under mötet, där både tjänstemän och förtroendevalda i o rganisationen
deltog:
”Så jag räcker upp handen och han som då satt och antecknade vilka som begärde
ordet tittade lite på mig och rynkade ögonbrynen lite så där och så viskade han vidare
till en person som var lite snäppet högre i hierarkin, som tittade på mig och såg
lite fundersam ut. Och han i sin tur viskade vidare till en tredje person som då satt
väldigt högt upp i [organisationen]. Och som tittade på mig (skrattar) och v iskade
tillbaka, som viskade tillbaka till nästa, som då var den jag först hade vinkat till. Så
tittar han på mig och (skakar på huvudet) (skrattar högt). Och grejen är att jag fick ju
höra sen att det var kutym, alltså det är en av de här oskrivna reglerna, att tjänstemän
uttalar sig inte på [de förtroendevaldas] sammanträden. Och jag har skrattat åt det
där många gånger efteråt. Men det är ju helt sjukt, därför att dels är det, ja, hade
någon tagit ansvar för att introducera mig, jag var ju inte ny på jobbet heller, då
kunde man ju ha berättat det för mig. Säga att: ’Det här är den här regeln, dessutom
så bisarr att vi inte skulle våga skriva ner den. Men den gäller i alla fall, så rätta dig
efter den’. Och också det här att en person som ändå, den första personen var ändå en
hyggligt uppsatt tjänsteman. Att den personen då inte har mandat att ge mig ordet.
Dessutom säger det en del om [en organisations] kultur att tjänstemän inte skulle
få uttala sig. Jag menar, vill man ha en diskussion och gå framåt, så må ju alla som
vill bidra till den i det forumet vara välkomna att delta. Varför ska man annars vara
där? (skrattar). Sitta och beundra de andra? (skrattar) Det är en sådan där grej jag
kommer ihåg att det där var bara ’Men vad håller de på med?’. Och då är min
uppgift, när jag hittar någonting som ’Jaha, det här var konstigt, så här kan det ju
inte fungera’. Då får man försöka förändra det. Inte bara säga att ’Jaha, det funkar så
här, jaha då vet jag det’. Utan tycker man att det är konstigt, då har man tycker jag,
ett ansvar att försöka påverka det. Kanske att man själv då inte blir så himla populär,
men… Uppgiften att göra arbetsklimatet bättre i just den gruppen, det kommer ju
förhoppningsvis att gagna dem som kommer efter. Även om jag, så att säga, får ta
någon smäll för det.”
Jag tolkar den här berättelsen som ett uttryck för hur unga ledare lär sig agera i
maktrelationer, samt hur de i olika hög grad internaliserar respektive ifrågasätter
och försöker förändra kulturella normer för hur maktrelationer definieras i en orga
nisation. Den här ledaren ifrågasätter en konstruktion av makt och maktrelationer
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där kategorin tjänstemän inte får uttala sig på mötet. Dessutom ifrågasätter hon
konstruktionen att högt uppsatta personer i organisationen inte kan ge henne ordet,
utan hennes förfrågan går vidare, först ett, och sedan två steg upp i hierarkin. Istäl
let för att inordna sig och acceptera den normen och sedan förvänta sig att andra
inordnar sig på samma sätt i relation till henne i framtiden, utmanar hon den regeln
och förklarar att det är hennes skyldighet att se till att hon förändrar kulturen och
arbetsklimatet i organisationen. Priset för det är att hon riskerar att göra sig impopu
lär och får ”ta någon smäll” i det arbetet. Ett arbete för att förändra maktrelationer
i organisationen kommer alltså att möta motstånd. Hon förklarar dock att det är
hennes ansvar att agera för en förändring när hon möter en praktik hon anser är
destruktiv, för att förhoppningsvis, som hon uttrycker det, skapa en bättre organisa
tion som gagnar medarbetare i framtiden.
En kvinna som har arbetat som ordförande i ett ungdomsförbund reflekterar
kring människors rädsla för auktoriteter som en förklaring till varför ledamöterna
i styrelsen inte vågade uttrycka kritiska åsikter öppet i relation till henne som ord
förande. Hon förklarar att hon själv sedan unga år har saknat en överdriven respekt
eller rädsla för auktoriteter. Därför kan hon uttrycka sig fritt och ta plats i en grupp.
Eftersom hon är ”hårdare och snabbare verbalt” får hon ofta en överordnad position
i relation till andra som blir rädda och backar undan. Hon illustrerar detta med en
berättelse om när hon kunde ha underordnat sig i relation till den högste chefen för
ungdomsförbundets moderorganisation, men istället ifrågasatte hans agerande på ett
symboliskt sätt. Chefen kom in i det rum där hon arbetade. Han skulle vidare och
slängde sin jacka över hennes skrivbord när hon var någon annanstans en stund.
”Jag hade träffat honom ett par gånger innan, men jag jobbade [i den här organi
sationen] en snabb sväng och han hade ett uppdrag där i en styrgrupp som han var
ordförande för. Och så gick han in, och jag hade ett sådant assistentrum, och där
gick han in, och så la han sin djävla jacka eller rock rakt över mitt skrivbord. Jag var
ute och så la han den där. Han tyckte väl att det var bra att parkera den där. Jag höll
på och städade på det här stället. Och då satte jag upp lappar. ’Den här ska kastas,
den här ska sparas, den här ska kastas, den här ska sparas’. Och det skulle komma
folk för att flytta på det som skulle kastas. Men de skulle inte komma just då. Så jag
satte en stor lapp, ’Det här vet jag inte vad det är så den ska kastas’ och satte på den
där rocken. Och så kom han in där sen (skrattar) och bara ’Oups’ och tyckte att det
var jätteroligt. ’Ja, du har aldrig’, och det har han sagt hundra gånger, ’Ja, du [hennes
namn] är aldrig rädd för auktoriteter’. Nej, men vad fan, om han lägger sin jacka rakt
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över mitt skrivbord, hur ska jag kunna jobba då? Jag blir bara irriterad. Det funkar
inte.”
Jag tolkar det som att hon använder humor som ett sätt att dekonstruera den
konstruktion av makt som kan impliceras i hur den här chefen använder hennes
skrivbord som klädhängare. I berättelsen verkar hon uppfatta chefens agerande som
respektlöst och blir arg. Berättelsen används för att förklara att hon inte accepterar ett
sådant agerande, även om det handlar om en högt uppsatt chef och hon ifrågasätter
maktkonstruktioner som hon uppfattar som felaktiga. Hon berättar vidare att hon
även ifrågasätter andras konstruktioner av makt i styrelsen i den organisation där hon
har arbetat som både styrelseledamot och ordförande. Det följande citatet illustrerar
hennes ifrågasättande och konfronterande förhållningssätt, när hon upplever att ord
föranden agerar för att stärka sin maktposition i relation till ledamöterna i styrelsen.
”Om den som var ordförande i förbundsstyrelsen då säger någonting som är så
uppenbart att han säger för att få makt, så säger jag det. Och det är ju pinsamt, men
det är ju... praktiskt. Det är ju också väldigt opraktiskt. Jag är inte en särskilt bekväm
person att ha med. Och det tror jag också var ett av skälen till att de ville ha mig som
ordförande.”
Jag tolkar det som ett uttryck för hur makt skapas intersubjektivt i relationer. Att
ifrågasätta andra personers maktanspråk, särskilt när de har en ledarposition i en
organisation, kan bli obekvämt eller ”pinsamt”, säger hon, eftersom det kan bryta
mot kulturellt accepterade beteenden i den typen av interaktioner. Men det är prak
tiskt, vilket jag tolkar som ett uttryck för att det leder till de resultat hon önskar.
Hon kan sätta käppar i hjulet för andra människors försök att skapa en individuell
maktposition och överordning i interaktioner genom att ifrågasätta konstruktionen
och inte tillskriva dem den makten. Hon beskriver sig själv som en kontroversiell
person och förklarar att det är en anledning till att hon sedan blev vald till ordförande
för organisationen, där ett sådant förhållningssätt ses som en tillgång.

Könsmärkta identiteter i maktrelationer
En kvinna som arbetar som ordförande i en ideell organisation ifrågasätter både sitt
eget ledarskap i styrelsen och de förväntningar hon upplevde från övriga ledamöter.
Hon menar att de blev för beroende av henne och att det resulterade i en överbelastning i arbetet och en trötthet som i sig skapade en negativ spiral i arbetet. Den
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ohållbara situation som uppstod förklarar hon delvis utifrån sitt eget agerande: sin
perfektionism i arbetet och behov av att kontrollera kvaliteten i styrelsedokument
och liknande, samt hur hon i sina egna ögon räddade medarbetare från att misslyckas
genom att göra deras arbetsuppgifter åt dem. Lärdomen, säger hon, är att i fram
tiden låta medarbetare ta ett eget ansvar för resultatet av arbetet, även om det inte
stämmer överens med hennes förväntningar om hur det ska se ut. Hon ifrågasätter
även de mönster som uppstod i interaktionen med medarbetare utifrån könsmärkta
stereotyper i maktrelationer. Som kvinna ställdes det andra krav på henne, säger
hon. Ingen hade förväntat sig att hennes manlige företrädare skulle ha engagerat sig
i styrelseledamöternas lunchbeställningar. Men hon förklarar att hon tillskrevs en
mamma roll, vilket skapade förväntningarna att hon skulle vara den som tog ansvar
för andras välbefinnande. I kapitel nio utvecklar jag analysen av hennes förhållnings
sätt i den dramatiska situation som uppstod vid ett styrelsemöte. Där presenterar jag
även berättelsen med hennes egna ord.
Flera av de kvinnor i studien som arbetar som ledare i ideella organisationer
ifrågasätter, enligt min tolkning, de reaktioner de möter i organisationen utifrån
könsmärkta konstruktioner av makt och ledarskap. Jag tolkar det som att de ifråga
sätter de identitetsmallar som används för att definiera makt, auktoritet och synlig
het, vilket uttrycks bland annat genom vem som bemöts med respekt i styrelser och
ledningsgrupper. En kvinna säger till exempel att i hennes organisation verkar det
som att en kvinna betraktas som ung i organisationen under en längre tid än en man.
Jag tolkar det uttalandet som att när de var yngre tillskrevs varken männen eller kvin
norna auktoritet eller makt i organisationen. Med stigande ålder i organisationen
ändras detta för männen, men inte för kvinnorna. Intervjupersonen beskriver ett
samtal med en kvinnlig kollega i organisationen som reflekterar kring detta.
”För att göra en lång historia kort, så blev en av hennes slutsatser att ’jag är snart 45
år och upplevs som ungdom i [dessa organisationer]’. Jag tror att som tjej upplevs du
som ung så mycket längre än vad du gör som man. Jag är själv 34 och jag kan förstå
att jag upplevs som ung, för att det är ganska påtagligt. Men ändå tycker jag att jag
har varit med så länge att jag upplever mig själv inte som någon ungdom precis. Men
[hennes kollega] som är mellan 40 och 45, alltså jag förstår hennes frustration. För
inte skulle man kalla en man som är 43 år för ungdom? Eller inte ungdom, men ung.
Och jag tror att det har mycket att göra med könet, att man är tjej.”
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Trots att den kvinnan är drygt 40 år kan hon betraktas som ung i organisationen.
Intervjupersonen anser att det beror på att de är kvinnor. Den här konstruktionen av
att vara ung i organisationen kan alltså tolkas som ett uttryck för patriarkala mönster i
konstruktioner av makt. En man som är ung, och som därmed har en junior p
 osition
i den organisatoriska hierarkin, tillskrivs större makt och inflytande efter ett antal år
i organisationen. Detsamma gäller dock inte kvinnor i den här intervjupersonens
berättelse. Kvinnor som är över 40 år tillskrivs fortfarande inte den makt eller den
status som en senior position i organisationen implicerar.
Den här intervjupersonen beskriver även att hon möter motstånd från äldre män i
den styrelse där hon är vice ordförande. Etiketten ”organisationsbroiler” har använts
på ett nedsättande sätt för att beskriva henne när hon har drivit kontroversiella frågor.
I styrelsen är de flesta ledamöterna män och trettio år äldre än vad hon är. Hon ryggar
dock inte tillbaka för att driva frågor, även om hon säger att det krävs ett stort mod.
Jag citerar henne även i min analys av ledarskap som interaktion och handling i svåra
situationer, när hon säger att hon får mängder av skott på sig när hon driver frågor i
organisationen. Hennes berättelse är intressant att ta upp i den här analysen eftersom
hon även gör en egen analys av hur ålder och kön interagerar i konstruktioner av
makt och maktrelationer i organisationen. Hög ålder och manlighet tillskrivs större
makt och auktoritet än yngre ålder och kvinnlighet. Hon upplever ofta att det hon
säger i styrelsen inte tas på allvar eller bemöts med respekt. Att etiketten organisa
tionsbroiler dyker upp i det här sammanhanget skulle kunna tolkas som ett uttryck
för att hon utmanar vissa av dessa mönster i organisationen, vilket skapar motstånd.
En annan kvinna beskriver könsmärkta stereotyper i organisationen som att
”männen bestämmer och tanterna jobbar och samlar in pengar”. Hon säger att
manliga nätverk dominerar i maktstrukturen i organisationen. Den vanligaste iden
titetsmallen för ordförandeposten innan hon blev vald till det uppdraget var vad hon
kallar ”tuffa killar”. En kvinna som arbetar som chef i ett företag, som jag refererade
till i ett tidigare avsnitt, förklarar att organisationen har en mycket hierarkisk struk
tur, där ledningen sitter långt från verksamheten ”på golvet”. Hon beskriver hur hon
har arbetat för att säkra resurser till sin enhet, vilket resulterade i att hon blev kallad
till ett möte med en av de högre cheferna (en äldre man) där hon fick en ”knäpp på
näsan” och blev tillsagd att ”inte bråka”.
”Jag blev uppkallad lite som till rektorn och fick en knäpp på näsan: ’Du får inte
bråka om ditten och datten och är det uppfattat’. Så jag kände mig djävligt avsnäst.
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’Det här är din roll och det är min roll, så du får inte bråka.’ Så jag blev väldigt
irriterad.”
Interaktionen ledde till att hon blev väldigt irriterad, säger hon. Hon säger att rela
tionen kunde repareras efter ett samtal där chefen bad om feedback på hur hon hade
upplevt deras möte. Eftersom hon fick tillfälle att uttrycka att hon inte uppskattade
den typen av interaktion är deras relation bättre idag, säger hon. Hennes chef bad
inte om ursäkt för sitt agerande, men hon säger att det indirekt ändå var en ursäkt
och att hon väljer att uppfatta det så. Hon problematiserar inte själv interaktionen
som ett uttryck för patriarkala mönster i maktrelationer, men använder uttrycket att
hon kände sig som om hon blev uppkallad till rektorn och uppläxad som om hon
var en skolflicka. De sociala kategorier hon använder som metafor för att förklara hur
hon upplevde interaktionen, illustrerar hur ålder, kön och professionella roller, som
en del av en hierarkisk organisationsstruktur, samverkar i definitionen av vem som
har den överordnade makten i interaktionen, samt hur denna makt kan uttryckas
och användas. Jag tolkar hennes berättelse som ett uttryck för sådana konstruktioner
av makt. Hon blir tillsagd att inordna sig i den hierarkiska maktstrukturen i företaget
och inte gå utanför de ramar som definieras för hennes roll som enhetschef. Jag
tolkar det som att upplevelsen av att bli tillsagd att underordna sig skapar ilska, vilket
är en vanlig reaktion på en upplevd maktlöshet. Dessutom blir hon tillsagd på ett sätt
som hon uppfattar som kränkande: att bli behandlad som en skolflicka som kallas
upp till rektorn, trots att hon är chef för en viktig enhet på ett stort företag.
Det är också intressant att hon säger att hon väljer att tolka chefens fråga om
feedback efter det mötet som en ursäkt. Den konstruktionen skapar möjligheten att
fortsätta samarbeta som om relationen är bra och hon väljer kanske därför att lägga
sin ilska över att hon kände sig respektlöst behandlad bakom sig. Det kan också
tolkas som att hon inordnar sig i den hierarkiska strukturen och slutar ”bråka”, det
vill säga driva sina frågor och konkurrera om företagets resurser för den enhet hon
leder.
Mycket av det Johanna reflekterar kring i sina berättelser handlar om konstruk
tioner av makt och maktrelationer i bildandet av den nya organisationen. En episod,
som jag tolkar som ett uttryck för könsmärkta maktkonstruktioner, handlar om
bemötandet när hon deltog i Moderorganisationens årsmöte. Hon höll ett anförande
om den nya ungdomsorganisationen och de åsikter som styrelsen har beslutat att
organisationen ska stå för. Ett ombud vid årsmötet, en äldre man, kritiserar hennes
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anförande och inleder sin kommentar med att kalla henne för ”lilla flicka”. I den
situationen upplevde hon att hon fick stöd av Moderorganisationens ordförande
som, i min tolkning, använde sin maktposition i organisationen för att göra en tydlig
markering. Hon gav Johanna sitt stöd genom att säga att hon inte ansåg att ”lilla flicka”
var ett lämpligt sätt att tilltala andra medlemmar i organisationen, med den brist på
respekt som en sådan etikett förmedlar i det sammanhanget. Ordföranden refererade
även till att detta agerande stred mot de uttalade värden som gäller i organisationen.
Den berättelsen tolkar jag också som en illustration av hur makt och maktrelationer
kan skapas, och därmed även förändras, i interaktioner i organisationer.
Sammantaget visar dessa citat på konventionella, stereotypa konstruktioner av
makt och maktrelationer som baseras på sociala kategorier som kön och ålder, samt
hur maktrelationer även konstrueras utifrån position eller uppdrag i organisationer.
Flera av intervjupersonerna förklarar de interaktioner de beskriver som uttryck för
patriarkala mönster i konstruktioner av makt i relationer. Betydelsen av ålder och
kön i dessa konstruktioner beskrivs alltså som en viktig förklaring till varför de unga
ledarna möter motstånd när de använder ledar- eller chefspositionen för att skapa
förändring i organisationen.

Kreativ imitation
Jag tolkar de unga ledarnas berättelser som uttryck för att de både imiterar och ifråga
sätter konstruktioner av makt och maktrelationer i organisationer. Andra f orskare har
beskrivit hur unga medarbetare socialiseras in i kulturella mönster i organisationer
(Eriksson 2000), samt hur utvecklingen av den professionella identiteten sker genom
skapandet av provisional selves som förändras utifrån de reaktioner de möter i omgiv
ningen (Ibarra 1999). Utvecklingen av den professionella identiteten och av förhåll
ningssätt i interaktioner med andra aktörer i organisationen, kan även beskrivas som
en utveckling av existerande och nya delpersonligheter. Dessa skapas i interaktion
med omgivningen och de värderingar och reaktioner som uttrycks i dessa relationer
(Whitmore 2004). Jag tolkar det även som att de unga ledare jag har intervjuat
utvecklar sin ledaridentitet, och sina förhållningssätt i det egna ledarskapet, delvis
utifrån förebilder i organisationen. Eriksson-Zetterquist (2008) diskuterar också
konstruktioner av förebilder som en viktig del i unga medarbetares meningsskapande
i organisationer. Min tolkning belyser även en mer omedveten internalisering av
kulturella definitioner av makt och maktrelationer i organisationer genom imitation.
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Berättelserna illustrerar samtidigt hur mötet med sådana definitioner i praktiken i
organisationer kan skapa ett ifrågasättande och ett agerande för att förändra den
praktiken.
Jag beskriver den process där existerande normer inkluderas i det egna förhåll
ningssättet som en kreativ imitation. Det betyder att processen inkluderar både imi
tation av andra i utvecklingen av förhållningssätt i interaktioner och av professionella
identiteter, och kreativitet. I institutionell teori beskrivs hur konstruktioner av sociala
aktörer traderas kulturellt genom imitation (Scott 1995). Även utvecklingspsykologi
betonar imitation som en viktig process i inlärning och utvecklingen av mönster
som delpersonligheter och överlevnadsstrategier (Hardy 1987/1996). Enligt Whit
more (2004) och Hardy (1987/1996) överförs däremot inte mönster och agerande
oreflekterat i nya relationer. De betonar även det kreativa elementet i skapandet av
förhållningssätt och identiteter. Den kreativa dimensionen förklarar hur identiteter
och interaktioner kan förändras över tiden och speglar den process av ”trial and e rror”
och de förändringar som sker som ett resultat av ett medvetet experimenterande med
olika förhållningssätt i interaktionen med andra i organisationen.
Imitationsprocessen i utvecklingen av den professionella identiteten och av
förhållningssätt i arbetet består, enligt min tolkning, delvis av hur andra personer
i organisationen, chefer eller ledare, använder makt genom att uttrycka sin vilja i
relation till de unga ledarna. Utifrån min analys av hur de unga ledarna beskriver
uttryck av makt och vilja i interpersonella interaktioner, menar jag att det går att
se mönster i vissa av deras berättelser om hur egna chefer har agerat i relation till
dem och hur de själva beskriver att de agerar som chefer i relation till medarbetare.
Beskrivningarna kan tolkas som en process där imitation och kreativitet i agerande
och tolkningar interagerar i utvecklingen av den professionella identiteten som
ledare och de förhållningssätt till, och föreställningar om, makt i relation till andra
människor som detta medför.
Jag använder begreppet kreativ imitation för att beskriva hur intervjupersonerna
både imiterar andra chefers eller ledares förhållningssätt och utvecklar egna förhåll
ningssätt i interaktioner med medarbetare. Konstruktioner av makt i organisationer
kan därmed traderas eller återskapas genom en inlärning av de förhållningssätt i
interaktioner mellan chefer och medarbetare som uttrycks i organisationen. Det sker
också en kreativ utveckling av dessa konstruktioner och förhållningssätt utifrån vilket
agerande som värderas och accepteras, respektive ifrågasätts eller möter motstånd.
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Att arbeta i en organisation kan tolkas som ett deltagande i en socialiseringsprocess
där existerande konstruktioner av makt och maktrelationer i en organisation, kan
internaliseras i olika hög grad och skapa för-givet-tagna föreställningar om rättigheter
och skyldigheter i relation till andra aktörer i organisationen. När dessa rättigheter
och skyldigheter inte respekteras av andra personer i organisationen skapar det en
stark emotionell reaktion: till exempel ilska, frustration eller besvikelse.
Denna process sker alltså i interaktionen med omgivningen genom relationer med
andra människor. Den professionella identiteten utvecklas genom att gränser sätts
för vad som inkluderas, respektive vad som exkluderas, samt genom en anpassning
till och/eller ett ifrågasättande av existerande normer och kulturer i organisationer.
I denna process beskrivs interaktionen med omgivningen som en balansgång mel
lan personens upplevelse av att vara autentisk och öppen i uttryck och agerande,
respektive att agera mer taktiskt eller anpassat till de förväntningar som upplevs från
omgivningen. Utvecklingen sker också i relation till de reaktioner personen upplever
från omgivningen. Det kan handla om en anpassning utifrån vad som upplevs som
en bekräftelse av personen i den professionella identiteten och vad som upplevs som
ett ifrågasättande eller som motstånd. Ett uttryck för motstånd eller ifrågasättande är
användningen av projektiva identitetskonstruktioner, när andra personer, antingen
öppet till personen själv eller i andra sammanhang, projicerar etiketter som associeras
med negativa uttryck för en maktposition i organisationen (”organisationsbroiler”),
med en underordnad maktposition (”lilla flicka”), eller med ett störande eller utma
nande moment i maktordningen i organisationen (”enfant terrible”).
I min analys av de intervjuade männens berättelser hittar jag inte beskrivningar
av den typ av projektiva identitetskonstruktioner som kvinnorna talar om. Det kan
tolkas som ett uttryck för könsmärkta mönster i presentationen av den professionella
identiteten som ung ledare i intervjusituationen, där olika berättelser bedöms som
mer eller mindre samstämmiga med den bild som personerna vill skapa av sig själva
i intervjuerna. Det kan också tolkas som att männen inte upplever att de har mött
den typen av ifrågasättande och motstånd när de agerar som chefer eller ledare i
organisationen. Flera tolkningar är möjliga och det empiriska underlaget är begrän
sat. Jag ställde inga direkta frågor om intervjupersonen hade mött motstånd eller
ifrågasättande i sitt arbete som ledare, utan det var något som flera personer själva
berättade om för att beskriva sina erfarenheter som ledare eller chefer i arbetslivet.
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Analysen visar att unga ledare även ifrågasätter och arbetar för att förändra
existerande konstruktioner av makt och maktrelationer i organisationer. D

 eras
erfarenheter av att då hamna i skottlinjen, bli impopulära, eller få ta smällar, bekräftar
forskning som visar hur förändring av maktstrukturer möts av motstånd (Wahl et
al 2001). Det gäller i synnerhet när stereotypa könsmärkta mönster i maktrelationer
(patriarkala mönster baserade på kön och ålder) ifrågasätts och utmanas. Min analys
visar att skapandet av en professionell identitet som ledare sker i relation till r eaktioner
från omgivningen och i relation till intrapersonella konstruktioner av dominerande
delpersonligheter (som stabila mönster av egna förhållningssätt, värderingar och
handlingsmönster). Denna process tydliggörs när intervjupersonerna reflekterar över
de projektiva identitetskonstruktioner de möter i interaktioner, vilket jag tolkar som
ett uttryck för motstånd i organisationen. Den professionella identiteten skapas i den
relationella process som kan innehålla internalisering av, eller anpassning till, domi
nerande kulturella konstruktioner av makt i organisationer, samt ifrågasättande och
förändring av dessa maktkonstruktioner. En tolkning är att ett ifrågasättande sker
utifrån en konflikt mellan de konstruktioner av makt eller maktrelationer som de
unga ledarna möter i organisationer och de förhållningssätt och värderingar som har
utvecklats i tidigare relationer och som därmed utgör en stor del av den individuella
identiteten eller personligheten. En analys av dessa relationella processer kan därför
bidra till att förklara hur könsmärkta mönster i konstruktioner av professionella
identiteter och i konstruktioner av makt och maktrelationer i organisationer både
återskapas och förändras över tiden.

Gränsdragningar mellan privat och professionellt
Flera intervjupersoner berättar, enligt min tolkning, om hur en potentiell konflikt
uppstår mellan egna upplevelser eller känslor och vilka känslor eller upplevelser som
de anser kan uttryckas i presentationen av en professionell identitet som ledare i
interaktioner med medarbetare. Denna möjliga konflikt verkar hanteras genom att
delpersonligheter som till exempel upplever trötthet, osäkerhet, eller nedstämdhet
anses tillhöra den privata sfären medan de som uttrycker handlingskraft, kontroll
och ansvar tillhör den professionella. Det kan också skapa en konflikt när det gäller
gränsdragningar mellan det privata och det professionella. Går det att ha rollerna
chef och medarbetare och vara vänner samtidigt? Flera intervjupersoner säger att
den professionella sfären (organisationen eller arbetet) är överordnad den privata
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(hälsa, sömn, privata relationer). En förklaring till det kan vara att de vill framstå
som kompetenta ledare i intervjusituationen och därför betonar sin lojalitet med
organisationen. Medvetet eller omedvetet presenterar de sig själva som hängivna till,
och lojala med, sina chefsuppdrag och organisationer. Det kan också vara ett uttryck
för att föreställningen om chefskap som total hängivelse har internaliserats i hög
grad, vilket skapar en känslomässig identifikation med ledaruppdraget. Det kan leda
till en verklighetskonstruktion där arbetet som ledare går före både privata relationer
och den egna hälsan.
Enligt min tolkning beskriver två intervjupersoner, som arbetar som general
sekreterare i olika ungdomsförbund, hur de utvecklar gränser för det privata och
det professionella i interaktioner med medarbetare i syfte att stärka förtroendet
för dem som ledare i organisationen. De utvecklar förhållningssätt i interaktioner
utifrån de erfarenheter de gör i organisationen och de reaktioner de möter från
medarbetare. Som chef måste man alltid upprätthålla den professionella identiteten
förklarar de, annars kan medarbetare förlora det förtroende och den respekt som
är grunden för legitimiteten som överordnad i chefsrollen. De beskriver situationer
där de visat andra sidor av sig själva, där konsekvenserna upplevdes som negativa
på grund av medarbetarnas reaktioner. I analysen av identitetskonstruktioner och
narrativa konventioner beskriver jag en generalsekreterares berättelse om en fest som
medarbetare i organisationen arrangerade för henne, för att fira en privat händelse.
Hon fick senare höra negativa reaktioner från medarbetarna. De förklarade att de
inte uppskattade att se sin chef släppa kontrollen och vara en privatperson. Det
tolkar jag som att de förväntade sig att hon skulle upprätthålla sin professionella
image för att de projektioner av makt och ansvar som definierar rollen som ledare
annars blir svåra att upprätthålla.
Den här intervjupersonen beskriver hur hon anpassar sitt agerande utifrån de
reaktioner hon möter. Hon utvecklar presentationen av sin professionella identitet
genom att försöka hitta en balans mellan att vara sig själv, genom att vara öppen
och autentisk i uttryck av tankar och känslor, och presentera ett mer kontrollerat
känslomässigt uttryck i interaktioner som en del av den professionella identiteten
som chef. Den balansen anser hon är nödvändig för att behålla pondus och för
troende i maktrelationen till medarbetare. Hon förklarar vidare att medarbetare
märker när en chef inte är autentisk. Även en fasad som genomskådas kan skada
det förtroende från medarbetarna som hennes ledarskap, och legitimitet som chef,
bygger på. Som ledare förväntas hon samtidigt ha kontroll och visa handlingskraft
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och kompetens i hanteringen av svåra situationer. Därför kan hon som chef inte sitta
och älta problem utan att göra något åt situationen, säger hon. ”Man finns där för att
göra något aktivt.” Det gäller även om hon upplever ett problem som svårlöst eller
övermäktigt. Hon säger att hon har lärt sig att vara medveten om de signaler som
hennes agerande sänder till medarbetare i organisationen. Hon är medveten om hur
hennes uttalanden och agerande kan tolkas och reflekterar över vilka konsekvenser
det kan få i organisationen. Samtidigt försöker hon vara så öppen och autentisk som
möjligt i relation till medarbetare, för att klara balansgången, utan att bli, som hon
uttrycker det, ”ohämmat autentisk”.
Hon berättar om en chef hon har arbetat med i en annan organisation som inte
var tillräckligt autentisk för att presentationen av den professionella identiteten skulle
accepteras av medarbetarna. Då är det kanske bättre att uttrycka hur man mår än att
presentera en fasad som medarbetare ser igenom, reflekterar hon.
”Det är bättre att jag säger det än att jag försöker ha en fasad av att: ’Ja, men jag är
chef här och jag är så himla stark och blir aldrig trött’. För i många lägen så lyser det
igenom ändå. Då är det bättre att sätta ord på det, det är det jag menar. Att det här
är en speciell relation och man måste tänka på vad man säger. Men det betyder inte
att man inte ska säga någonting eller att man ska stänga om vem man är. För det är
ju det verktyg man har. Ledarskapsverktyget är ju den man är och den personlighet,
som man måste investera på något sätt och använda. Och folk är ju inte dumma på
något sätt. Man kan inte luras heller. Man måste förstå vem man själv är och använda
det på bästa möjliga sätt, men vara sann i det på något sätt. Vara så äkta som man
kan.”
Är man inte äkta ser människor igenom det och ledaren tappar ändå förtroendet,
förklarar hon. Det gör det svårare att få sina medarbetare att gå åt ett och samma håll,
och helst åt det håll hon tror på. Det kan finnas grupper som är så välfungerande
att de formerar sig själva trots en svag eller dålig ledare, men det är osannolikt i
praktiken, säger hon. Dessutom finns hon där som ledare för att göra något aktivt.
Balansgången mellan autenticitet och professionalitet kan dock vara svår att hitta.
”Det är ju gränsen mellan att vara sann och den man är och den riktigt jobbiga,
hemska personen som man är själv ibland privat. Den där dödströtta, superosäkra,
jättedeppiga, eller vad man nu är. Man kanske ska visa en del av den, men kanske
inte hela. Det måste man hitta andra forum för.”
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En man som är chef i en ideell organisation berättar om ett tillfälle när allt kokade
över känslomässigt och han var tvungen att prata med någon om sina upplevelser.
Han brukar alltid se till att han tar dessa diskussioner med människor utanför
organisationen, säger han. Men i det här fallet behövde han prata med någon på en
gång, vilket blev en medarbetare i organisationen. Det skapar inte en bra situation
och det är därför något han alltid försöker undvika, säger han. Jag tolkar det som
ett uttryck för ett liknande förhållningssätt och en liknande gränsdragning som att
inte vara ”ohämmat autentisk” i arbetet som ledare. Det kan man vara i den privata
sfären, inte i den professionella rollen som chef i organisationen. De verkar vara
eniga om var den gränsen går i teorin. Berättelser om praktiken visar dock att det
inte alltid är så lätt att sätta dessa gränser. Ett exempel är i svåra situationer när
känslorna tar över. Utsagorna från dessa intervjupersoner illustrerar därför både hur
känslomässiga upplevelser är en ständigt närvarande dimension i arbetet och hur
gränsdragningar mellan det som visas utåt i organisationen och inre upplevelser
utvecklas i en läroprocess i relation till de reaktioner de möter från omgivningen.
Känslor kan beskrivas som ett instrument för medvetandet. Därmed innehåller de
information om hur en person tolkar det som händer. Känslor konstrueras även
intersubjektivt i interaktioner och uttrycks utifrån kulturellt definierade normer och
konventioner. ’Fel’ känsla, uttryckt på ’fel’ sätt eller på ’fel’ plats kan få konsekvenser,
liksom det omvända. Känslomässiga uttryck kan därför även ses som en social och
moralisk valuta i organisationer (Fineman 2006a). Hur känslor döljs eller uttrycks
i interaktioner får konsekvenser, till exempel för den framgångsrika presentationen
av den professionella identiteten som chef eller ledare, utifrån hur uttryck av känslor
tolkas som makt respektive maktlöshet.
En person som arbetar som ordförande i en ideell organisation drar en gräns
mellan det professionella och det privata när hon pratar om den ledaridentitet hon
iklär sig på dagen och hur stor skillnaden kan vara mellan den och den privata
identitet hon har utanför arbetet. Relationen mellan dessa två identiteter varierar,
när det gäller i hur stor utsträckning de är samstämmiga, respektive när de ham
nar i konflikt med varandra. Jag tolkar hennes utsaga som en beskrivning av olika
identitetskonstruktioner eller delpersonligheter. Särskilt under en svår period när
organisationen hade stora ekonomiska svårigheter, upplevde hon en stor skillnad
mellan den person hon var som ordförande och de beslut hon fattade i den rollen,
och den privatperson som somnade i sin säng på kvällen. Som ordförande fattade
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hon beslut om stora ekonomiska neddragningar i verksamheten. Som privatperson
ville hon att unga människor som fått sitt första fasta arbete och tagit bostadslån
skulle ha en fortsatt anställning i organisationen. De två viljorna gick inte att förena,
förklarar hon. Att skapa en balans i organisationens ekonomi gick före hennes oro
för hur de som blev uppsagda skulle klara sig.
Flera av intervjupersonerna säger att det skapar en speciell relation till gruppen
att vara chef. Relationen skapar en viss distans och kräver medvetenhet om hur det
egna agerandet tolkas av andra. Samtidigt bygger relationen på förväntningar och
förtroende från alla parter. Dessa organisatoriskt definierade relationer bygger även
på personliga fasader och uttryck som förmedlas mer eller mindre medvetet, influerat
av personliga agendor, maktrelationer i organisationen, samt tidigare erfarenheter av
liknande situationer och relationer. Flera intervjupersoner reflekterar kring det sociala
spelet i arbetslivet, och dess outtalade normer och regler. De använder begreppen
människors fasader, masker och skal, för att beskriva det spelet i interaktioner. Två
intervjupersoner jämför sina erfarenheter med den arbetslivserfarenhet de har som
förskolelärare. De förklarar att det finns skillnader mellan att leda vuxna och att leda
barn, även om skillnaden är mindre än vad de tidigare trodde. Barn har ännu inte
lärt sig de sociala koder som gäller för exempelvis privata och professionella sfärer.
De presenterar inte masker eller fasader för omgivningen i samma utsträckning som
vuxna. Samtidigt menar de att arbetet att leda barn och vuxna har stora paralleller.
Det kan vara liknande konflikter som uppstår, även om scenen och kontexten är
en annan. De förklarar att den stora skillnaden är att från barn får de en direkt
och fullständigt autentisk feedback, medan det kan vara svårare att förstå vad som
verkligen händer och hur de ska agera i relationer med vuxna medarbetare eftersom
vuxna har lärt sig att presentera en fasad och att dölja sina känslor i interaktioner
i arbetet. Enligt dessa unga ledare vet inte vuxna alltid heller själva vad de känner
eller vad de behöver. Jag tolkar deras berättelser som en illustration av kulturella
normer för uttryck av känslor i sociala interaktioner. Barn gör inte gränsdragningar
på samma sätt som vuxna eftersom de inte har lärt sig dessa normer och regler så
tidigt. Detta utvecklas senare som en del av den sociala inlärningen av de kulturella
konstruktioner som definierar regler för bland annat vilka känslor som kan uttryckas
på vilket sätt och i vilket sammanhang, samt hur andra bör reagera på detta. Utveck
lingen av förhållningssätt i olika typer av interaktioner sker som en del av denna
socialiseringsprocess.
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Kärnerfarenheter och maktrelationer
Samband mellan konstruktioner av makt och upplevelser och uttryck av känslor i
interaktioner kan även analyseras med hjälp av begreppet kärnerfarenheter, som jag
beskriver i kapitel fyra. En intervjuperson reflekterar kring ett mönster som upprepas
i de två berättelser hon tar upp för att beskriva situationer där hon tycker att hon
misslyckades som ledare. Hon förklarar sitt agerande med att hon blev rädd och därför
handlingsförlamad i en konfrontativ konfliktsituation med verbalt starka personer.
Hon anser att hon misslyckades i sitt ledarskap eftersom rädsla, enligt hennes ideal,
inte ingår i konstruktionen av bra ledarskap. Att rädsla tas upp som ett vanligt tema
i berättelserna är därför intressant både utifrån ideal i ledarskapskonstruktioner och
utifrån betydelsen av känslor som instrument för medvetandet i interaktioner. Det är
även möjligt att tolka dessa två situationer som en emotionellt laddad kärnerfarenhet
(Whitmore 2004), vilket jag även kallar ett manuskript i det omedvetna. Den starka
emotionella laddning som uppstod i dessa konfliktsituationer skapade en handlings
förlamning, vilket även kan tolkas som ett uttryck för en överlevnadsstrategi som
utvecklats i tidigare konfliktsituationer. Den starka rädsla hon beskriver aktiverar
överlevnadsstrategier som hjälper henne att undvika en konfrontation genom att bli
tyst och inte agera. I det följande citatet beskriver hon händelsen:
”Det var ett personalmöte där det här kom upp och då är det igen lite som med den
stora konflikten som jag beskrev. Jag tycker inte om att vara i en konflikt med de här
väldigt välformulerade personerna, som går rakt på konflikten och inte tvekar. Det
är så annorlunda mot mig så jag blir, jag får ont i magen av det där och blir lite tyst
och… rädd, helt enkelt. Och det blir inte bra när man är rädd. Då är det bättre att
konfrontera rädslan och försöka säga vad… Men jag gömmer mig lite bakom någon i
gruppen. Att de ska säga vad de tycker. Jag ska inte tala om för gruppen vad vi tycker.
Men det behöver jag ju inte göra egentligen, det är inte det jag behöver göra. Utan jag
behöver tala om vad jag tycker och försöka hitta en väg i det där. Så det finns många
gemensamma nämnare i de där två situationerna egentligen… […] Just den frågan
hanterades ganska bra ändå, den landade inte så himla tokigt. Men i den situationen
så hade det gått att hantera det så mycket bättre.”
Hon förklarar att hon upplevde att hon hindrades av rädslan för konflikter i den här
situationen. Hon reflekterar kring det mönster hon ser i de två situationer som hon
upplever som svåra att hantera, där hon upplever att hon blir handlingsförlamad,
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tyst och rädd. Rädslan kan vara både en information om fara i nuet och en tidigare
känsla som aktiveras i iscensättningen av ett liknande drama som existerar som ett
manuskript i det omedvetna. Att uttrycka rädslan i den här situationen skulle kunna
uppfattas som både sårbarhet och underordning. Det kan tolkas som inkompatibelt
med konstruktionen av ledarskap som överordning i en maktrelation, vilket jag
diskuterar i kapitel nio. Hon avslutar berättelsen med att förklara att situationen
kunde ha hanterats på ett bättre sätt. Det är inte i enlighet med hennes ledarideal att
bli tyst och rädd i en konfliktsituation. Valet av förhållningssätt kan dock begränsas
av dominerande överlevnadsstrategier i en situation där rädslan tar över. Ett sätt att
skapa möjligheter för ett annat agerande är genom en interpersonell interaktion som
speglar kontakten mellan jaget och självet och som därmed bidrar till att rädslan
släpper greppet. Ett annat sätt är att använda en medvetenhet om de kärnerfaren
heter som iscensätts och om de överlevnadsstrategier som då tar över till att skapa
en identifiering med andra delar av personligheten utifrån en intrapersonell kontakt
mellan jaget och självet. Det möjliggör ett friare val av agerande och förhållningssätt
i interaktioner.

Användning av makt och uttryck av vilja
Hur makt konstrueras och används i relationer mellan människor kan även b elysas
genom att studera uttryck av individuell vilja. Viljan kan uttryckas på många sätt
i relationer: genom övertalning, hot, belöning och bestraffning, eller mer subtilt
genom själva innehållet i verklighetskonstruktioner och meningsskapande, som
skapandet av visioner, värderingar, mål, positioner, hierarkier, regler, belönings
system och bekräftelse. Betydelsen av rädsla i organisationer och överlevnadsstrategin
att ge upp sin vilja eller underordna sig i interpersonella interaktioner, framträder i
flera intervjuer. Det handlar om rädsla för konflikter och bråk, rädsla för att förlora
anseende, position eller arbete, och rädslan för obehagliga konsekvenser av att stå i
skottlinjen i organisationer.
Några intervjupersonen beskriver även de konflikter som skapas mellan olika
individuella viljor i organisationen, och de olika viljor som kan finnas represente
rade i den egna personligheten. Att ta ansvar för medarbetares välbefinnande kan
stå i konflikt med att ta ansvar för organisationens ekonomi. Intressekonflikter i
organisationen kan i vissa fall inte hanteras på ett sätt så att alla blir nöjda med
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resultatet. Sammantaget är det många viljor att hantera. Ett exempel på en konflikt
mellan viljan att ta ansvar för medarbetares livssituation och viljan att ta ansvar för
organisationens ekonomi illustrerades av ett citat i kapitel ett. Intervjupersonen
arbetar som ordförande i en ideell organisation. Hon berättar om en påfrestande tid i
organisationen när många medarbetare sades upp från sina arbeten. Beslutet att säga
upp medarbetare fattades utifrån hennes roll som ordförande och stod i konflikt med
vad hon som privatperson hade önskat. Det kan beskrivas som konflikt mellan två
delpersonligheter, vilket skapade starka känslor.
”Det är en väldigt jobbig sak att säga upp människor man jobbar precis vägg i vägg
med eller sitter i samma kontorslandskap som. Jag drömde såna här grejer som att
jag stoppade människor i kuvert och la dem i postlådor. Det är traumatiskt. Det är
unga människor som har sitt första fasta jobb. Det är människor som har tagit lån på
en lägenhet. Hur ska det gå?”
Den intrapersonella konflikten hanteras genom att den professionella rollen
och 
ansvaret som ordförande för en organisation med ekonomiska svårigheter
överordnades den privata sfären: enskilda människors villkor och välbefinnande.
En generalsekreterare i en ideell organisation förklarar att hanteringen av andra
människors vilja är en både svår och viktig uppgift som chef. Hon reflekterar sam
tidigt kring hur hon kan få dessa människor med starka och vitt skilda viljor att gå i
samma riktning. Hon frågar sig även om de behöver göra det.
”Sen så vill ju alla de här människorna väldigt, väldigt olika saker. Hur får man
ordning på det här? Hur får man dem och dra åt ett håll? Och behöver de dra åt ett
håll?”
Att få människor att arbeta mot ett gemensamt mål är en vedertagen uppgift för
chefer i många diskurser om organisering och ledarskap. Det är därför intressant
att hon ifrågasätter detta. De spretiga uttrycken av många människors individuella
vilja skapar samtidigt engagemang, energi och kreativitet i organisationen, förkla
rar hon. Att möta detta engagemang hos många unga människor är en stor del av
glädjen och meningen i hennes arbete, säger hon. Samtidigt representerar hon, som
chef, en överordnad vilja i relation till medarbetare och det skapar därför osäkerhet
i organisationen när hon inte tydliggör sin åsikt i en fråga eller tar ställning i en
konfliktsituation.
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Med detta avslutas kapitel åtta som har handlat om konstruktioner av makt
och maktrelationer i organisationer, samt uttryck av känslor som en del av dessa
konstruktioner. I det följande kapitlet kommer jag att utveckla analysen av de för
hållningssätt som intervjupersonerna tillskriver ledare i de svåra eller emotionellt
dramatiska situationer som de förväntas hantera. I den inledande analysen som pre
senteras i kapitel sju visar jag att en vanlig konstruktion av ledarskap i berättelserna
är som en protagonist som både har makten och ansvaret för att hantera kriser eller
konflikter i organisationen. Det synsättet har stora likheter med Frosts begrepp toxin
handling, (Frost 2003/2007). Frosts forskning inspirerade till en fördjupad analys av
de förhållningssätt ledare tillskrivs i dessa scenarier, samt hur olika konsekvenser av
dessa förhållningssätt förklarar det som händer i dessa situationer.
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9 Ledarskap som interaktion och handling i
svåra situationer
En av de dominerande beskrivningarna av ledarskap i de unga ledarnas berättel
ser handlar om att möta, och som ledare förväntas hantera, svåra eller prövande
situationer i organisationer, som kriser eller konflikter mellan människor. Jag visar
i den inledande, narrativa analysen att detta är en vanlig berättelse som används för
att illustrera både upplevt bra ledarskap och bristande ledarskap. Skillnaden mellan
bra och bristande ledarskap förklaras ofta utifrån hur väl ledaren som protagonist i
berättelsen lyckas med uppgiften att vända den upplevt negativa eller destruktiva
situationen och katalysera eller åstadkomma en förändring till det bättre. Flera av de
unga ledare jag har intervjuat i den här studien säger även att förmågan att hantera
och förändra upplevt destruktiva situationer, som kriser eller konflikter, är en viktig
förklaring till varför de erbjudits nya chefspositioner högre upp i den organisatoriska
hierarkin. I deras ögon har detta arbete gett både synlighet och erkännande i orga
nisationen. Samtidigt reflekterar de kring hur svårt och påfrestande det arbetet kan
vara. I det här kapitlet utvecklar jag analysen av de förhållningssätt de beskriver i dessa
situationer och de konsekvenser de menar att olika sätt att agera får i organisationen.
Jag har skapat tre kategorier för att beskriva de förhållningssätt som ledare till
skrivs i dessa scenarier. Den första är att inte se situationen eller händelsen, den
andra är att se men ignorera och den tredje är att se och agera eller reagera. I analysen
av den sistnämnda utvecklar jag tre underkategorier: a) att transformera och hela
situationen, b) att sätta gränser, samt c) att reagera under stress. Det sista står för
ett agerande som mer liknar en instinktiv reaktion, än ett reflekterat och medvetet
valt agerande. Avslutningsvis diskuterar jag möjliga samband mellan konstruktioner
av makt i interpersonella interaktioner, överlevnadsstrategier i maktrelationer och
skapandet av dessa emotionellt laddade scenarier i organisationer.
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Att inte se
Ett scenario som tas upp i intervjuerna är när ledaren inte ser eller uppfattar andras
känslomässiga reaktioner. En sådan episod utspelade sig i ett företag där intervju
personen var chef för en grupp som arbetade med ett stort projekt. När en av de
projektanställda skulle sluta efter några månader firades det som vanligt i organisa
tionen med tårta och tal.
”Vi satt och hade så där jättemysigt. Så fort någon slutar så är det alltid tårta, för de
är projektanställda, så de jobbar bara i några månader. Så då är det tårta och man
håller små tal om hur bra det har varit och sådär, och det tycker jag är jätteroligt.
Vi kan nästan sitta och gråta när någon slutar, för man blir så rörd. Och då var det
till exempel en tjej som skulle sluta och jag skulle säga någonting bra om henne, för
hon hade varit jätteduktig. Och då sa jag att det var jättebra att du tog dig an den
här [verksamheten]. Du har skött det jättebra och jag har känt mig jättetrygg sedan
du tog dig an det här. Och då var det som så, att det var en tjej på redaktionen som
hade haft hand om den [verksamheten] innan. Så att när jag sa till tjejen som slutade
att det var jätteskönt att du tog dig an det här, därför att det har fungerat jättebra.
Då gjorde jag en annan person ledsen fast jag inte fattade det. Så hon gick ut på
toaletten och grät. Men det fick inte jag höra förrän flera veckor senare, för jag hade
inte förstått att jag sårade henne genom att ge en annan person smicker. Eller inte
smicker, det var ju ärligt, men att ge en annan person positiv feedback. Och det fick
ju mig att vakna lite, när jag fick reda på det. Att hon hade blivit jätteledsen för det,
att vartenda ord är ju viktigt i hur man uttrycker sig.”
Jag undrar hur hon fick reda på vad som hade hänt och hon svarar:
”Jag tror att jag fick höra det när jag och den tjejen hade ett eget utvecklingssamtal
och satt lugnt ned och pratade. Då berättade hon det. Och jag sa ’Men gud, varför
sa du inte det på en gång? Hon sa då att ’Jag var så himla ledsen’, så hon bara satt på
toaletten och grät. Och jag märkte inte ens det.[…] Men jag förklarade för henne
som det var, att hon hade också skött det jättebra, men vi gjorde en liten omorganisa
tion så att hon fick lite andra arbetsuppgifter. Eller hon hade för mycket jobb och
hon fick fokusera mer på sitt arbete och slapp en del. Och det var jätteskönt att hon
slapp det, för att den andra tjejen fick göra det. Men om vi hade gjort tvärtom så
hade hon också gjort det jättebra. Så hon förstod ju det innerst inne, fast hon ändå
blev sårad när jag sa det.”
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Att inte se kan handla om känslor som döljs i interaktioner, när ett öppet uttryck
av dessa känslor kan bryta mot normer för emotionella uttryck i organisationer. Ett
autentiskt uttryck skulle därför kunna hota presentationen av en kompetent profes
sionell identitet. Det relaterar till min tidigare analys av gränsdragningar mellan det
privata och det professionella i presentationer av identiteten som ledare. Kulturella
normer som definierar vissa uttryck av känslor som samstämmiga respektive inte
samstämmiga med presentationen av en professionell identitet som ledare eller med
arbetare påverkar, enligt min tolkning, dessa gränsdragningar. Intervjupersonerna
ger också flera exempel på att de behåller vissa känslor för sig själva eftersom ett
alltför autentiskt och spontant uttryck kan skada bilden av dem som kompetenta
i sitt arbete. Det handlar om rädsla, smärta, sorg, sårbarhet och ilska som döljs i
interaktionen med andra. Jag analyserar samtidigt känslor som ett instrument för
medvetandet och ser därmed känslor som ett av flera verktyg i meningsskapande
och verklighetskonstruktioner. Valet mellan vad som inkluderas och uttrycks och
vad som exkluderas eller undertrycks får därför konsekvenser utifrån teorin att emo
tionell energi som undertrycks finns kvar i det omedvetna och påverkar perception,
meningsskapande och handling (Whitmore 2004).
Det kan också handla om att människor inte ser det som kan sägas vara mitt
framför ögonen på dem, på grund av egna blinda fläckar som hindrar seendet. Detta
kan bero på stress eller trötthet som försämrar perceptionsförmågan. Per tar upp
detta som ett orosmoment i arbetet i organisationen där orsaken är trötthet och
tidsbrist. Han ser inte längre signalerna utan helt plötsligt har en kris uppstått och
medarbetare mår dåligt. Det finns signaler långt tidigare, säger han, men när han är
trött och stressad missar han dem, vilket personalen vet om. De förmedlar därför
sin oro över att han arbetar för mycket eftersom han då blir en sämre chef, både i
sina egna och i medarbetarnas ögon. En chef i en ideell organisation beskriver det
tunnelseende som uppstår när hon är stressad och arbetar för mycket. Hon ser inte
längre helheten, inklusive hur medarbetare uppfattar det som händer i organisationen, vilket får negativa konsekvenser i det gemensamma arbetet, förklarar hon.
Ytterligare en förklaring till varför det kan vara svårt att se hur andra människor
uppfattar en situation, relaterar till konstruktionen av det individuellt omedvetna.
Kärnerfarenheter som associeras med känslor som har upplevts som ohanterliga, till
exempel en stark rädsla, och därför inte kunde integreras i det medvetna, kan bidra
till skapandet av blinda fläckar. Dessa kan utvecklas som ett försvar och hindrar
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s eendet. De kan därmed leda till att en person inte alls uppfattar, eller blir medveten
om, händelser eller situationer som påminner om den kärnerfarenhet som exklu
derats ur det egna medvetandet.

Att ignorera
Ett annat förhållningssätt som beskrivs av flera intervjuade ledare, är att medvetet
ignorera situationer i organisationen som uppfattas som konfliktfyllda eller svåra
att hantera. En intervjuperson talar om detta förhållningssätt som ett uttryck för
bristande ledarskap, vilket hon menar har tagit stora ekonomiska resurser i anspråk
i organisationen där hon arbetar som chef. Ytterligare två intervjupersoner beskriver
konflikter som ignorerades av ledaren när de berättar om egna erfarenheter av
bristande ledarskap. De drar även liknande slutsatser om konsekvenserna av detta.
En chef i en ideell organisation jämför de scenarier som utspelas när konflikter e ller
emotionellt svåra situationer ignoreras med ett sår som blir infekterat. Det blir bara
värre om det inte hanteras, förklarar hon. Hon menar att det kan orsaka stor skada i
organisationen om det får fortgå och inte hanteras på något sätt. En chef i en ideell
organisation beskriver ledarens förhållningssätt som ”strutsmetoden”. Jag analyserade
det begreppet som ett exempel på bristande ledarskap i kapitel sju. I det här avsnittet
presenteras hennes berättelse om när en svårhanterad konflikt uppstod i relation till
en ny medarbetare i organisationen, som ignorerades av ledningen.
”För några år sedan startade vi ett projekt och plockade in en person som var helt
extern, som kom utifrån, och inte hade [erfarenhet av verksamheten i organisationen]
och kom till [organisationens] kansli. Den här personen var väldigt olik oss andra
som jobbade där då, så det blev… På alla arbetsplatser utarbetas det ju naturligtvis
förr eller senare någon slags kodex omkring vad som är politiskt korrekt och inte.
[Organisationen] är ju ganska stram i vissa bemärkelser. Och den här personen kom
in och fattade inte, snappade inte upp den koden och pratade om helt andra saker än
vad vi brukade prata om… På ett helt annat sätt än vi brukade prata.
I början så försökte folk lite så där att få personen att vara med i gruppen och ta
upp samtalsämnen som man trodde skulle funka, men… det hände liksom aldrig
något. Det blev ju aldrig någon förändring. Och till slut så började man ignorera
istället. Hon fick prata, så var alla tysta, och sen så fortsatte man att prata. Och det
var så oerhört oschysst av alla oss som var med och jobbade då. Men framförallt så
var det ingen ledning som klev in och gjorde någonting. Man bara lät det hända.”
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Hon förklarar vidare vilka outtalade koder och regler den nya medarbetaren bröt
mot i sitt sätt att prata.
”Till exempel hur man pratar om manligt och kvinnligt. Alltså, det är en icke-fråga
på [organisationens] kansli. Man talar inte i termer av manligt och kvinnligt. Man
föds inte som en diskande kvinna som tar hand om barn och handlar och har
ansvar hemma, utan det är socialt förvärvade mönster och förväntningar och det är
sanningen på min arbetsplats. Och så är det naturligtvis inte överallt. Så den typen av
prat blev, män är från Mars och kvinnor är från Venus, eller vad det heter, alltså det
är ju inget som går hem.
I början så började folk ifrågasätta och bemöta, ’Varför?’, ’Hur då?’. Och kunde
dra igång med vår retorik och då blev hon tyst. Och kunde liksom inte förmå sig att
bemöta den typen av argument heller. Det var hon inte van vid… I slutändan blev
det så att när hon tog upp sina, alltså började prata om sådana här saker, så tystnade
de andra istället, så fick hon prata färdigt. Och sen fortsatte man prata om något
annat. Man bemötte det inte längre. Ja, så berättade hon det där, och så, ja, pratade
man om något viktigt igen. Och det är ju en oerhört vanlig och oerhört oacceptabel
form av utfrysning.[…] Det var naturligtvis oerhört svagt ledarskap, men också
oerhört svagt av alla medarbetare, naturligtvis.”
Ansvaret för att agera ligger både hos de berörda medarbetarna och hos personal
chefen i organisationen, förklarar hon. Idag är hon själv personalchef och säger att
hon helst vill undvika att hamna i en liknande situation. Uppstår den tror hon att
hon hade försökt skapa en organiserad samarbetsform av något slag och träffa den
utfrysta personen för samtal, istället för att ignorera situationen.
”Att inte bara låta det gå förbi, utan: ’Jag ser att det verkar vara så här, hur upplever
du det?’. ’När jag sitter här så känns det som att, när du säger saker så blir det så här,
hur tycker du?’ ’Och vad vill du att vi ska göra åt det?’ Att man inte själv bara agerar
utan att man också faktiskt frågar den personen det handlar om. ’Hur upplever du?
Vill du att jag ska gå in, eller vill du att vi ska göra något tillsammans, eller hur skulle
du vilja att vi gjorde det här så att det blir bra?’ Men det är naturligtvis jättesvårt.
Alltså att tvinga folk att leka med varandra som inte vill det. Det är svårt. […] Det
finns personkemi som inte är förenlig. Problemet är ju när en hel grupp står emot en
individ. Det är okej om det finns några enskilda individer som helst inte samarbetar
med varandra och så där på vardaglig basis. Så länge man kan bete sig som schyssta
medmänniskor och sitta med på fikat och vara trevliga mot varandra så att det inte

221

blir ett arbetsplatsproblem så är det väl okej. Men det är ju inte okej när det blir så
att en individ står utanför kollektivet. Då måste man göra någonting åt det. Och det
där är… det är ju mardrömmen som personalchef. Det är det man inte vill se, därför
att det är så svårt. Det är jättesvårt att hantera.”
Hon förklarar att det är personalchefens ansvar att se till att alla mår bra i organisa
tionen.
”Att alla känner att de är trygga och att de trivs och att de kan producera bra. Att de
får uppskattning för det de gör. Det kan ju bli konflikt mellan, vem ska må bra? Det
är ju inget drömläge, men… det kan ju naturligtvis uppstå. Och då får man hantera
det. Men viktigast är väl att man hanterar det på något vis. Att man inte bara låter
det gå obemärkt förbi. För det är så hemskt lätt och bara köra strutsmetoden och
den funkar ju oftast initialt, men sen brukar det bli väldigt tokigt. Förr eller senare
brister det ju.”
Att ignorera en situation och sopa problemet under mattan kan fungera till en
början, men förr eller senare brister det, enligt dessa personers erfarenhet av att
arbeta i organisationer. Den här berättelsen kan tolkas som ett uttryck för den
process Maitlis och Ozcelik (2004) beskriver där farozoner skapas runt vissa situa
tioner som därför undviks, vilket skapar en emotionellt volatil kontext för liknande
situationer i framtiden. De visar i sin studie hur det skapades ringar på vattnet i det de
kallar för toxiska beslutsprocesser, där chefer ignorerade medarbetarnas känslomässiga
reaktioner på kontroversiella beslut i organisationen. Att ignorera eller undertrycka
känslomässigt laddade upplevelser innebär inte att känslorna försvinner (Whitmore
2004). Intervjupersonens uttalande att det förr eller senare brister, kan tolkas som
ett uttryck för att dessa känslomässigt laddade upplevelser påverkar framtida inter
aktioner och verklighetskonstruktioner och de kommer därför så småningom upp
till ytan igen.
Den andra berättelsen jag tar upp för att illustrera det här förhållningssättet hand
lar även den om bristande ledarskap. Intervjupersonen arbetar som chef i ett företag
och berättar hur en mellanchef ignorerade en känd konflikt. Enligt intervjupersonen
abdikerade personen från sitt ansvar som chef: att konkurrera om resurser till sin
arbetsgrupp under en tid av stora ekonomiska nedskärningar i organisationen. Det
fanns sedan länge en konflikt mellan två av de enheter som mellanchefen hade
ansvaret för. Intervjupersonen förklarar att konflikten hade sin grund i personliga
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motsättningar. Den hade hanterats i organisationen genom att låta de två grupperna
arbeta med samma verksamhet och producera två likadana produkter, men helt
oberoende av varandra. Hon säger att det var en orimlig situation när nya sparkrav
tog kraft i organisationen. Hon åkte till regionen för att få en bild av verksamheten
och inriktningen för framtiden. Här följer hennes berättelse:
”Häromveckan var jag och pratade med de här två [verksamheterna] som satt vägg
i vägg. Det handlade om en personkonflikt som har fått pågå och chefen som var
ansvarig, han hade inte tagit itu med den här gruppen. Han hade smitit undan från
konflikten. Och när man är däruppe och pratar med dem så blir det uppenbart […]
att där har det inte varit problem med ekonomin, i alla fall inte som jag ser det. Det
har inte funnits några diskussioner om samarbete mellan [de två arbetsgrupperna].
Första gången som jag var på besök, så var jag där för att se vad de hade att visa
upp och för att lyssna. Så jag tog inte så många initiativ, utan jag sa bara att jag ville
träffa alla som jobbade, och jag vill berätta om vem jag är och om vad grunddragen
är som jag tänker för [organisationen]. Och jag vill höra hur de ser på det, vad de ser
för möjligheter och vad de ser för problem, och vad de uppfattar som kärnan. Det var
väldigt olika på olika platser, hur den som var ansvarig lokalt valde att lägga upp det.
Vem jag träffade, i vilken ordning och vad det var för frågor som togs upp. Och där
i [regionen] var det väldigt tydligt att han hade ingen tanke, utan alla som jobbade
där kunde anmäla sig hos honom om de ville träffa mig. Och alla fick lika mycket
tid. Han styrde inte, han hade inget grepp om det.
Sedan i slutet på dagen, han hade inte planerat in att vi skulle ses han och jag, och
jag hade sagt att jag vill träffa dig i början och jag vill träffa dig i slutet. Och i slutet på
dagen sa jag, apropå de [arbetsgrupperna] som är den största [verksamheten] vi har
där, det är de som får mest resurser. […] Då frågade jag honom hur han såg på det.
Och jag får inget svar fast han är deras chef. Han ska ju ansvara för att konkurrera
för dem om resurser och han hade ingen strategi, ingen tanke. De har många bra
idéer men någonstans så måste det kanaliseras genom honom. Det är han som måste
fånga upp. Han är en länk till dem, vad de har för kompetens… […] Sedan ville jag
träffa de här [arbetsgrupperna]. […] Jag sa att ’Du måste vara med på mötet för du
måste höra vad som sägs där. För vi ska ta upp om du har någon sorts tanke om vad
[verksamheten] ska vara och vad den ska innehålla och ta upp de ramar som jag har
tänkt och diskutera det’. Och sedan hade han inte tid att vara med på mötet. Och det
var uppenbart när jag träffade personalen också att det fanns gamla konflikter, som

223

man inte hade löst, utan bara ignorerat situationen. Där har jag redan från början
pratat med de ansvariga och sagt att det är ohållbart att vi har två [verksamheter] som
gör samma sak, som sitter vägg i vägg, men som aldrig pratar med varandra. […]
Jag berättade för dem som är chefer för de här platserna vad jag hade sett och
de bekräftade att det har varit en konflikt. Och jag har sagt att jag planerar att slå
ihop [verksamheterna] och att jag inte tycker att det är bra att göra så här längre.
Nu är det bara [en arbetsgrupp]. Innan dess har det varit en process med en dialog
med cheferna. Och jag har träffat de här [grupperna]. Så på det sättet har de varit
förberedda.”
Jag frågar vad hon fick för reaktioner på det beslutet och hon säger:
”Det blir alltid starka reaktioner. Först var det en ganska stark reaktion på många håll.
En slags chock, och sedan sorg. Och sedan någon sorts bearbetande och planering
för vad som ska komma efter det.”
Hennes berättelse om hur hon själv agerade som chef i den här situationen illustrerar
även det tredje förhållningssätt jag tar upp: att se, agera och reagera. Hon säger att
hon valde att starta en process för att förändra situationen genom att skapa en dialog
med berörda chefer och medarbetare och förbereda dem på en sammanslagning av
de två grupperna. De starka känslomässiga reaktioner hon beskriver kan vara en
förklaring till varför många beskriver att sådana situationer är svåra och påfrestande
att förhålla sig till och agera i. Jag kommer att diskutera hur dessa situationer kan bli
särskilt påfrestande om andras känslor och uppfattningar om en situation interna
liseras utifrån medberoende som överlevnadsstrategi. När den här chefen berättar om
sitt agerande pratar hon inte om den typen av internalisering, utan uttrycker tydliga
gränsdragningar i relation till medarbetare i företaget.
Den tredje berättelsen jag tar upp här handlar om konflikter och problem som
uppstår i en organisation där ansvaret för att agera tillskrivs styrelsen. Enligt intervjupersonen kan dessa situationer hanteras genom att föra en dialog med ett antal
personer i organisationen. Det kräver dock tid och kraft som ofta inte finns, menar
hon. När konflikten ignoreras blir resultatet att en liten konflikt istället förvärras och
påverkar en större del av organisationen och verksamheten än vad intervjupersonen
tror hade varit utfallet om konflikten hade hanterats i tid. Den här berättelsen anser
jag också belyser dynamiken i interpersonella interaktioner i organisationer där

224

en interaktion kan få konsekvenser i vidare cirklar, i både tid och rum, genom att
framtida interaktioner påverkas. Här följer en berättelse hämtad från en intervju med
en kvinna som arbetar som vice ordförande i en ideell organisation.
”Senast hade vi en [ledare] som är företrädare för [organisationen] inom en viss
[avdelning] som fullständigt har misskött [sitt arbete]. Trots att direktiven är så
tydliga de bara kan bli. […] Det är exempel på frågor som, när det blossar upp
någonting, när det händer något som inte blir så bra för [organisationen], då skjuts
det direkt upp till styrelsen. Och det är ju oftast frågor som med hyfsat enkla medel,
om man har tid och kraften att lägga på dialog med ett antal människor går att lösa.
Men när du inte har tiden då är risken att den här lilla, lilla grejen blir till en stor var
böld till slut. […] Den här svårigheten just att hitta balansen mellan ledningsfrågor
och hur du rensar ut de här frågorna på ett enkelt sätt.[…] Vem som gör vad för att
kunna lösa det på bästa sätt. Och det här tror jag är det svåraste för många, inte bara
inom [vår organisation]. Du har saker som blossar upp som är svåra frågor. Och jag
menar, det krävs ett mod från någon eller några att ständigt gå in i den här typen av
konflikter för du får ju mängder med skott på dig.”
Intervjupersonen säger att kommunikation och dialog är ett sätt att hantera en sådan
situation på ett konstruktivt sätt, men betonar att det kan ha sitt pris i organisationer.
Det som blossar upp är svåra frågor eftersom de involverar aktörer med olika intres
sen i organisationen. Hon menar att det krävs mod för att ständigt gå in i dessa
situationer eftersom den som gör det hamnar i skottlinjen i konflikten, vilket låter
som en obehaglig och potentiellt farlig plats att befinna sig på. Hon använder den
metaforen utifrån sina egna erfarenheter av liknande situationer i organisationer. Jag
tolkar hennes val av metafor som en illustration av hur både riskfyllt och hälsofarligt
det arbetet kan vara. Även Frost (2003/2007) illustrerar detta med begreppet toxin
handling, för att beskriva det riskfyllda elementet i den här typen av känslomässigt
påfrestande arbete i organisationer.

Att se, agera och reagera
När jag ber dem illustrera ledarskap de har en egen erfarenhet av, berättar alla intervju
personer i studien om hur de själva, eller personer som de arbetat med, har agerat och
reagerat i situationer som beskrivs som svåra att hantera. Utifrån intervjupersonernas
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berättelser har jag konstruerat tre kategorier för att beskriva dessa förhållningssätt.
Den första kategorin beskriver hur personen försöker hela och transformera kon
flikter eller andra upplevt emotionellt svåra situationer i organisationen. Den andra
kategorin beskriver hur personen förhåller sig i situationen genom att sätta gränser,
och den tredje kategorin beskriver hur personen reagerar under stress.
Att hela och transformera
Jag kallar ett av förhållningssätten att hela och transformera. Att hela och trans
formera handlar till exempel om att lösa konflikter i organisationen. Det reflekterar
hur intervjupersonerna själva beskriver sitt agerande. Den chef, som berättade om
strutsmetoden i avsnittet om att ignorera konflikter, förklarar att det ofta är svårt att
hitta en lösning som uppskattas av alla. Aktörerna i organisationen har olika intres
sen i en konfliktsituation. Hon definierar sin roll som både ansvaret och makten att
agera, vilket inkluderar makten att besluta om vems intressen som går först. Eftersom
hon upplever sådana beslut som svåra, är det en situation som hon helst inte vill
hamna i, förklarar hon.
En kvinna som arbetar som ordförande i en ideell organisation beskriver kon
flikter som sår i organisationen. Dessa sår har hon ansvar för att läka. Hon säger
dessutom att det är den viktigaste uppgiften hon har som ledare i organisationen.
I följande berättelse beskriver hon sina erfarenheter i arbetet som ordförande. Hon
förklarar sina erfarenheter som att de dels är en konsekvens av medlemmarnas och
medarbetarnas förväntningar och projektioner av ansvar. Dels en konsekvens av
könsmärkta stereotyper för rollen som ordförande i organisationen. Det leder till
att medarbetarna har andra förväntningar på henne som ordförande och tillskriver
hennes agerande en annan betydelse än om hon hade varit en av de ”tuffa killar”,
som hon menar har varit den rådande mallen för ordförande posten. Hon säger att
hon också agerar på ett annat sätt än tidigare ordföranden.

”Som tjej och ledare gör man ju på ett annat sätt. Man samlar ju fler runt sig och
man bondar ju mer med folk runt omkring sig.”
Hon skapar närmare och fler relationer med andra personer i styrelsen, förklarar
hon. Jag tolkar det som att hon konstruerar den relationella dimensionen i arbetet
som ett könsmärkt kvinnligt agerande. Den konstruktionen av ledarskap och av den
professionella identiteten som ledare tillskriver hon därför kvinnor i högre grad än
män. Hon förklarar att hon bryter mot normer i organisationen genom att utöva
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makt som ordförande eftersom det traditionellt sett har varit männens roll. Kvinnor
har tilldelats en stödjande position i arbetet med insamling av pengar.
”[Organisationen] är en väldigt manlig organisation. Tanterna jobbar och tanterna
samlar in pengar, men männen bestämmer.”
Hon är den första kvinna som har varit ordförande i organisationen på mycket lång
tid, säger hon.
Dessa uttalanden illustrerar hur hon ser på sin professionella identitet som ord
förande i organisationen. Jag tolkar det som att hon förklarar hur hennes agerande
i interaktioner tolkas av medarbetarna utifrån könsmärkta konstruktioner av både
ordföranderollen och förhållningssätt i interaktioner. Den tolkningen skiljer sig
från hur de uppfattar en man i samma position, säger hon. Hon analyserar själv det
relationella arbetet med att läka konflikter och se till att alla medarbetare mår bra,
som hon beskriver som sin viktigaste uppgift som ordförande på flera sätt. Dels som
ett könsmärkt kvinnligt arbete, som hon som kvinna menar att hon både förväntas
utföra och utför i högre utsträckning än de män som har varit ordförande. Dels hur
hennes agerande i organisationen både tolkas och därmed även skapas på ett a nnat
sätt, utifrån att hon är kvinna. Hon tror också att det är svårare att vara kvinna
och agera i svåra situationer eftersom medarbetare förväntar sig att hon ska vara
omhändertagande och ”vänlig”, det vill säga inte konfrontera eller driva en linje i
konfliktsituationer.
”Det var tuffare att vara tjej också tror jag. […] Därför att tjejer ska vara vänliga, ta
om hand. Om jag säger ifrån så att någon börjar gråta då är jag så grym, så grym.
Men om en kille säger någonting lika hårt så förväntas det av en tuff kille. Titta han
är handlingskraftig, medan man som tjej är elak och så. En tjej förväntas ta om hand.
Och jag tar också mer om hand. Jag kollade alltid att alla i styrelsen mådde bra, eller
såg som min viktigaste uppgift att se till att läka ihop väldigt många av de sår som
fanns i organisationen, de schismer som fanns. Det såg jag som en av mina viktigaste
uppgifter. Att få alla att må bra.”
En annan variant av förhållningssättet att se och agera illustreras i följande exempel.
En chef i en ideell organisation berättar om när han under en tid arbetade som
enhetschef inom en kommunal verksamhet. Han hamnade i en situation som han
upplevde var mycket svår att hantera. Den kunde förändras till det bättre tack vare
att hans chef agerade på ett konstruktivt sätt, förklarar han. Han beskriver den här
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händelsen som ett exempel på ett bra ledarskap. I det han beskriver som en kris
situation använde hans chef den makt hon hade att fatta beslut. Det skapade en
hanterbar situation ur något som han själv upplevde som både kaotiskt och knäck
ande. Han säger att det hjälpte honom att chefen både själv såg hur han mådde och
direkt skapade tid och utrymme för ett konstruktivt möte, där de gemensamt kunde
börja lösa de mest akuta problemen.
Jag tolkar det som att han utifrån den interaktion och den handling som ledar
skapet står för i den här berättelsen, fick hjälp att agera genom att den övermäktiga
situationen kunde förändras till en mer hanterbar situation. Citatet illustrerar
även den dynamik som beskrivs av Frost (2003/2007) som en interaktion utifrån
medkänsla i tre steg: att se vad som orsakar situationen, att bemöta den andra med
medkänsla och att agera för att åstadkomma en förändring. Detta leder, enligt Frost,
till återvunnen handlingskraft, bland annat genom att det bryter den upplevelse av
att vara isolerad eller ensam och utsatt som ofta drabbar människor i dessa situa
tioner. Även D
 utton (2003) uttrycker en likande tanke när hon beskriver en high
quality connection utifrån ett aktivt engagemang, ett ömsesidigt förtroende och en
ömsesidig respekt. Hon skriver att en interaktion som baseras på dessa kvaliteter
kan skapa bland annat livsenergi, handlingskraft och återvunnen självkänsla. Jag
tolkar hur intervjupersonen beskriver att hans chef såg att han inte mådde bra som
en illustration av det sambandet. Han lägger till att det var en ovanlig händelse,
eftersom hans chef vanligtvis kunde gå omkring med skygglappar. Det tolkar jag
som att han upplevde att chefen i de flesta fall inte såg liknande situationer, vilket
tillhör det förhållningssätt som jag diskuterade i inledningsvis: att inte se. I den
här situationen agerade hon dock direkt genom att skapa tid för att lösa problemet
tillsammans. Hon visade att hon fanns där som ett stöd och var delaktig, istället för
att säga att den typen av situationer har han som enhetschef ansvar för att hantera
ensam. Hans exempel visar på samband mellan konstruktioner av makt och känslor
i interaktioner. Intervjupersonen upplever att han inte är ensam i situationen, utan
han har en chef bakom sig som stöttar honom och han känner sig inte längre maktlös
i en situation som var honom övermäktig, eftersom hans chef ingriper och fattar
beslut som hon, till skillnad från honom, har makt att fatta i organisationen. Detta
gjorde det lättare att styra upp det mest akuta läget, förklarar han. Jag tolkar även
berättelsen som ett uttryck för att interaktionen hjälpte intervjupersonen att hantera
den överlevnadsreaktion, som den här krissituationen sannolikt aktiverade, genom
den kontakt och det andrum som skapades i mötet.
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”Den närmaste chefen jag hade i [organisationen] var väldigt bra. Ibland var hon lite
för… att hon gick med skygglappar. Men där fanns det där med att gå in och ge klara
instruktioner, ge klara besked när det var någonting… Och ett konkret exempel, det
var en eftermiddag när jag jobbade, när allting gick över styr. Jag hade inte koll på
någonting. Jag var i det närmaste knäckt och stötte på henne i korridoren utanför
mitt rum. Och hon såg på mig att det var någonting som var fel. Så hon frågade
hur det var och jag svarade väl någonting, att ’Allting är på väg att gå käpprätt åt
helvete, men annars är det okej’. Och då sa hon på en gång ’Kom in till mig om
en timme’. Och så gjorde jag det och så satte vi oss ned. Och hon gick då in och
hjälpte mig att styra upp situationen. Hon sa inte bara att ’Ja, men det där är ju ditt
ansvar. Det är det jag har anställt dig för.’ Utan hon insåg att den här situationen var
mig övermäktig. Och för att styra upp den så behövdes det beslut som jag inte var
behörig att ta. Och då drog hon sig inte för att gå in och fatta de besluten. Och då
underlättade det för mig att styra upp det mest akuta läget. Och då kände jag liksom
att jag inte var ensam i det här, utan jag hade en chef bakom mig som stöttade mig.”
En generalsekreterare i en ideell organisation tar upp sitt eget ledarskap som exempel
på bra ledarskap i organisationen. Hon illustrerar det med en berättelse om en svår
situation där hon agerade snabbt och konstruktivt, lyckades förändra en destruktiv
situation och skapa en bra arbetsmiljö för en medarbetare som inte mådde bra.
Jag har tagit upp hennes berättelse om bra ledarskap i den tidigare analysen och
sammanfattar därför det hon berättar här. Hon säger att hon är stolt över sitt eget
ledarskap, när hon direkt har kunnat hjälpa en person i organisationen som hade
en ohälsosam arbetsbelastning. Hon förklarar att hon åtgärdade både orsakerna till
den problematiska situationen och såg till att medarbetaren omedelbart fick den
hjälp han behövde. Hon beskriver ledarskapet som att prioritera och fatta beslut om
handling, samt interagera i relationer med andra. Hon säger även att interaktioner
med medarbetare i utvecklingssamtal där hon upplever att hon har lyckats stärka
någons självförtroende är exempel på bra ledarskap i praktiken. Det har även lett till
att dessa medarbetare blivit mycket bättre på jobbet. ”Då handlar det ju mycket om
att lyssna på vad de säger, och att se dem.” Berättelsen illustrerar konstruktionen av
ett bra ledarskap som att se och agera i svåra situationer. Jag tycker också att hennes
beskrivning av hur hon agerar illustrerar förhållningssättet att hela och transformera,
eftersom hennes berättelse handlar om när hon har lyckats förändra svåra situationer
till det bättre. Hon pratar om sin erfarenhet av dessa interaktioner och de resultat
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hon har uppnått på ett sätt som stämmer väl överens med Duttons (2003) teorier
om betydelsen av interaktioner i organisationer för känslor, livsenergi och hand
lingskraft. Intervjupersonen förklarar att en interaktion där hon lyckas spegla och
bekräfta andras värde och kompetens leder till mer livsenergi och handlingskraft för
båda parter i interaktionen. Det hjälper även medarbetare att klara av arbetsuppgifter
de inte trodde att de skulle klara eller tyckte var svåra tidigare, säger hon. Jag menar
att detta illustrerar hennes konstruktion av ett bra ledarskap som en konstruktiv
interaktion utifrån att se andra och spegla deras värde och kompetens, vilket skapar
glädje, energi och handlingskraft i organisationen. Det kan ses som uttryck för ett
aktivt engagemang och en interaktion som utgår från respekt och förtroende.
Att sätta gränser
Jag har valt att skapa en egen kategori inom förhållningssättet att se, agera och
reagera, som jag kallar för att sätta gränser. Jag menar att det tydliggör ett förhåll
ningssätt i interaktion och handling i svåra situationer som till viss del har en annan
utgångspunkt än intentionen att hela och transformera, även om de liknar varandra.
Jag illustrerar det här förhållningssättet med följande berättelse. En högt uppsatt
chef i ett företag berättar om sitt tidigare arbete som enhetschef i företaget. När hon
blev tillfrågad att ta uppdraget som chef var enheten redan ökänd i företaget som en
svår grupp att leda, säger hon. Resultaten av hennes arbete som chef för enheten är
en förklaring till att hon blev erbjuden en hög chefsposition i företaget. Hon inleder
berättelsen med att beskriva situationen när hon tillträdde som chef.

”Det var en väldigt krånglig grupp som jag var chef för då, som var ökänd. De fem
chefer som hade haft jobbet innan mig, de hade suttit kortare tid än ett år. Och det
hade berott på olika saker. I ett fall hade man försökt stabilisera det genom att plocka
in en person som man visste skulle gå över till ett annat jobb om ett halvår. Men de
andra slutade inte frivilligt. Jag hade ganska mycket samtal med några av dem som
hade jobbat innan mig om vad som var problemen, och vad som inte var problemen,
och det fanns en del personer där som kunde äta ens tid och kraft och energi. Men
jag bestämde mig för att, det var ungefär tjugofem personer i gruppen, och var och
en skulle få en tjugofemtedel av min tid. Och det sa jag också. Det satte jag som
villkor. De här personerna har jobbat här i tjugofem år och det ska väldigt mycket
till för att det ska vända, och jag ska göra vad jag kan, men jag tänker bara ägna en
tjugofemtedel av min tid åt det. […] Och det finns jättebra personer också i den här
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gruppen, som har stor potential framåt och jag tror att det var en bra väg. Det var
vissa människor i gruppen som var vana att få ta hur mycket tid som helst och nu
fick de inte det. Det var en anledning. Jag var där i två år tills jag fick frågan om det
här jobbet. […]
Jag tror att en anledning var att jag hade hanterat den gruppen, att det fungerade
bättre och bättre och de samarbetade mer. Och ekonomin gick också bättre. Det
var det som var så absurt, att det fanns inte… All övertid måste nu gå via chefen.
De satte upp övertid utan att chefen visste det. Så att det gick ganska snabbt. Det
fanns en administratör som [i vissa perioder] då hade hon alltid arbetat från åtta på
morgonen till 24 och så hade hon skrivit upp övertid, varje dag under flera veckors
tid. Och jag sa till henne att jag inte går med på det, för jag tycker inte att du ska
jobba så här. Det är inte bra för dig. Hon fick välja mellan att jobba kvällar [och
dagtid] och hon fick identifiera vad hon gör och vilken tid hon måste vara där. Vilka
arbetsuppgifter som kan lyftas över på någon annan. Det var en del sådana saker. Så
det kan ha varit en bakgrund.”
Hon säger att hennes arbete som chef och den förändring som uppnåddes är en
förklaring till att hon har rekryterats till en hög chefsposition i ett stort företag. Den
här berättelsen skulle därför kunna belysa hur den här typen av arbete synliggörs och
belönas i vissa organisationer. Att hon gjorde stora förändringar i enhetens ekonomi
kan också ha varit ett viktigt sätt att synliggöra de förändringar hon tog initiativ till.
Förhållningssättet att sätta gränser illustreras av hur hon uttalar inför gruppen att
det finns en gräns för hennes tid och engagemang när det gäller var och en, det finns
gränser för medarbetarnas arbetsbelastning, samt att all övertid måste godkännas
av chefen. Hon talar även om att sätta gränser i interaktioner med medarbetare lite
längre fram i berättelsen. Hon beskriver hur en av hennes tidigare chefer agerade
när det uppstod ett akut problem i verksamheten under en helg. Berättelsen är även
intressant utifrån min tidigare analys av kreativ imitation som en viktig konstruk
tionsprocess i utvecklingen av förhållningssätt och agerande som chef och ledare.
Hennes eget förhållningssätt i relation till medarbetare har vissa likheter med hur
hon beskriver att hennes egen chef har agerat i svåra situationer i företaget.
”En av mina tidigare chefer, han var chef för [en enhet i företaget]. Där fanns det en
person som sedan länge, en person som hade varit, jag vet inte så mycket om hans
personliga historia, men jag vet hur det yttrade sig utåt. Han var extremt otrevlig
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mot sina arbetskamrater och hade verkligen regerat en grupp, som han helt hade
dominerat. Och en god vän till mig som delvis var chef för den gruppen, hon sa att
hon till slut hade blivit som en alkoholisthustru i bemärkelsen att hon tolererade
en massa saker som hon aldrig skulle tolerera från någon annan. Och det här tilläts fortsätta. Men ganska snart efter att min gamla chef då hade börjat så blev det
en akut situation en helg. Och det var en person som var [hans arbete] som hade
lämnat in [material till en verksamhet] och den personen som skulle [använda det
här materialet] frågade, det är en äldre person, ställde en fråga om materialet till den
här personen. En helt vanlig, relevant fråga.”
Hon berättar att den person som hade lämnat in materialet svarade med ett raseri
utbrott.
”Sådana här saker hade kunnat passera tidigare, men i det här fallet var det så att han
som skulle sköta själva [produktionen], han är inte jättestark. Så att han bröt ihop
och bara gick och någon annan var tvungen att hoppa in med kort varsel och köra
[produktionen]. Och då gick chefen in och lyfte bort den här personen omedelbart
och frågan hamnade hos personalavdelningen och företagshälsovården. Han fick
träffa en terapeut och blev bortlyft från [enheten] i ett halvårs tid. Han fick utbild
ning, för att han hade en väldigt relevant arbetsuppgift, men han var också tvungen
att gå i samtal och ha ständiga möten med sin chef. Det finns också kopplingar till
den situation där jag är nu, där det har funnits väldigt mycket sådana gamla saker att
ta tag i. Att gå in snabbt och ta tag i en sak som gick över gränsen, och han gjorde det
på ett tydligt sätt. Det var inte alls okontroversiellt. Det här var en person som hade
ett väldigt starkt stöd. Men han lyckades göra det på ett sätt också, utan att alltför
mycket hänga ut honom. Så det blev ändå begripligt vad det var som hade hänt. Dels
handlar det om en kollega, och så var det också en fråga om att han agerat på ett sätt
som hade äventyrat [produktionen], att det kunde [ha stoppat hela verksamheten].”
Jag ber henne förklara närmare vad som var bra i ledarskapet i den här situationen.
”Dels fanns det ju akut i den som var ansvarig för den dagens [produktion], som
reagerade direkt och löste det akuta att det kunde ha blivit [ett stopp i hela produk
tionen], och fångade upp de här personerna och hade det första samtalet med [den
person det gällde] och kontaktade sin chef. Men sen var det också chefen som faktiskt
gick in och gjorde något på längre sikt. Det handlar inte bara om att lösa situationen
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just då, utan också på längre sikt. Han försökte gå tillbaka till roten av vad som var
problematiskt. Och att han lät det vara en process medan de redde ut det.”
Medarbetaren kom senare tillbaka till arbetsgruppen och agerade annorlunda,
berättar hon. Flera intervjupersoner talar om agerandet som ledare eller chef utifrån
beskrivningen av akuta problem som dels behöver lösas direkt, dels att orsakerna
till problemen behöver åtgärdas. Det senare beskrivs som ett mer långsiktigt arbete.
Gränsdragningarna i citatet tolkar jag som att ett agerande (raseriutbrott i relation till
kollegor och liknande) som hade tolererats tidigare, inte accepterades och personen
blev bortlyft från enheten en tid. En person i produktionen satte en gräns för vad han
tolererade. I berättelsen konstrueras det som att den personen inte var emotionellt
stark, utan bröt ihop och därför lämnade arbetsplatsen omedelbart. I företagets verk
samhet blir konsekvenserna tydliga eftersom hela produktionen därmed stannar av.
Ett totalt produktionsstopp konstrueras som ett allvarligt misslyckande i företaget.
En tolkning är därför att den problematiska situation som tidigare hade tolererats då
blev tillräckligt synlig och konsekvenserna tillräckligt allvarliga för att chefen skulle
agera. Att människor tidigare utsatts för verbala angrepp och de destruktiva effekter
det sannolikt skapat, hade fram till den här tidpunkten tolererats. En tidigare chef
för enheten jämförde sitt agerande med en anhörigs relation till en alkoholist. Detta
kan belysa en aspekt av överlevnadsstrategier som skapas i maktrelationer, vilka kan
reproduceras i organisationer. Begreppet medberoende har utvecklats inom psyko
login för att beskriva överlevnadsstrategier i den här typen av situationer (Beattie
2008). Jag kommer att använda begreppet i en vidare betydelse för att problema
tisera hur överlevnadsstrategier som skapas i hierarkiska maktrelationer även kan
bilda förhållningssätt som bidrar till att återskapa sådana maktrelationer i framtida
interaktioner.
Att reagera under stress
Ett ytterligare förhållningssätt som jag har definierat som en egen kategori är att
reagera under stress. Detta agerande baseras mer på en emotionell reaktion än på
ett medvetet valt agerande. Stress, rädsla och trötthet kan aktivera reaktioner som
grundar sig i överlevnadspersonligheten och i de mönster som har utvecklats uti
från tidigare erfarenheter av liknande situationer. I det här förhållningssättet kan
kärnerfarenheter ha en stor betydelse som manuskript i det omedvetna, eftersom de
kan aktiveras och iscensättas i dessa interaktioner. När detta sker skapas ofta starka
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känslomässiga reaktioner och inlärda reaktionsmönster och överlevnadsstrategier i
liknande situationer kan aktiveras. Följande berättelse beskriver ett scenario där den
emotionella reaktionen tar över kontrollen. En ordförande i en ideell organisation
berättar om en händelse som utspelade sig vid ett styrelsemöte. Hon inleder med
att förklara bakgrunden till den situation som uppstår och förklarar att det har varit
ett tufft år i organisationen med ekonomiska problem, uppsägningar och en hög
arbetsbelastning för henne personligen.
”Mitt senaste år där, sista året var ett väldigt tufft år, för vi sade upp mycket personal
och det var ju mitt beslut. Även om inte jag är direkt personalansvarig så sa jag
krasst… Vi hade en diskussion om vi ska dra över ekonomiskt. Vi skulle ha kunnat
låna, till exempel av [Moderorganisationen]. ’Nej, det ska inte vi göra’, sa jag. Det
ska vara som det ska vara. Det ska vara i balans. Och när jag bestämmer det, eller
driver den linjen, så håller ju folk med så klart. Och då har jag ju indirekt sagt att [ett
antal] personer ska gå. Fast sedan säger jag, och det vet jag ju att det är så, jag menar
sedan är det upp till generalsekreteraren att lösa problemet. Fast jag vet ju vilken väg
generalsekreteraren måste ta. Och jag kunde ha valt att driva en annan linje och att
generalsekreteraren inte hade behövt säga upp så många människor. Då hade de fått
säga upp fler människor senare istället, så det är ingen lösning. Men i alla fall, det var
ett väldigt tufft år på många sätt.
Och då ifrågasatte jag väldigt mycket. Hur kunde vi ha fått så pass dålig eko
nomi som vi fick? Hur mycket av det var mitt fel? Så tänker man ju. Hur mycket
är strategiska feltänk som jag står för? Eller vad är fel från tidigare? Och vad tar vi
för beslut som kan göra att någon annan senare hamnar i samma knipa? Mycket
ifrågasättande. […] Så sista året var det väldigt mycket ifrågasättande av varför det
har blivit som det har blivit. Allt var ju så klart inte mitt fel, men vissa grejer är ju
självklart så att det är missbedömningar på vägen. Så det var en del av det. Sen tyckte
jag att förbundsstyrelsen var så himla osjälvständig och det måste de ju vara på grund
av någon ledarmiss. En bra grupp är inte så där osjälvständig. Och det måste ju vara
ett ledarskapsfel att det blir så. Och jag kunde inte alltid se, ibland såg jag ju klara
missar vi hade gjort, men...
Så var det en gång, ganska precis innan jag skulle avgå. Alla visste att jag var väldigt
trött, och väldigt irriterad för att jag var så trött. Men vi hade också diskuterat hundra
gånger, varför fungerar inte den här styrelsen? För jag tog upp det gång på gång:
’Varför funkar inte den här gruppen? Vad gör ni för fel och vad gör jag för fel? Vi
måste prata om det, för att det här ska funka’. Egentligen tror jag inte att det här var
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en grupp som funkade så hemskt mycket sämre än andra styrelser, men som vanligt
när man pratar om det så tror folk att det är ett större problem än vad det kanske är.
Men i alla fall så var vi på en pizzeria och skulle handla lunch och de var så himla
snurriga. ’Men jag kanske ska ha en sådan här pizza, eller ska jag ha en sån här pizza,
ska jag göra så här eller…’ Och så har vi någon regel för hur mycket pengar man får
handla lunch för, så här mycket pengar. Vill man ha mer än så, så får man lägga till
det själv. ’[Hennes namn] kan jag handla en läsk också eller funkar inte det? Vadå
och hur ska det vara.’ De här reglerna har vi bestämt tillsammans liksom… och jag
fick spel på pizzerian. ’Men vad i helvete! Det kan inte vara så att jag ska hjälpa dig
att välja pizza! Det är inte möjligt! Om du vill dricka Coca Cola eller inte, jag skiter
i det! Du får fan bestämma det själv! Köp era djävla pizzor, beställ pizzorna och gå
härifrån så väntar jag på att de kommer. Jag bär dem själv, bara ni försvinner! Jag vill
inte se er!’ Jag fick sådant här frispel verkligen. Och bara dra, liksom. Beställ pizzorna
och gå härifrån och jag verkligen skrek.
Och det var ju mycket folk på den här pizzerian, det var en stor, där folk sitter och
äter (skrattar). Och det blev helt tyst på hela pizzerian, men framför allt i den här
väldigt tjattriga styrelsen. Det här är tuffa människor, med höga förtroendeposter på
olika sätt. Det blev helt tyst och de sa bara ’Okej’. Ingen tog något att dricka, alla
beställde sina pizzor och drog, och sedan gick de till Pressbyrån och köpte drickor till
alla. Och då gick han som jobbade i pizzerian fram till mig och sa ’Du mår inte så
bra idag, va?’ Och jag har ätit där förr så han kände igen mig. Nej, jag mår verkligen
inte bra, för då skulle jag inte göra så. Och sen kom en av killarna och bar hälften
av pizzorna. Och det var tur för det var en djävla trave, det var ju ändå tio stycken.
Men då var jag väldigt så här. Vad har jag gjort med de här människorna? De kan
inte bestämma vad de ska äta. Det här är helt sänkt alltihop. Så jag var väldigt, väldigt
trött på mig själv och trött på situationen och väldigt självkritisk när jag slutade. Att
det var fel, det hade gått fel och jag kunde inte ta på varför. Nu vet jag att vissa delar
var att jag jobbade för mycket helt enkelt. Om man inte sover får man inte distans.
Det låg också i det här manligt, kvinnligt – mamma ta hand om mig. Det ligger i
det. Ingen hade förväntat sig att min företrädare, tuffa killen, skulle engagera sig i
deras pizzor. Han hade aldrig gett dem möjligheten att förvänta sig det. Men de hade
heller aldrig ställt de typerna av krav på honom. Jag hade ju ändå hjälpt dem att bli
någon slags fårskock liksom.”
Intervjupersonen drar slutsatsen att något gått snett då styrelsen i hennes ögon inte
fungerar väl som grupp och som styrelse med ansvar för arbetet i organisationen.
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Hon vet inte vad som har gått fel, säger hon, men menar samtidigt att eftersom
ledaren är ansvarig för hur gruppens medlemmar fungerar tillsammans i arbetet
så måste det röra sig om en ledarmiss från hennes sida. Samtidigt kvalificerar hon
den slutsatsen med att hon arbetade för mycket och sov för lite under ett tufft år i
organisationen med stora ekonomiska nedskärningar, vilket till slut ledde till den
situation och händelse hon berättar om, när hon exploderade och reagerade med
starkt uttryckt ilska och frustration inför styrelsen.

Överlevnadsstrategier i maktrelationer
Den berättelse som citeras i det föregående avsnittet illustrerar hur maktrelationen i
ledarskapet kan skapa ett beroende i relationen mellan ledare och medarbetare. Den
ordförande som berättar om händelsen säger att hon har lärt sig att låta andra ta ansvar
för sig själva och sitt arbete: att inte vara perfektionist och inte heller själv åtgärda
det arbete som hon tycker är bristfälligt utfört. Hon säger också att det beroende
som skapades även handlade om könsmärkta stereotyper i identitetskonstruktioner
i maktrelationer. Det skapar de förväntningar som är en förutsättning för att dessa
interaktioner utspelar sig på det sätt hon beskriver. Det är samma intervjuperson som
säger att det hon ser som en av sina viktigaste uppgifter som ledare är att se till att alla
mår bra och att gamla konflikter och sår i organisationen läks.
Som jag diskuterar tidigare i det här kapitlet, menar hon även att det skapas
förväntningar på henne i relationen till medarbetare, vilka inte skapas i relation till
en man som är ordförande. Jag tolkar hennes förklaring som att den könsmärkta
konstruktionen av en maktrelation innebär att de mönster som skapas i interaktioner
baseras på relationen mellan en förälder och ett barn. Här beskriver hon det som att
hon har tilldelats en mamma-roll i gruppen, utifrån att hon är den som förväntas
ta ansvar för andra. Det kan beskrivas som en av de tidiga maktrelationer där starka
emotionella mönster för interaktion skapas (Whitmore 2004). Hon säger också att
det skapades en obalans i hennes relation till övriga styrelseledamöter. De var upp
till tio år yngre än henne och de hade därför betydligt kortare erfarenhet av livet som
vuxen. Det bidrog till skapandet av ett beroende, förklarar hon, där hon upplevde att
hon förväntades ta ansvar för allt och alla. Hon säger att hon har blivit mer medveten
om hur dessa mönster kan skapas i interaktioner. Ett exempel på vad hon har lärt sig
är att idag skulle hon inte rädda människor från att göra misstag på samma sätt som
hon gjorde då. En del i det är att inte låta hennes egen perfektionism ta överhanden,
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utan vara nöjd när ett arbete är tillräckligt bra. Den perfektionistiska hållningen har
hon inte när det gäller mycket annat i livet, förklarar hon, utan den verkar bli särskilt
dominerande i rollen som ordförande. Ett skäl till det, som hon reflekterar kring, är
att det krävs mod att inte gå in och styra upp allt själv. Jag tolkar hennes utsaga om
att delegera istället för att göra allt själv som att det handlar om att släppa kontrollen.
”Att delegera är ju att ha is i magen. Och många gånger att ha ett helt isberg i magen.
Det kanske inte går så bra. Jag finns här, ni får be om hjälp.”
För att analysera berättelsen och de interaktioner som beskrivs ur ett psykologiskt
perspektiv tolkar jag hennes berättelse utifrån olika delpersonligheter. Det är viktigt
att betona att det är en teoretisk analys för att beskriva hur delpersonligheter och
överlevnadsstrategier kan interagera i skapandet av förhållningssätt i maktrelationer.
Det är inte en analys av hur intervjupersonen känner och agerar i olika situationer.
Det har jag inte studerat. Däremot kan en sådan tolkning belysa samband mellan
konstruktioner av ledarskap, makt och känslor i interaktioner. Utifrån hennes berät
telse om vad som hände och varför skapar jag två delpersonligheter: räddaren och
perfektionisten. Dessa kan utvecklas som överlevnadsstrategier och interagerar med
varandra som delar av överlevnadspersonligheten. Genom att vara perfektionist i
arbetet och det hon kallar att rädda andra från att misslyckas, det vill säga att göra
deras arbete åt dem, säkerställs kontrollen över resultatet i arbetet. Hon förklarar
också att hon som ledare tillskrivs ansvaret för både framgångar och misslyckanden
i verksamheten, oavsett om hon har kunnat påverka dem eller inte. Det kan tolkas
som att dessa projektioner påverkar självkänslan positivt när det går bra och negativt
när det går mindre bra. När hon direkt eller indirekt upplever att hon utvärderas som
ledare i organisationen, kan man säga att både hennes ledaridentitet och känsla av
värde står på spel. Att utvärderas på detta sätt kan aktivera överlevnadsstrategier som
räddaren och perfektionisten. Känslan av att ha kontroll över händelseutvecklingen
och verksamhetens resultat kan skapa trygghet. Samtidigt leder det till en orimlig
arbetsbelastning att göra allt och vara överallt. Hon säger att hennes reaktion under
styrelsens lunch delvis kunde förklaras av en alltför hög arbetsbelastning och för lite
sömn under en lång tid.
Hon förklarar att hon agerar enligt devisen att tillräckligt bra räcker i andra
situationer, utanför arbetet som ordförande. Det kan tolkas som att delpersonlig
heterna perfektionisten och räddaren inte dominerar i andra sammanhang. I rollen
som ledare där hon upplever att hon får stå till svars för allt som händer, oavsett
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om hon har varit med och påverkat det eller inte, fungerar dock inte den devisen
och hållningen att andra får bära ansvaret för sina egna misstag. Eftersom hon ses
som ansvarig för resultatet kan det tolkas som att det skapar en rädsla för att släppa
kontrollen över verksamheten till andra. Rädslan är en känsla som kan ses som ett
instrument och ett signalsystem för medvetandet. Att inte låta rädslan styra och
att därmed inte falla tillbaka i överlevnadsstrategier som att rädda och att vara per
fektionist kräver mod. Det är en möjlig tolkning av hennes förklaring att delegera
ansvaret för arbetet till medarbetare kräver is i magen, och ibland ett helt isberg.
Det tolkar jag som ett uttryck för att det skapar rädsla att välja ett annat agerande
än dominerande mönster i överlevnadspersonligheten. Genom att inte göra arbetet
själv, utan delegera det till medarbetare, innebär att hon tillskriver dem ansvaret för
arbetet. Det skapar en mer rimlig arbetsbelastning i ledarrollen och mer jämlika
maktrelationer till medarbetare där de agerar mer självständigt. Samtidigt är hon,
enligt hennes beskrivning av förväntningarna på ordföranden i organisationen,
ansvarig för resultatet av arbetet. Idag skulle hon agera på ett annat sätt än tidigare,
säger hon. Ett hinder för detta skulle kunna vara den ledarskapskonstruktion där hon
tillskrivs det övergripande ansvaret för organisationen. En analys av samband mellan
känslor som instrument för medvetandet och dominerande delpersonligheter som
överlevnadsstrategier i maktrelationer, visar hur de kan interagera och iscensättas
i de relationer och interaktioner som de unga ledarna anser illustrerar ledarskap i
praktiken.

Medberoende som en internaliserad ansvarskänsla
Jag tolkar flera av intervjupersonernas berättelser som att de beskriver ledarskapet
som en internaliserad ansvarskänsla i relation till andra människor i organisationen.
Medberoende är ett begrepp som har utvecklats för att beskriva ett internaliserat
ansvarstagande för andra människors känslor eller välbefinnande (Beattie 2008). Det
kan beskrivas som en överlevnadsstrategi som utvecklas ur en beroendeställning i
maktrelationer. Att ta ansvar kan ge en känsla av kontroll i interaktioner. Det kan
därför beskrivas som en överlevnadsstrategi som dels kan aktiveras i maktrelationer,
dels skapa maktrelationer. Jag anser därför att det är intressant att utveckla begrep
pet för att belysa maktkonstruktioner i interaktioner mellan olika sociala aktörer i
organisationer. Det kan användas för att beskriva hur makt och ansvar konstrueras
intersubjektivt i interaktioner mellan chefer och medarbetare. Jag problematiserar
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därför konstruktioner av ledarskap som organiserat medberoende. Om ledarskap
konstrueras som en asymmetrisk maktrelation kan det innebära att en överlevnads
strategi som medberoende aktiveras i interaktioner. Det kan skapa insnärjdhet
och beroende, samt stress och toxiska processer på det sätt som Frost (2003/2007)
beskriver att han upplevde som chef för en institution vid ett kanadensiskt universitet.
Det är särskilt två berättelser som jag anser illustrerar den strukturerande verkan
av medberoende som överlevnadsstrategi i skapandet av interaktioner i organisatio
ner. I den första berättelsen reflekterar Per över sitt eget ledarskap i organisationen
under det år jag följer honom. Han diskuterar svårigheterna med att agera som
ledare i krissituationer. I den arbetssituation han beskriver med stora förändringar
och hög arbetsbelastning, upplever han att han blir en del av problemet istället för att
lyckas förändra situationen när han upptäcker att medarbetare mår dåligt, eftersom
det leder till att han mår ännu sämre själv. Det kan tolkas dels som ett uttryck för
överlevnadsstrategier i hårt pressade situationer, dels som ett uttryck för de nega
tiva cirklar som kan skapas utifrån nedbrytande interaktioner i organisationer (se
Dutton 2003). En möjlig delförklaring är att destruktiva interaktioner skapar starka
emotionella reaktioner och aktiverar överlevnadsstrategier utifrån dessa reaktioner.
Jag menar att Pers berättelse kan beskrivas som konstruktionen av ett känslomässigt
medberoende, där andras känslor internaliseras i den egna verklighetskonstruktionen
och styr det egna välbefinnandet på ett sätt som blir destruktivt snarare än konstruk
tivt. Interaktioner som uttrycker empati eller medkänsla, vilka Frost (2003/2007)
anser bryter destruktiva mönster i organisationer, skiljer sig från den här typen av
internalisering av andras känslor. I de scenarier Per beskriver utvecklas snarare en
insnärjdhet som hindrar ett konstruktivt agerande och som förvärrar situationen
utifrån hans perspektiv.
Ett annat uttryck för medberoende som överlevnadsstrategi beskrivs i berättelsen
om att sätta gränser som jag citerar i det här kapitlet. Intervjupersonen talar om en
kvinna som delvis var chef för gruppen där den problematiska situationen uppstod,
och säger att den chefen själv upplevde att hon hamnade i ett mönster i interaktionen
som liknade en närståendes förhållningssätt i relation till en alkoholist. Detta kan
också konstrueras som en situation som uttrycker ett slags medberoende där det
personliga handlingsutrymmet begränsas i interaktionen. Min tolkning av det scena
rio som beskrivs i den berättelsen är att det skapas en maktrelation där den manlige
medarbetaren, som hade ett starkt stöd i gruppen, tilläts agera på ett sätt som chefen
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egentligen inte ansåg var acceptabelt. Medberoende kan användas som begrepp för
att belysa den konstruktion av insnärjdhet och rädsla som hindrade ett mer medvetet
valt agerande, utifrån de värderingar som tillskrivs den här chefen i relation till andra
medarbetare, där raseriutbrott och verbal misshandel av kollegor inte är accepterat.
En slutsats av den här analysen är att det finns ett samband mellan tidigare kon
struktioner av överlevnadsstrategier i asymmetriska maktrelationer och förhållnings
sätt i framtida interaktioner, där maktrelationer skapas i organisationer. Emotionellt
laddade kärnerfarenheter existerar som strukturerande manuskript i det omedvetna
och kan påverka hur olika typer av interaktioner och emotionella scenarier tolkas och
utvecklas. Jag drar även slutsatsen att känslor som ett instrument för medvetandet
har stor betydelse i konstruktionen av interaktioner, maktrelationer och profes
sionella identiteter i organisationer. Skapandet av professionella identiteter, som
förtroendevald ledare, chef eller medarbetare, kan användas för att definiera makt
relationer i interaktioner mellan människor i organisationer. Därmed kan tidigare
dramatiseringar av liknande maktrelationer iscensättas på nytt, med nya aktörer. En
hierarkisk definition av relationen mellan chefer och medarbetare kan implicera att
förutsättningar skapas för utvecklingen av medberoende som ett förhållningssätt och
en överlevnadsstrategi i maktrelationer i dessa interaktioner.

Skicklig manipulation
Frost (2003/2007) och Dutton (2003) betonar kvaliteter som medkänsla, respekt
och förtroende i interaktioner. Frost definierar medkänsla som ett sätt att hjälpa
människor att hantera svåra eller smärtsamma situationer på ett konstruktivt sätt,
samt att förhindra att nedbrytande processer eller scenarier skapas. Han skriver också
att agerande och interventioner för att åstadkomma detta är ett läkande förhållnings
sätt, även om det ofta sker utifrån en instrumentell intention i organisationer. Även
om syftet inte i första hand är att hjälpa den som befinner sig i en svår situation att
må bättre och agerandet främst har sin grund i en personlig agenda, förändrar det
inte den omvårdande aspekten av det här förhållningssättet, anser Frost.
”Efforts to reconnect people to their competence and sense of self-worth are expres
sions of love. The fact that this is done in business organizations and that it often also
has an instrumental purpose doesn’t change the caring nature of the intervention.”
(Frost 2003/2007:108)
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Jag tolkar det som ett sätt att anpassa begreppet till konstruktioner av makt och
framgång i organisationer, där enskilda människors välbefinnande inte nödvändigtvis
prioriteras framför vinstintressen, politiska spel, eller personliga agendor när det gäl
ler prestige och karriär. Jag menar, liksom Fineman (2006b), att detta belyser v ikten
av att problematisera hur makt och maktrelationer skapas i organisationer. Frosts
definition av medkänsla som förhållningssätt och handling i interpersonell interak
tion, liknar Whitmores (2004) definition av ett inkluderande seende som b aseras
på acceptans och förståelse för andra människors verklighetskonstruktioner. Till de
svåraste och viktigaste aspekterna i ett inkluderande seende, som förhållningssätt i
mötet med människor i svåra situationer, hör att i så stor utsträckning som möjligt
frigöra sig från sin egen, personliga agenda för den förändring som arbetet syftar till,
skriver Whitmore. Interventioner utifrån en personlig agenda kan skapa ett beroende
som resulterar i en skicklig manipulation i interaktionen mellan den som är där för
att hjälpa till och den som befinner sig i en krissituation, snarare än en interaktion
för att åstadkomma en förändring utifrån en jämlik maktrelation. Det här kan vara
problematiskt vid översättningen av begreppen till en organisatorisk kontext, där
interaktioner med andra ofta har en instrumentell dimension och innebär en orga
nisatoriskt definierad maktrelation. Om ledarskap konstrueras som interaktion och
handling i svåra situationer utifrån en hierarkiskt definierad maktrelation innebär
det att det förhållningssätt Whitmore (2004) kallar skicklig manipulation sannolikt
kommer att ha betydelse i interaktioner. En teori om ledarskap som inte belyser hur
makt konstrueras i dessa interaktioner, kan därför implicera att skicklig manipulation
som överlevnadsstrategi och förhållningssätt i maktrelationer legitimeras. Detta kan
bidra till en omedveten reproduktion av hierarkiska definitioner av maktrelationer
mellan olika aktörer i organisationer. Jag utvecklar därför Duttons (2003) begrepp
genom översättningen konstruktiv respektive destruktiv interaktion. Begreppen
kan användas för att beskriva samband mellan konstruktioner av ledarskap som
ett skapande av makt och maktrelationer och upplevelser och uttryck av känslor i
interaktioner. Med den normativa formuleringen och den värdering den implicerar,
är det viktigt att vid användningen av begreppen samtidigt ställa frågan: ’Konstruktiv
eller destruktiv för vem och varför?’. Det är ett sätt att synliggöra konstruktioner av
makt som annars kan tas för givet i organisationer.
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Ledarskap som sårbarhet
Syftet med den här analysen har varit att skapa begrepp för att belysa olika förhållningssätt i scenarier som beskrivs som svåra att hantera eller agera i. Jag problematiserar
även hur konstruktioner av ledarskap som asymmetriska maktrelationer kan impli
cera organiserade former av manipulation och medberoende. Flera intervjupersoner
reflekterar kring betydelsen av maktrelationer för de scenarier och de förhållningssätt
i interaktioner som utvecklas. De värderar samtidigt de konsekvenser detta får i deras
respektive organisationer.
Jag har tidigare tagit upp att relationellt arbete ofta osynliggörs i organisationer.
Det kan till och med ses som tabu (Frost 2003/2007, Fletcher 1999/2001). Vad
beror detta på? Jag avslutar med att problematisera konstruktioner av ledarskap som
maktrelation och överordning i organisationer, utifrån de gränsdragningar detta kan
ge upphov till i konstruktioner av det som accepteras, värderas och belönas, respektive
inte accepteras, osynliggörs eller tabubeläggs. Min analys av unga ledares berättelser
visar att deras beskrivningar av ledarskap i praktiken ger en mångfacetterad bild av
arbetet som ledare i organisationer. En utmaning handlar om sambandet mellan
skapandet av en professionell identitet som accepteras i organisationen, och val av
förhållningssätt i interaktioner med andra i de svåra situationer som de förväntas
hantera som ledare. De beskriver hur de försöker hantera andras projektioner av
makt och ansvar, både i interaktioner med medarbetare och i relation till den externa
bilden av organisationen. De reflekterar även kring hur de hanterar omgivningens
förväntningar och skapar förtroende i relationer genom att leva upp till bilden
av en framgångsrik ledare. Ett sätt som diskuteras i den här avhandlingen är att
skapa gränser mellan det privata och det professionella. Det skapar även gränser för
vilka känslor som kan, respektive inte kan, uttryckas som en del av en kompetent
ledaridentitet. Att uttrycka sårbarhet, rädsla, osäkerhet, trötthet eller att släppa det
professionella, kontrollerade förhållningssättet till andra ses som problematiskt. Det
kan undergräva deras förtroende som ledare eller chefer i relation till medarbetare
och omintetgöra de projektioner av överordning som legitimerar deras särskilda
position och villkor i organisationen, inklusive en högre lön och rätt att fatta beslut
om andras anställningar och arbetsvillkor.
Jag avslutar därför med en analys av hur rädsla och sårbarhet kan definieras i
interaktioner utifrån associationer till makt respektive maktlöshet i interaktioner och
relationer. Det är ett sätt att synliggöra regler eller normer för känslor och uttryck av
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känslor som en del av professionella identiteter i organisationer. Det visar även hur
deras uttryck kan få konsekvenser för konstruktioner av överordning i maktrelatio
ner som en del av dessa identiteter. De blir därmed en slags omvänd moralisk och
social valuta (Fineman 2006a) eftersom uttryck av dessa känslomässiga upplevelser
kan hota konstruktionen av en accepterad överordning som ledare i organisationen.
En av de dominerande ledarskapskonstruktionerna i studien är att ledarskap
används som begrepp för att beskriva en hierarkisk maktrelation mellan människor i
organisationer. Ledaren har en överordnad position i relation till andra medarbetare i
organisationen. Ledarskap konstrueras alltså som överordning. Hanteringen av svåra
och prövande situationer i organisationer är ett dominerande tema i berättelserna
om ledarskap i praktiken. Att befinna sig i en svår situation kan upplevas som en
form av utsatthet eller sårbarhet och skapa rädsla. De unga ledarna beskriver även
hur de förhåller sig till sin egen och andras rädsla eller sårbarhet i dessa situationer.
Sårbarhet och utsatthet kan upplevas som maktlöshet, det vill säga motsatsen till
överordning och kontroll, och därför konstrueras som underordning. Upplevelser av
sårbarhet och rädsla i interaktioner kan alltså tolkas som uttryck för underordning
i maktrelationer. Dessa upplevelser kan därför ses som problematiska att inkludera
i den professionella identiteten som ledare eftersom det hotar konstruktionen av
överordning.
Tolkningen av olika känslor som uttryck för makt, respektive uttryck för maktlös
het, får betydelse i interaktioner. Det påverkar vilka känslor som inkluderas eller
exkluderas i relationella presentationer av professionella identiteter. Detta kan s ägas
ha ett genomslag i hur intervjupersonerna hanterar och försöker skapa en balansgång
mellan den privata upplevelsen av jaget och den professionella identiteten som
ledare. De delar av personligheten som associeras med sårbarhet eller upplever rädsla
definieras som problematiska att inkludera i den professionella identiteten som
ledare, eftersom uttryck av dessa känslomässiga upplevelser bryter mot den förvän
tade mallen av överordning och kontroll. Därigenom kan även en presentation av
forskning om känslomässiga upplevelser och uttryck i svåra situationer (som innebär
upplevelser av sårbarhet, osäkerhet eller otillräcklighet) bryta mot organisatoriska
normer för känslomässiga upplevelser och uttryck, och därmed skapa motstånd i
rummet, vilket Frost och hans kollegor upptäckte (Frost 2003/2007). Det är därför
intressant att Frost utvecklade begreppet toxin handling för att beskriva dessa ofta
dramatiska, känslomässiga processer i organisationer. När han introducerade det
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begreppet i en föreläsning var det många chefer som kände igen sig och det möjlig
gjorde en öppen diskussion om fenomenet. Den naturvetenskapliga metaforen toxins
(toxiner) implicerar vetenskaplig legitimitet eller status och begreppet handling (att
hantera) implicerar en grad av kontroll, handlingskraft och förändring. Dessa begrepp
bidrar till konstruktioner av det relationella arbetet, som associeras med status och
överordning, i samklang med dominerande konstruktioner av företagsledning och
maskulinitet. Begreppet toxin handling kan därmed ha bidragit till att ge legitimitet
och status till en diskussion om ett ämne som tidigare, enligt Frost (2003/2007) och
Fletcher (1999/2001), associerats med femininitet och därmed även med under
ordning i maktrelationer. Begrepp som känslor och sårbarhet kan associeras med
femininitet eller underordning (Meyerson 1998), vilket därför kan ha bidragit till att
manliga företagsledare försökte att distansera sig från diskussionen, för att inte hota
identitetskonstruktioner och självbilder som bygger på föreställningar om chefskap
som makt, kontroll, handlingskraft och maskulinitet. Att identifieras som en toxin
handler av en internationellt erkänd ledarskapsforskare och professor, som Frost
var, möjliggjorde en identifikation med ett begrepp som signalerar professionalitet,
kompetens och kontroll i ett arbete som beskrivs som både riskfyllt och viktigt i
organisationer.
Flera av intervjupersonerna beskriver de avväganden de gör i utvecklingen av för
hållningssätt i relationer till medarbetare, kollegor och egna chefer i organisationen.
Det involverar en konstruktionsprocess där de försöker balansera hur de uttrycker
det de själva upplever och samtidigt anpassar sig till de förväntningar de upplever
från omgivningen. Som nämnts i den tidigare analysen beskriver en chef sitt för
hållningssätt som att vara öppen och autentisk samtidigt som hon inte är ”ohämmat
autentisk”, utan hela tiden anpassar hur hon uttrycker sig utifrån hur det kan tolkas
av medarbetare och de konsekvenser hon tror att det kan få organisationen. En
balansgång mellan öppenhet och anpassning till upplevda förväntningar på ledare
i interaktioner verkar alltså vara en lösning i skapandet av förhållningssätt i arbetet.
Sårbarhet, osäkerhet, rädsla eller upplevd otillräcklighet får uttryckas på andra
arenor, inte i arbetet där den professionella ledaridentiteten behöver presenteras
för medarbetare och kollegor. Kommunikation och förhållningssätt i interaktioner
behöver samtidigt utgå från en viss grad av autenticitet, säger flera intervjupersoner,
annars tappar de förtroendet från medarbetare som ser igenom alltför uppenbara
fasader och masker. Detta synliggör återigen betydelsen av det intersubjektiva
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meningsskapandet i konstruktioner av makt och ansvar som delar i definitioner
av professionella identiteter. Det intersubjektiva meningsskapandet definierar, och
definieras av, normer för vad som accepteras, värderas och inkluderas, respektive vad
som exkluderas i interaktioner. Den studie som presenteras i den här avhandlingen
visar att gränsdragningar mellan känslomässiga upplevelser och emotionella uttryck i
interaktioner får konsekvenser i de relationer som, enligt de intervjuade unga ledarna,
illustrerar ledarskap i praktiken. De unga ledarnas berättelser visar på pluraliteten i
verklighetskonstruktioner, där normer för vad som kan uttryckas öppet, vad som
accepteras och vad som värderas kan skilja sig mellan olika organisationer. Samtidigt
är konstruktionen av ledarskap som makt, ansvar, kontroll och handlingskraft den
dominerande i berättelserna. Upplevelser av rädsla, otillräcklighet, trötthet och sår
barhet beskrivs som svåra att hantera och problematiska att både uttrycka eller dölja
i interaktioner med medarbetare i organisationen. Det belyser hur uttryck av känslor
i relationer tolkas som uttryck för makt respektive uttryck för maktlöshet, vilket
definierar ramar för uttryck och förhållningssätt i ledarskap som relation.
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10 Ledarskap, makt och känsla
I det här avslutande kapitlet sammanfattar jag resultat och slutsatser från den tidigare
analysen. Jag diskuterar även avhandlingens bidrag, samt hur studiens resultat kan
användas i praktiken i organisationer.

Narrativa konstruktioner av ledarskap
Den inledande analysen fokuserar på konstruktioner av handlingen i berättelserna
om bra ledarskap och bristande ledarskap. Med hjälp av teori om narrativa kon
ventioner analyseras de normer och ideal för ledarskap som uttrycks i berättelserna.
Studien visar att ledarskapet konstrueras som protagonisten i majoriteten av berät
telserna. Ledarskap konstrueras som en maktrelation mellan ledare och medarbetare.
I berättelser om bra ledarskap konstrueras handlingen som en transformation från
en (upplevt) ohållbar, osäker eller destruktiv situation till ett mer (upplevt) positivt
tillstånd. En generaliserad bild är att berättelser om ett bra ledarskap konstrueras
utifrån genren romance-comedy medan berättelser om ett bristande ledarskap använ
der genren tragedy. Ett bra ledarskap åstadkommer den önskade förändringen och
berättelsen slutar i harmoni, enighet, framgång och handlingskraft. I de berättelser
som handlar om ett bristande ledarskap dominerar det ’tragiska’ slutet. I det fallet
konstrueras ledaren som antingen oförmögen att lösa det upplevda problemet eller
som orsaken till de problem som uppstår. Ledarskapet har då misslyckats i rollen som
protagonist i berättelsen. Fem kategorier presenteras för att beskriva de transforma
tioner som ett bra ledarskap åstadkommer i berättelserna:
Kaos blir ordning
Splittring blir helhet
Kriser klaras av och organisationen räddas
Osäkerhet blir trygghet
En antagen utmaning leder till framgång
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Beskrivningen av dessa transformationer kan även tolkas som ett uttryck för de
normer och ideal som uttrycks i de unga ledarnas konstruktioner av det som upplevs
som positivt, respektive negativt, i organisationer. Kaos, kriser, konflikter och osäker
het bör transformeras till harmoni, ordning, enighet, trygghet och handlingskraft.
Denna värdering kan problematiseras utifrån psykologisk teori om medvetandets
utveckling (Whitmore 2004). Kaos, kriser och konflikter kan även leda till föränd
ring, ökad medvetenhet och skapa möjligheter för en kreativ utveckling. Harmoni,
ordning, enighet och trygghet kan skapa stagnation eller förhindra utveckling och
ökad medvetenhet. Det som skiljer perspektiven är synen på den kreativa potentialen
i jaget och självet, respektive det behov av trygghet eller den rädsla för förändring
som kan vara en del av överlevnadspersonligheten.
Ledarskapet tillskrivs en individuell aktör i de flesta av berättelserna, men det
finns även berättelser som beskriver ett delat ledarskap. Ledarskapet tillskrivs då fler
aktörer i organisationen. Det konstrueras som makt och ansvar för olika delar av
verksamheten, eller som ett temporärt tolkningsföreträde. Det kan därmed växla
mellan flera individer i en grupp. När ledarskapet tillskrivs en individuell aktör
definieras ledaren eller chefen i många berättelser med spatiala metaforer. De beskrivs
som den aktör som finns i centrum, eller högst upp i organisationen, till skillnad från
i periferin eller längst ner i organisationen. Det konstrueras också som att gå bakom
andra medarbetare i organisationen och leda genom att låta dem gå före och visa
vägen. Den konstruktionen används för att kritisera ett ledarskap som innebär att gå
före och sedan vända sig om för att se om alla har följt efter.
Ledaren definieras i många berättelser även som den mest synliga aktören och
individen i organisationen, vilket kan innebära att andra aktörer som medarbetare
eller medlemmar osynliggörs. Denna konstruktion kan även återskapas genom att de
som definieras som synliga i gruppen eller organisationen därmed är de som anses
ha ledarpotential. Det här sättet att konstruera ledarskap ifrågasätts av flera av de
intervjuade unga ledarna utifrån att det kan skapa avstånd genom hierarkier eller
utestänga andra medarbetare eller medlemmar i organisationen från möjligheter att
påverka och ta ansvar för verksamheten.
Jag analyserar även varför många av berättelserna inleds med en lång tystnad. Den
tystnad som inleder berättelser om bra ledarskap tolkas bland annat som att det är
svårt att hitta ett exempel från den egna verkligheten som lever upp till ledarskaps
idealen. Rubriken ”Det sällsynta ledarskapet?” belyser detta möjliga avstånd mellan
ideal och upplevd verklighet i de unga ledarnas konstruktioner av ledarskap.
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Ledarskap som maktkonstruktion
Ledarskap konstrueras i de flesta berättelserna som en hierarkisk maktrelation,
med ett medföljande lika stort ansvar för verksamhet, ekonomi och personal. Makt
konstrueras både som något positivt, som kan användas för att skapa önskade
resultat, och som något problematiskt som kan missbrukas eller korrumpera män
niskor. Maktmissbruk definieras till exempel som att manipulera medarbetare eller
att använda organisationens resurser för personlig vinning på bekostnad av andra
människor i organisationen. Ett sätt att hantera det problematiska i att ge enskilda
individer stor makt i relation till andra, är att tillskriva dem ett lika stort ansvar
för konsekvenserna av deras användning av makt. Idén om att makt även medför
ansvar är nästan självklar i intervjupersonernas berättelser, trots att deras erfarenheter
av ledarskap i praktiken inte alltid motsvarar den konstruktionen. När människor
använder makt utan att ta ansvar för konsekvenserna för andra, definieras detta
som ett bristande ledarskap. Det skapar också en svår situation när den implicerade
parallella ordningen av makt och ansvar inte råder i praktiken. Ett exempel är den
chef som beskriver sig själv som underordnad de förtroendevalda i styrelsen. Hon
förklarar att hon har tagit ansvar för att lösa konflikter i den gruppen, vilket hon
inte ska behöva göra eftersom de är hennes överordnade. Därmed är det inte hennes
ansvar. Men frågan är svårlöst, säger hon. Logiken att det är gruppens överordnade
som bör ta ansvar för att deras konflikter hanteras fungerar inte när gruppen av
förtroendevalda definieras som den högsta ledningen i organisationen.
Jag analyserar intervjupersonernas berättelser om bristande ledarskap bland a nnat
som ett utryck för en konflikt mellan mallar eller ideal för ledarskap och den upp
levda verkligheten i organisationen. Vissa av de unga ledarna är självkritiska och
menar att de inte lyckats leva upp till sina egna ledarideal och misslyckats som ledare
i de situationer de berättar om. Ett fåtal unga ledare ifrågasätter istället de ideal
och normer för ledarskap som de menar skapar negativa konsekvenser i praktiken.
Dessa ideal ifrågasätts utifrån att de skapar hierarkiska maktrelationer som hämmar
medarbetares engagemang, handlingskraft och förmåga att agera självständigt. De
ifrågasätts även utifrån den arbetsbelastning och upplevelser av otillräcklighet och
trötthet som det kan leda till, enligt de unga ledarnas erfarenheter.
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Förändring och motstånd
Några av de unga ledarna belyser och ifrågasätter patriarkala mönster i maktrelationer och det motstånd de möter när de bryter mot dessa mönster i organisationer. En form av motstånd som flera av de kvinnliga deltagarna i studien möter kan
beskrivas som en projektiv identitetskonstruktion. Det innebär att andra människor i
organisationen projicerar nedsättande eller underminerande etiketter och identiteter
på dem i interaktioner. Exempel på detta är uttrycken ”organisationsbroiler”, som
kan sägas vara ett nedsättande begrepp för att beskriva en person i maktposition,
”lilla flicka” eller ”lilla vän” som associeras med en underordnad maktposition utifrån
både ålder och kön, samt etiketten ”enfant terrible”. Den senare identiteten associe
ras med en person som inte accepterar eller håller sig inom givna ramar eller regler
och som därmed hotar existerande definitioner av maktrelationer i organisationen.
Detta motstånd uppträder särskilt tydligt när de som unga och kvinnor bryter mot
patriarkala mönster i maktrelationer genom att de agerar utifrån en maktposition i
organisationen.
Återskapande
Flera unga ledare inordnar sig på ett tydligare sätt i existerande maktkonstruktio
ner och maktrelationer utan att ifrågasätta dessa. De förväntar sig även att andra
respekterar samma gränser för makt och befogenheter i organisationen som de har
socialiserats in i. Den normativa konstruktionen innebär att deras medarbetare bör
inordna sig i systemet på samma sätt som de själva har gjort och de reagerar i vissa
fall upprört eller med indignation när andra inte respekterar deras position i en, i
deras uppfattning, tydligt definierad, hierarkisk maktstruktur. Denna internalisering
verkar ske bland annat genom en imitationsprocess, där egna chefers förhållningssätt
influerar utvecklingen av det egna agerandet och synen på relationer till andra i
organisationen.
Kreativ imitation
Utvecklingen av förhållningssätt i det egna ledarskapet och konstruktioner av makt
relationer beskrivs som en process av kreativ imitation. Chefer som uppfattas som
framgångsrika kan imiteras eller vara förebilder för det egna agerandet. Sammansätt
ningen av egna förhållningssätt sker även genom en kreativ ”trial and error” process.
Förhållningssätt och agerande anpassas utifrån den återkoppling och de reaktioner

250

de unga ledarna möter i omgivningen. Kreativ imitation kan därför vara ett sätt att
förklara hur konstruktioner av makt och maktrelationer kan både reproduceras och
förändras i formella organisationer. Ett sätt att konstruera förhållningssätt som inklu
deras i den professionella identiteten som ledare eller chef är genom gränsdragningar
mellan det privata och det professionella. Analysen visar även hur tidigare inlärda
mönster och överlevnadsstrategier i maktrelationer och kulturella konstruktioner av
makt, utifrån sociala kategorier som ålder och kön, interagerar i de scenarier som
beskrivs i berättelserna.

Ledarskap och känslor
Ett resultat i studien är att ledarskap associeras med starka känslor. Berättelserna
handlade i många fall om emotionellt laddade situationer och scenarier i organisa
tioner. Bra ledarskap associerades med upplevt positiva känslor som glädje, trygghet,
harmoni, omtanke och medkänsla. Bristande ledarskap associerades med känslor
som ilska, frustration, osäkerhet, rädsla och besvikelse.
Genom att utveckla en teoretisk referensram för att analysera förhållningssätt
i dessa emotionellt laddade scenarier, där känslor beskrivs som ett instrument
för medvetandet (Assagioli 1965/2006, Whitmore 2004), gör jag ett bidrag till
forskningen om känslor i organisationer. I studien belyses även hur upplevda känslor
uttrycks i interaktioner med andra som en del av en socialt inlärd kultur. Uttryck
för stereotypa föreställningar om maskulinitet och femininitet i konstruktioner av
ledarskap problematiseras. Några av de stereotyper som delvis ifrågasätts av unga
ledare är hur vilja, styrka och konfrontation som förhållningssätt i interaktioner
associeras med maskulinitet, samt hur kärlek, känslor och omsorg i relationer asso
cieras med femininitet. Detta influerar tolkningen av en samstämmighet eller en
konflikt i konstruktioner av den professionella identiteten som ledare och förväntade
förhållningssätt i interaktioner, som uttryck för makt och ansvar i relationer.
Utifrån en dekonstruktion av kärlek och vilja som en dikotomi i förhållningssätt
i interaktioner skapar jag en modell som beskriver viljan som en central dimension i
delpersonligheter och förhållningssätt. Uttryck av vilja i interaktioner kan analyseras
exempelvis utifrån kvaliteterna kreativitet, kärlek och förståelse som förhållningssätt
i interaktioner. Det synsättet kan bidra till att skapa medvetenhet om könsmärkning
av kärlek och vilja som förhållningssätt i interaktioner, samt hur dessa tolkas som
uttryck för makt och ansvar i relationer, respektive som uttryck för ett kompetent
ledarskap.
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Fineman (2006a) beskriver känslor som en social och moralisk valuta för att
förklara hur de kan användas för att åstadkomma vissa resultat i interaktioner.
Jag belyser även hur känslor döljs i interaktioner för att inte hota förtroendet för
den professionella kompetensen och överordningen som ledare eller chef. Ledare
förväntas hantera kriser och konflikter i organisationen. Ett bra ledarskap konstru
eras som en framgångsrik förändring av sådana svåra och prövande situationer. De
unga ledarna beskriver hur de förhåller sig till sina egna och till andras känslor i
dessa situationer. Rädsla och sårbarhet tillhör vanliga känslomässiga upplevelser i
kriser och konflikter. De delar av den individuella personligheten som associeras
med sårbarhet, eller upplever rädsla, beskrivs som problematiska att inkludera i den
professionella identiteten som ledare, eftersom uttryck av dessa känslomässiga upple
velser bryter mot den förväntade mallen av överordning och kontroll. Det kan skapa
oro hos medarbetare eller leda till att ledarens kompetens ifrågasätts. En farhåga
är att det skulle innebära att ledarens överordnade maktposition i organisationen
undermineras. Eftersom uttryck av rädsla, osäkerhet och sårbarhet kan tolkas som
maktlöshet i en interaktion kan det hota konstruktionen av individuell överord
ning i maktrelationer. Dessa upplevelser ses därför som problematiska att inkludera
i presentationen av en professionell identitet som ledare. Denna analys synliggör
samband mellan konstruktioner av ledarskap, makt och känslor i relationer och är
ett bidrag i avhandlingen.
Känslor konstrueras som delar av både det medvetna och det omedvetna i den
individuella identiteten (Whitmore 2004). Emotionellt laddade kärnerfarenheter
som undertrycks stannar kvar i det omedvetna. Jag beskriver även kärnerfarenheter
som manuskript i det omedvetna eftersom samma typ av drama kan (och enligt
teorin sannolikt kommer att) iscensättas igen i framtiden, vilket aktiverar den
emotionella laddning som undertryckts. Relationer och interaktioner belyses som en
arena där det omedvetna och det medvetna möts. Det mötet sker till exempel genom
att överlevnadsstrategier aktiveras och emotionellt laddade manuskript i det omed
vetna iscensätts. Detta kan därmed påverka skapandet av framtida interaktioner och
relationer, vilket synliggör betydelsen av känslor som instrument för medvetandet
som en dimension i den sociala konstruktionen av verkligheten.
Ett exempel är den chef i en ideell organisation som berättar om när hon själv
anser att hon har misslyckats i sitt ledarskap. Hon berättar om två konfliktsituationer
där hon har konfronterats av en verbalt stark person i båda fallen. Hon reflekterar
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själv över att det verkar finnas ett mönster som upprepas. Istället för att stå upp för
sin åsikt blir hon handlingsförlamad av rädsla för konfrontation och konflikt. Det
tolkas som ett exempel på en kärnerfarenhet i det omedvetna som upprepas, vilket
skapar en stark emotionell reaktion och aktiverar överlevnadsstrategin att bli tyst.
Hon säger att hon är oförmögen att ändra den reaktionen i situationen, även om hon
i efterhand reflekterar över att hon hade velat agera annorlunda. Jag menar därför
att kärnerfarenheter, som manuskript i det omedvetna, är ett värdefullt begrepp
för att analysera förhållningssätt i interaktioner i de konflikter och kriser som de
unga ledarna förväntas hantera. Min användning av det begreppet för att beskriva
konstruktioner av ledarskap som interaktion och handling i svåra situationer är ett
av bidragen i avhandlingen.

Interaktion och handling i svåra situationer
En av de dominerande beskrivningarna av ledarskapets uppgift i organisationer är,
som nämnts, att hantera och transformera svåra och prövande situationer, som upp
levda kriser eller konflikter på arbetsplatser. Jag utvecklar analysen av interaktioner
och agerande utifrån Frosts (2003/2007) teori om hanteringen av toxiska situationer
i organisationer och Duttons (2003) begrepp high quality connections och corrosive
connections. De beskriver samband mellan kvaliteter i en interaktion som ett aktivt
engagemang, ömsesidig respekt och ömsesidigt förtroende och en känsla av ökad livs
energi, handlingskraft och självkänsla. Jag har översatt dessa begrepp till konstruktiv
och destruktiv interaktion. Begreppen kan användas för att beskriva skillnader i
de interaktioner som beskrivs som bra ledarskap respektive bristande ledarskap i
intervjuerna. I berättelser om bra ledarskap illustreras hur ett aktivt engagemang,
ömse
sidigt förtroende och ömsesidig respekt i interaktioner skapar livsenergi,
självförtroende och handlingskraft. I berättelserna om bristande ledarskap illustreras
motsatsen: hur bristande respekt, förtroende och engagemang i interaktioner leder
till dränerad energi, lägre självförtroende och mindre handlingskraft. I användningen
av dessa begrepp är det viktigt att belysa konstruktioner av makt i interaktioner,
samt att en värdering av en interaktion alltid görs ur ett visst perspektiv. Det leder
till frågan: Konstruktiv eller destruktiv för vem och varför? En problematisering av
vem som definierar kvaliteten i en interaktion, och på vilka grunder, kan därmed
synliggöra konstruktioner av makt i organisationer.
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I analysen av ledarskap som interaktion och handling i svåra situationer presente
ras tre övergripande kategorier för att beskriva ledares förhållningssätt: 1) att inte se,
2) att ignorera, och 3) att se, agera och reagera. I analysen av förhållningssättet att
se, agera och reagera utvecklas tre underkategorier: a) att hela och transformera,
b) att dra gränser, och c) att reagera under stress. Studien belyser också samband
mellan identitetskonstruktioner, överlevnadsstrategier och skapandet av hierarkiska
maktrelationer mellan människor i organisationer. Konstruktioner av ledarskap som
hierarkiska maktrelationer problematiseras utifrån att dessa mönster i interaktioner
både aktiverar, och återskapas av, överlevnadsstrategier i maktrelationer som med
beroende och manipulation. Beskrivningen av sambandet mellan dessa begrepp i
interaktioner är ett bidrag i avhandlingen.

Sammanfattning av studiens bidrag
Avhandlingens bidrag innefattar min beskrivning av unga ledares konstruktioner av
ledarskap som maktrelation, ansvarsrelation, samt interaktion och handling i svåra
situationer i organisationer. Konstruktioner av makt och maktlöshet i interaktioner
skapar starka känslor. Studien belyser unga ledares förväntningar och ideal, samt
deras erfarenheter av ledarskap i praktiken. Skillnader mellan konstruktioner av bra
ledarskap och bristande ledarskap beskrivs med hjälp av begreppen konstruktiv och
destruktiv interaktion. Ett bidrag är även diskussionen om gränsdragningar m
 ellan
de känslor som visas öppet och de som döljs i presentationen av en professionell
identitet som chef eller ledare i organisationer. Rädsla, sårbarhet, osäkerhet eller
andra känslor som kan uppfattas bryta mot kulturella normer för känslomässiga
uttryck i presentationen av en professionell identitet, försöker de unga ledarna att
dölja i interaktioner med medarbetare. Uttryck av dessa känslor kan konstrueras som
uttryck för maktlöshet i interaktioner vilket strider mot föreställningen om överord
ning, ansvar och kontroll, som en del av ett framgångsrikt ledarskap. Ett bidrag är
min användning av begreppet kreativ imitation för att beskriva både återskapande
och förändring i konstruktioner av makt och maktrelationer mellan chefer och
medarbetare i organisationer. Studien visar även att unga ledare som bryter mot kon
ventionella konstruktioner av makt i organisationer, till exempel patriarkala mönster
i maktrelationer, möter motstånd. Min användning av begreppen medberoende
och manipulation som överlevnadsstrategier i maktrelationer är också ett bidrag
som jag vill lyfta fram. Dessa begrepp synliggör hur konstruktioner av ledarskap
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som hierarkisk maktrelation kan både återskapas av, och aktivera, medberoende och
manipulation som förhållningssätt i interaktioner.

Betydelse i praktiken
Vad betyder detta för ledare i praktiken? De resultat jag presenterar i den här avhand
lingen kan användas i ledarutveckling och utbildning i organisationer. Den upplevda
konflikt mellan ideal och verklighet, som unga ledare beskriver, kan bidra till en
analys av villkor, förväntningar, normer och mallar för både ledare och medarbetare.
Konstruktioner av ledarskap som interaktion och handling i svåra situationer inne
bär att ett medvetet arbete med egna förhållningssätt och känslomässiga reaktioner
i sådana situationer kan bidra till en utveckling av ett mer medvetet individuellt
agerande. Den konstruktionen av ledarskap kan även bidra till ökad medvetenhet
om de villkor i organisationen som skapar svåra eller prövande situationer, samt
de förutsättningar som skapas för konstruktiva interaktioner respektive destruktiva
interaktioner. Begreppen konstruktiv interaktion och destruktiv interaktion kan
även användas för att problematisera maktkonstruktioner i organisationer.
Min diskussion om individuella och relationella identitetskonstruktioner kan
användas för att skapa en ökad medvetenhet om förhållningssätt i maktrelationer
och betydelser av inlärda överlevnadsstrategier. Det kan även bidra till en medveten
het om normer och regler för känslomässiga uttryck som en del av den professionella
identiteten som ledare, samt möjliga konsekvenser av detta för människors välbefin
nande och utveckling i organisationer. De normer som kan diskuteras innefattar
till exempel gränsdragningar mellan egna känslomässiga upplevelser och det som
kommuniceras utåt i interaktioner med olika aktörer i eller utanför organisationen.
Begreppen organiserat medberoende och skicklig manipulation kan användas som
ett sätt att problematisera konsekvenser av att konstruera ledarskap som en hierarkisk
maktrelation. Med hjälp av dessa begrepp och Frosts (2003/2007) begrepp toxin
handling kan konsekvenser av gränsdragningar mellan känslomässiga upplevelser
och uttryck i interaktioner, utifrån kulturella och könsmärkta definitioner av vad
som värderas, accepteras eller exkluderas i professionella identitetskonstruktioner,
problematiseras. Det kan bidra till ett utvecklingsarbete i organisationer som syftar
till en ökad medvetenhet om villkor för ledare och medarbetare och betydelsen av
dessa villkor i arbete för jämställdhet och mångfald. Vilka är de uttalade respektive
outtalade idealen för ledare och ledarskap i organisationen? Vilka konsekvenser
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leder dessa ideal eller förväntningar till i praktiken? En diskussion om sådana frågor
kan bidra till en ökad medvetenhet om villkor för ledare, chefer och medarbetare i
organisationen. Det kan även bidra till lärande och utveckling att reflektera kring
betydelser av hur makt och ansvar konstrueras i interaktioner mellan chefer och
medarbetare.
De ledare som ingår i studien beskriver konflikten de upplever mellan ledarideal
och upplevelser av ledarskap i praktiken. De flesta har en klar uppfattning om hur
de tycker att organisationer borde fungera och ger en relativt samstämmig bild av att
så ser det inte ut i verkligheten. Denna konflikt kan leda till ett ifrågasättande av det
egna ledarskapet eller till ett ifrågasättande av själva konstruktionen av ledarrollen i
organisationer. De episoder av bristande ledarskap de beskriver verkar dock vara van
ligt förekommande scenarier i organisationer. Det kan därför vara värdefullt att belysa
och problematisera dominerande konstruktioner av ideal eller normer för ledarskap.
I den praktiska erfarenheten förklarar flera unga ledare att de förväntas ingripa i,
och hantera, kriser och konflikter i organisationen. De kan därmed beskrivas som
toxin handlers, enligt Frosts (2003/2007) definition. I det arbetet säger flera av de
unga ledarna att de har en begränsad erfarenhet av att hantera sådana situationer och
efterlyser kunskap. Det arbetet innebär ofta stora emotionella påfrestningar och drä
nerar livsenergi. Genom ökad medvetenhet om vad som händer i dessa interaktioner
i organisationer kan arbetet att hantera kriser och konflikter underlättas.
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Leadership, Power and Emotion
A Narrative Study of Young Leaders
The aim of this study is to analyze how leadership is constructed as a narrative to
explain what happens in organizations. This thesis is developed from a social con
structionist view on organization (Berger and Luckmann 1967). In earlier research
the idea of leadership as a romanticized construction of heroes or heroic ideals
in organizations has been problematized (Meindl, Ehrlich and Dukerich 1985).
Leadership theory has been analyzed as identity prescriptions (Czarniawska 1997),
as construction of dependency (Alvesson 1998), and as construction of masculinity
(Wahl 1996). Research on young co-workers in organizations has shown how young
people are socialized into managerial and organizational cultures (Eriksson 2000,
Ibarra 1999). At the same time these cultures and practices are changing. In addi
tion, the younger generation is often expected to express new values or ideals in
management. The main research question is:
How do young leaders construct leadership narratives in terms of their personal
experience within organizations?
Four questions guide the analysis in this thesis:
What are the central issues that young leaders include when they talk about
leadership?
How do young leaders describe leadership they categorize as good vs. inadequate?
How do young leaders describe and evaluate what happens in their leadership
stories?
How do they describe leaders’ attitudes and conduct in their stories?
The empirical material consists of interviews with 22 young leaders, 11 women and
11 men, between 19 and 35 years old. Three of the young leaders were interviewed
over a time period between one and two years. The remaining 19 interviewees were
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interviewed once. Their formal positions ranged from general secretary, chairperson,
vice chairperson, department manager, HR manager, program director and project
manager, encompassing 19 different organizations: 5 companies and 14 nonprofit
organizations. The interviews were conducted between year 2002 and 2004.
This study explores narrative constructions of leadership. The interviewees were
asked to tell a story which illustrates good leadership based on their own experience.
They were also asked to tell a story that illustrates a leadership failure. The purpose
of the twofold storytelling was to enable an analysis of the norms or ideals the inter
viewee implicitly uses to make this distinction.

Narrative Constructions of Leadership
The initial analysis focuses on the interviewees’ use of plot construction. Leadership
is defined as the protagonist in the story by the majority of the young leaders. Five
categories of transformations are outlined as the main plot in each story. The f ollowing
transformation themes emerged: from chaos to order, from conflict to agreement,
from crisis to saving the organization, from uncertainty to security, and f inally, from
an accepted challenge to a successful outcome. Leadership either succeeds or fails in
the role of protagonist to achieve these transformations. Stories of good leadership
follow the script of the genre romance-comedy (Gergen 1994/1999). Stories about
leadership failure follow a classical tragedy narrative. According to several young
leaders, examples of successful leadership in organizations are rarely found.

Constructions of Power
Leadership is constructed as both the power to influence events and decisions in
the organization and as the responsibility for the outcome. The power and personal
responsibility of the leader or manager in the story is particularly emphasized. Further
more, leadership is constructed as an interpersonal relationship and interaction in
the organization. The leadership stories are interpreted as both a construction and
an ordering of power and responsibility in interpersonal interactions. A hierarchical
order following the description of an organizational structure is sometimes taken for
granted as the obvious way things should be.
However, in the experience of the interviewees this is rarely the case in practice.
Therefore this construction of leadership is brought into question in the following
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ways: as an obstacle to other members of the organization to influence and act,
as creating fear and distance between leaders and other members of the organiza
tion, as creating dependency and as creating unrealistic projections of power and
responsibility from co-workers on to individual managers or leaders. The latter
may be seen to result in overwhelming expectations and an excessive workload for
managers. Those interviewees who do not question these conventional constructions
of leadership may instead question their own leadership based on a failure to live up
to the ideals they express.

Gendered Constructs of Power
The analysis shows how the professional identity as leader or manager is constructed
in the stories. This analysis confirms earlier research on leadership discourses as iden
tity prescriptions (Czarniawska 1997) and the gendering of professional roles and
expressions of managerial identities (Wahl 1996, Fletcher 1999/2001). This identity
construction at work is analyzed as a process of boundary setting through both
imitating role models and through trial and error in interactions with colleagues in
the organization.
Leadership as a construction of power relations in organizations is analyzed as a
process of creative imitation (Hardy 1987/1996). This process of creative imitation
seems to occur in power relations where others’ constructions and uses of power are
imitated. How the interviewees describe their own super ordination in power rela
tions in the organizations is also analyzed. Several of the interviewed young leaders
argue that colleagues and co-workers are expected to respect the same boundaries
and definitions of power that the interviewees have accepted in the organization.
When this is not the case these interviewees express a strong emotional reaction and
resistance. Creativity as an aspect of this process is also demonstrated when some of
the young leaders challenge such constructions and uses of power.
Several of the interviewees also discuss the role of gender and age in defining
asymmetrical power relations in interactions in the organization. Expressions of
patriarchal patterns in power relations based on age and/or gender are brought
into question by several of the young leaders – for example when they describe and
explain the resistance they meet from older members in the organization. Others
describe such interactions without commenting on the meaning of gender or age in
constructions of power in interactions.
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Emotions as Instruments for Consciousness
Narratives serve to highlight the role of emotions in organizations and emotional
constructions of reality (Czarniawska 1997, Frost 2003/2007, Fineman 2006a).
This study takes the view that emotions and emotional expressions are both socially
constructed (Fineman 2006a) and instruments for consciousness in the social con
struction of reality (Whitmore 2004). The narratives in this study were found to be
saturated with emotions. The interviewed young leaders expressed emotions of joy,
security, harmony and compassion in relation to the narratives of good leadership
in practice. Failures in leadership elicited emotional responses of anger, frustration,
anxiety, fear and resignation.
Emotions play an important role in the performance of the professional identity.
Emotional experiences such as fear or vulnerability are often excluded or repressed
in order to maintain competent professional appearances. The interviewees reflect
on how they choose to be emotionally open or discreet in their communications
with others in a work setting. Cultural norms and ideals regarding emotional expres
sion and presentations of a professional identity in their leadership narratives are
analyzed. Leaders’ expressions of emotions such as fear or insecurity and of expe
riences of vulnerability or fatigue seem to disrupt the performance of a competent
professional identity and threaten the legitimacy of their super ordination in relation
to co-workers or colleagues in the organization.

Meeting Pain, Crisis and Conflict
The interviewees construct leadership in terms of transformations of situations they
describe as problematic in the organization. Managers and leaders are expected to
handle these situations or events through interpersonal interaction and personal
action. These constructions of leadership resemble the transformations of pain
in organizations that Frost (2003/2007) calls toxin handling. Dutton (2003) also
highlights this dynamic in organizations based on how relationships and interac
tions in organizations can create or drain life energy and vitality. In this context
young leaders’ personal leadership stories show a striking similarity to the theories
developed by Frost and Dutton. Young leaders describe how leaders’ attitudes and
conduct contribute to different outcomes in terms of emotional and physical wellbeing among the actors in these events.
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Survival Strategies and Power Relations
How managers are expected to handle such emotionally difficult situations is further
analyzed. The prevailing attitudes in stories about such events are analyzed as three
different categories of responses. The first category is a state of non responsiveness.
That is to be unconscious of the challenge at hand. The second category is defined
as to be conscious while choosing to ignore the situation. The third category is to
acknowledge, act and react to what is happening. This category is further developed
into three subcategories of responses: to heal and transform, to set boundaries
and to react under stress. Fear or anxiety in these situations may activate survival
strategies in interpersonal interactions. The underlying implication of the construc
tion of leadership as an asymmetrical power relation may be that manipulation and
codependency are plausible outcomes.
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Bilaga
Intervjuguide
Här presenteras den intervjuguide jag utformade som underlag till de intervjuer jag
genomförde med unga ledare. Intervjuerna fokuserades på de intervjuade ledarnas
berättelser, förklaringar och definitioner utifrån ett antal öppna frågor. Intervjufrågorna fungerade som en guide i intervjuerna. Jag inledde med att förklara vad
projektet handlade om och att alla intervjupersoner anonymiserades i studien.
Därefter undrade jag om de hade några frågor i övrigt innan vi inledde intervjun och
om det gick bra att jag spelade in. Jag bad sedan intervjupersonerna att berätta om:
1. Sitt arbete och sin roll i organisationen. Vad de arbetar med och hur länge de
arbetat där.
2. Hur de skulle beskriva organisationen de arbetar i.
3. Vad de anser är viktiga händelser just nu i organisationen och i deras arbete.
4. Hur de förklarar det som händer och hur de skulle vilja se att de situationer och
händelser de berättar om utvecklas eller, när det var relevant för situationen, vilka
förändringar de skulle vilja se och hur det kan åstadkommas.
5. En situation eller händelse de har upplevt som illustrerar bra ledarskap.
6. En situation eller händelse de har upplevt som illustrerar bristande ledarskap.
7. Varför de tror att de fick den chefs- eller ledarposition de berättar om under
intervjun.
8. Varför de valde det arbetet.
9. Tidigare arbetslivserfarenhet i den mån det togs upp som relevant av intervju
personen själv.
10. Intervjupersonens ålder.
I intervjuerna med de tre unga ledare som jag följde över tiden utgick jag från samma
intervjuguide vid det första intervjutillfället. I den första intervjun ställde jag också
frågan om de var intresserade av att bli intervjuade vid flera tillfällen under ett års tid.
Vid de följande tillfällena fokuserades intervjun kring de händelser eller situationer
som intervjupersonen valde att ta upp som särskilt viktiga under den perioden. Jag
ställde öppna frågor om hur intervjupersonerna upplevde dessa händelser, hur de
tolkade och agerade i dessa situationer, hur de förklarade det som hände, samt vad de
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trodde om framtiden. Intervjuerna fortlöpte som ett samtal där jag till största delen
lyssnade och ställde följdfrågor utifrån de händelser och scenarier intervjupersonen
beskrev. Syftet med mina frågor var att ge en möjlighet för intervjupersonen att
utveckla berättelser och förklaringar. Dessa berättelser och förklaringar bildar det
empiriska materialet för en analys av hur ledarskap konstrueras och hur dessa kon
struktioner används i det meningsskapandet. Det möjliggör även en analys av hur
intervjupersonerna tolkar och beskriver de situationer de ställs inför, samt hur de
förklarar beslut och handlingar.
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