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LEDARSKAP ÄR FÖR ALLA

EXPERTINTERVJU MED KOMMUNIKATIONS- OCH UTVECKLINGSKONSULT JON FORSSELL

TEMA

Ledarskapet håller på att omfördelas från 
cheferna till alla i gruppen
Jobbet fyller en annan funktion i livet än 
förr. Trygghet, bra lön och god social 
gemenskap räcker inte längre. Vi vill dess-
utom känna att vi gör något meningsfullt. 
Vi vill skapa oss en identitet. Vi strävar 
efter självförverkligande och mot självför-
verkligande kan ingen annan leda oss än vi 
själva. Detta gör att ledarskapet hamnar i 
knät på var och en.

I Sverige har vi tagit oss ända upp på översta 
trappsteget i Maslows behovshierarki. Det finns fak-
tiskt inget annat land i världen där man värdesätter 
självförverkligande så mycket som i Sverige. Detta 
förklaras av att vi under lång tid har varit förskonade 
från krig, naturkatastrofer och andra större kriser. 
Det var länge sedan vi behövde kämpa för vår 
överlevnad. I stället har vi haft möjlighet att bygga 
upp ett välfärdssystem som har skapat trygghet. 
Många av våra grundläggande fysiologiska behov 
är därför tillgodosedda. 

En samtidsanda över genera-
tionsgränser
Med självförverkligande som drivkraft blir det 
naturligt ett starkt fokus på jaget. Och i många 
avseenden är trenden att samhället blir allt mer indi-
vidualistiskt. 

– Den yngre generationen beskylls till exempel ofta 
för att bara tänka på vad de själva ska få ut av job-
bet. Och den yngre generationen är kanske bättre 
på att uttala de här drivkrafterna, men 40-åringarna 
säger i princip samma sak som 20-åringarna, om 
än inte lika högt och tydligt. Så sökandet efter 
någonting meningsfullt är snarare en samtidsanda 
än en generationsfråga, menar Jon Forssell.

Många chefer oroar sig för att det blir för mycket 
fokus på jaget och att man borde fokusera lite mer 
på att skapa resultat för organisationen. 

– Men när man tittar på produktivitetsforskning och 
beslutsforskning så visar den tydligt att vi är som 
bäst när vi gillar det vi gör. Vi blir mer produktiva, vi 
fattar bättre beslut och vi levererar högre kvalitet. 
Så genom att fokusera på jaget och låta fler vara 
sig själva skapar vi resultat för organisationen, 
säger Jon.

Nya relationer i arbets- 
grupperna
Men cheferna kan inte leda oss mot självförverk-
ligande. Det kan bara vi själva göra. Alla har olika 
värderingar och det är jag som känner mina vär-
deringar och som vet vad som känns meningsfullt 
för mig. Vi leder oss själva mot det vi gillar och de 
situationer där vi mår som bäst och även presterar 
som bäst.

Det här ställer gruppens roll och relationerna mellan 
medarbetarna i ett nytt ljus. 

– Om jag söker mening, blir gruppen ett verktyg för 
mig och jag behöver ha inflytande där. Samtidigt är 
gruppen också ett verktyg för dem, som har andra 
värderingar än jag, konstaterar Jon.

Om jag vill ha inflytande så kan jag inte förvänta mig 
att andra ska föra min talan. Det måste jag göra 
själv. Jag måste förklara vad jag värdesätter och hur 
jag behöver jobba för att fungera som bäst. Och om 
jag vill ha acceptans och utrymme för vad som driver 
mig, så måste jag även ge det till andra. Alla kommer 
då att leda gruppen framåt från sina utgångspunkter 
med förhandlingar och kompromisser. 

– Förhandlar och kompromissar gör vi hela tiden 

Kort om Jon 
Forssell:
Jon Forssell har i 
huvudsak en beteende-
vetenskaplig utbildning 
och arbetar idag som 
kommunikations- och 
utvecklingskonsult med 
eget företag baserat i 
Örebro. Jon anlitas även 
ofta som föreläsare, 
moderator, konferencier 
och workshop-ledare.

Jon Forssell, kom-
munikations- och 
utvecklingskonsult
Foto: Fredrik Welander

Frågor som fördelar ledarskapet!
När man ska genomföra en förändring är det viktigt att inkludera alla  
medarbetare. 

Ledningen bör därför ställa följande frågor till sina medarbetare:
Hur blir det här för dig i din vardag? 
Vad blir bra? 
Vad blir svårt? 
Vilket stöd behöver du?

Sedan bör man också fördela ledarskapet och ansvaret genom att 
även fråga:

Hur kan du stötta ledningen?
Hur kan du göra för att ledningen ska få så bra chanser som möjligt att 
ge dig det du behöver? 

Källa: Intervju med Jon Forssell, 2013
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i privatlivet, men så har inte relationerna mellan 
medarbetare sett ut förut. Istället har man förvän-
tat sig att chefen ska besluta hur man ska göra, 
säger Jon.

Med inflytande kommer  
ansvar
Om jag vill ha inflytande måste jag också ta det 
ansvar som kommer med detta. Det är samma 
ansvar som cheferna alltid har haft. Vi måste reg-
lera våra drivkrafter mot organisationens. 

– De nya roller som medarbetarna i och med detta 
får ligger väldigt nära ledarrollen. Ledarskapet för-
delas i gruppen i stället för att, som tidigare, ligga 
på en person – chefen, konstaterar Jon.

Cheferna behöver förstås också tala om vad de 
behöver och vad organisationen behöver och de 
kanske har det slutliga beslutsmandatet, men de 

måste backa ett steg och öppna upp för andras 
tankar. Cheferna måste coacha sina medarbetare 
i självledarskap, facilitera dialog i grupperna och 
hitta arbetsmetoder för att leda tillsammans. Ett 
starkt fokus hamnar på värderingar. De enskilda 
medarbetarna behöver hitta sätt att leva sina vär-
deringar genom organisationens.

TIPS! Låt alla 
checka in på 
mötet med en 
värdering. 

Börja mötet med att 
gå laget runt och låta 
alla svara på frågan: 
”Vad känns viktigt 
för dig just nu?”. 
För någon som har 
sovit dåligt, kanske 
”balans” är viktigt. 
Någon annan kanske 
svarar att ”effektivitet 
är viktigt för mig, för 
just nu har jag myck-
et att göra”. I början 
kan det vara svårt 
att hitta ord och att 
formulera sina vär-
deringar och behov, 
men efter ett par 
gånger brukar det 
bli lättare.  Genom 
denna övning, som 
tar ganska lite tid i 
anspråk, ger du dina 
medarbetare tillfälle 
att reflektera kring de 
egna värderingarna 
och du skapar en 
öppenhet som leder 
till tillit i gruppen.

Källa: Intervju med 
Jan Henriksson på 
SelfLeaders, för 
InsightGuide Motivation, 
2012.

Tips! Testa ”teach back”
När ni jobbar med värdegrunden låt olika 
grupper komma fram och presentera hur de 
ser att de vill leva organisationens värdering-
ar. Det är otroligt kraftfullt att som chef lyssna 
på när medarbetare presenterar och pratar 
om företagets värderingar, istället för tvärt 
om. Testa och se vad som sker! 

Källa: Intervju med Jan Henriksson på SelfLeaders, 2012.

5-stegsmodell för dialog i grupp
Om alla i arbetsgruppen ska dela på ledar-
skapet måste vi kunna föra dialog i grupp och 
chefens roll blir bland annat att facilitera detta. 
Men det är inte så lätt. Ofta blir det bara ett 
fåtal personer som kommer till tals och många 
är så fokuserade på att tänka ut vad de själva 
ska säga att de har svårt att ta in de budskap 
som övriga deltagare för fram.

För att lyckas med konstruktiv dialog i grupp 
rekommenderar kommunikationskonsult 
Monica All följande modell i fem steg:

1. Formulera en fråga så att den berör 
alla. Det är mycket viktigt att man formul-
erar frågan utifrån medarbetarnas perspektiv. 
Be inte medarbetarna ta ställning till sådant 
som de inte har förutsättningar att svara på. 
Exempel på dialogfrågor som berör alla: ”Vad 
tänker/tycker jag om den här förändringen?” 
”Utifrån mitt perspektiv – vad ser jag för hin-
der/möjligheter?”

2. Ge alla deltagare egen tid att reflek-

tera innan någon säger något. Tänk på 
att så fort någon börjar prata styrs vinkeln och 
andra perspektiv går förlorade.

3. Gå laget runt och låt alla kort berät-
ta om sina första tankar. När vi ser varan-
dras utgångspunkter blir det lättare att förstå 
varför vi resonerar olika.

4. För en dialog i syfte att förstå varan-
dra – se till att alla kommer till tals. 
Uppmana till nyfikenhet med frågor som ”Hur 
menar du då?”.

5. Formulera ett gemensamt svar på 
dialogfrågan – om det inte går måste dia-
logen få fortsätta. I en privat situation kan det 
räcka med att man kommer så långt att man 
förstår varandra, sedan kan man gå vidare 
med olika åsikter. I en arbetsgrupp räcker inte 
det. Där måste man komma ett steg längre 
och formulera en gemensam ståndpunkt att 
arbeta utifrån. 


