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”vill du att andra personer ska vara 
uppriktiga mot dig? Vill du arbeta i en 
organisation där du är klar över var du 
står, där andra är tydliga med var de står 
och där ni gemensamt kan dra lärdomar 
av varandras erfarenheter?” Så inleds 
boken ”Klart ledarskap” av den kana-
densiska forskaren och konsulten G R 
Bushe. Han menar att de flesta organi-
sationer präglas av ”sörjiga relationer” 
och bristande ärlighet och öppenhet – ett 
klimat som är till skada för både den 
enskilde och hela organisationen.

Lotta Tronêt och Lenita Hindersson 
arbetar som utvecklingsledare inom 
äldreomsorgen på ProAros i Västerås 
kommun. År 2005 gick de en utbildning 
i klart ledarskap. Då arbetade de som 
enhetschefer och började direkt tilläm-
pade klart ledarskap. Lotta och Lenita 

är ense om att utbildningen påverkat 
hela deras sätt att vara som ledare på ett 
positivt sätt.

– Medarbetarna mår mycket bättre 
när de har en tydlig chef som säger vad 
han eller hon känner, säger Lenita Hin-
dersson.

En av grundstenarna i klart ledarskap 
är att man som ledare just ska vara tyd-
lig med att beskriva sina upplevelser för 
andra, så att de hör och förstår. Detta 
fick Lotta och Lenita träna mycket på 
under utbildningen.

– Det handlar till stor del om att träna 
på att bli klar i sina budskap och i sin 
kommunikation – och då måste man 
använda hela sig själv. Vi fick verkligen 
användbara verktyg för att kunna tala 
klarspråk, säger Lotta Tronêt. 

Begreppet klart ledarskap leder för en 

del tankarna till sådant som att ”peka 
med hela handen” eller till och med en 
föreställning om att man ska lära sig att 
skälla ut sina medarbetare, men inget 
kan vara mer felaktigt. 

– Vi talade mycket om känslor på kur-
sen, och det var lite ovant i början, men 
jag förstod direkt att jag skulle ha myck-
et nytta av det här, säger Lenita, och 
betonar vikten av att vara medveten om 
hur man som ledare själv är, vilka signa-
ler man sänder ut och hur det påverkar 
mötet med en annan person .

Ett exempel på den praktiska nyttan 
är olika metoder för att lägga upp svåra 
samtal med en arbetsgrupp, en medar-
betare eller mellan två medarbetare – se 
artikeln nedan.

Lenita och Lotta tycker att de nya 
färdigheterna finns med dem hela tiden 
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Många arbetsplatser präglas av bristande 
ärlighet och öppenhet. det är ett klimat 
som slår hårt mot både medarbetare och 
chefer. I Västerås har ledare inom vård och 
omsorg börjat tillämpa klart ledarskap 
– en värderingsgrund och en uppsätt-
ning färdigheter för ett personligt och 
medvetet ledarskap. lotta Tronêt 
och lenita Hindersson är utveck-
lingsledare inom äldreomsorgen, 
och med klart ledarskap har de lärt sig 
allt från att hålla svåra samtal till att sluta 
använda ordet ”man”.
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Det svåra  
samtalet  
– ett verkligt case 
Ett exempel på den praktiska nyttan med klart ledar-
skap är färdigheter för att lägga upp svåra samtal 
med en arbetsgrupp, en medarbetare eller mellan 
två medarbetare. Lotta tronêt fick ganska snart 
efter kursen i klart ledarskap (se artikeln till vänster) 
anledning att ta tag i ett problem som hon länge 
gått och ”dragit på”. 

det handlade om två medarbetare som på olika sätt 
visade ilska mot varandra och inte kom vidare i sin 
relation. det här lottas berättelse om hur hon tog tag i 
situationen:

1. Först pratade jag med var och en. då 
beskrev jag syftet med det gemensamma 
samtal som vi senare skulle ha, vilken 

metod jag ville att vi skulle använda och vad samtalet 
skulle leda till. Jag berättade att jag ville att de skulle 
tala med varandra utifrån de fyra delarna i klart ledar-
skaps så kallade upplevelsekub (se nästa sida): 

–  jag ser/observerar 

–  jag känner

–  jag tänker

–  jag vill

2. detta möte ledde till en överenskommelse 
om att vi skulle ha ett möte där de talade 
med varandra och där jag  var ”lots”. 

3. Under mötet samtalade de med varandra. 
Min uppgift var att se till att de talade 
utifrån de fyra perspektiven i upplevelse-

kuben – och att de lyssnade på varandra. en viktig sak 
är att de som talar med varandra säger ”det här känner 
jag”, inte ”så här är det”. Samtalet går som i ett sicksack-
mönster där deltagarna varvar sina upplevelser och där 
det aktiva lyssnandet är viktigt för att kunna lära av, och 
förstå vad den andra har att säga. 

resultatet blev bra, tyckte båda medarbetarna. efter 
mötet fick de en mycket bättre relation än på många 
år. I och med att de beskrev hur de tänkte och kände 
– och kunde lyssna på varandras beskrivningar – för-
stod de reaktionerna hos den andra.
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i deras ledarskap. Det handlar om 
stort och smått.

– Vi fick träna mycket på att inte 
använda ordet ”man”, och i stället 
använda ”jag”. Ordet ”man” gör 
kommunikationen otydlig. Med-
arbetarna mår mycket bättre med 
en chef som talar tydligt utifrån sig 
själv och säger vad han eller hon 
känner, säger Lotta.

En annan viktig punkt är att 
kunna vara här-och-nu, och skärpa 
tanken och närvaron i varje samtal 
och möte med andra. 

Lenita och Lotta tycker att de ser 
tydliga effekter av sitt sätt att leda. 
Det är lättare att få med sig medar-
betarna och det känns som att de 
blir mer engagerade.

– Det beror nog på att vi får bort 
en massa ”sörja” och baktalande 
om andra. Det frigör kraft och ener-
gi hos medarbetarna, menar Lenita.

För att hålla liv i sina lärdomar 
fortsätter Lenita att gå i en grupp 
med enhetscheferna i ProAros. 
Gruppen träffas fyra gånger per år 
under ledning av en mentor. 

– Det är bra att gå i grupp och 
träna tillsammans med andra som 
jag känner, tycker Lenita.

Lenita och Lotta påpekar också 
att ”grundkursen” säkert fungerar 
att gå på egen hand, utan kursdel-
tagare från den egna arbetsplatsen. 
Och någon skillnad mellan mäns 
och kvinnors förmåga att ta till sig 
klart ledarskap kan de inte se:

– Män har inte svårare att prata 
om känslor, utan skillnaderna hand-
lar om att vi är olika som individer, 
anser både Lenita och Lotta – och 
lägger med ett stort skratt till att de 
har nästan lika stor nytta av kun-
skaperna hemma, med sina barn  
och partners.  ■

www.klartledarskap.se
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