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FÖRORD 
 
Denna skrift är avsedd för dig som är intresserad att upptäcka nya, 
alternativa sätt att se på ledarskap för att inleda en reflektion kring hur 
din egen grupp eller organisation fungerar. Innehållet är baserat helt och 
hållet på aktuell forskning men presenteras på ett populärvetenskapligt 
sätt. Om du är intresserad av att gå vidare med att läsa mer om specifika 
aspekter så finns en lista med litteraturtips i slutet.  
 
Andra delen av skriften är baserad på min egen forskning inom ramen för 
projektet ”Doing leadership” vid Industriell ekonomi och organisation, 
KTH. Det hade inte varit möjligt att kunna utföra denna studie utan den 
stora öppenheten som några svenska företag visade när de lät mig komma 
in, observera deras jobb och intervjua medarbetare. Det är de företag och 
de medarbetare som har ställt upp som jag vill tacka. Det har varit 
oerhört viktigt för mig att kunna observera hur ni jobbar och ställa frågor 
kring hur ni tänker. Jag uppskattar att ni tog er tid för det.  
 
Slutligen, arbetet har även möjliggjorts av de finansiärer som har stöttat 
projektet, nämligen Handelsbankens Forskningsstiftelser och Vinnova. 
 
Stockholm, Maj 2012 
Lucia Crevani 
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Vad är ledarskap? 
 
Ledarskap är den kraft som driver fram en organisation. Därför är 
ledarskap av stort intresse för både personer som dagligen jobbar i 
organisationer och för forskare som försöker skapa förståelse kring hur 
organisationer fungerar. När företagets lönsamhet går upp (eller ner), 
när man upplever problem med hur en grupp fungerar (eller en grupp 
som fungerar särskilt bra), när det inte händer något (eller när det 
händer väldigt mycket), i alla de situationerna, och många flera därtill, 
brukar vi direkt hänvisa till ledarskapet som förklaring till det som sker 
och till det som inte sker. Ledarskapet betraktas på så sätt som det hade 
kritisk betydelse. Just därför, är det viktigt att ha kunskap om fenomenet 
och vara medvetna om den dominerande föreställningen kring det, dess 
problem och de alternativa sätt att förstå det som finns. 
 
Men vad menar vi med ledarskapet? Låt oss titta på vad 
forskare har skrivit om fenomenet. Även om det inte finns en enskild 
definition som alla är överens om, kan följande beskrivning av Stodgill 
daterat 1950 betraktas som en standardformulering om vad ledarskap 
handlar om: 
 

Ledarskap kan betraktas som processen av påverkan på en 
organiserad grupps aktiviteter när gruppen strävar mot att 
bestämma mål och uppnå mål.  

 
Det handlar alltså om: 
- en process 
- som resulterar i att gruppens aktiviteter påverkas 
- på ett sätt som innebär att en viss riktning för kommande aktiviteter 
skapas 
 
Det blir därför underligt att det man sedan ofta studerar begränsas till en 
person (ledaren), hur den personen är och hur den personen beter sig. 
Det man åstadkommer på detta sätt är ett antal förenklade modeller som 
är till hjälp för chefer i och med att de hjälper att strukturera sitt arbete 
och ge mening till sitt sätt att leda, men som även kan bli problematiska 
om de inte kompletteras av bredare syn på ledarskap. Med andra ord, 
man reducerar ofta ett komplext fenomen till att handla om det som en 
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enda person gör, vilket också medför att den personen kommer att 
tillskrivas hela ansvaret för både framgångar och motgångar.  
 
Sådant sätt att hantera idén av ledarskap återfinns även i praktiken. Om 
man frågar vad ledarskap är till en person, handlar det svar man får ofta 
om en enstaka människa. Och inte vilken människa som helst, utan ofta 
en idealiserad människa som innehar de egenskaper och som visar de 
beteende som betraktas som ”goda” i vårt samhälle, eller som vi 
personligen gillar hos folk. En stark person, en inspirerande person, en 
ärlig person, en öppen person, osv. Till och med egenskaper som är 
motsägelsefulla som, till exempel, en visionär men med fötterna på 
jorden. Vi vill ha, med andra ord, någon slags hjälte.  
 
Vad är konsekvenserna? Vi kan se konsekvenserna på olika nivåer. 
För en chef kan det kännas obekvämt att ha så stora förväntningar på sig 
när man samtidigt upplever att man inte lyckas påverka vad som händer i 
organisationen så som man borde. Det typiska problemet med att saker 
och ting händer bakom ens rygg och att organisationen styrs i större eller 
mindre utsträckning av informella beslutsvägar är två exempel på detta. 
Dessutom så är alla chefer mänskliga och att försöka leva upp till idealen 
kan vara slitsamt. Framförallt när man sedan känner att man hela tiden 
fastnar i praktiska operativa frågor och brandsläckningar istället för att 
ha tid för reflektion och mer strategiska frågor. Å andra sidan, för en 
medarbetare innebär ett sådant ideal att det kan vara svårt att uppleva att 
ledarskapet fungerar bra och att chefen motsvarar förväntningarna. Inte 
bara det, medarbetare är helt osynliga när man pratar om ledarskap, och i 
synnerhet när man pratar om enstaka ledare (eller till och med hjältar). 
Vad är medarbetarens bidrag? Är man bara en hjälplös börda som väntar 
på chefen för inspiration och ledning? Även om få av oss skulle känna 
igen sig i en sådan beskrivning, och de flesta av oss är medarbetare, så är 
det precis den typ av person som blir resultatet av att tillskriva ledaren all 
betydelse när det kommer till hur organisationen utvecklar sig och i 
vilken riktning.   
 
Men är ledarskap det som ledare gör? Endast? Och vilka ledare, 
cheferna? Andra? Och hur uppnår man det? Sådana frågor leder tillbaka 
till den definition av ledarskap som jag gav i början och de tre aspekter 
som jag underströk. Trots allt som har skrivits om ledarskap så vet vi 
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fortfarande ganska lite om själva processen: hur går det till när man 
skapar riktning för kommande aktiviteter? Även om detta kan tyckas 
vara en enkel fråga, om du tänker på några praktiska exempel från din 
vardag och frågar dig ”hur gick det egentligen till?” och ”hur kommer det 
sig att vi kom till att börja jobba med det där?” osv., så är svaret inte så 
enkelt. Sällan handlar det om att en chef har suttit, reflekterat, dragit 
linjerna för en strategi, kommunicerat dem och inspirerat medarbetare till 
att starkt tro på dem, och medarbetare har utfört det planerade precis på 
det sätt som det var meningen från början. Livet i organisationer är inte 
så ”linjärt”, utan vi har att göra med komplexa sociala interaktioner där 
oförutsedda händelser inträffar och där många faktorer spelar roll.  
 
Innan jag går vidare och vänder blicken till vilka alternativ som finns, så 
vill jag använda några ord för att svara på frågan: varför förväntar vi oss 
så mycket av en ledare?  
 
Hur kommer det sig att det verkar behövas en hjälte? Det 
finns flera element att ta hänsyn till. Först, att moderna ledarskaps 
normer utvecklades i början på 1900-talet i en hel annan kulturell kontext 
än den vi lever i idag. På den tiden handlade management om att hårt 
styra arbetare som betraktas som mindre värdiga människor än deras 
arbetsledare och den typ av arbete som de utförde är helt annorlunda än 
vad de allra flesta personer jobbar med idag i Sverige. Det handlade helt 
enkelt om ett helt annat sätt att se på arbete och arbetare. Dessutom så 
kommer mycket av ledarskapsforskning och normer från USA, vilket 
delvis kan förklara den starka fokuseringen på en enstaka individ. Men 
det finns även mer allmänna förklaringar. Till exempel att vi människor 
har svårt att hantera komplexiteten och vi behöver relativt enkla 
förklaringar för att ge mening till vad som händer och varför. När vi 
möter komplexa situationer tenderar vi därför att förklara deras 
utveckling genom att referera till rationella handlingar som olika 
personer utför. Vi förstår inte allt som händer så vi väljer att rationalisera 
det som händer i form av en ledare som leder och som är särskilt viktig 
för vad som kommer att hända. På ett liknande sätt så kan tanken att det 
finns någon som kan ta hand om hur händelserna utvecklar sig vara 
lugnande när vi möter en tvetydlig och komplex situation som riskerar att 
orsaka ångest. Detta innebär också att myten av den stora ledaren 
upprätthålls, inte bara av ledare och forskare, men även av underställda 
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medarbetare. Det är därför det blir så svårt att tänka utanför sådana 
ramar. 
 
Varför behöver vi alternativ nu? Som jag redan nämnt lever vi 
idag i ett samhälle som har förändrats radikalt under senaste 
århundradet. Idag är mycket av det vi jobbar med något slags 
kunskapsarbete, vilket innebär att arbetets värde kommer från den 
kompetens och skicklighet som medarbetaren har och från hur bra 
medarbetaren kan samarbeta med andra. Medarbetaren är expert på sitt 
jobb, inte chefen. Dessutom så sker mycket arbete i form av projekt som 
initieras på olika håll i organisationen. Flera projekt kan behöva 
samarbeta eller så är hela organisationer strukturerade som ett nätverk 
eller ingår i ett nätverk. Tiden för hierarkiska byråkratier är förbi; idag 
krävs det flexibilitet och anpassning. En sådan organisatorisk förändring 
har blivit nödvändigt för att kunna hantera den verklighet som många 
organisationer möter. En verklighet i ständig förändring och allt mer 
komplex och kaotisk på grund av den ökande globaliseringen, den 
ökande hastigheten i många processer som ger kortare livslängd för 
produkter och högre innovationstakt, ökande konkurrens, de nya IT-
applikationerna och den osäkerhet som karaktäriserar hela ekonomin 
men även många situationer man själv hamnar i. Vad allt detta innebär är 
att man inte kan förvänta sig att en ledare själv kan bära ansvaret för hur 
händelserna utvecklar sig och att en sådan förväntning inte motsvarar 
vad som redan händer i organisationer. Fortsätter man leva i en sådan 
illusion så kan man faktiskt missa många tillfällen för att utveckla sig som 
organisation, som grupp och som människa. Det kan alltså vara direkt 
kontraproduktivt att endast tänka på ledarskap som något som utövas av 
en aktiv ledare på ett antal passiva underställda. Man fastnar och man 
utvecklas inte. 
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Vilka alternativ finns? 
 
Ledarskapsforskning och praktik har på senare tid erbjudit ett antal 
alternativ till den ensamma ledarens norm som beskrivits ovan.  
 
Delat ledarskap. I praktiken har det observerats hur ledarskap ofta 
delas mellan flera personer, ofta två, på ett antal olika sätt. Detta är inte 
något man har pratat så mycket om och i vissa organisationer kan det till 
och med finnas juridiska hinder till en formell delning, men om man 
frågar folk hur det faktiskt fungerar i vardagen så är det många som 
upplever att de delar ledarskapet. Några få exempel har även blivit kända 
och är ofta nämnda, som till exempel miljöpartiets språkrör och 
landslagets fotbollstränarduo, och det händer allt oftare att man ser 
artiklar i tidningar och tidskrifter om lyckade försök. Vilka är då 
fördelarna? Fördelarna som ofta nämns kan delas upp i fyra nivåer: 
fördelarna för chefen, för medarbetare, för organisationen och för 
samhället i stort. 
 
För chefen blir detta ett sätt att förbättra sin arbetssituation, effektivitet 
och livskvalitet. Man är helt enkelt inte ensam att möta den komplexa 
världen ovan beskriven, utan man har någon att bolla idéerna med, att 
diskutera lösningar med, att skapa förståelse kring vad som händer med. 
Man får större självförtroende och kan enklare ta svåra beslut. Med 
mindre arbetsbörda kan man även ha bättre balans mellan arbets- och 
privatliv (de som delar kan avlasta varandra) och man har faktiskt 
roligare på jobbet. Om chefsrollen inte målas i heroiska termer, så kan 
dessutom flera personer känna sig bekväma i den. Också från ett 
genusperspektiv, kvinnor och män som inte känner igen sig i 
beskrivningen av den starka ledaren och dess maskulinitet kan trivas 
bättre med tanken av att dela på ledarskapet och samarbeta. Flera 
människor blir potentiellt goda chefer. 
 
För medarbetaren blir detta ett sätt att inte vara en passiv aktör. 
Beroende på hur delningen är organiserad så får man en viss möjlighet 
att delta i ledningen av gruppens aktiviteter. Dessutom är steget att dela 
på ledarskap, även när det handlar om två formella chefer, nödvändigtvis 
kopplad till en mer demokratisk form av ledning, då man har utmanat 
tanken att auktoriteten ska vara en enda persons förmån. Steget från 
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medarbetare till ledare är då inte längre så stor och möjligheten till att 
växa och utvecklas blir större. Man har också närmare till ledningen i 
termer av möjlighet av interaktion med någon ledare. Slutligen, yngre 
personer som har tränats i skolan att jobba i team och dela på ansvar 
uppskattar när de kan fortsätta jobba på ett liknande sätt.  
 
För organisationen blir delat ledarskap ett sätt att höja effektiviteten och 
kvaliteten på beslutsfattande. I en komplex värld behöver man nämligen 
bredare kompetens och kunskap än vad en enskild person besitter för att 
kunna göra välinformerade beslut och kunna tyda signaler från 
omvärlden. Olika bakgrunder eller kompetens betyder också att man på 
ett bättre sätt kan förstå hela organisationen internt och kan mer effektivt 
kommunicera med de olika enheterna. Dessutom så kan flera personer 
inta olika kompletterande roller mot organisationen och medarbetare 
(som till exempel visionär – med fötterna på jorden). Sist, att inte 
underskattas, blir organisationen mindre sårbar i fall en av ledarna skulle 
lämna den. Alla dessa element kan summeras i påståendet att 
organisationen bättre tar tillvara de anställdas kompetens.  
 
Slutligen, för samhället i stort betyder delat ledarskap att makten inte 
koncentreras i för få händer, utan distribueras på ett mer demokratiskt 
sätt. Återkommande skandaler visar att risken till omoraliskt beteende 
ökar när makten är för koncentrerad. Ett mer demokratiskt ledarskap 
motsvarar också på ett bättre sätt de värderingar som karakteriserar 
Sverige och ger större möjlighet till olika minoriteter att också bli 
involverade i delningen av ledarskapet. 
 
Att dela ledarskapet kan, med andra ord, resultera i positiva 
konsekvenser för flera parter och är i linje med både vår tids värderingar 
och omvärldens krav. Men detta kräver planering och organisering som 
fungerar, om man vill introducera ett formellt delat ledarskap. När 
ledarskapet delas informellt och ett sådant arrangemang kanske har vuxit 
fram med tiden i samspel med hur arbetet utförs, så kan man fundera på 
vad den informella statusen har för konsekvenser och om man vill gå 
(eller inte) mot en mer formaliserad situation.  
 
Hur delar man ledarskapet? Det finns olika sätt att göra det. Man 
kan dela formellt eller informellt och man kan dela med lika eller med 
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olika ansvar/befogenheter. När man delar formellt med lika 
ansvar/befogenheter så kan man även prata om samledarskap. I detta fall 
kan man välja att dela på arbetsuppgifter så att en chef tar hand om vissa 
områden och den andra chefen tar hand om andra områden, eller så kan 
man välja att ha två (eller flera) chefer som jobbar gemensamt med alla 
områden. Vilken form som fungerar bäst beror på verksamheten. Har 
man till exempel en verksamhet uppdelat i olika geografiska områden 
som alla jobbar med samma saker så kan det vara lämpligt att dela upp 
områdena på de två cheferna. Svårare att avgöra är om man har olika 
enheter som jobbar med olika saker. Man kan ha två specialiserade 
chefer som får varsina enheter (om vilka de blir kunniga) och sedan 
koordinerar de tillsammans aktiviteterna så att detaljkunskap från varje 
område kan tas hand om. Men risken är att man förlorar den möjlighet 
till kreativitet och reflektion som ett samtal mellan två chefer som både 
har bra (även om inte längre detaljrik) kunskap om alla enheter skulle 
kunna ge. Storleken på de olika enheterna/områden är också en faktor 
som självklart kommer att spela roll. Det finns, med andra ord, många 
element att ta hänsyn till. Om delat ledarskap är nytt för organisationen 
kan det därför vara bra att tänka på det som en process, som något som 
ska bearbetas och som kommer att ta lite tid innan man hittar den lösning 
som passar just den verksamheten. 
 
Om samledarskap betyder att dela lika och formellt, så hittar vi på den 
andra extremen två (eller flera) personer som delar olika på 
ansvar/befogenheter och som gör det på ett informellt sätt. Detta är ofta 
något som blir till medan man jobbar, t.ex. för att den formella chefen 
litar på en person och involverar denna i sitt ledarskap eller för att en 
person besitter specifik kunskap. Att man inte formaliserar delningen kan 
bero på att omgivningen förväntar sig endast en chef (eller man tror att 
det är så). Ibland kan det också finnas juridiska själ. Men om man 
befinner sig i en sådan situation finns det all anledning till att ta upp 
frågan och utvärdera om man kan formalisera situationen. 
 
Det här är bara en kort introduktion till delat ledarskap. Vill man läsa 
mer om det så finns det några förslag i slutet av denna skrift.  
 
Men delat ledarskap är ett begrepp som illustrerar en praktik som i 
mindre eller större utsträckning redan pågår. Det finns även andra 
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begrepp som tar itu med frågan om ledarskap som något som involverar 
mer än en person, fast på en mer teoretisk nivå. Även om de begreppen 
inte kan omsättas direkt i praktik, så kan de vara intressanta för en egen 
reflektion över hur ledarskapet i sin egen organisation fungerar. De kan 
även hjälpa i en diskussion kring chefernas och medarbetarnas roll som 
involverar alla medarbetare i en grupp/enhet. En sådan diskussion kan 
vara viktig att ha för att kunna komma fram till en gemensam (eller 
åtminstone någorlunda delad) syn på hur ledarskapet borde vara. Detta 
kan i sin tur underlätta arbetet både för chefer och medarbetare, då den 
vanliga bilden av ledaren som hjälte sällan passar in i hur verksamheten 
fungerar i praktiken.   
 
Alternativa grepp om ledarskap. I detta avsnitt har jag valt fyra 
begrepp som på olika sätt hjälper till att förstå ledarskap som något som 
görs av flera personer tillsammans. Jag börjar med det mest ”konkreta” 
och går mot det mest ”abstrakta”. Ett femte begrepp som jag också 
diskuterar i avsnittet är ”medarbetarskap”, som man kan se som ett 
komplement till ”ledarskap”.  
 
Distribuerat ledarskap betyder att ledarskapet kan utövas av en 
person, flera personer, en grupp, beroende på vilken situation man 
befinner sig i. Med andra ord, för att kunna fungera behöver en 
organisation inte nödvändigtvis en enda person som kan fullfölja alla 
ledarskapsfunktioner. Utan det man behöver är att sådana funktioner blir 
gjorda, vilket man uppnår genom att ha ett antal människor som 
tillsammans kan ta hand om dem. Till exempel, när man ska ta beslut, 
händer det ofta att det är flera personer som är inblandade. Andra 
funktioner eller specifika situationer kräver att endast en person utövar 
ledarskapet, till exempel när man kommer till en krissituation. Tittar man 
slutligen på andra funktioner så kan man se att olika personer är 
involverade vid olika tidpunkter i utövandet av ledarskapet. En sådan 
funktion skulle kunna vara att motivera medarbetare eller att skapa en 
gemensam identitet. Vad detta innebär är att de ledarskapshandlingar 
gjorda av en enstaka person i en organisation är av mindre vikt än de 
ledarskapshandlingarna gjorda kollektivt av organisationens medlemmar 
(formella ledare och medarbetare).  
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På så sätt flyttar man uppmärksamheten till vad som faktiskt händer i 
dagens organisationer, något som traditionell ledarskapsforskning inte 
har analyserat i djupet. Man understryker därför också att den specifika 
situationen som man befinner sig i har stor betydelse för hur ledarskap 
kan utövas. Allmän giltiga modeller kan ge en indikation om hur vissa 
förlopp sker, men de kommer aldrig att kunna ge tillräckligt bra 
förståelse för ens egen organisation och för hur händelserna utvecklas 
just i den organisationen. Det är i samspelet mellan människorna och 
situationen som ledarskapshandlingarna tar form. Ett sätt att dela upp 
ledarskapshandlingar i olika typer är att prata om kollaborativa, 
kollektiva och koordinerade handlingar. Kollaborativa handlingar har 
man när aktörerna är beroende av varandra för att åstadkomma målet. 
De inblandade aktörerna, med andra ord, måste arbeta samtidigt på 
ledarskapshandlingen och det som den ena gör möjliggör för den andra 
att göra sin del, och vice versa. Med kollektiva handlingar menar man att 
vissa ledarskapshandlingar består av de handlingar som två eller flera 
aktörer (grupper) gör separat och självständigt, men det totala resultatet 
är beroende av vad de andra har åstadkommit. Det vill säga, det är 
summan av de olika aktörernas handlingar som resulterar i en 
ledarskapshandling, även om de har jobbat var och en för sig. Slutligen, 
betyder koordinerade handlingar att aktörerna jobbar separat (för sig 
själva eller i grupper) om olika uppgifter som är sekventiellt beroende av 
varandra. Olika aktörer är med andra ord beroende av vad andra, innan 
dem, har gjort. En sådan uppdelning hjälper att se hur en enstaka person 
själv inte kan åstadkomma något om den inte samspelar med andra – 
ledarskapshandlingar är ”stretched over” flera människor. På så sätt kan 
man även visualisera vilka situationer som är vanliga i en organisation 
och på vilket sätt handlingarna är kopplade. 
 
Dessutom, traditionell forskning har beskrivit ledarskapsfunktionerna 
utifrån en ideal bild av vad ledning handlar om, vilket innebär att man 
möter de klassiska funktionerna av planering, kontroll, beslutsfattande, 
osv. Tittar man närmare på verkligheten så kan man se att de vardagliga 
handlingarna även kan förstås med hjälp av andra ledarskapsfunktioner. 
Då kan man t.ex. se ”mäklandet” som en funktion som kan involvera flera 
personer och ett antal interaktioner. Med mäklandet menar man alla de 
handlingarna och samtal som utförs när man handlar dagligen i 
verksamheten och i vilka man förhandlar, översätter, och bryter ner den 
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övergripande strategin eller riktlinjerna. På liknande sätt kan man se den 
övergripande strategin som en översättning och sammanfattning av olika 
inputs som kommer från verksamheten. Allt detta sker genom 
kontinuerligt ”mäklande”. 
 
I forskning om distribuerat ledarskap understryker man också att det 
som är avgörande är hur människor frivilligt låter sig påverkas av andra, 
vilket innebär att formella positioner har betydelse, men det är inte de 
som nödvändigtvis styr vilken typ av processer av påverkan som sker. 
Sådana processer kan leda, bland annat, till att man under en begränsat 
tidsperiod spontant samarbetar med andra, t.ex. kring en konkret uppgift 
eller problem, eller att man utvecklar en tät relation med en eller flera 
medarbetare. Det finns även arbetsformer som ofta resulterar i 
distribuerat ledarskap, som till exempel olika varianter av arbetsgrupper 
och kommittéer. Oavsett formen kan man reflektera kring hur påverkan 
sker, vilka samspel som äger rum, hur och när man låter sig påverkas av 
andra. Detta är ett första steg i visualiseringen av hur komplicerade och 
dynamiska de olika processerna av påverkan är, och hur flera aktörer är 
involverade.  
 
Medarbetarskap är ett begrepp som syftar till att belysa ”den andra 
sidan av ledarskapet”. Medan teorier av distribuerat ledarskap inkluderar 
flera människor i utövandet av ledarskapet, bland annat de som formellt 
är medarbetare och inte innehar en chefsposition, så belyser begreppet 
medarbetarskap de viktiga funktioner som medarbetare utövar och som 
inte har att göra med ledarskap, men vilka organisationen inte skulle 
fungera utan. Medarbetarskap definieras nämligen som det sätt på vilket 
medarbetaren hanterar sin relation till arbetsgivaren, till övriga 
medarbetare och till det egna arbetet. Utgångspunkten är att 
medarbetarens betydelse har undervärderats. Ett välutvecklat 
medarbetarskap medför en välfungerande organisation. Aspekter att ta 
hänsyn till är, till exempel, förmågan till ansvarstagande och förtroende 
inom organisationen. Vilken nivå som är optimalt beror på vilken typ av 
organisation man befinner sig i, men det som är viktigt är att 
medarbetarskapet ska utvecklas tillsammans med medarbetarna, något 
som har varit traditionellt ovanligt då sådana frågor ofta har hamnat (om 
de överhuvudtaget har varit på agendan) under chefens personalansvar. 
På så sätt är även ”medarbetarskap” ett sätt att visa att den enstaka 
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formella ledaren inte själv är avgörande för hur organisationen utvecklas, 
utan att man behöver ta hänsyn till flera personer, deras agerande och 
förutsättningarna för deras agerande.  
 
”Ledarfulla” organisationer är ett uttryck som påpekar hur 
ledarskap ska ses som ett kollektivt ansvar – tanken är att byta ut 
”heroiskt ledarskap” mot en form av ömsesidigt ledarskap där man 
skapar vägen framåt tillsammans. När vi börjar tänka i sådana termer så 
har vi tagit ett steg mot lite mer abstrakta idéer, som även starkare 
påverkas av forskarens inställning till människor och till hur människor 
borde behandlas (och behandla varandra) på jobbet. Strävan efter att 
utveckla ledarfulla organisationer drivs nämligen av idealen av demokrati 
och ömsesidig respekt. Det handlar också om en ännu mer explicit 
utmaning till idealen av ledaren som en hjälte, då det man hävdar är att 
alla ska bidra till organisationens utveckling, självständigt eller i 
samverkan med andra, inte bara vid enstaka tillfällen, utan hela tiden. 
När en grupp fungerar riktigt bra är detta inte tecken på att gruppen är 
ledarlös, utan på att man har en ledarfull grupp. Man lägger på detta sätt 
mycket vikt vid gemenskapen, att man är en del av en grupp som jobbar 
tillsammans för att åstadkomma något. Därmed blir de relationella 
aspekterna människor emellan avgörande. För att kunna utveckla en 
ledarfull organisation behöver chefer och medarbetare därför jobba inte 
bara med strukturer och riktlinjer, men också på sina föreställningar och 
sitt sätt att agera och förhålla sig till andra. En kritisk fråga är, till 
exempel, ”kan jag hantera mitt behov av kontroll och ’släppa in’ andra?”. 
Med andra ord, kan man lita på sina medarbetare? Och kan man 
acceptera att man inte har kontroll över allt? Tanken är att om alla delar 
med sig av sin makt så tappar man inte makt, utan man ökar makten 
genom att man kommer att kunna åstadkomma mer när alla bidrar. 
Parallellt måste man även jobba med sig själv och ens egen 
självuppfattning, till exempel lära sig lita mer på ens egen kapacitet. 
Slutligen så kommer andra färdigheter än de vanligtvis kopplade till 
ledarskap att bli viktiga. Till exempel, det blir viktigare att kunna föra en 
dialog där man verkligen lyckas ”nå varandra” och ha ömsesidigt utbyte 
än att vara den som lyckas övertyga andra (och därmed tvinga sina idéer 
på andra).     
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Postheroiskt ledarskap är ett annat begrepp som syftar till att radikalt 
ändra vår inställning till ledarskap genom att lämna bakom oss 
föreställningen av ledaren som hjälte och genom att börja på allvar 
reflektera kring betydelsen av interaktionerna människor emellan och 
därmed den kollektiva dimensionen av ledarskapet. Med andra ord, även 
här understryks det faktum att flera personer än formella chefer är 
engagerade i att utveckla verksamheten framåt samt att bidra till 
varandras personliga och professionella utveckling. Det som är specifikt 
är att man även visar på vilket sätt det som görs av medarbetare är något 
slags ”dolt ledarskap” som skapar möjligheten till utveckling, men som 
aldrig blir erkänt när man, i efterhand, skapar berättelsen av hur det gick 
till. I berättelsen är det alltför ofta en hjälte som sägs vara drivkraften 
bakom händelserna. Och inte bara en hjälte, utan en maskulin hjälte. Det 
är nämligen så att idealen av den starka ensamma ledaren sammanfaller 
med den dominerande föreställningen av maskulinitet så som det har 
historiskt utvecklats i vår kultur. Detta har ett antal konsekvenser. Bland 
annat att kvinnorna inte ses eller inte ser sig själva som ledare, vilket är 
en av anledningarna till att det fortfarande inte har uppnåtts en jämställd 
situation i svenska företag och statliga organisationer. Men också att de 
handlingar som betraktas som ”feminina”, så som att ta hand om 
varandra, lyssna, stödja varandra, osv, sällan blir tagna på allvar i en 
arbetsrelaterad kontext och sällan sedda som viktiga färdigheter. Detta är 
problematiskt då det är just sådana färdigheter som är så viktiga om man 
vill utveckla ledarskapet bortom heroiska former mot en genuint 
samarbetsbaserad form.   
 
Slutligen är relationellt ledarskap ett sätt att se på ledarskap som har 
fått mer och mer uppmärksamhet och tar ett steg närmare tanken av 
ledarskap som kollektivt. Det lägger även fokus på den processuella 
dimensionen av ledarskapet, dvs. ledarskap kan inte ses som något som 
utövas vid enstaka, väl avgränsade tillfällen, utan det handlar om 
processer som konstant pågår och aldrig tar slut. Som du märker har vi 
här kommit till en annan nivå av abstraktion. Från att diskutera hur man 
praktiskt kan organisera ett delat ledarskap, till att fundera på hur man 
kan se på världen och tolka de händelser som äger rum runt omkring oss. 
Med relationella linser är det som framträder de relationer och 
interaktioner som ger form till ”verkligheten” på arbetsplatsen. Man 
tonar därmed ner vikten av enskilda individer och av enskilda enheter, 
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som till exempel ”avdelningen”, ”organisationen” eller ”ledningsgruppen”. 
Man tänker istället i termer av olika processer som pågår hela tiden och 
som skapar, och återskapar, allt som vi vanligtvis betraktar som ”verklig”. 
Ett exempel som kan förklara skillnaden mellan sådana linser och vårt 
vanliga sätt att tänka är att ta ”ett hot”. Att identifiera ”hot” är en typisk 
strategisk aktivitet. Man analyserar den externa miljön, får ett antal 
inputs om olika saker som har hänt eller kommer att hända, klassificera 
dem i ”hot” eller ”möjligheter”. Detta förutsätter ett antal antaganden. Att 
organisationen och den externa miljön är två skilda enheter som enkelt 
kan identifieras. Att det finns ett antal element i den externa miljön som 
existerar och som kan observeras. Och att det finns bestämda kriterier 
för att skilja mellan ”hot” och ”möjligheter”. Med ett relationellt 
perspektiv så ifrågasätter man sådana antaganden. Organisationer 
existerar inte ”på riktigt” och de är inte statiska enheter. Utan det som är 
”verkligt” är pågående processer av organisering i vilka ”organisationen” 
återskapas hela tiden. Detta innebär också att det inte finns en gräns 
mellan ”organisationen” och ”den externa miljön”, utan de går in i 
varandra då processerna inte slutar vid de formella gränserna, utan 
involverar personer och saker både innanför och utanför de gränserna. 
Dessutom innebär detta också att det inte finns statiska element i den 
externa miljön som ska hittas av medarbetarna, utan ”verkligheten” (både 
organisationen och den externa miljön) skapas i upprepade sociala 
interaktioner. Ett ”hot” blir till när interaktioner mellan olika aktörer 
resulterar i att man skapar det – det finns inga ”objektiva hot”. Med detta 
menar jag inte att det inte finns objektiva händelser. Det är klart att om 
ett företag öppnar kontor på ett nytt ställe så har de verkligen gjort det. 
Men det som händer runt omkring oss är alltid tvetydigt och, för att 
kunna handla, behöver vi skapa mening kring det som händer genom att 
interagera med varandra och, till exempel, definiera det nya kontoret som 
”ett hot”. Dvs, det nya kontoret är inte ett hot i sig, utan det är vi som 
formar det till ett hot. 
 
Det är de ständigt pågående processer som äger rum i relationerna och 
interaktionerna mellan människor som skapar den sociala verkligheten 
och som är av betydelse om man vill skapa förståelse kring ledarskapet. 
Ledarskap kan då definieras som de processer som leder till ökad 
koordination och till förändring. De processer i vilka vi skapar 
organiseringsreglerna som vi sedan följer. Det är de processer som vi ska 
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studera och förstå om vi vill förstå ledarskap. Sådana processer äger rum 
i de vardagliga interaktionerna på jobbet och vi måste därför observera 
och förstå även triviala interaktioner som man annars inte nödvändigtvis 
betraktar som viktiga. Slutligen vill jag poängtera en sak. Att vi är på en 
abstrakt nivå betyder inte att dessa idéer inte har någon praktiskt 
konsekvens. Det innebär snarare att man inte kommer att få enkla recept 
om hur man ska gå tillväga, utan något mer komplexa verktyg som man 
själv måste utveckla till operativa insatser. Till exempel, många forskare 
inom relationellt ledarskap erbjuder sätt att reflektera kring hur man 
handlar för att kunna utveckla ett mer etiskt och inkluderande sätt att 
kommunicera med andra och att behandla andra, och för att tillsammans 
kunna driva organisationen framåt. 
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Ledarskap i praktiken 
 
I den första delen av denna skrift har jag presenterat ledarskap i teorin, 
med särskilt fokus på de alternativ som finns för att kunna förnya vår syn 
på ledarskap. Men hur går det till när man ska jobba med sådana frågor i 
praktiken? Även om man är övertygad om att ledarskapet borde delas 
eller redan delas, så måste man vara medveten om vilken styrka idealen 
som en hjälte som löser situationen besitter i vårt samhälle. Annars är 
risken stor att man fastnar någonstans på vägen. Man måste vara beredd 
att ompröva sina övertygelser och att reflektera kring hur vissa 
situationer utvecklade sig och varför. Även om nya ledarskapsmodeller 
ofta marknadsförs som relativt enkla att implementera och deras fördelar 
som slående, är det klart att när man påbörjar en förändring måste man 
räkna med motstånd och motgångar. Dessutom så baseras många av de 
idéer som jag har presenterat på ett antagande, eller om förhoppning, att 
människorna ska bete sig på ett respektfullt och empatiskt sätt, och att de 
ska se först och främst till organisationens intresse, inte till sina egna 
intressen. Sådana förväntningar är vanliga inom organisationsstudier, 
men blir kanske ännu mer avgörande i de här alternativ då många av de 
forskare som har tagit fram dem är djupt övertygade om behovet av mer 
etiska förhållningssätt inom organisationer. Men sådana förväntningar är, 
på ett sätt, orimliga. Det är så klart positivt att bidra till ett mer etiskt 
ledarskap, men man måste även ta hänsyn till all forskning som visar hur 
människor i organisationer handlar. Politiken spelar till exempel en stor 
roll, framförallt när resurserna är begränsade och åsikter/värderingar 
starka och olika i olika delar av organisationen. Dessutom är det svårt att 
identifiera ett ”gemensamt mål” eller ”högre syfte”. Det som formellt blir 
”vårt mål” är inget annat än resultat av förhandlingsprocesser där varje 
part nödvändigtvis ser situationen ur specifika synpunkter. Och sådana 
förhandlingar är arenor för olika typer av maktutövande.  
 
Med detta sagt är det fortfarande värdefullt att försöka på ett medvetet 
sätt jobba med ledarskap och utveckla det. Bara man också är medveten 
om svårigheterna och att det handlar om att utveckla sitt eget ledarskap 
då det som beskrivs i litteraturen alltid är någon slags ideal bild som är 
mer eller mindre realistisk. I slutet av denna skrift finns därför ett antal 
referenser för den som vill gå vidare med en viss modell eller teori. 
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Det jag istället har fokuserat på i min studie av ledarskap har varit att 
skapa nya sätt att förstå det som redan händer. Detta är ett komplement 
till nyare ledarskapsideal. Jag erbjuder inga ideal att sträva efter, utan ett 
sätt att tolka vardagliga handlingar i termer av ledarskap. Det innebär att 
jag erbjuder sätt att förstå värdet, och konsekvenserna, av de 
interaktioner vi har på jobbet. Detta kan vara början till en reflektion, 
individuell eller gemensam, över ”hur man gör” när man jobbar, vilket 
förhoppningsvis kommer att leda till högre medvetenhet av de processer 
som pågår. När man har uppnått det, så kan nästa steg vara att försöka 
förändra det som anses ha negativa konsekvenser, och mer aktivt jobba 
med andra delar.  
 
För att kunna klargöra min analys kommer jag att börja med en verklig 
situation genom att beskriva ett möte. Jag har nämligen studerat hur 
arbetet sker i vardagen i olika typer av möten. De möten som presenteras 
i denna skrift är typiska exempel på hur händelserna kan utvecklas i 
organisationer. De visar ”den råa verkligheten”. Jag vill därför precisera 
att jag har stor respekt för de inblandade personerna och att avsikten inte 
är att visa hur ”de gör fel” jämfört med idealen. Tvärtom, jag vill visa att 
verkligheten skiljer sig från idealen och att det är meningsfullt att börja 
med verkligheten, inte med idealen (som blir relativt meningslösa). I den 
analys som följer så kommer jag delvis att använda mig av några av de 
teorier som jag har presenterat i första delen av denna skrift.  
 
Ett möte på Due. Due är ett litet företag som medvetet har jobbat 
med sin organisation och försökt utveckla ett mer inkluderande sätt att 
driva verksamheten. Som ett led i detta försök har man skapat en 
ledningsgrupp som ska ersätta VD:n vad gäller ledarskap internt i 
företaget. Ledningsgruppen består av fem personer som var och en har 
insikt i en del av den operativa verksamheten och tillsammans kan se 
helheten lika väl som detaljerna. Ledningsgruppen har varit aktiv i några 
månader och har gjort en sorts ”mjukstart”. Tre av de fem har blivit 
någon slags ”avdelningschefer”, även om ordet inte används än. Gruppen 
har haft regelbundna möten och börjat ta några beslut, men de har 
framförallt diskuterat hur de ska jobba. I organisationen råder 
fortfarande viss förvirring kring vad ledningsgruppens roll egentligen är.   
Det mötet vi ska titta på är en träff mellan de fem personer i 
ledningsgruppen och en coach som företaget brukar anlita när det 
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handlar om verksamhetsutveckling. Coachen börjar mötet just genom att 
kommentera den förvirring som några medarbetare har uttryckt samt 
medarbetarnas förväntningar på mer kraftfulla tag från ledningsgruppens 
sida.  
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÅ ÄR VI TILLBAKA TILL VARFÖR DET 
HÄR BLEV TILL… VI SKULLE INTE PRATA 
SÅ MYCKET OM DET…MEN… ALLTSÅ… 
FEEDBACK…   MEN DET VISADE VI GANSKA TYDLIGT 

NÄR VI GJORDE PRESENTATIONEN 
OCKSÅ…VI DROG BÅDA… ALLTSÅ VAD VI 
TYCKTE PROBLEMET HADE VARIT OCH 
VARFÖR VI NU GJORDE SÅ HÄR…   

DET ÄR NÅN SOM FATTAR 
TRÖGT, HELT ENKELT…   

AH, DET TYCKER JAG… 

DET MÅSTE BERO 
PÅ DET…(SKRATT)   

MEN VI KAN TA DET EN 
GÅNG TILL…   

JAG MENAR, OM VI SKA VARA 
RIKTIGT ÄRLIGA SÅ HAR VI 
GJORT… VI ÄR VÄL INTE 
RIKTIGT KLARA PÅ SJÄLVA… 
VAD VI ÄR OCH VART VI VILL   

DET ÄR NÄSTA 
SAKEN, JAG…   

DET ÄR VÄL ÄNNU SVÅRARE FÖR DEN 
SOM KANSKE INTE SITTER MED HÄR, 
ATT FÖRSTÅ VARFÖR HÄNDER DETTA NU, 
VARFÖR HÄNDER INGET ELLER VARFÖR 
GÖR MAN SÅ, ELLER VARFÖR GÖR MAN 
INTE SÅ   

OCH VAD, VAD 
SKA HÄNDA…   
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På en sådan provokation reagerar gruppen genom att först beklaga sig 
för att resten av organisationen inte har förstått det de har kommunicerat, 
hur de kommer att arbeta och varför. Men sedan kommer man in på att 
de som sitter i ledningsgruppen själva inte riktigt har klart för sig hur de 
ska jobba och vad de håller på med. Vilket kan leda till även större 
förvirring för resten av organisationen, som inte sitter med när 
ledningsgruppen diskuterar hur man borde jobba och varför.  
 
En sådan dialog är specifik för det studerade företaget och just detta 
försök till att skapa delat ledarskap, så klart. Men det visar också en 
situation många kan känna igen sig i. Utmaningen som att skapa mening 
kring det man håller på med i en liten grupp och utmaningen att ha en 
bra kommunikation med resten av organisationen. Ett vanligt problem är 
att man kommer överens om något i en liten grupp och sedan tror man att 
detta har blivit ”verklighet” även för resten av organisationen. Till 
exempel, alla större beslut ska gå igenom den nya ledningsgruppen 
eftersom organisationen inte har fungerat på ett effektivt sätt på grund av 
alla informella vägar som folk har använt sig av. Denna slutsats är ett 
resultat av flera möten och många diskussioner. Efter att ha pratat så 
mycket om det och skapat mening genom att identifiera problemet och 
hitta en lösning, så har både problemet och lösningen blivit ”verkliga” för 
ledningsgruppen. Men de andra personerna som jobbar inom 
organisationen har inte varit med i alla dessa diskussioner och det är inte 
säkert att de i sina diskussioner har kommit överens om samma problem 
och samma lösning. De olika personerna har därför att göra med olika 
”verkligheter”, med olika bilder av hur situationen ser ut. Ett vanligt sätt 
att hantera detta är att de som är chefer försöker ”få igenom” sina 
problem och lösningar i hela organisationen. Och när organisationen gör 
motstånd så blir de frustrerade. Och i värsta fall går man in i en ond 
cirkel. Detta för att man inte inser att ledarskapet inte kan utövas av 
enskilda individer utan att det handlar om hela organisationens bidrag till 
att driva organisationen framåt. Därför kan man inte sitta i ett rum 
bakom fyra väggar och skapa ”verkligheten” som de andra sedan måste 
acceptera, utan man måste hitta produktiva sätt att skapa ”verkligheten” 
tillsammans. Företrädare för de alternativa sätt att se på ledarskap som 
jag har presenterat skulle därför råda medlemmarna i ledningsgruppen 
att öppna upp diskussionen för resten av organisationen och inte vara 
rädda för tappa auktoritet, utan acceptera att auktoriteten är något som 
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man ”ger” varandra, inte något man besitter på grund av en formell titel. 
Låt oss titta på ett till avsnitt av dialog från samma möte. 
	  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OCH SÅ FÖRSÖKER MAN SÄTTA 
STOPP FÖR DET HÄR, ELLER 
HITTA LÖSNINGAR ELLER, EHM… 
DET GÄLLER ATT VISA EXEMPEL 
DÅ LITE… 
  
“ATT NU ÄR DET FAKTISKT INTE 
SÅ HÄR, UTAN NU ÄR SÅ HÄR”…   

MEN JAG KÄNNER ATT VI HAR HAFT ETT ELLER TVÅ 
LEDNINGSMÖTE SEN DESS BARA…VI ÄR INTE HÄR… OFTAST 
SÅ SITTER JAG ENSAM DÄRUPPE OCH DET ÄR INTE SÅ 
ROLIGT ATT TA FAJTEN…JAG KÄNNER INTE ATT VI ÄR EN 
GRUPP SOM KAN TA FAJTER   

SOM JAG UPPFATTAR DET, SÅ ÄR NI 
INTE TILLRÄCKLIGT STARKA OCH 
TEAMARE…HUR SÄGER MAN?   

KLISTRADE ÄN…   
NEJ   

NEJ   
ÄR DET SÅ 
DU SÄGER?   

VI HAR INTE RUTINERNA 
PÅ NÅT SÄTT…   

OCH JAG TROR INTE ATT VI ÄR 
TRYGGA I OSS SJÄLVA…   

NEJ… PÅ NÅT SÄTT… VI HAR 
INTE…   

OCH VI VET INTE RIKTIGT VILKA RUTINER…   

NEJ   
DET ÄR MYCKET SOM STÅR 
OKLART…   
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I denna dialog ser vi igen, i början, problemet med att man inte gör så 
som man hade bestämt att man skulle göra. Just innan hade man 
diskuterat hur fem minuter efter de presenterade hur den nya 
organisationen skulle fungera hade alla gått tillbaka till att uppföra sig 
precis som vanligt och använda sig av de gamla informella vägarna. Ett 
sätt att förstå sådana förlopp är, som sagt, att betrakta ”ett beslut” som 
”tomt” så länge det inte fylls genom att personerna i organisationen 
handlar på ett sätt som är meningsfullt i relation till beslutet. Då blir 
beslutet ”verkligt”, men det är inget som sker per automatik. Det är något 
alla inom en organisation ska jobba aktivt med.  
 
Dialogen fortsätter med att flytta fokus till problem som gruppen har 
internt. Medlemmarna känner att gruppen inte är tillräckligt stark, att de 
inte är tillräckligt sammansvetsade, att de inte har rutiner, att de inte har 
självförtroende som individer och att rent allmänt mycket känns oklart. 
Även dessa aspekter är något som många känner igen. På ett sätt är 
denna känsla av ”otillräcklighet” ganska typiskt för dagens medarbetare 
och chefer. Det har också att göra med idealbilden av chefen som hjälte. 
Till exempel när det kommer till ”att visa sig stark”. Forskningen har inte 
bevisat att styrkan har något att göra med hur bra en organisation 
fungerar. De alternativa ledarskapsidéerna skulle tvärtom uppmana till 
att visa sin egen mänsklighet, vilket är en förutsättning för att kunna 
uppnå en öppen och ärlig dialog. 
 
Hur skulle vi då tolka situationen om vi refererar till det traditionella 
sättet att betrakta ledarskap? Tanken med ledningsgruppen var just att 
de skulle utöva ledarskap, eller rättare sagt delat ledarskap, men det vi 
ser är ett misslyckande. De har inte lycktas skapa en fungerande grupp, 
de kan inte ”dela” på ett bra sätt, och de har inte lyckats påverka 
organisationen, de kan inte ”leda” verksamheten framåt.  
 
Men betyder detta att verksamheten står stilla? Att organisationen inte 
utvecklas? Svaret är ja, om vi ser situationen från chefernas sida och 
jämför med deras ideala bild av hur organisationen borde vara. 
Organisationen har inte rört sig i den riktningen. Men om vi tar ett 
bredare perspektiv och observerar hur organisationen har utvecklat sig 
under de månader man försökte implementera en ledningsgrupp så kan vi 
se att organisationen visst har rört sig i vissa riktningar.  
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Att läsa om samma möte. Om vi tittar igen på de två korta avsnitt 
från detta möte och vi frågar oss ”vad gör de genom att prata?”, ”vad 
skapar de för verklighet?”, så kan man komma fram till en alternativ 
tolkning. I de här dialogerna så pratar de om ledningsgruppen och 
organisationen, men samtidigt så skapar de också själva gruppen och dess 
relation till organisationen. Dvs, de beskriver inte bara hur situationen är, 
hur verkligheten är, utan de skapar verkligheten på ett visst sätt. De 
skapar, nämligen, gruppen som svag, som initiativlös, som förvirrad. De 
formar relationen till organisationen i termer av en kamp och de skapar 
organisationen som kritiska till gruppen och inte villiga att förändra sig. 
På ett sätt kan man säga att de skapar sitt eget misslyckande genom att 
benämna vissa händelser som problem och genom att formulera sin 
tolkning i termer av misslyckande.  
 
Det man säger blir viktigt i och med att det blir ”verkligt”. Och ju mer 
vissa saker upprepas desto mer verkliga blir de. När man en gång har 
sagt att ”vi är för svaga”, så går det att använda det argumentet i följande 
samtal. ”Svagheten” blir en legitim förklaring till flera händelser. 
”Svagheten” blir till ett verkligt problem. Och på så sätt har man skapat 
riktning i de processer som pågår, som i sig alltid är tvetydliga. Och 
genom att olika dialoger bygger på varandra, i mer eller mindre 
utsträckning, så utvecklas organisationen på vissa sätt. Det blir då ingen 
överraskning att några månader efter mötet så återgår organisationen till 
en mer traditionell form av ledarskap. Så att svaret på frågan ”har 
organisationen stått stilla?” är nej, den har faktiskt utvecklat sig i vissa 
riktningar. Och det är väldigt viktigt att förstå hur detta har hänt, även 
om det inte är de riktningarna ledningsgruppen hade tänkt sig. 
 
Man kan även se hur hela organisationen har bidragit till den riktning 
som har skapats. Genom att handla på vissa sätt har man aktivt skapat 
riktning i organiseringen. Man har påverkat hur organisationen har 
utvecklats. Man har till exempel inte lagt fokus på informella 
beslutsvägar och därför inte skapat ”ett problem” kring dem, i alla fall 
inte i samma utsträckning som ledningsgruppen har. I relationen mellan 
medarbetare och de i ledningsgruppen har man också skapat 
förutsättningar för en viss utveckling, i detta fall mot ytterligare en 
förändring i ledningen. Hade relationerna fungerat på ett annat sätt så 
hade man skapat andra förutsättningar. Hela organisationen har varit 
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inblandad i att skapa ”organiseringsreglerna” som man följer och att 
strukturera relationerna på vissa sätt (se relationellt ledarskap), inte bara 
ledningen. Man kan därför se hur organisationen inte består av separata 
enheter, utan hur det är samspelet mellan medarbetare som skapar 
möjligheten att driva verksamheten framåt.  
 
Ledarskap som skapandet av handlingsutrymme. Genom att 
analysera detta exempel och flera andra har jag utvecklat ett eget sätt att 
se på ledarskap, för att förstå det som händer i organisationer. Det jag 
föreslår är nämligen att tänka på ledarskap som skapandet av 
handlingsutrymme. Ledarskap ska då förstås som ständigt pågående. Det 
räcker inte att ta ett beslut en gång för att påverka riktningen i 
organiseringsprocesserna. Riktningen skapas och återskapas 
kontinuerligt genom att man interaktivt formar det handlingsutrymme 
man kan sedan röra sig inom. Med handlingsutrymme menar jag den 
begränsade samlingen av handlingar och prat som blir möjliga och 
därmed gör andra mindre sannolika eller meningsfulla. Det som blir 
möjligt att göra och säga, med andra ord. Handlingsutrymme är 
begränsat och i ständig omforming. Och det ska upprätthållas, man 
skapar aktivt utrymme genom att interagera med andra människor i 
organisationen.  
 
Om man tänker i termer av handlingsutrymme så kan man se hur den 
traditionella bilden av ledarskap förutsätter att det finns obegränsat med 
handlingsutrymme och chefens jobb är att begränsa det och tvinga in alla 
i det, annars skulle var och en dra åt sitt håll. Det som jag säger är att 
man istället kan tänka att handlingsutrymme skapas i interaktionerna. 
Utan interaktioner så har man inget handlingsutrymme alls. En metafor 
som kanske kan hjälpa att se skillnaden är att tänka sig en grupp musiker 
eller en grupp skådespelare som ska spela. Följer de strikt ett manus, så 
har vi det traditionella sättet att se på ledarskap: man ska begränsa det de 
gör och det är en person som bestämmer och de andra följer. Om de 
istället improviserar (som i jazzmusik eller i improvisationsteater) så 
bygger de på varandras spelande. De lyssnar, tolkar och spelar i respons 
till det andra har spelat. Det är en kollektiv performance där man skapar 
utrymme för att fortsätta handla tillsammans.  
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Ett sätt att tolka vårt exempel ovan är att ledningsgruppen inte hade 
lyckats skapa det handlingsutrymme de ville för att det 
handlingsutrymmet inte hade skapats i interaktion med resten av 
organisationen. Ledningsgruppen hade därför liten möjlighet att driva 
fram den förändring de ville ha. Medan resten av organisationen hade 
skapat och behållit ett annat handlingsutrymme i vilket de kunde 
fortsätta handla. 
 
Att skapa handlingsutrymme är därför inte bara chefens jobb, utan detta 
händer, medvetet eller inte, även i vardagliga interaktioner på jobbet. Att 
kunna se det och reflektera kring vad det är för handlingsutrymme som 
håller på att formas kan därför vara viktigt. Men på vilken nivå ska man 
hålla sig? Hur mycket ska man gå ner i detalj? I mitt projekt har jag valt 
att analysera dialoger på ett väldigt detaljerat sätt och det är den analys 
som jag kommer att beskriva i nästa stycke. 
 
Att skapa riktning i dialog. Låt oss titta igen på några exempel av 
dialog som kan förekomma i en organisation och på hur vi kan tolka det 
som händer. Den första dialogen är tagen ur ett möte på Dieci (ett annat 
företag) mellan en chef (Jacob), en medarbetare (Ingrid) och en person 
(Jack) som snart kommer att börja jobba på samma avdelning men som 
för tillfället jobbar för en annan enhet. Mötet handlar om att klargöra allt 
det praktiska och byråkratiska, men även börja diskutera vilka uppgifter 
den nya medarbetaren kommer att få.  
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JAG TROR ATT DET BLIR BRA, JAG 
TROR ATT JAG KOMPLETTERAR ER 
MED MIN KUNSKAP, VAD JAG GÖR PÅ 
KALLVALSAT, DET ÄR JU MYCKET 
SÅNT SEDAN TIDIGARE 

JA. OCH DET ÄR, DET TROR OCKSÅ  
JAG. EHM, OCH DET KOMMER…, JA, 
DET FINNS EN DEL SAKER JUST NU 
SOM ÄR FRÅGA OM, BL A DET HÄR, 
NU FÖRETAG ABC 

SÅ ATT DET BLIR JÄTTEBRA… 

JA, JA 

UHM… 

OCH SEN VILL MARTIN, HAN VILL BÖRJA 
MED… I FÖR SIG, HAR REDAN BÖRJAT EN 
DEL LEGO JOBB… MEN VI VILL FORMALISERA 
DET MYCKET MER, OCH SE OM VI KAN 
DEFINIERA PROCESSVÄGAR OCH FÅ RIKTIG 
ORDNING PÅ DET. EHM… 

SÅ HAR VI FÖRETAG XYZ… 

SÅ HAR VI FÖRETAG XYZ… 

AH, SOM NU ÄR EN PROCESSVÄG TILL… OCH DÅ HALKADE LITE 
SÅ DÄR, SÅ ATT DET BLEV PRODUKTIONSLEGO… 

JA, JA. UHM… 
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Det som blir tydligt är att det inte finns någon befattningsbeskrivning att 
gå efter och att man inte ens har bestämt exakt vad den nya personen 
kommer att göra, utan att det handlar om att skapa en ”position” för 
denna person. Med position menar jag dels vad man förväntar sig jobba 
med, dels hur man förväntar sig vara som person. I detta första exempel 
är det som vi ser mest är den första aspekten, det vill säga vilka 
arbetsuppgifter Jack kommer att jobba med. Jacob som är chef har 
några tankar, men det är fler än honom som är inblandade i att skapa 
positionen för Jack. Det sker i dialog här, och det kommer att ske i 
interaktioner sedan när Jack konkret involveras i olika problem, initiativ, 
osv. På mötet diskuteras till exempel Jacks kompetens som kan 
komplettera en annan medarbetares kompetens, Pedros initiativ med ett 
företag som kräver viss förberedelse från denna avdelning, Företag B:s 
registrering i ett IT-system som kräver visst arbete. Och sedan går man 
vidare med att Kurt ska gå i pension, vilket också kommer att kräva 
insatser från avdelningen, att Jack har bra kontakter med en viss 
underleverantör, att ett IT-system har flyttats till en annan enhet vilket 
betyder att några resurser kommer att frigöras, och att en medarbetare 
kommer att sluta.  
 
Även i detta fall tror jag många kan känna igen sig. De uppgifter man 
kommer att jobba med skapas i interaktion med de andra medarbetarna 
och i relation till dem. Och de uppgifterna återskapas hela tiden, medan 
man konkret löser problem eller tar initiativ. Medan sådana processer 
sällan får plats i ledarskapsböcker, är de inte främmande för de personer 
som jobbar i praktiken i en organisation, så som dialogen på nästa sida 
(från samma möte) visar.  
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Det borde då inte vara kontroversiellt att säga att positioner skapas i 
interaktioner. Och man måste komma ihåg att en viktig aspekt av 

AH, MEN SOM SAGT, DET ÄR NI 
TRE SOM FÅR LÄGGA UPP HELA, 
HELA JOBBETS EHM… NI STYR 
OCH …HUR DET ÄR LÄMPLIGT, 
LÄMPLIGAST 

   OCH ATT DET, DET ÄR ETT 
TEAMARBETE, SÅ ATT JAG ANTAR 
ATT NI FUNGERAR SÅ OCKSÅ, ATT 
MAN KAN HJÄLPAS ÅT, ELLER… 

DÅ, VISAR DET AV SIG SJÄLVT 
FÖRMODLIGEN 

AH 

JA 

JO, DET MÅSTE MAN GÖRA. DET GÅR 
INTE ATT SITTA FÖR SIG SJÄLV. 

NEJ 
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ledarskap är just att strukturera arbetet och relationerna mellan 
medarbetare. Det är på så sätt som man skapar riktning i verksamheten. 
Då kan man se skapandet av positioner som en viktig ledarskapsaktivitet. 
Beroende på vilka positioner man skapar kommer man att ha ett visst 
handlingsutrymme. Dels för den enskilda personen, då dennes position 
innebär ett specifikt handlingsutrymme. Så till exempel Jack kommer att 
kunna ta vissa beslut själv, eller inte, beroende på hur hans position 
formas. Dels för hela gruppen, då de positioner som finns och 
relationerna de emellan skapar ett gemensamt handlingsutrymme.  
 
Men inte alla diskussioner är specifikt centrerade kring att skapa 
positioner och inte alla diskussioner fortlöper i konsensus och avslutas 
med en gemensam syn. Tvärtom, ofta har man olika uppfattningar och 
det finns konflikter. Nästa dialog erbjuder ett exempel av en livlig 
diskussion. Vi är på en säljavdelning hos företaget Quattro och det som 
diskuteras är varför det finns beställningar som inte är registrerade i IT-
systemet.  
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JA, MEN… 

MEN ORDER STOCKEN, DEN SKA JU 
STÄMMA TILL 100%! 

DEN SKA JU STÄMMA TILL 100%! 

ANNARS SÅ FUNKAR INTE 
LIKVIDITETSPROGNOSER OCH NÅNTING 

DET JAG HAR SKRIVIT UPP I ALLA FALL DET 
ÄR SÅNNA SOM VI HAR FÅTT ORDERNUMMER 
PÅ ELLER SOM VI HAR ALLTSÅ ETT SKRIVET 
KONTRAKT ELLER GJORT NÅNTING 

MEN DU HAR LÄMNAT TILL ELLEN [SOM JOBBAR SOM 
ADMINISTRATÖR] ATT LÄGGA IN I SYSTEMET  

NEJ, DET HAR JAG INTE 
HUNNIT, DET ÄR PÅ VÄG 

MEN DU LÄMNAR DET TILL HENNE 
SÅ VI FÅR IN DET DENNA VECKAN 

ALLTSÅ, JAG SITTER MYCKET FAST I 
MASSA JÄVLA SKÖTSEL ANVISNINGAR… 
OCH DET GÖR ATT JAG… 

HUR KOMMER DET SIG ATT DU GÖR DET? 
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JAG VET INTE, DET STÄLLER… 
FOLK PÅ DEN TEKNISKA SIDAN 

JA MEN DE KAN INTE SYSTEMET, 
DE KAN INTE TRYCKA PÅ DE 
KNAPPARNA, DE KAN INTE 
BERÄTTA FÖR SCANIA HUR DET 
SKA SKÖTAS […] SÅ TYVÄRR ÄR 
DEN KRASSA VERKLIGHETEN ATT 
MYCKET AV SÄLJTIDEN DET GÅR 
PÅ SÅNT.  

DET ÄR INGEN ANNAN SOM KAN 

MEN DÅ FÅR DU VISA NÅGON TEKNIKER SÅ 
KAN HAN LÖSA DET 

ATT GÖRA DET, OCH SÅ HAR MAN DET 
TILL NÄSTA GÅNGEN… 

MEN DET HANDLAR OM ATT DU 
MÅSTE LÄMNA IFRÅN DIG OCH 
  LÄRA UPP NÅN ANNAN AH 

EN TEKNIKER 

JAG VET INTE VEM MAN 
SKA HITTA PÅ DÅ 

TYST 

TYST 

DET ÄR DERAS JOBB 

UHM 
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Som vi ser här börjar man med att diskutera ett praktiskt problem: inte 
alla ordrar är i systemet. Det visar sig att det är Jesper som inte har gett 
sina ordrar till Ellen så att hon kunde lägga in dem i systemet. Man 
fortsätter med att prata om varför det har blivit så. Han har inte tid för 
att han har mycket att göra med att skriva instruktioner till en maskin för 
en kund. Och gradvis flyttas diskussionen till att handla om två olika 
positioner: säljare och tekniker. Teknikerns position blir formad i termer 
av inte tillräckligt kompetent och inte tillräckligt drivande. Teknikerns 
position skapas också i opposition till säljarens position (och detta händer 
i flera dialoger). Det intressanta är att det inte finns någon tekniker 
närvarande. Men de närvarande kommer ändå att handla och prata 
baserat på hur positionen ”tekniker” har skapats, åtminstone i vissa 
sammanhang. T.ex. så kommer de att förutsätta att teknikerna inte är 
tillräckligt kompetenta. Detta oavsett vad teknikerna själva anser om 
saken. Så att hur positionen formas är viktigt i sig.  
 
Säljarens position formas i dialogen, då man diskuterar vad en säljare ska 
göra och hur en säljare är (i det avsnitt som presenteras och i resten av 
samtalet). Men det finns ingen konsensus. Snarare framträder det två 
versioner. En mer heroisk, där säljaren är till kundens tjänst helt och 
hållet och där man tar på sig arbetsuppgifter som andra borde göra för 
att ge kunden det bästa. I fortsättningen av dialogen ser man också hur 
denna position även är kopplad till starka personliga relationer med 
kunden och till lång erfarenhet i branschen. Men vi har även en ”kallare” 
version, där man professionellt sköter sina uppgifter och litar på att andra 
gör sitt jobb, där man litar på tekniken, i synnerhet IT, och har mer 
avstånd till sitt jobb. Båda versionerna är viktiga och de innebär olika 
handlingsutrymmen för de enstaka personerna. För gruppen innebär de 
ett handlingsutrymme där man måste ta hänsyn till båda versionerna och 
till att det finns olika sätt att tänka kring vad man borde göra och hur 
man borde vara, vilket kan göra det enklare eller svårare att utveckla 
verksamheten. 
 
Det som är viktigt med detta exempel är därför att det visar hur 
positioner skapas och återskapas även i vardagen, när man behandlar 
konkreta ärenden, och inte bara vid explicita diskussioner om en ny 
position. Det visar också att skapandet av positioner inte handlar endast 
om konsensus, utan att det också är viktigt att vara medveten när det 
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finns olika ”versioner” samt i vilken relation de versionerna står mot 
varandra. 
 
Än så länge har jag fokuserat på hur man skapar och återskapar 
positioner. Man kan kalla sådana åstadkommanden för 
ledarskapshandlingar. Men det finns flera typer av ledarskapshandlingar. 
En annan typ som jag har studerat är det som jag kallar för ”skapandet av 
frågor”. Med frågor menar jag det engelska ”issue”, dvs. något som får 
uppmärksamhet och kräver engagemang, något som blir ”en fråga” inom 
organisationen. I en organisation pågår nämligen alltid många olika 
aktiviteter samtidigt, samt att det finns många aktiviteter som pågår 
utanför organisationen och över gränserna för organisationen. Man kan 
helt enkelt inte fokusera på allt. Genom olika diskussioner och 
interaktioner kanaliseras uppmärksamheten och engagemanget till vissa 
saker och man formar dem på så sätt till ”frågor”. Detta är ett annat sätt 
att se på hur ens arbete skapas än det traditionella. Traditionellt säger 
man att chefer skapar arbetsuppgifter och arbetsområden för sina 
underställda. Men detta är bara en del av det som händer. ”Frågorna” 
skapas även på andra sätt, när man jobbar praktiskt, går på möte, träffar 
folk i korridoren, ser en möjlighet. De formas i interaktion med andra 
människor och i relation till andra frågor. Därför, genom att forma 
”frågor” och positioner så formar man även varandras arbete. Man 
skapar ett gemensamt handlingsutrymme och driver verksamheten 
framåt. 
 
Jag ska visa två exempel av hur en fråga formas. En där frågan är ett 
problem och en där frågan är en möjlighet. Det första exemplet kommer 
från Dieci och det handlar om ett möte med personer från olika 
avdelningar som träffas för att diskutera lager och distributionsfrågor. 
Efter ett tag börjar de prata om lagerinventeringen, något som behöver 
göras men som man inte riktigt har resurser till att utföra just nu. Och 
apropå lager så nämner Jacob att företagsledningen har bestämt sig för 
att formellt flytta ägarskapet av två lager, vilket innebär att man måste 
göra ett antal saker, bland annat registrera om ett stort antal ordrar i IT-
systemet. Och som det ofta kan vara så är det bråttom, allt ska klaras av 
innan jul. Som du ser i ett kort avsnitt från detta möte, så väcker nyheten 
starka reaktioner och känslor.  
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DÅ HAR VI PUNKTEN LAGERINVENTERINGAR. EHM, 
VI HADE EN LÅNG DISKUSSION FÖRRA GÅNGEN OM 
RESURSER SOM ÄR FORTFARANDE AKTUELL, 
FRAMFÖRALLT NÄR NU DE HAR BESTÄMT SIG FÖR 
ATT VI SKA HA TILLBAKA LAGRET I USA…   

SKA VI?   

JA   
DRA ÅT 
HELSIKE!   

[HÖRS INTE]   

VAD SA DU NU? ATT NI SKA 
HA TILLBAKS USA? 

TRETTIOTUSEN TON SOM 
REDAN ÄR FAKTURERADE 

DU SA DRA ÅT HELVETE, JAG TROR  
HAN REDAN HAR BESTÄLLT BILJETT… 

ALLA ORDER I IT SYSTEMET. 
OCH SEN SKA VI HA ANSVARET 
DÅ FÖR DE TVÅ LAGREN SOM 
FINNS DÄR. 

SÅ NU FÅR INTE… 

FÖRE ÅRSSKIFTET SKA VI PLOCKA 
TILLBAKA ALLT DET MATERIALET… 

AHH!   
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Saken diskuteras vidare under mötet och i ett antal möten därefter. Det 
som är intressant är att alla börjar prata om vad detta har för 
konsekvenser för dem och börjar organisera sig för att kunna hantera 
detta. Men ingen formell order har kommit till dem, utan det är en person 
från en annan avdelning som har fått uppdraget och som ska göra jobbet. 
Och han har inte kontaktat de närvarande på mötet. Trots detta så har 
flytten av lager blivit en fråga för de här personerna. De skapar mening 
tillsammans kring det som kommer att hända och kommer att behövas. 
De är inte eniga om allt men de har format detta till att vara något som 
behöver uppmärksamhet och ansträngning.  
 
Det som är intressant är också att detta möte tillhör en viss typ av möte 
som man skulle kunna se som gjorda för att skapa frågor. Dvs, alla 
inblandade kommer med information om läget, problem, möjligheter, vad 
som händer i andra delar av organisationen, osv. Och resultat blir att 
man tillsammans har format några frågor, några områden eller händelser 
som behöver uppmärksamhet, som man sedan kan gå tillbaks och jobba 
vidare på. Det handlar om att forma handlingsutrymmet och att göra det 
kontinuerligt, medan saker händer runt omkring och olika processer 
pågår. Det är inga statiska beslut och riktlinjer som leder den operativa 
verksamheten. Och om företagets strategi, ledningens vision och 
chefernas ansträngningar till att inspirera och motivera kan spela roll, så 
är det också viktigt hur frågorna skapas mer operativt. Cheferna kan 
försöka rama in verkligheten på vissa sätt för att påverka sina 
medarbetare (t.ex. genom att beskriva något som en möjlighet istället för 
ett hot), men sedan är alla som jobbar involverade i att rama in 
verkligheten när de formar och omformar olika frågor. 
 
Eftersom det i organisationerna ofta handlar om kriser och problem, så är 
sista exemplet valt för att visa att det även finns saker som går bättre än 
förväntat. Här är vi på Due igen, i ett möte på säljavdelning där några 
deltar via telefon. Man diskuterar möjligheten att samarbeta med ett 
annat företag. De deltagande medarbetarna skapar tillsammans mening 
kring denna möjlighet, genom att bidra med olika information och vinklar 
och tolkningar av situationen. Tonen är överlag positiv. 
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DET ÄR INTE KUND XX UTAN 

DET ÄR INTE DEN HÄR I SYDVÄST, 
DET ÄR DEN HÄR SOM LIGGER… 

AH, DET ÄR DEN SOM LIGGER VID STAD S 

MEN DET VERKAR VARA VÄLDIGT BRA ATT MAN HAR KOMMIT TILL 
SÅ KONKRETA TERMER, ALLTSÅ MAN HAR KOMMIT SÅ LÅNGT MED 
KONKRETA TERMER, DET ÄR DET SOM GLÄDJER MIG I ALLA FALL 

ÄR DET KUND VV ELLER? 

[…] 

DET NYA HÄR, SOM JAG SER DET, DET ÄR ATT, ATT 
VI INTE BEHÖVER TA NÅN TEKNISK RISK, VAH… 

ALLTSÅ… SOM JAG BEDÖMER 
EN REALISTISK KALKYL 

MEN HUR, HUR ÄR BUDGETERINGEN, 
KALKYLERINGEN, HUR… DELS HUR SÅG 
KALKYLEN INFÖR DET HÄR? OCH VAD ÄR 
DET FÖR KALKYL SOM PRESENTERAS HOS 
FUNDING AGENCY? 

DET FINNS FÖRTJÄNSTER… 
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Avsnittet nedan visar sista delen av dialogen, där man avslutar med 
optimism, även om än lite försiktigt. Möjligheten formas i termer av 
något spännande, något som engagerar medarbetare och något så viktigt 
att uppmärksamhet behövs. Det blir en fråga som man kommer att jobba 
med och man har därmed påverkat handlingsutrymmet och riktningen 
som organisationen kommer att ta.  

MEN TANKEN I DAGSLÄGET ÄR ALLA 
FALL ATT GÅ UT MED ERBJUDANDE TILL 
DEM [EN UTLÄNDSK PARTNER] 

SÅ, SÅ AVSLUTADE VI MÖTET I ALLA FALL. VI HADE 
INGA SYNPUNKTER PÅ DET DÄR EGENTLIGEN, DET ÄR 
SVÅRT ATT VETA NÄR MAN ALDRIG HAR TRÄFFAT DEM  

DET LÅTER VÄL BRA 

JÄTTESPÄNNANDE	  	  

JA, NEJ. MEN BARA SÅ 
ATT VI HAR UPPLÄGGET 

JÄTTEBRA 

AH	  
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Det här var den sista illustrationen av hur skapandet av 
handlingsutrymme kan gå till i praktiken. Detta innebär inte att jag menar 
att all riktning skapas på detta sätt eller att organisationer bara utvecklas framåt 
på det här sättet. Tvärtom, utvecklingen är en sådan komplicerad process att man 
behöver olika sätt att se på fenomenet för att kunna uppmärksamma olika 
aspekter. Och här i finns värdet av den här studien. De relativt triviala 
interaktioner som jag har presenterat tillskrivs i vanliga fall inte så stor 
betydelse när de, i själva verket, är viktiga tillfällen för skapandet av 
handlingsutrymme. Med andra ord, studien bidrar med att lägga till ett 
perspektiv som kan hjälpa att förstå vad som händer och hur det händer.  
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KONSEKVENSER FÖR DIG SOM JOBBAR 
 
Jag började med att beskriva det vanliga ledarskapsidealet och varför det 
behövs alternativ. Jag beskrev därefter några av de mest lovande 
alternativen och avlutade med att förklara min tolkning av ledarskap 
samt att ge några exempel av en mer detaljerad analys av vad som händer 
när man har möte med andra medarbetare. För att avsluta tänker jag 
diskutera vad allt detta kan ha för konsekvenser, dvs på vilket sätt kan 
detta vara av nytta när man jobbar? 
 
För det första handlar det om att öka möjligheten till utveckling för alla 
medarbetare (chefer inkluderade) genom att mer kritiskt förhålla sig till 
”ledarskap” och till sitt eget bidrag till verksamhetsutvecklingen. Chefens 
roll är viktig för verksamheten, inte minst när det kommer till formella 
befogenheter som hon/han besitter, men man kan inte förvänta sig att 
chefen ensamt ska driva fram verksamheten. En sådan förväntning sätter 
höga krav på de personer som är i chefspositioner och omyndigföklarar 
de andra i gruppen. Ett första steg är då att börja tänka på ett mer 
reflekterande sätt på hur riktning skapas i verksamheten. De två begrepp 
som jag föreslår, ”positioner” och ”frågor”, kan vara hjälpmedel till att 
synliggöra hur olika personer bidrar till att skapa ett gemensamt 
handlingsutrymme. Då det kan vara svårt att hinna med att reflektera i 
vardagen, skulle man kunna välja ut vissa möten och be någon observera 
vilka positioner och frågor som skapas och hur man gör det. Till att börja 
med en extern person för att komma igång med tankesättet, men med 
tiden skulle en i gruppen kunna göra det. Ännu bättre om det uppdraget 
roterar så att alla tar det ansvaret. På detta sätt får man en mer komplett 
bild av vad det är för typ av jobb som man utför dagligen och man kan 
reflektera över hur man kan utveckla sitt sätt att bidra till det. Möjligtvis 
kan man även finna själ att uppskatta vissa typer av möten mer samt att 
få ut mer av dem.  
 
För det andra handlar det om att utveckla organisationen genom att 
analysera vad det är för positioner och frågor man skapar. Positioner kan 
t.ex. vara problematiska eller rent utav kränkande för vissa. I min studie 
tittade jag bland annat på genusaspekten och det finns ett klart samband 
mellan genus och i vilken relation olika positioner är med varandra. 
Genom att notera vilka positioner som skapas vid upprepade tillfällen, 
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och i vilken relation de står, kan man sedan gemensamt diskutera dem. 
Det gäller att förstå vilka konsekvenser för handlingsutrymme som finns 
för de enskilda positionerna. Om någon formas till ”expert” eller till 
”administratör” så kommer man att få olika möjligheter till handling. Och 
det innebär att medvetet kunna arbeta för att förändra de positioner som 
får negativa konsekvenser för någon av medarbetarna, i termer av 
begränsat handlingsutrymme. Till exempel så kan man reflektera kring 
konsekvenserna av att prata i vissa termer om vissa saker, om det medför 
att en viss position blir formad på ett nedvärderande eller begränsande 
sätt. Det är inte alltid man är medveten om sådana konsekvenser och 
även när man har tänkt på det har man inte sett det som en 
organisatorisk process. Detta är naturligtvis inte nödvändigtvis en 
smärtfri process. Vissa ämnen kan vara känsliga att diskutera. Men man 
kan inte heller utveckla en organisation om man inte tar tag i de 
djupgående problem som finns. Dessutom så har formen för många 
positioner sedimenterats under åren, vilket innebär att det verkligen kan 
vara dags att ifrågasätta den formen.  
 
På ett liknande sätt kan det vara bra att visualisera vilka frågor som 
skapas under en tid. Man kan se om det finns något mönster, t ex om 
man tenderar att fokusera bara på problem eller om en del av gruppen 
lyckas skapa flera frågor än andra. Genom att bli medveten om vad det är 
för frågor som man skapar kan man även här försöka jobba aktivt för att 
förändra det, om man ser behov till det. Man kan även analysera hur 
frågorna skiljer sig från de formella uppdrag man har fått och om detta 
ger upphov till problem eller ej. Man kan till och med tänka om man på 
ett bättre sätt kan stödja medarbetarna och underlätta för dem att jobba 
med de frågor som skapas. Till exempel så kan man se om man skapar för 
många frågor för de resurserna man har och, i så fall, hur man kan tänka 
för att skapa färre och mer centrala frågor. Eller så kan man tänka på hur 
man kan organisera verksamheten mer dynamiskt kring de frågor som 
skapas. 
 
Sådana reflektioner kan också hjälpa chefen att förstå varför 
organisationen inte funkar enligt det han/hon har tänkt sig, vilket kan 
leda till både frustration och känsla av otillräcklighet. Man kan då kolla 
om de positioner som skapas motsvarar de positioner som chefen hade i 
sitt huvud och om de frågor som formas är de frågor som chefen såg 
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framför sig. Det blir då tydligt hur det som ”pågår i huvudet på chefen” 
eller i stängda mötesrum till vilka bara vissa har tillgång inte har den 
slagkraft som man vanligtvis tillskriver det.   
 
För det tredje handlar det om att utveckla ledarskapet ännu mer 
radikalt eftersom detta kan handla om förberedande åtgärder innan man 
tar itu med ännu större förändringar, t ex att aktivt jobba med någon av 
de alternativa grepp på ledarskap som jag har beskrivit. Vill man t ex 
introducera en ledarfull organisation så blir det lättare om man har större 
medvetenhet om de processer som redan pågår och har diskuterat och 
reflekterat kring dem. Innan man förändrar situationen behöver man veta 
hur situationen ser ut. Dessutom så kan man se att ledarskapet redan är 
distribuerat på vissa sätt och man kan bestämma sig för att jobba vidare 
på det.  
 
Figuren nedan visar en sammanfattning av dessa tre möjligheter till 
utveckling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Medarbetares (inkl. chefernas) utveckling 
Mer kritiskt förhållningssätt till ”ledarskap” 
Bättre förståelse av sitt eget (och andras) bidrag 
 

Organisatorisk utveckling 
Analys av vilka positioner och frågor som skapas, och hur 
Identifiering av förbättringspotential 
 
 
Ledarskapsutveckling 
Förberedelse inför omfattande förändringar av ledarskapsideal 
Identifiering av redan fungerande sätt att dela ledarskapet 
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ELVA PRAKTISKA STEG ATT TA FÖR ATT UTVECKLAS 
 
Avslutningsvis så kommer ett förslag på hur man praktiskt kan gå 
tillväga om man vill arbeta med ledarskaps- och organisationsutveckling i 
sin verksamhet. Det ska vara tydligt att det angreppssättet som jag 
föreslår, och även de alternativa ledarskapsidealen som har beskrivit, inte 
är enkla ”att göra listor”, utan snarare kan karaktäriseras som ”no easy 
answers” ledarskap. Det handlar om att lära sig se saker på ett annat sätt 
och att lära sig bidra till varandras lärande på ett respektfullt sätt. Att 
hitta produktiva sätt att kommunicera på och att kunna dra nytta av en 
gemensam diskussion. Man måste vara förberedd på att acceptera 
konflikter och meningsskiljaktigheter, samt utveckla sätt att hantera dem. 
Man måste slutligen vara förberedd på att ifrågasätta grundläggande 
antaganden eller det man annars tar för givet.  
 
Därför kan man inte utveckla ledarskapet genom att enbart lyssna på 
något föredrag eller i en traditionell kurs. Man måste jobba med den 
verklighet man möter varje dag och aktivt bearbeta det som händer. Man 
måste se vad som händer i specifika situationer. Det handlar om 
gemensamt lärande medan man jobbar. Det handlar om att bli medveten 
om det man redan gör idag och hitta sätt att vidareutveckla de aktiviteter 
som bidrar till skapandet av handlingsutrymme för gruppen. Och att göra 
det tillsammans, alla i gruppen. 
 
Jag föreslår ett antal individuella aktiviteter (i blått i figuren nedan) och 
ett antal gemensamma seminarier där man diskuterar olika aspekter (i 
oranget i figuren nedan). Detta är till att börja med. Sällan räcker det 
med ett seminarium för att kunna prata om allt som behöver diskuteras 
och att arbeta med ledarskap kräver kontinuerligt engagemang och 
kommunikation. Därför borde man sedan regelbundet träffas vid 
upprepade tillfällen för att hålla igång samtalen om dessa ämnen. 
Seminarierna kan organiseras och ledas av medarbetare, men det kan 
vara lämpligt med en extern person i början, för att säkerställa att alla 
kommer till tals, att dialogen fungerar och att man får bra förståelse för 
de begrepp man jobbar med. När man sedan har kommit igång är det 
viktigt att medarbetare själva leder sina seminarier, då det är de som bär 
ansvaret för att utveckla organisationen, inte en extern konsult. 
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1 Jämför dina ledarskapsideal med din vardagliga erfarenhet 
av ledarskap  
Anteckna hur du skulle beskriva idealen och vardagen 
Identifiera skillnader och det som stämmer överens 
 

2 Reflektera kritiskt kring ledarskap 
Reflektera kring resultat från första steget 
Ta hjälp av alternativa sätt att se på ledarskap för att skapa mening 
 

3 Första seminariet – ideal kontra praktik 
När alla i gruppen har utfört steg 1 och 2, kan man ha en gemensam 
diskussion: alla presenterar sina anteckningar och sina reflektioner 
Gemensam diskussion om skillnader (eller likheter) mellan ideal och praktik 
medför problem och/eller möjligheter 
 

4 Analys av möte 
Anteckna vad som händer på möten vid ett antal tillfällen (helst både 
formella och informella möten) 
 

6 Andra seminariet - Positioner 
Redovisa för varandra resultaten från steg 5. Jämför de positioner ni har 
identifierat och de sätt som man skapar dem på som ni har hittat 
Diskutera positionerna i termer av handlingsutrymme 
Alla får i uppgift att reflektera kring det som har kommit upp 
 

5 Identifiera positionerna 
Analysera dina anteckningar och identifiera vilka positioner som skapas och 
hur de skapas (t ex vilka som är inblandade eller vilka ämnen som 
diskuteras samtidigt eller vid vilka tillfällen man börjar skapa positioner) 
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7 Tredje seminariet – att förändra positionerna 
Börja med en gemensam diskussion kring reflektionerna efter andra 
seminariet 
Diskutera tillsammans vad som bör förändras och hur man gör det 
Diskutera om man kan stödja skapandet av positioner och hur 

9 Fjärde seminariet - Frågor 
Redovisa för varandra resultaten från steg 8. Jämför de frågor ni har 
identifierat och de sätt som man skapar dem på som ni har hittat 
Diskutera frågorna i termer av handlingsutrymme 
Alla får i uppgift att reflektera kring det som har kommit upp 
 

11 Sjätte seminariet – vidare? 
Utvärdera tillsammans om ni vill gå vidare med ett mer omfattande arbete 
som syftar till att radikalt förändra ledarskapsidealen i organisationen eller 
om ni vill fortsätta med regelbundna möten kring positioner och frågor 
samt en mer allmän diskussion i termer av handlingsutrymme 

10 Femte seminariet – att förändra frågor 
Börja med en gemensam diskussion kring reflektionerna efter femte 
seminariet 
Diskutera tillsammans vad som bör förändras och hur man gör det 
Diskutera om man kan stödja skapandet av frågor och hur 
 

8 Identifiera frågor 
Analysera dina anteckningar från steg 4 och identifiera vilka frågor som 
skapas och hur de formas (t ex vilka som är inblandade eller vid vilka 
tillfällen man börjar skapa frågor eller i vilka arenor diskussionerna 
fortsätter) 
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