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Sammandrag

Denna rapport undersöker om det finns Taoistiska tänkesätt i Västerländskt 
ledarskap, för att nyfikenheten hos rapportskrivaren hade väckts vad ett 
Taoistiskt tankesätt skulle innebära för det traditionella Västerländska 
ledarskapet och hur det isåfall tar sig uttryck. I rapporten undersöks likheter 
och skillnader mellan den Österländska filosofin Taoism och dess 
ledarskapstankar enligt författaren John Heider, med Västerländskt ledarskap,
samt på vilken nivå dessa likheter eller skillnader isåfall finns. Finns likheter 
på ytlig nivå, som innebär att det inte påverkar verksamheten eller dess 
verksamhet, eller på en språklig nivå där man använder samma ord och orden
ibland kan ha samma betydelse i de två jämförda traditionerna, eller, för det 
tredje, finns likheter och skillnader på en  väsentlig nivå då dessa likheter eller
skillnader gör verksamheterna helt lika respektive olika i sin värdegrund och 
därmed har väsentlig betydelse för verksamheten och hur man tänker och 
agerar i den. Rapporten tar upp betydelsen av olika sätt att tänka som ledare 
och var det innebär för dem själva och verksamheten och deras tankar och 
utsagor är i frågeställningarna kopplat till tankesättet inom den Taoistiska 
ledarskapstraditionen. 

Nyckelord

Ledarskap, Taoistiskt ledarskap, Västerländskt ledarskap, Österländskt 
ledarskap, tänkesätt i ledarskap. 
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Inledning

I mitt yrkesverksamma liv, har jag mött på många varianter på ledarskap, 
alltifrån obefintlig, via olika medel vägar, till fullt ut diktatoriska. Jag har under 
tidens gång blivit alltmer intresserad av ledarskapets betydelse för 
arbetsplatser med dess grupper. Forskning visar att ledning har stor betydelse
för till exempel utveckling, kommunikation, den psykosociala arbetsmiljön, 
hälsa och resultat av arbetet. Betydelsen av ledning är också allmänt känt och
talesättet “så som ovan så också nedan” säger att som chefen gör, gör också 
resten av gruppen. Efter att ha läst om ledarskap under min 
ledarskapsutbildning och gjort denna rapport, kan jag konstatera att de olika 
ledarskapsmodeller och stilar som är framforskade och utkristalliserade, har 
blandats friskt på de arbetsplatser jag själv varit på. Ingen av de sätt att leda 
en organisation, som beskrivs teoretiskt, har renodlat praktiserats under min 
yrkeskarriär utan det har mera varit i form av huvuddrag och riktning åt ett 
visst håll - från ovan nämnda låt -  gå mentalitet, till mycket auktoritär. Min 
erfarenhet har visat att det beror på många faktorer hur en ledare agerar, vem
och vad saken gäller, i vilken situation den aktuella händelsen äger rum och 
vilken betydelse det har för ledaren; om det är laddat med värden rent 
personligt eller kopplat till verksamheten. Med andra ord och som exempel så 
kan en ledare som oftast sätter demokrati i främsta rummet, drämma till med 
en auktoritär åtgärd när denne känner sig personligt kränkt eller hotad i sin 
ledarskaproll. Jag tycker också att det hart när kan vara omöjligt att i praktiken
hålla sig till en ledarskapsteori hela tiden, av ovan nämnda orsaker, men att 
det oftast har finnits en röd tråd i mina ledares agerande.

När jag senare i livet började på min ledarskapsutbildning fick jag en bok i 
mina händer, Ledarskapets Tao av John Heider (1990) som fascinerade mig 
med sina bilder och korta texter om ledarskap. Boken  behandlar ledning ur 
ett Österländskt Taoistiskt perspektiv och essensen kan sägas vara ett passivt
ledarskap med grundtanken att man som ledare stjälper mer än hjälper 
genom att agera. Jag har läst igenom denna bok fram och åter och på så vis 
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sållat fram vad jag tycker är kärnpunkterna, essensen, av vad Heider (1990) 
anser var ett Taoistiskt Ledarskap.

Många skolor i västerländsk kultur förespråkar styrning och agerande som 
ledningsstrategier. Därför väckte min nyfikenhet ifall det fanns något 
motsvarande tänkesätt till Heiders (1990) Ledarskapets Tao i västerländsk 
tradition, och hur det isåfall kunde se ut och innebära för ledarskapet i vår 
västerländska kultur. 

Jag utgår i rapporten ifrån Heider´s (1990) ledarskapstankar i grunden som en
del av den praktiserade verkligheten, eftersom boken Ledarskapets Tao inte 
är en vetenskaplig text. Denna text tolkar jag och sedan jämför med 
verkligheten hos mina informanter, som de beskriver den. Taoistiskt 
ledarskapstänkande är för mig som gör denna undersökning, inget ideal, men 
jag tänker att det finns mycket i Österländskt tänkande, till exempel Taoismen,
som vi i den Västerländsak traditionen skulle kunna ha nytta och glädje av i 
vårt ledarskap. Givetvis finns motsvarande förhållande från Västerländskt 
ledarskap över till Östeländsk ledarskap men det kommer inte att undersökas 
i denna rapport. Med detta vill jag säga att Taoistiskt ledarskap så som Heider 
(1990) menar och som jag tolkar det, kan ha en outnyttjad potensial för en 
ännu bättre balans mellan tidigare nämnda styrning/agerande visavi 
passivitet/tillbakalutat ledarskap. 

Min undersökning, som denna rapport är en redovisning av, blev gjord i 
Skandinavien, med Heiders (1990) bok som utgångspunkt, ur vilken jag sållat 
ut kriterier för Taoistisk ledning med stickord, kriterier, som jag anser vara 
essensen av det han menar att Taoistiskt ledning. Som jag nämnt tidigare,  
förespråkar Heider (1990) i många stycken ett passivt ledarskap, och en av 
många tankar då var att det borde innebära en låg grad av maktutövning. Om 
så är fallet är inte säkert men det är en för mig väldigt intressant att ta reda på
mer om relationen mellan traditionellt Västerländskt ledarskap, och 
Ledarskapets Tao enligt Heider (1990). De kriterier jag tagit ut ur Heiders 
(1990) text, blir tillsammans med den verklighet som mina informanter 
beskriver i intervjuer, innehållet i undersökningen analys och resultat. Det 
mina informanter säger om mina kriterier från boken Ledarskapets Tao 
(Heider 1990) bildar en slags verklighet och förhållningssätt som 
förhoppningsvis säger någonting om huruvida ett Taoistiskt tänkande finns i 
det västerländska ledarskapet eller inte. Vad informanterna säger om mina 
kriterier och hur jag tolkar det, visar förhoppningsvis på likheter och skillnader 
på olika nivåer som i min resultatdel kan ge en bild av ledarskapsverkligheten 
där och då. De olika nivåerna av likheter och skillnader kan kort beskrivas 
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som dels ord som man snappar upp och svänger sig med i 
ledarskapssammanhang, dels ord som får verklig bäring och betydelse för 
värdegrund och verksamhet personligt, grupp - och organisatoriskt.

Allteftersom texten löper i denna rapport, skal jag förklara mina 
utgångspunkter och  kriterier närmare och ge relevant bakgrundsfakta för att 
göra undersökningen så förståelig, begränsad och genomskinlig som möjligt. 
Jag ska förklara hur jag tolkar Heider`s (1990) begrepp i Ledarskapets Tao 
och varför jag valt ut de nyckelord jag gjort och redogöra för undersökningens 
relevanta definitioner av Österländsk respektive Västerländskt ledarskap. 

Min handledare i arbetet sa att att jag gjorde det svårt för mig, genom att ta 
mig an detta arbete. Om jag då visste hur svårt, så kanske jag har lagt det på 
hyllan. Nu är jag ändå tacksam för den utveckling och lärdom det har gett mig.
Sett i efterhand så det har i mångt och mycket varit mödan värd.

Bakgrund

Heider´s (1985) Ledarskapets Tao är en översättning och tolkning av skriften 
Tao Te Ching. Boken gjorde mig nyfiken på vad taoistiskt ledarskap skulle 
innebära för den svenska skolan, andra organisationer och företag här i 
Skandinavien. Jag är fullt medveten om att Heider´s bok Ledarskapets Tao 
inte är vetenskaplig och att ledarskapet är sett genom Heiders (1985) 
glasögon. Jag vill ändå använda denna bok som språngbräda för begreppet 
Taoistiskt Ledarskap och jämföra den med Västerländsk Ledarskap och dess 
grundvärderingar. Just värdegrunden för ledarskap har stor betydelse för hur 
ledare agerar och förhåller sig till gruppen, organisationen och omvärlden 
(Skolverket 2011). 

Författaren till boken Ledarskapets Tao 

John  Heider  själv,  som  har  skrivit  boken  som  jag  här  använder  som
språngbräda  för  min  undersökning,  har  sina  rötter  i  den  västerländska
alternativrörelsen under 1960-talet. Som ung vuxen fanns han med i ett fritt
experimenterande kollektiv i Amerika, som han beskriver som kaos och energi
utan  kontroll.  Alternativrörelsen  beskriver  han  som  medelklassens  barn
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protesterande mot  materialismen och etablisimanget  som Heider  menar är
”den som kör bussen” (Wang 2007). 
Efter cirka tio år i detta ”fria” liv utan gränser, vilket Heider beskriver som en
cirkus  och  drogliberalism  med  LSD,  drar  han  sig  tillbaka  til  en  liten
landsortsstad i USA. Där har han sedan dess levt det enkla livet som han
anser vara nobelt, odlat lite grödor, hjälpt grannar och staden på olika sätt och
framförallt  varit  stilla  på platsen,  allt  enligt  Tao. Han säger i  en intervju av
Albert Wang (2007) att det är en frihet i att vara kreativ och sig själv utan slava
under pengar och att se skönheten i det lilla. Han anser att vi bränner våra ljus
i båda ändarna och har alltför bråttom, men att man också kan känna sig som
en förlorare om man ”kliver av hjulet”. John Heider anser dock att det finns en
polaritet mellan att dra sig tillbaka och nå andra.
Han tycker också egot är ett hinder för människan men att det samtidigt är en
utopi med en ”perfekt” människa. 
I  Heider´s  (1985)  bok  Ledarskapets  Tao  är  en  egenskap  hos  Taoistiskt
ledarskap, att förstå att polaritet, såsom bra/dålig, bakåtsträvande/framåt som
exempel, och låta dessa verka samtidigt ( Heider 1985, s. 83). Polariteten att
som ledare vara mjuk och stark samtidigt är i Taoismen central, eftersom Tao
representeras av vatten och har som bland andra kännetecken mjukhet och
styrka (Heider 1985; s. 167). 

Boken ledarskapet Tao i denna rapport

Som jag i inledningen har nämnt, har jag tröskat fram kriterier eller stickord för
det  jag  tolkat  som  essensen  i  det  taoistiska  ledarskapstänkandet,  enligt
Heider (1990). Kriterierna är ofta förekommande ord och begrepp i texten  och
skapar fonden för det författaren menar med Ledarskapets Tao.  På ett  vis
liknar mitt  arbetssätt  så som man gör vid Diskursanalys, som jag kommer
beskriva närmare längre fram i texten, med den skillnaden att jag istället för
diskursanalysens centrala ord och begrepp, har tagit ett anta jämbördiga ord
och begrepp från boken  Ledarskapets Tao  (Heider 1990). Dessa kriterier är
var  för  sig  dominanta  inom olika  delar  av  boken  men förekommer  även  i
varandras ”områden”. Här nedan går jag in på dessa kriterier, och försöker
precisera betydelsen av de kriterier för Taoistiskt ledarskap som jag fått fram.
Detta  förfarande  för  att  kunna  tolka  de  Västerländska  ledare  som  jag
intervjuar, mina informanter och deras tankar om sitt ledarskap, i förhållande
till kriterierna från Ledarskapets Tao (Heider 1990).
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Kriterierna är:

1.  Leda  respektive  tjäna  gruppen;  Heider  (1990)  menar  att  man  leder  en
grupp  genom  att  tjäna  den,  att  liknas  vid  en  serviceinstans  som
gruppmedlemmar går till när de behöver hjälp, stöd och support.

2.  Att som ledare göra respektive vara;  man finns till  mer än agerar,  men
söker  även  en  balans  mellan  agera  och  vara  passiv.  Dock  tolkar  jag  en
dominans av det passiva, för författaren menar att en ledare förstör mer än
den hjälper genom att rycka in när någonting händer i dennes grupp, allt sker
ändå efter vad som ska ske, enligt Tao, agerar man sker det som ska ske
bara senare. Citat “Bra ledarskap består av att göra mindre och vara mer”
(Heider 1990, s.125)

3. Underlätta; man är som ledare den som gör arbetet lättare på alla sätt 
exempelvis belysa vad som händer, skapa ett klart och välgörande klimat, 
vara osjälvisk, var jämlik, inte använda tvång, ett cetera.

4.  Se möjligheter; att se möjligheter i människor, situationer, platser och tid.
Iaktta gruppen,  se de resurser som finns på plats,  använd meditation och
reflektion för att komma fram till  kunskap om vad som sker i  gruppen, har
varsamma stridsmetoder, välj slagen, ge människor möjligheter.

5. Vara flexibel; att vara böjlig som ett ungt träd för att inte brytas av,
6.  Agera  respektive  låta  saken  ha  sin  gång;  att  i  sitt  varande  låter
grupprocesser gå på utan större ingripanden, för det stör mer än hjälper.

7.  Ha  respekt;  för  allt,  andras  situation,  åsikter  och  lita  på  deras  inre
processer. Inkräkta inte, kontrollera inte. “Hantera gruppen försiktigt, som om
du stekte småfisk”.

Nedan  kommer  ett  antal  påståenden,  som  även  de  är  kriterier  från
Ledarskapets Tao (Heider 1990)

￢ Förstå motsatspar; förstå att paradoxer finns i alla situationer
￢ Lyssna inåt kroppen; basera beslut på intuition
￢ Acceptera det som sker; låta saker ha sin gång
￢ Positiv kraft; vara den som underlättar det som sker, oavsett utgång

och resultat
￢ Närvaro; att finnas till på alla nivåer
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￢ Timing (veta när något bör ske); att handla vid rätt tillfälle

Taoism 

Vad är då Tao(ism)? Stefan Stenudd (2000), författare och idéhistoriker,  är
den i Sverige som är bland de mest insatta i taoismen. Han har översatt de
åttioen ursprungliga verserna ur den Kinesiska skriften  Tao te ching.  Enligt
Stenudd  (2000)  är  det  en  man  som  heter  Lao  Tzu  som  har  skrivit  de
ursprungliga åttioåtta verserna som är skriften till den taoistiska filosofin. 
Filosofin är ungefär samtida i sitt ursprung med Konfucianism, cirka 2200 f.Kr.,
och  är  en  av  de  tre  största  Österländska  filosofierna,  tillsammans  med
Konfucianismen och  religionen  Buddismen.  Skriften  Tao te  ching  med sin
åttioåtta  verser  kan  även  vara  samlade  visdomsskrifter  jämförbart  med
Bibelns Gamla Testamentet. 

Ordet Tao kan översättas till Väg och representeras av vatten som rinner ner
mot havet och kan vara både starkt och svagt samtidigt. Symbolerna Jin och
Yang har  också  en  central  ställning  inom  Tao  och  Jin/Yang  står  fört  två
motsatser  i  tillvaron.  Till  exempel  mellan  skugga/  sol,  ljus/mörker,
manligt/kvinnligt (Stenudd 2000).
Om man ska hitta några fler grundbultar i den Taoistiska filosofin, är det  wu
wei;  att  verka utan att  verka och att  vara i  ständig förändring med balans
mellan Jin och Yang. Tao är även att leva utan förutfattade meningar och att
uppskatta, acceptera, lära och arbeta med det som händer. Tao är en etik och
en världsbild, en urkraft och första orsak och en lag efter livet uppstår och
ordnas,  bunden av  naturens lagar  enligt  skriften  Tao The Ching  (Stenudd
2000). Vad Tao är, kan låta luddigt och diffust och är också svårt att fånga i
ord, ord som i sig är begränsade (Hjalmarsson 2010).

Människan följer jordens lagar
Jorden följer himmelens lagar
Himmelen följer Taos lagar
Tao följer sin egen natur

I Europa har strömningar av Taoismen visat sig genom Rousseau på 1700 -
talets  upplysningstid  här  i  Europa,.  Den  tydligaste  och  största  vågen  av
Taoism var på 1970 - talet, i drömmen om det naturnära, enkla och ekologiska
livet i miljörörelsens ideologi. Precis som Taoismen för mycket längesedan var
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en protest mot Kinas Konfucianism, så kan de europeiska strömningarna ses
som en motsats till  det högteknologiska, virtuella samhälle som det flesta i
västerlandet lever i idag (Stenudd 2000). 
1982 kom en bok ut, skriven av Benjamin Hoff,  The Tao of Pooh, Tao enligt
Puh,  på  svenska.  Den  boken  applicerade  ett  Taoistiskt  förhållningssätt  på
Nalle Puh´s sätt att vara, där Puh fanns vid sitt hus och tar dagen som den
kommer. Puh  är även ”här och nu”, tillsammans med sina vänner i skogen.
Hoff (1982) menar att det finns stillhet, accepterande och närvaro i A.A. Milne
´s nallebjörn, boken som skrevs redan på 1920-talet.

Lesley Prince (2005) har i den vetenskapliga artikeln Eating the menu Rather 
than the Dinner skrivit om Taoistiskt ledarskap. Där jämför han västerländskt 
ledarskap med Taoistiskt och menar att de är två är på ett vis, helt olika språk 
och tankesätt, var för sig förankrat i ett kulturellt ramverk. på ett eller annat 
annat vis ändå möjliga att överföra mellan varandra i praktiken, på det viset att
Prince (2005) menar att Taoistiskt ledarskap egentligen är pragmatisk till sin 
natur och att den handlar om att göra ledarskap mer ärn att teoretisera det. 
Med detta som kunskap går Taoistiskt ledarskap mycket väl att direkt överföra
till det västerländska. 

Som en del i den österländska filosofin, är Taoism och dess ledarskap till 
exempel att acceptera förhållanden och ting som de är, och i sammanhanget 
som ledare finnas mitt i detta, med samordning, engagemang och förståelse 
för och av miljön just där och då. Price (2005) menar också att taoistiskt 
ledarskap innebär att göra rent praktiskt ledarskap mer än att tänka ut 
modeller, samt att internt använda den sociala kompetens som finns på plats, 
med betoning på direkt erfarenhet och undvikande av intellektuellt 
pappersarbete. Price (2005) skriver vidare att västvärlden generellt menar 
taoism är flummigt och inte har någonting med “verkligheten” att göra, vilket 
förstärks av den österländska filosofins kopplingar till 1960-talets 
hippierörelse. Tvärtom menar författaren, taoistiskt ledarskap gör inga 
metafysiska anspråk och är rent praktisk i förhållande till orientering, strategi 
och avsikter med praktik, direkt erfarenhet och integration som grundbult. 
Vidare menar författaren att taoismen är svår att placera med våra invanda 
tankemönster, vilket kan försvåra kopplingen mellan öst och väst, men i 
ledarskapssammanhang har Taoism varken religiösa eller filosofiska 
ambitioner. Däremot uppmuntrar ledarsättet att gripa tag i världen som den 
fatiskt är, men också utmana alla konventioner, inklusive sina egna, för att 
söka utveckling och innehåll. 
Taoismen lägger sig inte vinn om att upprätthålla en exklusiv särprägel, och 
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det stöter inte på problem att anamma taoistisk ledarskap och samtidigt som 
person vara till exempel kristen eller muslim. Price (2005) skriver vidare att 
om västvärlden ska ha nytta av ett taoistiskt tänkande, här i 
ledarskapssammanhang, gäller det att tänka okonventionellt och se vad som 
faktiskt är där, istället för att se vad som man önskar eller tror finns framför 
oss. Istället för teorier, intellektualisering och antaganden och förvirring runt
position och status , process och personlighet , beteende och relationer, 
menar författaren att det ”kan vara en nyttig övning för att lägga undan våra
omhuldade antaganden , att stanna upp ett ögonblick och titta på hur 
människor faktiskt samverkar istället för att föregripa genom filtret av i förväg 
fastställda modeller…” Prince (2005).

Definition Västerländskt ledarskap

I  den  här  uppsatsen  ska  Västerländskt  ledarskap  mest  förstås  som  ett
kulturellt  uttryck.  I  det  yttrycket  speglar  chefers  val  deras
verklighetsuppfattning - föreställningar och normer, utifrån det samhälle de är
nedsänka  i  (Bjerke  1998).  Han  skriver  att  det  är  nyckelfaktorer  såsom
framsteg och tillväxt, modernitet, materialism, aktivitets och arbetsorienterat,
informellt och jämlikt med logik, effektivitet och pragmatism. Det västerländska
ledarskapet baserar sig även på individualism, prestation, och fri konkurrens
(Bjerke 1998). 
Jag är medveten om att  det finns en hög grad av generalisering i  Bjerkes
(1998) definition av Västerländskt ledarskap. Mitt syfte att ändå använda den
definitionen på ledarskap är att belysa vad forskning har utkristalliserat  som
typiskt västerländsk, för att vidare i rapporten kunna se skillnader och vissa
likheter som i teori och praktik kan finnas mellan ett Österländskt, Taoistiskt
ledarskap  enligt  Heider  (1995)  och  “traditionellt”  Västerländskt  ledarskap
enligt Bjerke (1998). Eftersom Bjerke ser ledarskap som ett kulturellt uttryck
och ledarnas verklighetsuppfattning utifrån det,  så bör följaktligen det mina
informanter  tänker  och  säger  om  de  kriterier  jag  har  tagit  ut  från  boken
Ledarskapets Tao (Heider 1998) säga mycket om den kultur informanterna är
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en del av. Jag använder mig i rapporten även av andra forskares definitioner,
som är relevanta i förhållande till min undersökning, de är Peter Senge (1991)
och Peter Northouse (2004) som båda skriver om viktiga aspekt för ledarskap
i  förhållande  till  min  rapport,  såsom  processer,  makt  och  interaktion  med
följare.

För att ta ett exempel på en del av Bjerkes (1998) definition för västerländsk
ledarskap,  individualism,  prestation,  logik,  effektivitet  och  pragmatism.
Författaren och forskaren Peter Senge (1991) skriver i  sin bok  Den femte
disciplinen,  citat:  “Speciellt  i  västvärlden är ledare hjältar  -  stora män (och
ibland  kvinnor)  som  stiger  fram  när  det  inträffar  kriser”.  Myten  om  det
Västerländska ledarskapet är fortfarande påverkat av bilden kavallerikaptenen
som leder trupper för att rädda nybyggarna från de angripande indianerna.
Senge (2004) skriver vidare att  denna syn på ledare bygger på tanken att
andra människor, andra än ledarna, har en maktlöshet och är utan visioner.
Därmed  blir  ledarens/kavallerikaptenens  räddande  just  ett  exempel  på
individualistiskt, presterande, logiskt, effektiv och pragmatiskt, tänker jag. 

I västvärlden kultur finns även olika länders och regioners kulturella särdrag
som påverkar dess ledarskap. För att även här ta ett exempel på särdrag för
ledning har forskare på Vinnova (2008) i sin undersökning Alternativa former
för chefers ledarskap, funnit fram att typiskt svenskt ledarskap bland annat är
tillit,  samarbete,  delaktighet,  konsensus,  självständiga  medarbetare  och
innovation.  Denna  undersökning  kom  även  fram  till  att  det  svenska
ledarskapet även hade tidskrävande förankringsprocesser, beslutsrädsa och
otydlighet  (Backström,  Granberg,  Wilhelmsson  2008).  Även  detta  är  i  min
rapport  intressant  i  förhållande till  att  försöka fånga likheter  och skillnader
mellan Taoistiskt ledarskap (Heider 1998) och olika västerländsk verklighet.

I boken Leadership, Theory and practice  har forskaren och författaren Peter
Northouse (2004) sammanställt huvudteorier och modeller för ledarskap. Där
har han definierat centrala begrepp inom fältet, och delat in olika sätt att leda
grupper. Northouse (2004) skriver att ledarskap är ett komplext fenomen som
är framför allt en process och inte en egenskap, därmed tillgänglig att lära för
alla. Man kan säga att det finns två falanger i forskningen om ledarskap, en
som hävdar det med personer som har medfödda ledarskapstalanger, och en
som säger att ledarskapet är tillgängligt för alla att lära. Som sagt, Northouse
(2004) ansluter sig till  den senare slutsatsen att ledarskap är tillgängligt för
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alla att lära. Ledarskap har med makt att göra i form av position eller person i
samhällets organisationer och som leder till påverkan på individer och grupper
för att nå sina mål. Just makt är i min analysmetod Diskursanalys, som jag
senare beskriver närmare, en central och viktig del i  samhällstrukturer, och
makten är även intressant i förhållande till Ledarskapets Tao (Heider 1998)
där  det  förespråkas väldigt  lite  ingripanden/passivt  ledarskap.  Ledarskapet
uppstår då i interaktion mellan ledare och gruppen/följarna. Begreppet makt
står i starkt förhållande till  ledarskap och den formella, tilldelade makten är
starkare kopplad till position, det ledarskap som uppstår när en grupp väljer
ledare utifrån att  de tycker den personen har något  att  tillföra i  fråga eller
situation, blir följaktligen kopplad just till en individ (Northouse 2004).
Northouse (2004) tar vidare upp frågan om tvång i förhållande till ledarskap:
Att som ledare använd sin makt genom att tvinga följare göra som man vill,
har visat sig vara en dålig affär.  Tvång innebär hot och straff  som metod,
istället är det bättre att som ledare försöka påverka följare att agera i en viss
riktning eller mot ett visst mål. Tvång visar sig motverka sitt syfte medan det
har visat sig bättre att arbeta tillsammans med `följare` för önskat resultat.
Det  görs  skillnad  mellan  begreppen  ledarskap  och  chefskap,  fast  de  två
begreppen överlappar varandra. Management, eller chef, som kan översättas
till  ordet  förvaltning,  innehåller  planering,  organisering, skaffa personal  och
kontrollera, medan ledarskap är mer en generell påverkans - process. 
Viss  forskning  menar  att  management  är  upptagen  med  att  åstadkomma
ordning  och reda, medan  ledarskap innehåller anpassningsprocesser och
konstruktiva  förändringar.  Med  andra  ord  är  skillnaden  mellan  dessa  två
överlappande begrepp, innehållsmässig (Northouse 2004).

Definition Österländskt ledarskap

Eftersom jag medvetet jämför Taoistiskt ledarskap enligt Heider (1990) med
ledarskap i den Västerländska kulturen, går jag inte närmare in på storheten
Österländsk kultur. Taoism är en del av den Österländska kulturen och Taoism
jämför jag i denna rapport med hela den Västerländska kulturen, därmed blir
det här en storleksskillnad mellan de två; Taoismen ledarskapstänkande enligt
Heider (1990) och Västerländsk ledarskapskultur.  Denna storleksskillnad är
jag medveten om, dock är rapportens undersökning sån att den dyker ned i en
liten del av det Västerländska ledarskapstänkandet. 
“Österlandet”  är  som  “Västerlandet”  komplexa  begrepp  (Bjerke  1998).  I
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rapporten tar jag upp en för mig intressant filosofi och företeelse från det vi
kallar öst, Taoismen, sedd genom Heiders (1985) bok Ledarskapets Tao. För
att placera det Österländska ledarskapet och Taoism geografiskt, kulturellt och
historiskt i förhållande till denna rapport, kommer här en kort beskrivning.

I Kina, som är en stor del av Österlandet och har en lång kulturell historia,
finns  Taoismen  med  som  en  värdegrund  och  en  del  av  hur  man  tänker
ledarskap i  öst  (Stenudd 2011).  Dock finns en hög grad av Västerländska
strävanden i Kina med tillväxt och produktion, detta beroende på att Kina har
en  önskan  om materiell  framgång  och  en  högre  levnadsstandard.  Många
kineser har kommit att studera på Västerländska Universitet och sedan tagit
med  sig  det  vetenskapliga  sättet  att  tänka  till  Kina,  vilket  bidrar  till  Kinas
nuvarande utveckling i västerländsk riktning. Så som i alla andra kulturer finns
dock  Kinas  historiska  bakgrund  och  bakomliggande  faktorer  som  styr  en
befolknings beteende, däribland Taoism. Som en jämförelse kan Kineserna
förhållande till Taoismen liknas vid det västerländska samhällets förhållande
till sin kulturs kyrka (Bjerke 1998).

Kina är en central och stor del i öst, och många influenser påverkar hur det
förhåller sig med ledarskapskulturen. För att i väldigt grova och summeriska
drag har Kina varit ett kejsardöme i långa tider bakåt, från 2200 f.Kr. fram till

1912, av Kinas cirka 6000-åriga historia, med blodiga och långa strider mellan
de  olika  makcentren  kallade  dynastier.  Mitt  i  dessa  kejsardömen  har
tankesättet Konfucianismen, efter Kong Fuzi på 500-talet före Kristus, varit en
stor  påverkansfaktor  i  samhället,  med  hierarki  och  patriarkalisk.  Efter
dynastiperioden  följer  sedan  1900-talets  kinesiska  republik,  därefter
kulturrevolutioner och kom sedan att styras av kommunismen med Mao Tse
Tung som största ledare. Idag går Kina alltmer mot en blandekonomi med
många influenser från väst, dock med en stenhård styrande makt som är långt
ifrån demokratisk (Hägerdal 2008).
Taoismen är dock en av de klassiska Kinesiska filosofierna, tillsammans med
religionen  buddism,  tankesättet  Konfucianism och  diverse  mindre  filosofier
som och har spridit sig ut över världen på olika sätt (Stenudd 2011) 

Tidigare forskat i fältet
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Här nedan kommer en redogörelse och axplock av vad som tidigare har varit
forskat i området, relevant för min rapport. 

Etik och dekonstruktion av filosofiska tankar

En  forskare  och  författare,  Youru  Wang,  har  skrivit  en  bok  (2007),
Deconstuktion  and  the  ethical  in  Asian  thought,  en  sammanställning  av
honom själv och elva stycken andra författare. Antologin är i denna rapport
intressant  för  att  den  ger  en  bild  av  det  mångfacetterade  i  filosofier  och
religion,  här  främst i  förhållande till  vad dessa filosofier  har gjort  med och
betytt  för  det  etiska  tänkande  och  rent  praktiskt  för  samhället  som dessa
filosofier och religion har funnits i. 
I  min  rapport  undersöks  olika  värdegrundsfrågor  utifrån  Ledarskapets  Tao
(Heider  1998)  och med det  följer  etiska ställningstaganden och hur  dessa
ställningstaganden  återskapas  och  även  förändras  med  tiden  och
människorna  i  den.  Dessa  etiska  ställningstaganden  inom
ledarskapstänkandet sker både hos mina informanter och hos Heider (1990).
Antologin av Wang (2007) handlar om olika kulturer och religion i det vi kallar
österlandet  såsom  Buddism,  den  indiska  filosofin  Ayur  Veda,  Taoism,
Konfucianism och Kyoto School of philosophy. Dessa filosofiska och religiösa
strömningar kan säjas vara typiskt Österländskt, för de har levt vidare i Främst
Kina och Indien samt i flera angränsande delar till dessa länder. (Wang 2007).

I samband med denna antologi, bör Jacques Derrida nämnas, en fransk 
filosof med algeriska och judiska rötter som levde mellan 1930 och 2004. Han 
skrev och drev tanken om dekonstruktionen av vad historiska tänkare och 
filosofer hade sagt och skrivit, främst de västerländska såsom Platon, 
Heidegger, Freud och Saussure. Derrida kom på äldre dagar in på filosofiska 
resonemang om etiska frågor (Nationalencyklopedin 12 februari 2014). 
I sin antologi Deconstuktion and the ethical in Asian thouth, tar Wang (2007)
sats från Derridas tankegångar om att man inte bara kan hälla ut barnet med
badvattnet,  förkasta allt  som tidigare har  varit  sagt  och skrivet  i  filosofiska
sammanhang, utan återanvända det och ge det mening i nuet. Wang (2007)
vill  ändå  med  sin  bok  föra  ifrågasättandet  av  bland  annat  etik  och
dekonstruktion, vidare.
Wang  (2007)  undersöker  den  unika  etiken,  implikationerna  och
konsekvenserna  av  vad  som  anses  normalt  inom  asiatiska  filosofier  och
österländska religiösa traditioner såsom de ovan nämnda. Han ifrågasätter
bland  annat  om  Daoister  och  Buddister  verkligen  var  intresserad  att
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tillhandahålla en etikisk moral.  Etiken är den djupa strukturen under allt annat
och  handlar  om  ansvar,  beslut,  lagar,  rättvisa  och  plikt.  Den  är  också
sammanhangsbasera och kan inte universialiseras. Wang (2007) hävdar att
en  omkonstruktion,  eller  återkonstruktion,  av  det  etiska  tänkandet  i
ovanstående traditioner, kommer att öka förståelsen för desamma. Han menar
även att dekonstruktion av filosofiska frågor “alltid är på jobb”. 
Antologin handlar i många stycken om motsatspar eller paradoxer, där Wang
(2007)  genom sitt  argumenterande där  han tar  stöd i  de olika författarnas
texter, hävdar att paradoxer eller motsatspar inte existerar utan är sin egen
motsats, det vill säja, pekar tillbaka på sig själv. Den dualistiska paradigmen
kan upplösas utan att motsatser, och de två faller ihop till ett (Wang 2007).  

En dimension ytterligare

Peter Senge är amerikansk forskare och stöttepelare i föreningen för 
Organizational Learning. Han jobbar för människors och organisationers 
lärande och utveckling med en filosofisk grundsyn och har praktiserat 
meditation i olika former. (Wikipedia 2013)
Här kommer ett citat från sammanfattningen av boken Den femte disciplinen 
av Peter Senge (2004):

“Lärande är nu allmänt accepterat som valuta i överlevnad i en tid av ständig 
förändring. Många företag, däremot, kämpar för att lära sig att lära. 

De kulturella och strukturella frågor som de behöver för att konfrontera för att 
få den flexibilitet och lyhördhet för att lära sig var artikuleras i 1990 i The Fifth 
Discipline av Peter M Senge på Massachusetts Institute of Technology”.

Enligt Senge (2004) är utveckling, överlevnad och hållbarhet i organisationer 
och företag är en fråga om lärande där han  
hävdar att ledare ska använda hjärtat, intuitionen, det undermedvetna för att
förstå den dynamiska komplexiteten som finns i att leda en organisation. Det
är  den  dynamiska  komplexiteten  som  Senge  (2004)  kallar  för  den  femte
disciplinen,  att  lärande  organisationer  behöver  kunna  mer  om  dynamiken
mellan  olika  påverkansfaktorer,  i  stort  och  smått.  Att  som han  skriver  “att
kunna se träden såväl som skogen”. Att förstå dynamisk komplexitet menar
han innebär att förstå, citat ”långsamma, gradvisa förändringar som kommer
ur processer som är mycket komplicerade både i detalj och i dynamik”. Detta
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sätt  att  tänka skulle enligt  Senge innebära att  vi  skriver om koden för vårt
tänkande och därmed kunna förhindra många av de stora ekonomiska och
miljömässiga problemen som nu finns i världen (Senge 2004, s. 324, 325).
Centralt i Senge´s (2004)  Den femte disciplinen är sättet ledare och andra i
organisationer tänker på. Han menar att det är viktigt att se helheter, och att ta
bort ting som begränsar utveckling och tillväxt, i stället för att öka på pressen i
systemet.  Det  viktiga  i  att  hitta  den  mest  effektiva  punkten  för  växt  och
behandla symptom i stället för orsak. I bokens systemtänkande hävdar han
vikten av att  använda ett  cirkelformat språk,  för  att  ett  linjärt  språk missar
mycket på vägen som är viktigt, och att det är ekologi (läran om huset) i detta
cirkelformade tänkande/språk som i sig ger hållbarhet och utveckling enligt
Senge (2004). 
En annan central del i boken Den femte disciplinen är systemarketyper, vilka
är processer i en verksamhet som är endera förstärkande, balanserande eller
förseningar. Dessa arketyper gäller det enligt Senge (2004) att hålla ordning
på  för  det  är  i  dem  som  innehåller  begränsningarna  för  växande  i
organisationer. Ledarens roll  i  detta system är att vara formgivare; detta är
formen vi rör oss i, lärare; så här gör vi det här, och förvaltare; att förvalta
uppdraget ledaren är satt att göra (Senge 2004).

Att bilda virtuella team

I en vetenskaplig artikel på tidskriften ScienceDirect, skriver Donald D. Davis
(2003)  om  The  Tao  of  Leadership  in  Virtual  Team att  man  kan  använda
Taoistiskt  tänkande för att  vara en bra ledare och bilda framgångsrika lag,
eller team, globalt över nätet. 

Han tar bland annat upp egenskaper för ledare, som är typiskt taoistiskt; att
behandla  andra  med respekt,  använda sig  av  både hjärta  och  hjärna,  att
genom rätt timing göra saker den lätta vägen och att förstå livets paradoxer.
Davis  refererar  direkt  till  den  Taoistiska  skriften  Tao  te  ching  med  dess
centrala värden såsom Wu-wei och Yin/Jang. 

Fördjupade insikter

Journal of  Management Development har tagit med en vetenskaplig artikel
skriven av Xuezhu Bai och William Roberts (2011)  Taoism and its model of
traits of successful leaders. Uppsatsen vill bygga upp ett omfattande ramverk
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för att integrera de ledarskapsteorier som finns i Taoismen, med traditionellt
västerländskt  ledarskap.  Artikeln  gör  gällande  att  det  är  bevisat  att
taoismorienteringen  innebär  glasögon  som  ger  fördjupade  insikter  om
ledarskap,  dessa  insikter  är  effektiva  verktyg  i  en  ständigt  föränderlig
ledarskapsvärld.  
Den Taoistiska ledarskapsmodellen kunde , enligt Bai och Roberts (2011), ge
en dynamisk ram för att vägleda ledare genom organisationsförändringar.
Ledarskapsmodellen  kommer  att  bidra  till  en  större  förståelse  för  en
organisation med olika ledarstilar och kan eventuellt fungera fungera som ett
effektivt  verktyg  för  val  av  lämplig  ledare  för  en  organisation.
Ambitionen med undersökningen var att bygga en brygga mellan öst och väst
via det taoistiska perspektivet enligt författarna Bai och Roberts (2011).

”Non-doing doing” 

En Lesley Prince (2005), har publicerat en artikel på en sida som heter SAGE,
journals online,  ”Eating the Menu rater than the Dinner”.  Han hävdar bland
annat att Taoismens Wu-wei är ett görande som är ett varande, vilket i sin tur
innebär en förmåga att möta världen utan förutfattade meningar. Det innebär
också  att  det  som ledare  inte  alltid  är  nödvändigt,  eller  ens  önskvärt,  att
försöka  styra  händelser.  Detta  ska  enligt  Prince  (2005)  inte  förstås  som
passivitet utan handling utan ansträngning, vilket kan stå i hög kontrast till den
protestantiska arbetsmoralen.
Sammantaget har Prince (2005) kommit fram till att Västerländskt Ledarskap
handlar  om  att  aktivt  skapa  kontroll,  för  taoismen  handlar  det  mer  om
engagemang,  förståelse  och  samordning.  Taoismens  insikter  har
genomgående förbisetts eller tonats ner i det Västerländsak teoretiserandet
om ledarskap. 
Eftersom ledarskapsordet är ett substantiv, innebär det att man i västerländsk
tradition  behandlat  det  som  en  fysisk  sak,  vilken  kan  plockas  ur  sitt
sammanhang  och  plockas  isär  som  en  sak  Prince  (2005).  Han  har  i  sin
undersökning till största delen tolkar Tao genom Feng och English (1972) Lao
Tsu: Tao Te Ching. 
På  Karlstads  Universitet  har  Ida  Hjalmarsson  skrivit  en  D  -  uppsats  om
skillnader  i  kommunikation,  mellan  Sverige  och  Kina,  Interkulturell
kommunikation  i  en  Kinesisk  kontext  (2010).  I  hennes  uppsats  gäller
kommunikationen affärsmarknaden, men det är ändå relevant i förhållande till
Taoistiskt ledarskap, för att Tao har sina rötter i den Kinesiska kulturen och är
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en del  av den samma (Stenudd 1996). På den västerländska sidan har ju
affärsmarknadens  ledarskapskultur  och  samhällets  kultur  samma  vagga
(Bjerke 1998).

Kinesisk kommunikation

Hjalmarsson (2010) nämner att den taoistiska filosofin är en av influenserna i
den  kinesiska  kulturen.  Taoismens  del  i  denna  kommunikation  är  enligt
Hjalmarsson (2010)  att  den finns med som en av värdegrunderna men är
obegränsad och svår att beskriva med ord. Hjalmarsson har tagit fasta på att
Taoistiska meddelanden är “ekonomiska” och lämnar mycket att läsa mellan
raderna.  I  sin  undersökning  visade  hon  att  Kinesisk  kommunikation
kännetecknas av  att  vara  väldigt  beroende av  sitt  sammanhang.  Det  som
sägs kodas, samt är väldigt öppet för tolkning utifrån den kinesiska kulturens
grundbultar med kollektivismen som en viktig del. 
Undersökningen  har  gjorts  från  företagsrepresentanter,  vilka  de  flesta  har
någon  typ  av  ledarskapsposition.  Den  allra  tydligaste  taoistiska  influensen
verkar ändå vara att det läggs stor vikt vid vad som inte sägs och det är i det
här sammanhanget blir viktig - ett budskap kodas och avkodas i förhållande till
kontexten  och  det  osagda.  Samma filosofiska  traditioner  förespråkar  även
ödmjukhet,  harmoni,  tålamod  och  icke  -  argumentativ  kommunikation
(Hjalmarsson 2010, s. 50 ff.).

Androgynt 

På Malmö Högskola (2004) har Ellinor Christensson, Ingrid Göransson och
Pär Hultgren skrivit  om androgynt  ledarskap,  med andra ord ett  ledarskap
utan  att  gestalta  det  typiska  för  vår  kulturs  normativa  könsmönster.  De
sammanliknar androgynt ledarskap med god balansen mellan Jin och Yang,
manligt och kvinnligt, vilket Taoismen säger sig stå för. 
De båda motpolerna Jin och Yang existerar i en ständigt pågående dynamik
och process, distinkta, separata och samtidigt odelbara 
(Christensson, Göransson& Hultgren 2004).

Andra former

Vinnova, som är Sveriges innovationsmyndighet och ska öka 
konkurrenskraften hos forskare och företag i Sverige, har på avdelningen för 
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hållbar tillväxt i arbetslivsutveckling gjort en kunskapsöversikt (Backström, 
Granberg och Wilhelmsson 2008) . Den heter Alternativa former för chefers 
ledarskap. Där klargör de hur traditionellt ledarskap ser ut i olika länder samt 
likheter och skillnader mellan dem. De går sedan över till att lista andra sätt att
leda i Sverige såsom:

￢Olika kollektiva former
￢Teamledarskap
￢Delat ledarskap
￢Relationsorienterade
￢Utifrån transaktionellt (leda/följa)
￢Transformativt (top-down)
￢Komplext (bottom/up)
￢Empowerment (delaktighet)
￢Följarskap
￢Självstyre
￢Relationikledarskap
￢Värdebaserade former
￢Autentiskt
￢Tjänande
￢

De olika teoretiska formerna för ledarskap ska jag inte gå in på här,  bara
konstatera  att  ledarskaps  modellerna  sträcker  sig  över  hela  spannet  från
kollektivt  till  ”top-down”  och  allt  dessemellan.  Författarna  konstaterar  att
kunskapsorganisationen blir  allt  vanligare och nya former at  organisationer
skapar ny typ av ledarskap (Backström, Granberg och Wilhelmsson 2008).

Analytisk psykologi

Inom den analytiska psykologin, med Sigmund Freud och C G  Jung som
förgrundsgestalter,  visar  det  sig  att  båda,  men  främst  Jung,  var  mycket
inspirerad av Taoismen. 

I  en  uppsats  från  Högskolan  i  Gävle  har  Per  Vesterlund  (2008)  skrivit
Taoismen och den analytiska psykologin. Han hävdar där, att Jung blev Taoist
när han kom i kontakt med Tao te ching genom en person som hette Richard
Wilhelm. Böcker som har skrivits om denna koppling under 1900 - talet är the
Tao of Jung, Att läsa Jung  och Jung och det andliga. 
Andra kända män i Västvärlden som lät sig inspireras av Taoismen är Buber,
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Kant, Goethe, Nietzsche. Vesterlund (2008) hävdar i uppsatsen att det var
tidsandan och dessa män som jag nämnde här ovan, som underblåste Jung´s
intresse för Taoismen.

Syfte och frågeställning
Anledningen till att jag vill göra denna undersökning, är att jag finner det 
Taoistiska ledarskaptänkandet intressant och i stora stycken annorlunda mot 
traditionellt västerländsk ledarskap. Jag har valt att ställa mig frågan:        
Finns Taoistiskt Ledarskapstänkande enligt Heider (1995) i Västerländsk 
tappning? Med denna fråga ämnar jag undersöka om något liknande 
ledarskaptänkande finns i den traditionellt Västerländska kulturen i vilken 
ledarskapet är en viktig del. För att få svar på denna fråga, har fyra 
arbetsledare i Norden intervjuats, två av dem ledare inom offentlig 
utbildningssektor, en av dem ledare för ett kulturhus, och en som finns i 
ledargruppen for ett stort internationellt tillverkningsföretag. Dessa 
organisations - och företagsledares svar om sina tankar runt rapportens 
kriterier för Taoistiskt Ledarskap enligt Heider (1995) som sedan analyseras 
med hjälp av diskursanalys, syftar till att ge svar på frågeställningen. Med 
detta önskar jag tillföra mer kunskap om vilka eventuella koppling, skillnader 
och likheter det finns på olika nivåer, mellan en Taoistisk variant på ledarskap 
och den ledarskapstänkandet som mina informanter lever och agerar efter. 
Min förhoppning med detta är att det kan tillföra ytterligare information och 
dimension till vad ledarskap är och kan vara, och med det vad det kan 
innebära för våra arbetsgrupper och arbetsplatser. I förlängningen och över tid
innebär olika sätt att leda grupper olika resultat och det är intressant att tolka 
denna rapport i förhållande till vad som tidigare varit forskat i fältet, såsom 
Senge (2004), Wang (2007) och Prince (2005).

Den Taoistiska filosofin, med sitt ledarskapstänkande, räknar jag i denna 
rapport finnas som en del i den Österländska traditionen. 

Som vi ser under min redovisning för Västerländskt ledarskap, kan ju det se 
väldigt olika ut både i handling och teori och likadant är det med Österländskt 
tänkande och ledarskap. 
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Jag tycker ändå att dessa båda falanger har mycket att lära av varandra och 
för att dra det till sin spets, så tänker jag att det skulle kunna finnas en ännu 
bättre värld i större balans mellan det som jag här väljer att kalla aktiva och 
passiva ledarskapet och dess följder igenom samhällsskikten. Därför finns det
en förhoppning från min sida, att denna rapport kommer att tillföra en droppe i 
havet, till en ökade balans mellan Jin och Yang, manligt och kvinnligt, görande
och varande i världen. Det finns en, som jag själv tänker, ödmjukhet och 
medvetenhet för att det redan har gjorts och skrivits mycket i detta fältet 
tidigare och långt tillbaka, så det är just en droppe till havet eller ett frö till 
jorden jag vill tillföra, av medvetenhet och kunskap om olika tankesätt och 
värdegrunder och vad de kan tillföra. Nu vet jag att det är ett problem att som 
undersökare ha en ickeneutral inställning till Heiders (1990) Ledarskapets 
Tao, men den subjektiviteten kommer jag att problematisera och göra tydlig, 
samt ställa mig på sidan av, i den utsträckning det är möjligt.                            
Ett klart problem med Taoistiskt tänkande i ledarskap (Heider 1990), ser jag 
dock, att detta sätt att leda är så passivt i sitt agerande så det inte är ett 
ledarskap. Likadant är det med att vara en neutral iakttagare av vad som ske i
arbetsgruppen och att det gå att ifrågasätta om det är ledarskap att ge efter 
och följa gruppen, respektive att ingripa sällan i det som sker. Syftet med 
denna rapport är att synliggöra skärningspunkter för agerande eller inte och 
dess grundlag. Olika kulturer har sina rötter och sin egen historia, med dess 
för och nackdelar, det utgår jag här ifrån som ett slags allmänt vedertagen 
sanning. Jag tycker det är intressant att plocka fram en gammal Österländsk 
tradition, som den Taoistiska filosofin är, och ställa kriterier, essensen av vad 
Taoism är. I denna rapport har det skett genom John Heiders (1990) 
glasögon, synvinkel och är direkt kopplat till ledarskap, vilket också min 
utbildning handlar om, fast i Västerländsk tappning på Uppsala Universitet. 
Detta för att undersöka om det finns Taoistiskt tänkande hos 
Västerländsak ledare och inom organisationer och företag och hur det 
tänkandet isåfall ser ut och innebär. Genom min analysmetod Diskursanalys 
tänker jag tolka det som mina respondenter säjer i de intervjuer jag gjort, och 
undersöka vilka likheter och skillnader det kan finnas mellan vad de menar 
med till exempel ” att förstå motsatspar” eller vad de säjer om kriteriet 
”underlätta”. Jag är intresserad av om likheter och skillnader mellan det 
Heider (1990) menar med Taoistiskt ledarskap, och mina informanters ord, 
utsagor och tankar om dessa kriterier. 

Vad står eventuella likheter och skillnader för, finns de på ett ytligt, språkligt 
eller väsentligt plan. Detta låter sig göra genom att skärskåda vad 
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respondenterna säger - hur de säger det och vad de uttrycker om ledarskap 
där och då.

Metod

Diskursanalys
Jag har valt att analysera mitt forsningsresultat med Diskursanalys. Ordet 
diskurs kan i ett utgångsläge sägas vara, citat; ”ett bestämt sätt att tala om 
och förstå världen” (Winther Jörgensen & Philips 2000). Analysen av en 
diskurs, diskursanalys, kan beskrivas som en analys av de sociala mönster 
som vi följer när vi människor agerar inom olika områden eller domäner i 
samhället. Områden som till exempel utbildning, hälsa eller juridik. När jag 
som i denna rapport skriver om organisationer och ledarskap, ligger 
diskursen, sättet att tala om fältet, inom organisationsdiskursen eller 
ledningsdiskursen, detta i motsats till exempel medicinsk diskurs eller politisk 
diskurs (Winther Jörgensen & Philips 2000) Diskursanalysen är ett perspektiv,
en synvinkel med en rad tvärvetenskapliga och multidisciplinära ansatser. 
Som ett par glasögon att se någonting igenom där orden som sägs är en 
sanning precis där och då, med aktörer som påverkar varandra och säjer 
sådant som är möjligt att säga utifrån position, situation, kön, kultur, tid och 
plats. Diskursanalysen menar att det som sägs och skrivs skapar verkligheten
här och nu, samtidigt som det är med och driver vad som är sant åt ett visst 
håll. Det ligger också i en diskurs natur att den ständigt är hotad och går inte 
att slutgiltigt tillsluta, ”så här är det”. Som enskild individ, subjekt, är man satt i 
bestämda positioner, situationer i tid och rum, av diskursen, där vi förväntas 
uppföra oss på ett visst sätt. Det finns i det diskursanalytiska fältet en ständig 
strid eller kamp om vilken diskurs som ska representera verkligheten, och just 
teoretiseringen av denna konflit, handlar diskursanalys om (Winther 
Jörgensen och Philips (2000).                                                                           
Intervjuarens, här forskarens roll kan enligt diskursanalysen inte vara neutral 
utan är med och skapar verklighet och en slags sanning där och då. Kritiken 
mot diskursanalys har hittills varit att den är alltför luddig och tillåtande, utan 
klara avgränsningar. Anhängarna till och skaparna av diskursanalysen hävdar 
dock att ingenting förutom språket, det skrivna, det talade och bildspråket är 
det som skapar mening och sanning för oss människor och att det inte finns 
någon objektiv sanning, så som naturvetenskapen har hävdat. 
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Diskursanalys är också konstruktivistisk, vilket menas att det inte finns någon 
grundläggande given sanning inne i människor, som uttrycks i språket. 
Tvärtemot, konstrueras vår verklighet i språket och den är kontingent, det vill 
säga ”möjlig men inte nödvändig”. Med andra ord hävdar diskursanalysens 
anhängare att verkligheten vid ett visst tillfälle och vid en viss tidspunkt bara 
är tillfällig och skulle kunna vara annorlunda (Winther Jörgensen & Philips 
2000) .    

                                                                                                                            

Skillnader och likheter mellan olika skolor

Det finns i princip tre huvudskolor inom diskursanalysen, vilka är mer eller 
mindre teoretiska respektive praktiska i sitt innehåll. Utöver denna indelning, 
är Michel Foucault den som är starkas förknippad med diskursanalys, med ett 
bredare anslag än i andra inriktningar. Hans diskursbegrepp är ”en praktik 
som frambringar en viss typ av yttranden” (Rosengren i Foucault 1993). 

• Diskursteori med  Ernesto Laclau och Chantal Mouffe i spetsen. Den 
kännetecknas av att all social praktik ses som diskursiv. Diskursen blir här 
även materiell, såsom infrastruktur, ekonomi och institutioner. Social diskurs 
diskurser är i denna inriktningen allt som vi människor gör, tillverkar, verkar i, 
säger, skapar bilder av och skriver. Därmed menas den inte samverka med 
någon annan logik i samhället utan är allt av mänsklig verksamhet, från 
brobygge till psykologi studier.

• Kritisk diskursanalys med Norman Fairclough, kännetecknas bland annat 
genom att begreppet diskursiv praktik reserverat för tal och skrift, som i sin tur
innebär att talet och skriften interagerar med annan social praktik, som till 
exempel mode och gester. I praktiken innebär det at det inte går att analysera 
annan social praktik med kritisk diskursanalys, till exempel ekonomiska 
logiker. 

• Diskurspsykologi med ett større antal utvecklare i förgrunden, främst Potter 
& Wethell (1987). Diskurspsykologin har ett fokus på människors 
vardagsgörande, praktik och denna praktik är den enda logik som finns i 
samhället enligt detta synsätt. Diskurspsykologin anser diskurs var inlagrar 
historiskt och socialt och företeelser som attityder, grupper och identiteter är 
alltid sociala aktiviteter, och inte uppkomna av enskilda  individers 
sinnestillstånd eller mentala processer. Därmed ställer diskurspsykologin sig 
mot det kognitivistiskt sätt att förklara handlingar. 
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Diskurspsykologin intresserar sig för människors aktiva och kreativa 
användning av diskurser som resurs. Till exempel hur jag faktiskt gör när jag 
köper mjölk eller när jag argumenterar för något jag gärna vill ska ske. 

De olika skolorna kan, när de används för att analysera en text, komplettera 
varandra, främst för att någon är mer teoretisk, som diskursteori, och mer 
praktiskt inriktad, som diskurspsykologi.

Själv har jag i denna undersökning blandar de tre angreppsätten, och mest 
tagit fasta på vad centrala ord och ord som cirklar runt detta centrum, har för 
betydelse i förhållande till hur mina informanter tänker om Heider (1990) och 
kriterier från hans bok Ledarskapets Tao.

Gemensamt

Det gemensamma för de tre angreppssätten inom Diskursanalys är att de ser 
språket som en handling som formar den sociala världen. I konkret bruk kan vi
vara med att både återspegla ett givet social område, och var med att 
förändra synsättet i det. Denna språkfilosofi menar att, citat; ”vårt tillträde till 
verkligheten alltid går genom språket”. Genom det talade, skrivna språket och 
bildspråket, bildar vi vår uppfattning om verkligheten och är samtidigt med och
skapar den. Allt som är och finns av verklighet får enligt detta synsätt 
betydelse genom vårt språk, diskurs (Winther Jørgensen, Philips 2000). 

Möjligheter och svårigheter med diskursanalys

Definitioner på objektivitet inom Diskursanalysen, speciellt i diskursteorin, är 
att något är taget för givet och oföränderligt. Det kallas ideologi. Det är en 
utmaning att som diskursanalytiker, i det här fallet jag, kunna ställa sig utanför 
sitt förgivettagande, och se det föränderliga och alltid tillfälliga i språket, så 
kallade kontingenta. Ett sätt att tala om en företeelse, är alltid möjlig, men inte 
nödvändig, det kan förändras över tid och därmed inte objektiv eller 
oföränderlig. Med hjälp av andra kulturers syn och historia kan jag ifrågasätt 
mina egna självklarheter, enligt Winther Jörgensen & Philips (2000). Ofta är 
analytikern själv i den diskurs som hen vill analysera och i varje fall förankrad i
flera olika diskurser och har roller i olika sammanhang. Utmaningen är att 
samtidigt distansera sig från det område man analyserar, vara medveten om 
att i diskursanalytiskt grundtanke finns ingen ren sanning - sannigen är alltid 
en diskursiv konstruktion (Winther Jörgensen & Philips 2000). En rapport med
resultatet framkommet med hjälp av Diskursanalys, måste enligt Winter, 
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Jörgensen o Philips (2000), ses som en tillfällig utsaga av de delar som 
kännetecknar, återberättar eller ifrågasätter den gällande sanningen i fältet.

Den eviga kampen om vad som är sant får ytterligare röst genom en analys 
av diskurser. Analytikern uppgift är också att hur människor kategoriseras och 
hur det påverkar deras handlingsutrymme. 

Att använda diskursanalys

Hur går man då tillväga med att analysera en text med hjälp av 
diskursanalys? Det beror på vilket material man har och vilken in riktning 
”skola” inom diskursanalysen man väljer. Textens mening och makt 
( Bergström & Boreús 2012), Diskursanalys i praktiken (Börjesson & Palmblad
2013), Diskursanalys som teori och metod ( Winther Jörgensen & Philips 
2000).                                                                                                           Men
det som jag gör i praktiken, är att jag sållar fram ord och uttryck i en text, i 
denna rapport vad mina respondenter säger, om begrepp i sin ledarroll. Vissa 
av dessa ord och uttryck blir centrala i texten och kallas för nod eller 
nodalpunkter. Runt dessa noder cirkulerar områdesspecifika ord och uttryck 
som bildar en väv av den diskurs som används inom ledarrollen. (Bergström &
Boreús 2012). Det uppstår då en viss fixering av betydelse  inom detta 
specifika område eller domän. Orden och uttrycken som används i domänen 
är element eller moment, som bildar den aktuella väven, jag fixerar dessa 
delar i nätet av ord och med det utesluts andra ord och uttryck, som inte hör 
hemma i denna domän eller diskurs (Winther Jörgensen & Philips 2000). Den 
aktuella diskursen blir här då det möjliga sättet att tala om och förhålla sig till 
de begrepp jag har lagt fram för mina respondenter, att tycka någonting om. 
En diskurs kan också beskrivas som; citat; ” en social praktik i ett speciellt 
sammanhang” (Bergström & Boreús 2012), i denna rapport, så här gör och 
säger vi om ledarskap just här och just nu, där ledning är en social praktik. 
Det ska också nämnas att diskursanalys har en så kallad konstruktivistisk 
grundsyn som innebär att det inte finns en versionfri eller oberoende sanning 
och verklighet, och  kunskapen inom ett område eller domän är socialt 
konstruerad (Börjesson & Palmblad 2013). För att citera Börjesson och 
Palmblad (2013) är ”diskurser resurser eller repertoarer förbundna med 
kulturella och sociala fält - där de aktiveras eller sätts i rörelse av personer”. 
När det gäller förhållandet till vad sanning är menar en centralfigur inom 
diskursanalys, Michael Foucault, ”diskursiva formeringar hjälper oss att se vad
som görs sant, och därmed, i samma rörelse, sätter gränser för vad som är 
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tänkbart” (Börjesson och Palmblad 2013).

I mitt analys och tolkningsarbete för denna rapport, har jag försökt anpassa 
storleksordning, djup och bredd till just detta format och tidsåtgång, 
diskursanalysen har den fördelen att den går att anpassa för olika syften 
(Winther Jörgense och Philips 2000).

Kriterier för Taoistiskt ledarskap
Hur har då mina kriterier för Taoistiskt Ledarskap enligt Heider (1990) kommit 
fram, jo, de har vuxit fram genom att jag har sållat ut essensen, kärna av vilka 
ord som har används i texten och vilka som är mest förekommande. På så vis
växte begrepp och påståenden fram, som är centrala. Som jag har tolkat 
Heider (1990) är Taoistiskt ledarskap  att leda genom att tjäna sin grupp, 
finnas till mer än agera, underlätta de processer som sker i gruppen, se 
möjligheter i situationer och personer, var flexibel och böjlig som ett ungt träd, 
vara mer än att agera, ha respekt för det som sker och andra/deras situation. 
Taoistiskt ledarskap är även förmågan att förstå paradoxer, handla intuitivt, att 
acceptera det som sker samt att vara en positiv kraft med timing och närvaro i
nuet.

Mina informanter
De personer jag har valt att intervjua är fyra stycken, en av dem arbetar som 
ledare inom utbildning i den offentliga sektorn, en leder ett kulturhus och en 
annan av dem är utvecklings och utbildningsansvarig på ett stort 
internationellt tillverkningsföretag och åter en annan är utbildningsledare för 
en världsomspännande organisation. Alla har det lång erfarenhet av ledarskap
i sitt yrkesutövande, och har alla kommit upp i medelåldern. En av dem 
intervjuas över videosamtal och den andra möter jag i ett och samma rum, vid
olika tillfällen i löpet av våren 2011. Anledningen att det var just dessa 
personer som blev intervjuade, var givetvis deras yrkespositioner, ledare för 
olika typer av grupper i offentlig sektor, organisationer och företag. Tre av dem
fanns inom räckvidd så jag kunde göra en intervju öga mot öga, och den 
fjärde fick ske över en videointervju. Det var en hel del sökande och arbete att
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få människor att ta sig tiden för en intervju, de flesta i deras position har sina 
agendor upptagna. 

Så visst hade det varit möjligt med åter andra informanter, men jag ansåg 
dessa möjliga och goda att svara på mina frågor. Jag skriver som 
identifikation och åtskillnad i rapporten de initialer informanterna har i sina 
namn; L.H., A.M.S., S.G. och K.K. 

Forskningsetik
Börjesson & Palmblad (2013, s.12) skriver om diskursanalys, att den har fått 
mycken och hård kritik från många vetenskapstraditioner, för att den säger att 
allt är relativt, och att diskursanalysen skulle innebära en relativisering av 
förståelse och uppfattningar i samhället och bland mänskligheten. Men 
författarna menar att forskarens, min, hållning till verkligheten har betydelse 
citat “medvetenhet om tillvarons perspektivbundenhet bildar avstamp för det 
vetenskapliga arbetet, det fungerar som en arbetshypotes.” Här tar författarna 
som exempel konstnärers kunskap om att bilden ändrar sig bara man flyttar 
sitt perspektiv någon centimeter och att det är direkt överförbart till ett 
vetenskapligt arbete, bilden av verkligheten ser olika ut, är ställd i relation till 
perspektivet, beroende på var jag står och ser den (Börjesson & palmblad 
2013, s. 13).                                                                                                  
Med det vill Börjesson & Palmblad (2013) säga, att min tolkning av mitt 
material  med hjälp av diskursanalys, ger en bild av verkligheten, lika sann 
som någon annan. Detta, och andras  bearbetning av andra material, är dock 
enbart en intellektuell genre bland andra genre och att andra 
ställningstaganden i livet finns på en moralisk och politisk nivå. Det ska ändå 
nämnas att diskursanalysen förhåller sig olika till forskarens roll, beroende på 
vilken skola eller angreppssätt det gäller, de olika “skolorna” har jag kort 
beskrivit ovan (Börjesson &Palmblad, 2013).  

För att lämna de yttre samhälleliga förutsättningarna för forskningsarbete på 
olika nivåer, och gå mer in på hur jag som skriver detta arbete, ska förhålla 
mig till mina informanter i diskursanalys, så menar Börjesson och Palmblad 
(2013) att ett fokus ska ligga på hur deltagarna formulerar världen i interaktion
med mig. I arbeten där samhälls och kulturinslagen är framträdande och det 
griper över större historiska rörelser, så kan jag som forskare ändå sätta och 

forma sammanhanget. Diskursanalytikerns, i det här fallet jag, roll, är att 
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fundera ut vad mina informanter verkligen menar när de säger si eller så, 
vilket innebär att man ska arbeta med det som faktiskt sagts för att undersöka 
mönster och eventuellt finna ut vilka social konsekvenser det får.                 

Så gott det låter sig göras, gäller det att sätta parantes för sig själv, sina 
förutfattade meningar och sina kunskaper i ämnet/fältet för att det inte ska 
överskugga informanter och ledarskapsdiskursen (Winter, Jörgensen & Philips
2011).  

Att ställa sig utanför materialet, främmande inför det, gör det ännu mer möjlig 
att verkligen avslöja självklarheter i ledarskapsfältet. Citat, “Det är genom att 
se världen genom en bestämd teori som man kan ställa sin främmande för 
några av sina självklarheter och ställa andra frågor till materialet än man kan 
göra utifrån sin vardagsföreståelse”. (Winther, Jörgensen & Philips 2011).        
Forskarens roll ligger dock på ett djupare plan och handlar om reflexivitet, där 
vetenskapen ses som produktiv i den mening att det skapar kunskap, sociala 
relationer och identiteter. Reflexiviteten i detta är att den 
socialkonstruktivistiska kunskapssynen “försöker använda sina teorier på sin 
egen forskningspraktik” (Winther, Jörgensen & Philips 2011, s. 111). En 
problematik som diskuteras i sammanhanget är relativismen i 
Diskursanalysen och det konstruktivistiska utgångssättet,  ifrågasätter det 
kognitiva synsättet med bara en sanning. Men man måste som forskare akta 
sig för att försvara eller privilegiera en ståndpunk framför den andra. 
Forskares roll, menar Winther, Jörgensen & Philips (2011, s. 111) är att peka 
på förhållanden i samhället, som har med maktbalans och kanske kunna visa 
detta för övriga världen, och på så vis vara med och förändra framtiden. Detta 
till skillnad från den kognitiva psykologin som ofta menar att missförhållanden 
som kommer fram i en undersökning, är ofrånkomliga. Ett annat uttryck för 
reflexivitet är att det finns ett förskjutet maktförhållande i en intervjusituation, 
som i den här rapporten. När informanterna lägger sin tankar tillgängliga för 
tolkning av mig eller forskaren, blir det ett förskjutet maktförhållande mellan 
mig och informanten. Winther, Jörgensen & Philips (2011) hävdar dock att 
man som forskare “bör ge större tyngd åt  sin egen läsning eftersom han den 
som gør en undersökning skapar en annan  - och värdefull - form av kunskap 
genom användningen av  bestämda teorier och metoder.
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Resultat
Jag har frågat mina informanter vad de tänker när jag läser upp de begrepp, 
kriterier som jag har sållat fram ur texten i Heiders bok (1990) Ledarskapets 
Tao. Alla fyra informanter får samma frågor utifrån ett frågeformulär som har 
en halvöppen karaktär med ett bestämt antal frågor som är möjliga att säga 
hur mycket och vad de vill om. Jag har styrt intervjuerna på det viset att jag 
har hållit dem ungefär lika långa i tid, för att få så lika yttre förutsättningar för 
mina informanter. Som jag har nämnt tidigare i rapporten så kan inte jag vara 
en neutral person, utan är med och påverkar det som sker under 
intervjusituationen, Detta har jag dock haft ett stort  mått av medvetenhet om 
och praktiserat på det viset att jag tänkt på att inte leda svaren åt något håll, 
eller visa vad jag tycker om svaren.

Här nedan kommer frågorna som mina informanter fick under intervjuerna:

- Hur tänker du om ditt ledarskap i förhållande till arbetsgruppen/de anställda, 
när det gäller grupprocesser och att som ledare:

1. Leda respektive tjäna gruppen
2. Att som ledare göra respektive vara  
3. Underlätta
4. Se möjligheter
5. Vara flexibel
6. Agera respektive låta saken ha sin gång
7. Ha respekt

- Vad tänker du om ditt ledarskap när jag säger:

￢Förstå motsatspar
￢Lyssna inåt kroppen
￢Acceptera det som sker
￢Positiv kraft
￢Närvaro
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￢Timing (veta när något bör ske)

Det sju första punkterna är mest centrala i frågeformuläret, medan jag har valt
att  här  i  resultatdelen  presentera  de sista  sex  påståenden,  kriterier,  mera
summariskt. Under mitt analysarbete har arbetsnamnet för dessa sex kriterier
vuxit fram och blivit M.A.P.I.N.T., där versalerna står för:

M = Motsatspar
A = Acceptera
P = Positiv kraft
I = Intuition
N = Närvaro
T = Timing

Jag presenterar alla de sista kriterier från min tolkning av Heiders (1990) bok,
i  en samlad grupp som jag kallar M.A.P.I.N.T. och informanterna får själva
välja vilka kriterier ur M.A.P.I.N.T. de önskar säga någonting om i förhållande
till  sig  själva  och  sitt  ledarskap,  vad  de  tycker  är  viktigt,  intressant  och
relevant. Därmed är den senare delen av intervjun mindre styrd av mig, än
den första frågedelen.
I svaren på dessa kriteriepunkter är det viktigt att notera vad informanten inte 
säger, för att göra verkligheten  rättvisa, och att försöka visa i vilken roll 
informanten finns i, sett med diskursanalytiska glasögon och vad är möjligt att 
svara i informanternas tid, plats, situation och position (Börjesson och 
Palmblad 2013).

Informanternas tankar om mina kriterier

Fråga nummer ett:
1.  Att leda respektive tjäna gruppen

Informanten som jag i rapporten kallar L.H. säger att ledarskapsbanan började
med att tjäna, lägga tillrätta för och göra det möjligt för andra. L.H. kom senare
i ledarskapsbanan i kontakt med medskapande ledning i form av 
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organisationen Art of Hosting, där ledning ses mer en process än roll. L.H. 
tänker ändå sig själv i rollen värd som lägger tillrätta för - sörjer för process - 
håller i ramarna - inviterar - faciliterar - har en röst. Det är alltid 
situationsberoende vad hon gör som värd. Citat “Vi leder varandra mer än jag 
är den stora LEDAREN”

Engelska språket kommer in i L.Hs. vokabulär; servant, hero, host, antagligen 
från organisationen L.H. har kontakt med och går kurser för. L.H. säger ibland 
du om sig själv, och ibland jag om sig själv och säger vi om sig själv 
tillsammans med gruppen.

Centrala ord, nodalord för informantens sätt att tänka i denna frågan är:
VÄRD med huvudnätverksord process, situationsanpassat, inviterar. Detta 
kom jag fram till för att L.H. använder ordet VÄRD som ett nav vilka orden 
process, situationsanpassat och inviterar cirklar runt. Hela informantens 
resonemang går ut på att det är ett värdskap som innebär att invitera andra i 
gruppen och hur, vad och varför det sker alltid är beroende av situation.

Nästa informant som jag i rapporten benämner S.G. menar att de tillsammans
i gruppen “ska göra varandra bra”, eller duktiga, mot ett objekt som är de 
andra eller uppdraget. Att leda respektive att tjäna menar S.G. går i varandra. 
S.G. ska se medarbetare se utveckling - se det dagliga - se medarbetare - se 
varandra - lägga tillrätta - hålla tråden i saker och utveckling

Nodalpunkt, centralord för S.G. i fråga ett är SE med nätverksord utveckling 
därför att Informantens huvudtanke är att genom att SE de olika delarna i 
gruppen så sker en utveckling mot att bli allt bättre gentemot “de andra” 
utanför arbetsgruppen och gentemot uppdraget.

Informanten som jag här i rapporten benämner A.M.S. säger, “Jag leder 
utifrån där jag är”. Sättet jag gör det på, är att gruppen ser på mig och sen gör
som mig, jag är en förebild. Säger klart ifrån “så här gör vi det här”

Mittpunkt, nodal, för A.M.S. i fråga ett är: 
GÖR med nätverksord förebild. Informanten använder väldigt ofta ordet GÖR 
och genom att A.M.S. gör före så skapas en visuell och kinestetisk bild för 
gruppdeltagarna att ta efter i denna organisationen, med andra ord förebild.
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Informanten som jag i rapporten kallar K.K. har delaktighet för 
gruppmedlemmar som en friskfaktor genom förbättringsgrupper som har 
regelbundna möten. “Vi jobbar ju mycket med…ett coachande 
förhållningssätt…” K.K. använder ofta ordet “ju“ och “arbetar” och säger man 
om gruppen.

Nodalpunkt hos K.K. i fråga ett är:
JOBBAR med nätverksord delaktighet, frisk, arbete, man och ju. Ordet 
JOBBAR används frekvent och skapar därmed en utgångspunkt för orden 
runtom jobbar, med delaktighet, att vara frisk. Sen används orden ju och man 
ofta i frågan.

Min analys av svaren på fråga ett 
1. Leda respektive tjäna gruppen

Mina informanters tankar om distinktionen mellan att leda och tjäna en grupp 
är flytande och går i varandra. Utifrån ett ledarskapsperspektiv, 
ledarskapsdiskurs, går det ändå att säga att ledaren är i en roll som kan 
beskrivas som ett VÄRDskap som inviterar till delaktighet, utveckling och 
processer i arbetsgruppen. Delaktighet, utveckling och process är begrepp 
som är väl accepterade inom ledarskapsfältet och kan tänkas förändras över 
tid.                                                                                                          Ledaren
är också förebild för gruppen och är någon man kan SE på och GÖRA som 
ledaren gör. Ledarskapet JOBBAR hela tiden med att hålla organisation och 
företag friskt, orden ju och man syftar till dels att subjektet, informanten som 
talar, tycker det är en självklarhet det den säger, dels att ordet man 
avpersonifierar arbetsgruppen, samt kanske för att det är en manlig värld 
informanten här talar om. Ur ett diskursanalytiskt perspektiv, har ordet VÄRD 
en allmän betydelse i språket, men har en idag, i vår kultur, en specifik 
betydelse för att det just nu finns en rörelse (en av många) över västvärlden 
med att se ledning genom värdskapets glasögon. Orden SE och GÖRA är 
ännu mer allmänt användbara, men ju här och nu ett slag nav i hur 
informanterna ställer sig till min fråga.
Så, hur förhåller sig det då med vad informanterna tänker om att tjäna 

34



UPPSALA UNIVERSITET         TAOISTISK TANKE I LEDARSKAP                         2014-01-07

respektive leda gruppen, och Heiders (1990) Ledarskapets Tao? Jag tolkar 
det på det viset  att mina informanter i högre grad och i olika hög grad, tar sig 
an att leda sina arbetsgrupper aktivt, än vad Ledarskapets Tao anbefaller. 
Informanterna växelvis leder respektive tjänar gruppen, beroende på situation 
och i olika utsträckning. Informanterna har även en avsikt med sitt ledande 
och tjänande som styrs av vad som anses viktigt inom domänen, här och nu.

Gradskillnaden i förhållande till taoistiskt ledarskap finns alltifrån K.K.s alltid 
jobbande, till A.M.S. kontemplativa förebildstanke, där K.K. finns i ett 
tillverkande företag med kultur och tradition från tidigt 1900 - tal i 
industrialismen tidsålder där orden följer med trots det förändringar som har 
skett. En annan skillnad mellan mina informanter och taoistiskt ledarskap 
enligt Heider (1990) är också att gruppen är med i tänkandet mycket högre 
utsträckning i utvecklingen, processer och situationer. De tre sista orden är väl
frekventa i ledarområdet just nu och här, men inte permanenta, de kan puttas 
ur området av tiden och samtidsströmningar.

Fråga nummer två:
2.  Att som ledare göra respektive vara ledare

L.H.  “Du  är  här, om något händer så  är du här”.  “Jag blir hela tiden  tolkad
som  ledare”.  I  kontakt,  i  mötet med  andra  är  jag  mer  än  gör  ledning.
Är hela mig - sättet jag är på - är på plats - är trovärdig och autentisk - hela
mig är ledning.

Nodalpunkt: Centrum kring ordet ÄR med nätverket tolkad i möten med andra.
Informanten säger sig vara ledare utifrån många olika synvinklar och i detta
varandet bli tolkad i mötet med andra.

Informant S.G. säger “Jag är den osynlige ledaren“, ser utveckling på 
resultatet av arbetet och återkopplingen från medarbetare. Ser motivation - 
ser att det blir gjort , kommunicerar med andra och säger vi om gruppen och 
sig själv tillsammans.
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Nodalpunkt: SE med nätverksord utveckling, kommunikation och tillsammans.
Uttalandet kretsar runt att på olika sätt SE och det mest i förhållande till 
grupputveckling, göra tillsammans och inbördes kommunikation.

Informant A.M.S säger om vara respektive göra: “Vi måste nog göra något!”. 
“Vara är sättet jag är på utan att säga så mycket om det” . Vara närvarande i 
situationen.

Nodalpunkt, centralord: VARA med nätverksord närvarande och göra.

Informanten K.K. säger: Grundkärnvärden, respekt för individen, kvalitet och 
kunden först styr när ledaren gör någonting eller bara är. “Det här hör ju 
väldigt mycket till just det situationsanpassande ledarsättet”.

I denna fråga utkristalliserar sig inget ord som en mittpunkt, utan det blev två 
så kallade nätverksord; kärnvärden och situationsanpassat för att det var det 
svaret i grunden handlade om.

Min analys av fråga två;
2.  Att göra respektive vara som ledare

L.H. ÄR på plats, ÄR ledning, ÄR hela sig och upplever sig hela tiden tolkad i 
mötet med sin arbetsgrupp på jobbet. S.G. SER på resultatet av sin 
kommunikation tillsammans med de andra på jobbet, att det skett en 
utveckling i önskad riktning, men känner sig som person osynlig. S.G. utsago 
kan stå i paritet med taoistiskt tänkande för det är i det närmaste 
självutplånande, och ett framlyftande av andra än sig själv. Detta tycker jag 
har en väsentlig likhet mellan det S.G. och taoism. Det som talar emot att 
informantens tankar skulle finnas på samma klangbotten som taoistiskt 
ledarskap, är S.G.s ambitioner och styrande mot ett visst mål, verksamhetens,
vilket informanten kommunicerar med sina medarbetare så det blir vi 
tillsammans som skapar utveckling. “SER att det blir gjort” tillsammans, vilket 
jag inte tolkat ut i Ledarskapets Tao (Heider 1990), visserligen kan 
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“tillsammans” finnas i ledarskapets Tao men jag ser ingen riktning eller 
ambition i texten.
För K.K. styr kärnvärden för verksamheten ifall det skal ageras eller inte och 
informanten beskriver det som situationsberoende. I Taoismens kärnvärden 
sägen Heider (1990) att en ledare ska agera i vissa kritiska lägen, när viktiga 
mänskliga rättigheter och naturvärden hotas, men det ska mycket till innan ett 
agerande blir aktuellt. Så, rent agerande mässigt, kan Taoistiskt ledarskap och
K.K. göra/vara tanke vara likadan, fast det är orsaken, värdegrunden som är 
skiljer de två åt. K.K. kärnvärde är placerat i ett industrisammanhang med 
både anställda, stora summor pengar och företaget på spel, så som det 
Västerländska samhället är uppbyggt. Taoistiskt Ledarskaps kärnvärden må 
vara lika så viktiga fast helt olika K.K. verksamhet. Det här resonemanget går 
givetvis att vrida och vända på mycket mera, men jag väljer att stanna där på 
grund av omfång, svårighetsgrad och tid.

Att VARA som ledare, kan helt enkelt var närvarande, men så tycker A.M.S. 
att man faktiskt behöver göra något, rent praktiskt, som ledare och det kan 
överensstämma med Taoistiskt ledarskap Heider (1990), att man ska göra 
sina sysslor i tyst strävsamhet utan åthävor. Detta görande kan ju se väldigt 
olika ut men har i grund samma värdegrund och är direkt överförbart mellan 
de här jämförda storheter.

Fråga nummer tre:
3.  Att som ledare underlätta

Informant L.H säger: Av praktisk art “vi gör det tillsammans så blir det fort 
färdigt!”. “Jag tänker också i förhållande till att stötta” - i yrket - med struktur 
och rutiner.

Nodalpunkt. STÖTTA, struktur, rutiner. Informanten använder ordet stötta som
en utgångspunkt i förhållande till arbetsstrukturer och rutiner.

Informanten S.G. säger: “Lyssna, höra, fånga upp så att det blir gjort”. “Ha koll
på vad som ska göras” och göra val utifrån det. S.G. tycker att den 
politikstyrda verksamheten ovanför sig tränger sig på så det blir svårt att 
underlätta för gruppen.

Nätverksord: Göra val utifrån en påträngande överhet. Här fanns flera ord 
som var jämbördiga med varandra, så inget av dem blev centralt eller ett nav. 
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Fokus i svaret på frågan om att underlätta, fanns på att valen som S.G. gjorde
var i förhållande till vad de i organisationen över informanten bestämde.

Informanten A.M.S. svarar:  “Hur känns det här?! Rent fysiskt en väldigt viktig 
process”. Process - dynamisk, som går i folk, - lär, - grupp och tankeprocess. 
Öppna upp för alla anledningar, vi har det öppet, i gruppen och individen, här 
kan folk vara.

Nodalpunkt: PROCESS, öppen. A.M.S. gick helt ut på att underlätt var en 
process och att organisationen på många olika sätt var öppen för denna 
process.

Informanten K.K. säger: “Ledarskapet finns ju där för att gruppen ska kunna 
prestera bra”. Närvarande ledarskap för att utveckla allt det friska. Sätta en 
bra standard, sätta från början, sätta spelregler, bygga laget. Psykologins 
Joharis fönster används som medvetandegörande för att alla ska kunna se sin
egen del i huset som är företaget.

Nodalpunkt: SÄTTA, huset, tillverkningen, bygga laget. Ordet sätta används 
som ett nav och vad som sätts eller säkras är huset (här företaget),  
tillverkningen av varan och byggandet av arbetslaget.

Min analys av fråga nummer tre
3.  Underlätta

Här kommer tanken att STÖTTA gruppen med struktur och rutiner, men också
hjälpas åt, rent praktiskt med göromål. Struktur och rutiner är en mycket 
tydligare ram hos informanter än i Taoistiskt ledarskap, men taoistiskt 
ledarskap kan vara stöttande på annat vis, såsom att lyssna och acceptera. 
En annan tanke är att ledningen över informanten är så styrande så att 
underlätta blir mycket att göra val för verksamheten utifrån vad som bestäms 
över vederbörande ledare i organisationen. Detta sägs på ett lågmält vis, med
ett ihopsjunket kroppspråk som visar på att det tynger informanten. I Tao L 
finns ingen tanke om någon överhet över ledaren, utan den är fri att ta sina 
egna beslut, så där har vi en stor skillnad. 
Underlätta kan också var att försöka få igång dynamiska lär -grupp och 
tankePROCESSER i gruppmedlemmar, men också att ha verksamheten 
öppen för alla. I Tao L finns ingen ambition att påverka gruppmedlemmar i en 
speciell riktning, utan man ska som ledare låta vara som de är. Ändå ska 
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ledaren var ett statuerande exempel för andra, fast på ett passivt vis i 
Taoistiskt ledarskap enligt Heider (1990). 
Väldigt aktivt är sen informantens att SÄTTA en bra standard och spelregler 
från börja och bygga laget. Här kan jag säga att det finns stora skillnader med 
Taoistiskt ledarskap, som är vid och öppen, medan SÄTTA är som en korridor 
var man föser in gruppen, dock med fönster och luft och möjligheter, men 
ändå med en bestämd riktning och som jag tolkar det, ganska smal. 

Fråga nummer fyra
4.  Att se möjligheter

Informant L.H. säger: L.H. upplever en rehierkarisering, återgång till uppifrån 
och - ner ledning i organisationen, kulturellt och strukturellt, som ger en krock i
informantens tanke om att kunna se möjligheter. “ Det att inte var inviterad till 
att definiera helheten, gör det meningslöst för att jag inte har möjlighet att 
påverka”. 

Nätverksord: Rehierkarisering, utan delaktighet är det som svaret innehåller.

S.G.  “Wery  tricky!  Folk  runtomkring  håller  mig  vaken”  Informanten  tar
inspiration utifrån  helt  andra  verksamheter  och  studenter  som kommer  på
praktik.  Hon  inviterar  för  att  se  vad som sker  på  utsidan sin  verksamhet.
Mycket för att det finns många sätt att göra en uppgift på.

Nodalpunkt, centralord: UTIFRÅN, med nätverksord inviterar  och inspiration.
Andemeningen  i  svaret  från  S.G.  är  att  hon  inviterar  folk  utanför
organisationen, där informanten får inspiration.

Informanten A.M.S. säger: “Då tänker man det man kan. Det är möjligt för alla
att göra”. Alla ska få möjlighet att prova informantens verksamhet, på sitt sätt
och att få prova själv.

Nodalpunkt: alla KAN, på sitt sätt.  Att se möjligheter är för A.M.S. att att alla
kan, men på många olika vis.

K.K.  säger:  Ledningen  ska  “agera  nu,  tänka  långsiktigt”.  Vi, företaget
uppmuntrar kompetensutveckling, vi har allt på huset. Informanten trycker på
vi, och menar att om man är strategisk, “visar man framfötterna som individ”
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har vi alla möjligheter att ge arbetare framgång på “huset”.

Nodalpunkt: VI, det är det ordet som sammanhanget cirklar runt, att företaget
(vi) har alla möjligheter.

Min analys av fråga nummer fyra 
4. Att som ledare se möjligheter

Att som ledare uppleva en återuppbyggnad av hierarkier i organisationer och
då  uppgivet  inte  kunna  se  möjligheter,  står  långt  ifrån  Tao  L,  där  denna
filosofin inte har någon över sig utan är som jag tolkar platt, Heider (1990)
använder  ordet  jämlik.  Detta  fenomen  är  den  del  av  det  patriarkaliska
västerländska systemet som bygger organisationer vertikalt. Som subjekt eller
person, här informanten, i en sådan förändring kan var svår att hantera när
L.H. ställs utanför  delaktighet  beslut som handlar om hur verksamheten ska
styras.

En annan syn på möjligheter är se att gruppmedlemmar KAN göra uppgifter
på sitt sätt och det är mera likt Tao L som säger sig acceptera andras olika
sätt  att  göra. Det att  invitera  andra UTIFRÅN och ta  inspiration  från andra
verksamheter, står mer i paritet med nutidens Västerländska tanke om friska
verksamheter som ser på omvärlden, än Taoistiskt ledarskap som har ett mer
introvert språk, som enbart handlar om ledaren och gruppen och inte säger
någonting om krafter runtomkring.
Vi,  i  form  av  ledningen,  tolkar  jag  som  ett  hierarkiskt  tänkande,  vi
uppmuntrar..,  vi  har allt..,  vi  har alla  möjligheter,  och är då väsenskilt  från
Taoistisk  ledarskap  där  ett  vi  inte  är  med  utan  det  är  ledaren  i
(motsats)förhållande  till  gruppen  fast  ändå  i  en  platt  av  mig  tänkt
“organisation”

Fråga nummer fem
5.  Att som ledare vara flexibel

Informant  L.H.  svarar:  Att  vara  flexibel  i  förhållande  till  “sättet  att  lösa  en
uppgift som leder till samma ställe”. Informantens flexibilitet ligger i sättet att
tåla  andras  sätt  att  lösa  uppgifter  på,  på  jobbet,  men  inom  ramarna  för
verksamhet, roll, uppdrag och mål.
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Nodalpunkt: TÅLA med nätverksord;  andras sätt, ramar .  Fokus ligger på att
som ledare tåla andras vis att lösa uppgifter på, inom uppdragets ramar.

S.G. svarar att vara flexibel i förhållande till folk - hur man gör. Att prioritera
och hantera uppdraget. Informanten känner sig begränsad av uppdraget, men
provar sig fram och tar pulsen.

Nätverksord:  Begränsning,  hantering,  ta  pulsen.  Här  har  vi  åter  ett  antal
jämbördiga ord som används i svaret om att  som ledare vara flexibel. Det
gäller att hantera uppdraget i förhållande till överordnades begränsningar och
hela tiden ta pulsen på var denna gräns ligger.

Informant A.M.S. svarar: Om man inte kan göra en uppgift precis som den är
tänkt att vara, är informanten flexibel, “det går bra, det ordnar sig - vi finner en
lösning”. Det att faktiskt  göra det, rent konkret och att finna ro inom sig som
gör det lättare att vara flexibel.

Nodalpunkt:  Centralordet  FINNA  med  nätverksorden  lösning  och  ro. Att
flexibilitet som ledare var letandet efter lösningar och ro för gruppen med dess
individer.

Min analys av nr fråga nummer fem (5) Att som ledare vara flexibel

Att  TÅLA sättet  andra löser  uppgifter,  kan vara i  samklang med Taoistiskt
ledarskap. Skillnaden är att informanten återigen har en ram, ett mål och ett
syfte med det som Heider (1990) i Ledarskapets Tao menar inte ledaren ska
lägga sig. Så här går de båda traditionerna hand i hand för att skiljas i graden
av frihet för gruppmedlem. 
Genom  att  FINNA  ro  inom  sig  själv  kan  man  finna  flexibiliteten  enligt
informanten, att hitta olika lösningar. Det kan tänkas var ändå mer Taoistiskt
ledarskap med kontemplation och finna olika vägar  inom sig  utan styrning
utifrån. Återigen finner jag informanters upplevelsen av begränsning i ledares
yrkesutövning, som sägs väldigt lite om i Taoistiskt ledarskap. 
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Fråga nummer sex
6.  Att som ledare agera respektive låta saken ha sin gång

L.H: Informanten menar att det är smart att göra ett ramavtal i gruppen och
sen “låta festen gå”. När ledaren eller någon annan märker att avtalet är på
väg att brytas, agera. Organisationen Art of Host har uttrycket “how little is
enough”. 

Nätverksord: How little is enough, hur lite är tillräckligt?. I sina tankar om att
som ledare agera eller inte, är det när ett avtal bryts som man kan agera, och
att i det tänka “hur lite behövs för att jag ska göra någonting åt det här”, i form
av en aktiv handling.

S.G. Informanten säger sig var en person som vill lägga korten på bordet och
agera, speciellt om det berör informanten personligen. Men denne har lärt sig
med tiden  att göra det i mindre utsträckning för S.G. upplever då att det går
djupare  in  i  kroppen  och  att  det  är  mod  att  våga  vara  bekväm  i  icke  -
agerandet. Informanten litar då i större utsträckning till processen. Just för att
visa att S.G. har lärt sig låta vara, är ett ordspråk uppsatt på dörren “don´t
beleave everything you see“. Se vad som dyker upp. I samband med att gå
kurser i  medskapande ledning,  som arbetsgivaren har  handlat  in,  finns en
större trygghet hos informanten i när agera eller inte.

Nodalpunkt, centralord: UTVECKLING med nätverksord  agera/låta det gå.  I
princip gick informantens svar ut på att denne utveckling hade gått från en
högre grad av agerande till en lägre grad och att det i sig gav en personlig
utveckling att våga vara i icke - agerandet.

A.M.S.  Informanten  anser  att  det  beror  på  hur  saken  förhåller  sig  till
verksamhetens värdegrund. Men, agera: 

￢  När man har en mening med det
￢  För att få fram det positiva
￢  När man kan hjälpa vidare
￢  För att bygga upp

Nodalpunkt, centralord: AGERA, för utveckling, hjälpa, bygga upp, när det har
mening.  Svaret på min fråga innebar agerande när det hjälper, bygger upp
och har en mening för individ, grupp och verksamhet.
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K.K. Informanten menar att “ett agerande är ju att göra ingenting”. Låt “folk” få
testa utan att ledningen lägger sig i. Men, är det för mycket pengar som kan
gå förlorat, behöver ledningen agera.

Nätverksord: Låt gå, utan för stora ekonomiska risker. Principen är här enligt
K.K. att folk sak få prova utan att ledaren lägger sig i, men gränsen för detta
“provande” går vid om det riskeras höga ekonomiska värden.

Min analys av fråga nummer sex 
6.  Att som ledare agera respektive låta saker ha sin gång

Heider (1990) menar att man ska låta saker ha sin gång, oavsett resultat av
denna  passivitet.  Som  vårt  samhälle  är  uppbyggt  skulle  det  tankesättet
innebära stora omvälvningar och fungerar inte i informanternas verksamheter.
På  det  viset  är  informanternas  vardag  väsenskild  från  Taoistiskt  ledar
tänkande, för det finns låt gå tankar till en viss gräns - som är verksamhetens
ramar, pengar, politiska mål och kunder. Att AGERA kan vara positivt, när det
har ett syfte som att hjälpa, få fram något positivt och bygga upp. En informant
tyckte det hade skett en utveckling i sig själv från att agera till att låta det vara.

Den  nutida  Västerländska  organisationen  hos  mina  informanter  har  ett
begrepp “how little is enough”, som lutar mot Ledarskapets Tao tänkande att
agera så lite det  går,  här kan jag tolka att  de två jämförda i  botten liknar
varandra.

Fråga nummer sju
7.  Att som ledare ha respekt

L.H. Informanten tycker detta är svårt, kan respektera andra så hon inte 
kräver professionalitet och respekterar andra så det går ut över L.H. själv. 
Svårt att hitta den auktoritativa ledaren i sig själv som ställer krav. Men “hur 
ofta talar vi om missionen?!” Respekten för uppdraget och uppdraget som 
auktoritet. “Hur får jag facklig respekt samtidigt som jag respekterar andra?” 
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Sliter med detta och finner inte nyckeln till svaret.

Nodalpunkt, centralt ord: SVÅRT med nätverksorden skärningspunkten, 
nyckeln, respekt för uppdraget. Mittpunkten i uttalandet ligger på L.Hs. 
upplevda svårighet runt respektaspekten; var skärningspunkten går, var 
nyckeln finns och att det borde vara respekten för uppdraget som är 
auktoriteten.

Informanten S.G. säger: Respekt står i förhållande till person och uppdrag, är 
Alfa och Omega i ledarskapet. Det är att se till “folk” trivs på jobbet och lägga 
tillrätta hur de har det. Det är väldigt subjektivt och skiljer sig mellan kön och 
ålder vad respekt innebär för varje enskild individ. Informanten tycker inte att 
arbetsgivaren respekterar grupp och arbete. Överordnades agerande i 
organisationen sammanfaller inte med informantens uppdrag.

Nodalpunkt, centralord: ALFA O OMEGA men nätverksorden; personal, 
trivsel, lägga tillrätta, individuellt. Respekt är för informanten A och O, står i 
förhållande till personal och dess trivsel och att som ledare lägga tillrätta för 
dem. Så är det individuellt vad respekt innebär, plus en upplevd brist på 
respekt från överordnade.

Informanten A.M.S. säger: Respekt står i förhållande till:

￢  Traditioner “så gör vi det här”
￢  Äldre
￢  Alla “Ta vara på andra vid introduktioner”
￢  Tid, andras och egen “vi ska starta precis”
￢  För sig själv
￢  För gruppen “man sniker sig inte in”
￢  För hur man gör ting “ge andra kunskap”
￢  För det man gör
￢  För det man skapar tillsammans “uttryck glädje för det man skapar 

tillsammans”
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Nodalpunkt: MYCKET med nyckelorden; äldre, varandra, traditioner, 
skapande, sig själv. Informanten tycker att respekt står i förhållande till mycket
men speciellt till äldre, varandra, traditioner, skapandet och sig själv, därav 
bildar dessa begrepp ett nätverk kring ordet mycket.

K.K. Informanten har mest respekt för produktionen och verksamhetens 
kärnvärden  - kunden först. “Eliminering av slöseri”, pengar och respekt för 
anställdas val och tid; “Vilka är det som kan och vill tjäna en extra slant…”

Nodalpunkt, centralord: PENGAR med nätverksordet; produktion. Informanten
säger sig som ledare respektera pengar mest, vilket produktionen är den 
viktigaste delen.

Min analys av fråga nummer  sju 
7.   Att som ledare ha respekt

Detta kan stå i förhållande till PENGAR och produktion men kan även vara 
MYCKET olika saker och vara A och O samt vålla bryderi, vara SVÅRT, att 
respektera andra så mycket så man inte respekterar sig själv. Denne anser att
uppdraget ska vara auktoriteten och att respekt ska bollas mot detta. 
Informanten som sa det, talade sakta, tveksamt och lågmält vilket jag tolkar 
att det är en otillåten tanke som subjekt i rollen ledare i denna organisation, att
inte veta hur man ska hantera frågan om respekt och tycka att det är en svår 
fråga.

Jämfört med Taoistisk ledning enligt Heider (1990) är respekt det samma som 
informanterna ger exempel på. Bortsett från det att respekt kan vara ett 
problem, pengar och produktion. Som Taoistisk ledare är man ett med 
gruppen och inte avskild som subjekt, så att det inte behövs någon 
skärningspunkt mellan jaget, andra och verksamheten. I detta tolkar jag 
informantens problemtankar och Ledarskapets Tao som väsenskilt. När det 
gäller pengar och produktion, finns i Ledarskapets Tao (Heider 1990) ingen 
sådan specifik relation till dessa storheter utan blir efter vad jag tänker ett 
Västerländskt kulturfenomen utan förankring i Taoistiskt ledarskap.
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M.A.P.I.N.T.

Under rubriken M.A.P.I.N.T., väljer jag att hålla samman mina informanter i ett 
kluster och se vilka centralord, i diskursanalys kallade nodalpunkter, jag kan 
finna för varje stor bokstav i; 

Motsatspar
Acceptera
Positiv kraft
Intuition
Närvaro
Timing

Mina informanter fick, som sagt, själv välja vilket begrepp eller kriterier från 
min tolkning av Heiders (1995) tankar om ledarskap. Nedan följer det som 
informanterna hade några tankar om i intervjun.

Motsatspar 

Här kommer först ett förtydligande av definitionen för motsatspar; när det 
gäller motsatspar som existerar vid sidan av varandra, ska begreppet ses i 
betydelsen paradoxer. Företeelser och händelser som existerar vid sidan av 
varandra och på samma gång, som är motsägelsefulla. Som ett exempel - jag
tycker mycket om mitt arbete, men samtidigt tar det tid från mina samvaro 
med mina barn, vilket får effekter på hur jag förhåller mig till arbetet så det 
innebär en ambivalens, både i tanke och känsla. I intervjusituationen har 
också ordet paradox används för att förklara vad som menas med motsatspar.
Bland mina informanter, fanns hos vissa en djupare förståelse för fenomenet 
motsatser och de anser att det gör gruppen en stor tjänst att förstå 
företeelsen. Citat om motsatspar: “Så fint att detta kom upp nu”, “Så bra att 
jag fick denna lärdomen nu”, “det är bra med denna typen av lärande”. “Det 
blir en ny process gående…processer - vi har något annat här, gående”.
Och så fanns även tankar om vad som var svårt med motsatser; citat: “Vilka 
avgöranden kan ivarata flera sidor samtidig” och “vilka element behöver vi för 
att se…- inte ställa dem mot varandra, utan att se kopplingen…”. 
eftertänksamhet. “…även om det är svårt på en yrkesmässig nivå”, det att 
något annat kommer gående“.                                                                         
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En annan variant på motsatspar var från en informant väldigt konkreta, 
såsom: 

￢ Agera nu men tänka långsiktigt
￢ Övertid visavi återhämtning
￢  Det ger en “Boost” att klara av en arbetstopp mot att inte får vara 

ledig en helg
￢ Vi, ledningen, ställda mot de, arbetarna

Acceptera

Om att acceptera det som sker säger informanterna, citat: “Lev med det som 
sker - se vad som kommer ut av det”. Acceptera, citat “En god sak - ju mer jag
väljer att kontrollera, desto värre blir det” och citat; “…en process…tänker jag, 
väldigt…att acceptera…individuell”.

Positiv kraft

Om att vara en positiv kraft, säger informanterna, citat: “Hjälpa andra ha det 
gott - ha det bra!” Och, citat: “The energy I use”. En annan informant säger, 
citat: “Jag SER men är inte alltid där. Jag tycker det är skillnad mellan män 
och kvinnor i och det gäller som ledare att ha puls på det. Och tänka, vad är 
gott att ta vara på?” Och, citat: “känna i kroppen”. Samt, citat om var en positiv
kraft:

“Det är ju mycket med det här att  skapa delaktighet, skulle jag säga” Man kan
vara en positiv kraft genom att:

￢ Stimulera till engagemang
￢ Bekräfta och SE sina medarbetare, den som är ledd vill bli sedd
￢ Låta dem vara delaktiga

Vidare, citat: “Det gäller för chefer att SE..ja, till att göda det här, SE till o 
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vattna”. Samma informant menar man också som chef ska älska avvikelser, 
för att SE hur “vi”, företaget kan bli bättre, förbättra rutiner och sedan göra det 
så det inte går att göra fel. 

Intuition

Intuition tycker en informant är att som arbetare få vara med att påverka, få 
balans mellan sin kompetens och utmaning, känna efter var den gränsen går, 
är det för svårt eller för lätt. 
En annan informant har intuition starkt kopplat till det visuella och att som 
gruppmedlem se på ledaren hur den gör, istället för att tala. På så sätt, 
menade informanten, kunde många språkbarriärer kommas över. Citat: “Man 
kan SE på mig, se hur jag gör…hur känns det här..”. Så menar informanten 
det skulle gå genom ögat in i kroppen, känslolivet och intellektet.  Åter en 
annan informant tyckte det var lätt att gå, citat  “ut ur sig själv och in i någon 
annan” person, och att det var kopplat till att vara intuitiv.

Närvaro

Samma informant som tyckte det var lätt att, citat; “gå ur sig själv och in i 
andra”, tyckte att närvaro var att vara kvar i sig själv. En annan tycke att 
närvaro var mindfullness och gjorde personen till vad den önskade vara, 
speciellt i svåra situationer på jobbet. Det innebar då att tala från hjärtat. Citat:
“känna i kroppen, gå till hjärtat”, detta var centralt i informantens liv. En annan 
informant tänkte att det inte nyttade att tänka på något annat än det som var 
här och nu, ge det rum, sätt av tid och ju mer träning (en fysisk verksamhet), 
desto mer närvaro. Så kunde närvaro även vara att chefen ska vara på plats, 
citat; “väldigt nära”, inte på möten utan ute på golvet för att ge stöd och 
support.

Timing

Timing, som är ett engelsk låneord, ännu inte i svenska akademins ordlista, 
men likaväl ofta använt och allmänt vedertaget för som betyder att göra något 
vid rätt tidpunkt. Jag har använt mig av ordet timing i rapporten för att det 
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hade relevans i sammanhanget och går för det stor flertalet att förstå som 
begrepp.

Om timing tycktes det mycket i alla intervjuerna. Citat: “Se på gruppen - nej 
vet du, nu måste jag jobba med det här…Gruppen är ju dynamisk - vad 
behöver den - hjälpa den vidare”. Vidare, citat: “Observera, vara där“. Och, 
citat: “…Måste var i mig själv för o få timing…och i gruppen. Vad skulle vara 
en härlig vändning nu? Vad skulle öppna upp?”. I mening att sätta igång en 
annan rörelse i arbetsgruppen. Nytt citat från informant: “…Det är en del 
timing att ta avgöranden, NU - tar vi det vidare..att ta beslut efter 
diskussionsrundor“. Timing är även att öppna dialoger, komma nära och ta 
pulsen, det händer något magiskt, energi, spännande!. 
För en annan informant var timing en nyckelfaktor i ledarskapet; ett FLÖDE 
med innebörden jämn produktion. “Smeta” ut jobb, balansera över dagen, 
veckan och personer så detta flöde uppstod. Citat: “Alla gör samma sak 
samtidigt, möte, lunch med mera, det handlar om att gå i takt, hålla samma 
takt, göra lika fort“. När alla ska göra olika saker är det en stor utmaning med 
timing i denna verksamheten säger informanten vidare-.

Eftersom informanterna har fått svara helt fritt i intervjuns sista del 
M.A.P.I.N.T., Motsatspar, Acceptera, Positiv kraft, Intuition, Närvaro och 
Timing, så går också resultatet av deras svar i varandra. De fick dessa ord 
presenterade samtidigt, vilket även det bidrar till att kriterierna från 
Ledarskapets Tao går in i varandra i informanternas svar. Av denna anledning 
väljer jag tolka resultatet av “M.A.P.I.N.T.” som en helhet.
Över huvud taget ska sägas att det fanns mycket eftertänksamhet, energi, lust
och engagemang hos informanterna i M.A.P.I.N.T. kriterierna. Det var som de 
alla tände till och talade från hjärtat och kroppen och att ämnet var viktigt.

Analys av resultat för MAPINT

Mina informanter vittnar inemellan att mina frågor ger dem en 
reflektionsrunda, för att tanken om saken skapas där och då. I Diskursanalys 
menar man att sanningar och verkligheten inom ett fält, diskurs, både 
bekräftas och förändras samtidigt i sociala och interaktiva sammanhang 
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(Bergström och Boreús 2012). Ett exempel på denna process och förändring, i
det lilla, är här min intervju. 
Man kan även hänvisa till Peter Senge (2004) spiralformade processer och 
tänkande, där input är jag som intervjuar och mina frågor, rådbråkandet i 
informantens huvud och vad de tänker om min frågor är spiralen och vad som 
kommer ut av det är resultatet, output. Det kommer något nytt, en förskjutning 
av det som tidigare var sanning i ett fält. Resultatet som mynnar ut kan vara i 
en, förhoppningsvis, högre grad av förståelse för en fråga, ett fenomen, ett 
beteende eller ett kunskapsfält. Då kommer vi tillbaka till Diskursanalysens 
grund, att sanningar skapas här och nu, och detta här och nu är med att ändra
verkligheten i olika riktningar, samt driver utveckling och förändringar vidare.

Under ett par tre tillfällen, vid mina intervjuer, har informanten uttryckt 
frustration att inte kunna påverka och att deras arbete inte respekteras av 
dem som finns över dem i organisationen, i dessa fall politiskt styrda. För att 
se det med diskursanalytiska glasögon, kan man säga att det är en 
utestängningsmekanism (Bergström & Boréus 2012) som både handlar om 
makt och auktorisationen att uttala sig. Den, i det här fallet politiska vinden, 
har vänt och en uppstyrd överbyggnad i organisationer har trätt fram. Då är 
det inte möjligt att i mina informanters arbetssituation och sits, att komma med
medverkande ledarskap, för den politiska diskursen är inte där utan ska styra 
och strama uppifrån i hierarkin (Winter Jörgensen& Philips 2011) . Det blir då 
en kamp och en krock mellan hur ett verksamhetsområde skal styras och 
vara. Politiken säger vad som anses vara sant, etablerar kunskap vilket är 
nära förknippat med makt inom fältet och då finns inte plats för andra eller 
tidigare tankar om ledarskap, så som mina informanter ger uttryck för. Detta är
egentligen inte kopplat till person, utan mina informanter blir ett subjekt som 
blir utsatt för detta fenomen i sin yrkesroll (Bergström & Boreús 2012, s. 361).

Vad är det då mina informanter kan säga i sin roll som subjekt i en 
ledarskapsdiskurs? De nedanstående formuleringarna och ord jag har valt ut 
som centrala och ord som rör sig runt detta centrum. Ingen av mina 
nodalpunkter eller centralord är helt specifika och stadiga i sammanhanget, de
kan alla petas ut och ersättas av andra, och även användas i andra 
sammanhang. Det är dock tillsammans som i en väv, de utgör det typiska för 
vad informanten säger. När en diskurs, ett verksamhetsområde förändras, kan
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det liknas vid vatten som tillsätts energi, någon i fältet börjar använda andra 
begrepp och elementen i ordnätet puttas runt, mer eller mindre (Winter, 
Jörgensen & Philips 2011). Till exempel; ett militärbefäl på 1800 - talet, gav 
order, pekade med hela handen och skrek ut vad som skulle göras i gruppen 
utan att någon hade påverkansmöjligheter på det bland de meniga, att 
jämföra med 2000-talets militära försvar, där FIRO ledarskapsmodell arbetas 
efter som går ut på att alla ska var med i båten och utvecklas till autonoma 
individer och gruppmedlemmar. Här har utvecklingen i exemplet gått från 
ledarskapets order till att vara någon som främjar medverkan.

Åter till informanternas tankar om sitt ledarskap och min tolkning av det de 
säger, jobbat med diskursanalytiskt verktyg. Detta i förhållande till att förstå 
Motsatspar, Acceptera det som sker, vara en Positiv kraft, Intuition, Närvaro 
och Timing, sammansatt och förkortat till MAPINT.
I diskursanalys kan man låsa vissa uttryck som specifika till ämnesområdet, 
här ledarskap. Det kallas moment och utesluter andra möjliga ord och uttryck, 
just i denna text. Min tolkning av det informanterna sagt, innefattar ingen 
låsning, för orden som blev använda i intervjuerna kan även användas i andra
sammanhang. Dock finns central ord och uttryck idet sagda, så kallade nod 
eller Nodalpunkt vilket är ett privilegierat moment, som har en särskild roll i 
sammanhanget. Så som har visats tidigare i denna rapports analys, rör sig 
andra element runt dessa nodalpunkter.

￢ Motsatspar har PROCESS som nodalpunkt, där bra, fin och svårt 
cirklar runt denna process som informanterna tyckte motsatspar var. 
Process på så vis att det var något som hände över tid och gav 
gruppen bra och fina utmaningar, samtidigt som det kunde vara svårt 
att hantera, just för att det skedde två saker samtidigt. Ledarna var i 
hög grad medvetna om de mellanmänskliga och psykologiska 
processer vi talar om, men det fanns även en ytlig konkret och 
praktisk tanke med dessa paradoxer.

￢ Acceptera det som sker var också en process, där informanterna 
tyckte att erfarenheten gav dem det var ingen stor idé att styra allt för 
mycket. Dock fanns en gräns när allt för stora värdemässiga och 
ekonomiska värden var satt på spel, då det fanns anledning att agera 
mot utvecklingen.

￢ Positiv kraft, att vara det i förhållande till medarbetare och 
verksamhet innebar att SE som centralt ord. Se, andra, se vad som 
sker, se till att vattna och göda, ha puls på och känna av vad som 
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skulle vara bra att göra, SE hur vi kan bli bättre, inte alltid vara på 
plats men ändå SE.

￢ Intuition. Detta kriterium fick ingen direkt nodalpunkt utan par 
element, flytande mångtydiga tecken, såsom att intuition är balans 
mellan olika faktorer, att som ledare gå ur sig själv och in i andra för 
att förstå, och även här se, i den bemärkelsen att ledaren använder 
det visuella för att visa hur en uppgift kan göras, ett kropps och 
visuellt språk som i diskursanalysen jämställs med det talade och 
skriva  ordet (Winter Jörgensen &Philips 2000).

￢ Närvaro har de rörliga elementen, knutarna i ordväven för 
ledarskapsdiskurs, mindfullness, här och nu och på plats i sig, menar 
informanterna. Det betyder att vara tillhanda kognitivt, social och  
fysiskt. Det var stor skillnad på vad olika respondenter lade in för 
betydelse i närvarobegreppet. I tillverkningsindustrin skulle ledaren 
var fysiskt på plats, i kultursammanhang var det att tänka på 
aktiviteten där och då som gällde och mindfullness var på samma 
arena att ha kontakt med sitt inre för att ge rätt respons där och då.

￢ Timing. I detta kriterium fanns på sätt och vis en nodalpunkt FLÖDE 
som var en större knut i ledarskapdiskursen, enligt mina informanter. 
Flödets innehåll var att kunna få verksamheten att flyta jämnt över tid,
människor och uppgifter och var en nyckelfaktor för att få 
tillverkningsindustrin att fungera bra. Men timing kunde även vara på 
det mellanmänskliga planet och beskrevs då som något magiskt, 
energi och spänning. De tre sista begreppen användes av en 
kulturarbetare och är mycket mer möjliga att använda i kulturella 
verksamheter än i tillverkningsindustrin, diskursanalysen pekar ju på 
vad som är relevant att säga för ett subjekt satt i en viss position, där 
och då.

Heiders Ledarskapets Tao i förhållande till MAPINT

Efter en längre utläggning om området M.A.P.I.N.T. i förhållande till 
analysmetod i denna rapport, Diskursanalys, ska jag här åter koppla mina 
informanters svar till rapportens huvudfråga; finns Taoistiskt 
Ledarskapstänkande enligt Heider (1995) i Västerländsk tappning? 
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Analysmetoden är nödvändig och relevant, på det viset att det ger en bild av 
på vilket sätt informanter förhåller sig till de kriterier, essensen, av vad Heider 
(1995) menar är Taoistiskt ledarskap, dessa kriterier utplockade av mig som 
skriver denna rapport och har intervjuat informanter om det samma. Hur de 
tänker i förhållande till kriterierna och min analys av detta, försöker jag så ge 
en bild av likheter och skillnader mellan Västerländskt ledarskap som samlat 
begrepp och det Österlandsbaserade Ledarskapets Tao enligt Heider (1995). 
Här ska jag analysera på vilket sätt, vilken nivå de liknar varandra eller skiljer 
sig åt, på ytlig, språklig eller väsentlig nivå (Sebrant 2012). 

Motsatspar

Det att förstå och hantera Motsatspar är helt väsenskilt mellan mina 
informanters utsagor och vad Heider (1995) skriver i Ledarskapets Tao. 
Informanterna menar i stort sett att det är något positivt “som kommer 
gående”, i en processliknande form och en möjlighet till utveckling fastän det 
kan vara svår att få tag på att fånga i arbetslivet och göra någonting med. Det 
informanterna och Heider dock är eniga om, gäller vikten av medvetenheten 
om att paradoxer eller motsatspar kan vara en påverkansfaktor. I Taoistiskt 
ledarskap enligt Heider (1990), ligger tanken mer på ett filosofiskt plan än på 
ett verktygsmässigt, det är kopplar till en hög grad av “vishet” och det gäller att
leva så att man sätter sig över de, i stort, negativa konsekvenserna av 
fenomenet Motsatspar, “En vis ledare söker inte pengar eller beröm. Trots det 
finns de i överflöd“ (Heider 1990, s. 15). Fler exempel på denna filosofiska 
tanke (Heider 1990, s. 55)

-   Genom att ge efter består jag                                                                         
-   När jag ger av mig själv blir jag mer                                                                
-   När jag känner mig som mest förintad är jag  på väg att växa                        
-   När jag inte traktar efter någonting får jag mycket

Denna filosofiska tanken ligger mer till grund för det Taoistiska ledarskapets 
agerande, och hänger tätt samman med de andra Taoistiska kärnfrågorna, 
medan informanternas svar gav mer praktiska och mellanmänskliga svar. 
medan det i andra frågor informanterna svarade på, kan ligga spår av Heiders
(1990) tänkande; att ge efter i sakfrågor, ger till medarbetare, att agera 
osjälviskt genom att , till exempel, sätta gruppens bästa för det som skulle 
vara bekvämt för ledaren.
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Dock, i informanters stävanden,  tillkortakommanden och upplevda problem 
kan  en omedveten likhet finnas mellan Taoistiskt ledarskap och 
informanterna; de kan var på väg att växa när de känner sig förintade (Heider 
1990).

“En god sak - ju mer jag väljer att kontrollera, desto värre blir det” sägen en 
informant om att Acceptera det som sker. Heider (1990) och informanterna är i
grund eniga om att det inte är bra att styra processer i arbetsgrupper alltför 
mycket. Det som här skiljer sig mellan det två jämförda Västerländska ledare 
och ett tänkt Taoistiskt ledarskap, är hur långt man vågar låta det gå utan att 
agera i en viss riktning. Heider (1990, s. 15) menar att “En ledare insisterar 
inte på ett visst bestämt resultat” vilket i praktiken innebär, som jag tolkar det, 
att om en ledare med den inställningen skulle leda någon av informanternas 
verksamheter, så skulle ledaren inte agera eller styra om till exempel de 
anställda drog över budgeten eller inte kom till jobbet när de skulle. För 
informanterna gick strecket vid, som jag skrivit tidigare, när det var fara för 
ekonomiska eller värdegrundsläggande storheter, vilket gör det troligt att den 
västerländska ledaren, under intervjun representerad av informanterna , skulle
stoppa utvecklingen i ett tidigare skede än den Taoistiskt orienterade ledaren 
skulle ha gjort. Hursomhelst, var det informanternas arbetserfarenhet som 
ledare, som hade gett dem att det är ofta bättre att låta processer ha sin egen 
gång.                                                                                                    När 
agerar eller tar då en Taoistiskt orienterad ledare strid eller agerar, jo, när 
alltför viktiga värden står på spel, precis som för informanterna, men tydligen 
sällan och i extrema fall som inte är specificerade. (Heider 1990, s. 149) 
menar att det ska ageras där det inte möter något motstånd och man ska då 
göra som gerillaledaren, inte söka strid utan ta ett steg tillbaka. En skriven 
anledning till agerande finns dock i Ledarskapets Tao, ledaren “..ingriper för 
att sprida ljus och skapa harmoni.“. Informanterna var dock eniga om att det 
var en process, att Acceptera det som sker, “lev med det och se vad som 
sker”. Processen tolkar jag som något som sker över tid och ger möjligheter 
för oanad utveckling.

Positiv kraft

För informanterna var en Positiv kraft som ledare att SE - se andra 
(medarbetare), - se vad som sker, - se till att… och att se fastän man inte alltid
är på plats. Fastän det skiljer sig bokstavligt mellan informanternas seende 
och Heiders (1990) tankar om att vara en positiv kraft, så innehåller Taoistiskt 
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ledarskap detta seendet, som jag tolkar det. En ledare ska “sprida ljus och 
skapa harmoni” “…nöjer sig med ett gott arbete och släpper sedan fram 
andra” “…är öppen, mottaglig och närande”. 

Denna tolkning med lite god vilja, man kan också beskriva det som att en 
Taoistisk ledare sprider medvetenhetens ljus så alla kan se sig själv och 
andra, inte bara att ledararen se följaren. En informant skiljde sig från det jag 
nyss konstaterat, den sa att seendet var kopplat till ett enda syfte; att 
företagen skulle gå bra och utvecklas i rätt riktning vilket har en annan botten 
är det taoistiska enligt Heider (1990) efter hur jag tolkar det.

Intuition

“När du inte vet vad det är som sker i en grupp ska du inte titta ännu närmare.
Slappna av och betrakta dem stilla med ditt inre öga.”  

“När du inte förstår vad någon säger ska du inte gripa efter varje ord. Sluta 
anstränga dig. Tystna inuti och lyssna med ditt innersta jag.”

” När du blir förbryllad över det du ser eller hör ska du inte sträva efter att 
förstå. Ställ din lite på avstånd ett ögonblick och bli lugn. När man är lugn 
verkar komplicerade händelser enkla.” 

“För få att veta vad som sker ska du driva på mindre, öppna dig och vara 
medveten. Se utan att stirra. Lyssna lugnt istället för att lyssna intensivt. 
Använd intuition och eftertanke istället för att försöka fundera ut svar på 
allting.”                                                             

”Ju mer du kan sluta försöka och ju öppnare och mottagligare du blir, desto 
lättare blir det att veta vad som sker.”  

”Utdrag från s. 39 ur boken Ledarskapets Tao (Heider 1990). Detta Längre 
citat har för avsikt att fånga in vad Heider (1990) menar med intuition i 
ledarskap.                                                                                       
Informanterna i denna rapport är på andra platser när det gäller intuition, för 
en var det att som ledare få arbetare i rätt balans mellan kompetens och 
utmaning, är det för lätt eller för svårt. Intuition kunde också vara att låta 
följare se på hur en ledare gör en uppgift, istället för att tala om det, därmed 
komma över det talade språkets barriärer, istället kommer information via öga 
- kropp - känslor; hur känns det här? Åter en annan informant upplever sig “gå
ut ur sig själv och in i andra”, här tolkar jag intuitionen vara starkt kopplar till 
att förstå andra på ett känslomässigt plan.
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Så intuition var för informanterna, dels spretig i sitt innehåll, dels starkt kopplat
att kunna få gruppen och verksamheten fungerande på ett bra sätt och att 
förstå andra. Sättet de tänker om intuition, tolkar jag som skilt från vad Heider 
(1990) menar med detsamma,  som menar att intuition har en stark koppling 
till hur ledaren förhåller sig till/hanterar frågor och situationer Finns det då 
någon likhet mellan Taoistiskt ledarskap och det informanterna uttrycker - 
möjligen är de sysslingar, ett släktskap som är  långt isär men har, på ett vis 
en gemensam historia på det det viset det är olika sidor av att vara människa 
satt i skilda sammanhang. Som diskursanalysen säger, detta är vad som 
subjekt i en position kan säga och skriva, där och då (Winter, Jörgensen & 
Philips 2011)

Närvaro

Närvaro är för informanter att var på plats där och då, fysiskt, psykiskt, 
kognitivt, social och mentalt. Det engelska begreppet mindfullness, som har 
varit på tapeten i fem till sju år från 2005, dök upp och har som betydelse att 
var just närvarande här och nu. Det informanten som i sin intuition, upplevde 
sig gå in i andra, hade som Närvaro att “vara i sig själv” istället.                 Citat
från Ledarskapets Tao (Heider 1990) “…stanna i nuet. Nuet är mer tillgängligt 
än både minnen från det förflutna och fantasier om framtiden. Så ge akt på 
det som sker nu.”  Jag tolkar det sagda och skrivna att det finns en hög grad 
av samstämmighet mellan de två jämförda kulturena här, för att inte säga att 
det är det samman. Dock finns en viktig passus; i mindfullness kan tokas så 
att huvudet på en individ är fullt av allt som har skett, sker just nu och det som
skal ske. Taoistiskt ledarskap (Heider 1990) säjer tvärtom att ledaren ska vara
“…öppen, tom och mottagande” Som ett tom kärl som står under det vatten, 
gruppen, som låter sig fyllas (Heider 1990, s. 133). Så om jag tillåter mig 
jämföra de två polerna av ett mentalt tillstånd så står dessa långt från 
varandra. Nu behöver det inte vara så att informanten lägger samma mening i
mindfullness som jag gör här, men som diskursanalysen visar på så har det 
betydelse för innehållet och tanken om det, vilken benämning som används 
för ett begrepp, fenomen eller arbetsverktyg (Börjesson & Palmblad 2013).
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Timing

“Att veta när någonting bör ske” har i Taoistiskt ledarskap  en stark koppling till
de övriga kriterier, essensen jag tagit ut från boken (Heider(1990). 
Medvetenheten om, polariteter, osjälviskhet, balans mellan av vara och göra, 
intuition ett cetera, gör sammantaget att en Taoistiskt orienterad ledare vet när
någonting bör ske, enligt Heider (1990). I stort sett tolkar jag informanternas 
svar att de är ett uttryck för detsamma. En ledare ser sin grupp och tänker, nu,
måste jag jobba med det här..och nu, ska beslut och avgörande tas efter 
diskussioner i gruppen. Att vara i sig själv var för någon informant 
förutsättning för att ha timing, medan en annan upplevde timing som att 
komma nära en slags kärna och kunna ta pulsen på vad som sker, då blev 
händelsen magisk, spännande och innehöll mycken energi. Det flödet som 
åter en annan menade måste till för att få företaget att fungera, tolkar jag mina
informanter, uppstår när man som ledare får bra timing på beslut som tas. För 
att förtydliga min tolkning så kan ett icke-flöde uppstår när ett beslut tas för 
tidigt eller för sent i en process, och/eller i förhållande till omvärlden. Det sista 
påstående kan jag tycka är allmänt vedertaget om orsak och verkan, man 
beslutar sig inte att laga en stor middag till medarbetare när de precis har ätit.

Diskussion

I min diskussion kommer jag att göra ett antal nedslag om de områden, fält 
som jag funnit intressanta i mina informanters utsagor i förhållande till, i första 
hand Heiders (1990) Ledarskapets Tao, men också vad informanterna sagt i 
förhållande till forskare som Northouse (2004), Senge (2004) och Wang 
(2007), för att ända upp i ett uträtande av frågetecknet, frågeställningen: 
Finns Taoistiskt Ledarskapstänkande enligt Heider (1995) i Västerländsk 
tappning? Det som mina informanter sagt har, som jag skrivit om tidigare, 
blivit tolkat av mig med diskursanalys som verktyg, och med dessa glasögon 
på diskuterar jag i ledarskapsfältet.
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Tjänande
Peter G. Northouse (2004) tar i boken Leadership, Theory and practice opp 
cirka tolv olika ledarskapsmodeller i det västerländska samhället och i 
jämförelse mellan Taoism Heider (1990), är Northouse (2004), den teoretiska 
beskrivning av en västerländsk ledarstil, Servant, eller tjänande, tycker jag är 
det sättet som mest liknar taoistiskt ledarskap. I det tjänande sättet att leda 
ställs ”the good of others” i fokus, gruppen går först och ledaren är extremt 
osjälvisk. Northouse nämner i sammanhanget den tyska författaren  och 
Nobelpristagaren Hermann Hesse, som förespråkare för detta sätt att tänka. 
Den tjänande ledarstilen innehåller en paradox som jag i sammanhanget 
finner intressant; ledaren är beroende av gruppen men sätter gruppen som 
auktoritet. Tjänande ledarstil menar Northouse (2004) inte alltid passar och är 
svår att definiera. Intressant i sammanhanget är att i en senare  upplaga av 
Leadership, Theory and Practice (Northouse 2010), finns inte denna formen 
av ledarskap längre med, bara att notera, men jag vet inte varför. En tanke 
kan vara att den är för smal och extrem, men det blir alla modeller, åt olika 
håll, när de renodlas. Hos mina informanter går ledandet och tjänandet 
växelvis, mest beroende på situation och dess betydelse. Ordet Värdskap 
blev i analysen centralt och är idag ett etablerat tankesätt med en 
världsomspännande organisation ”Art of Hosting” 
(http://www.artofhosting.org/). Värdskapet anser jag ligga mitt emellan 
tjänandet och styrandet på en gradskala av auktoritet och maktutövande och 
går ut på att just gå in och ut i rollen som ledande/tjänande. 

Narcissistiskt förhållningssätt

Något jag tycker förefaller extremt i Northouse (2004, s. 299) uppdelning av 
västerländska ledarskapstilar finns i det Psykodynamiska perspektivet. Där 
menar Northouse bland annat att en narcissistisk personlighet skulle vara en 
bra ledartyp, i kaotiska och föränderliga organisationskulturer/tider. Där 
utnyttjas den narcissistiska personlighetstypen i utvecklingssyfte och 
medarbetare till dessa ledare måste vara extremt medveten om att de inte kan
fylla någon som helst känslomässig eller kompletterande funktion, för 
narcissister är sig själva nog (Northouse 2004)Narcissism innebär per 
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definition ”en individs självupptagenhet, självförhärligande och överdrivna tro 
på den egna förmågan”.

Ordet narcissism stammar från Narcissus i den grekiska mytologin, som blev 
dömd till att ständigt vara förälskad i sin egen spegelbild vid en källa och efter 
det enbart kunde fokusera sig runt denna självbild, för att senare bli 
förvandlad till en vattenlilja (Wikipedia 2013).
Denna personlighetstyp är som oftast förknippas med psykiskt sjukliga 
tillstånd och är som sagt förvånande att det skulle vara lämpligt som 
ledaregenskap, för mytologin säger oss att tillståndet är en 
personlighetsstörning som gör de som ”har” denna störning, oförmögna att 
känna någon som  helst empati eller förståelse för någon annan än sig själv. 
Samtidigt är teorin förståelig, att denna personlighetstyp kan vara behjälplig i 
organisationer i stark  utveckling och förändring, när dennes vision är med i 
den narcissistiska bilden. Samtidigt tycker jag det är skrämmande att det som 
ledare kan var möjligt att vara framgångsrik, utan att ta någon typ av 
beaktande av andra, så som jag tolkar narcissismen. Både mina informanter 
och Ledarskapets Tao (Heider 1990) innehåller låg grad, om någon, del av 
narcissism. Här gör jag ett ställningstagande emot narcissisk personlighetstyp
som ledare och tycker att det de flesta andra personlighetstyper är att föredra.
Återigen ser vi även skillnaden mellan att se personer som färdiga koncept 
med vissa egenskaper, och tanken att vi människor är oskrivna blad och ting 
sker i samarbete med sin omgivning och med det konstrueras där och då.

”How little is enough”

I görandet och varandet som ledare menar Heider (1990) i Ledarskapets Tao, 
innebär ett balanserande mellan begreppen och agera eller vara passiv. En av
mina informanter menade att inte agera också var ett agerande och jag tolkar 
det som att passiviteten får följder, ofta oanade. Hursomhelst, taoistiskt 
ledarskap innebär en hög grad av icke-agerande, även om Heider (1990), 
hävdar att modellen blandar göra/vara, så säger han motsägelsefullt att det är
i yttersta extremfall som en ledare ska lägga sig i grupprocesser och det som 
sker, för taoistiskt ledarskap har en hög tro att det som sker ska ändå ske, fast
senare, ifall ledaren är med och styr processen.                                         I 
mina informanters fall, fanns en högre grad av agerande än hos taoistiskt 
ledarskap, och det var när verksamhetens mål, ekonomi och grundläggande 
värderingar var hotade som görandet, styrandet satte in för att inte riskera gå 
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utanför ramarna för verksamheten. 

Om jag ser det ut diskursanalytisk synvinkel så är mina informanter satta i den
rollen att det är så de behöver tänka och agera, något annat sätt att göra det 
på, till exempel att inte agera när viktiga värden sitter på spel, vore direkt 
tjänstefel i deras och kan innebära att de inte får behålla det jobb de har och 
heller inte blir rekommenderade för något annat arbete heller. 

När det gäller att som ledare var aktiv eller passiv, göra eller vara, sa en av 
mina informanter som jag tycker intressanta i sammanhanget, ”how little is 
enough”. Då tolkar jag det som att för var och en, i var tid och situation, alltid 
som ledare behöver ta ställning till graden av aktiv insats, där ett tänkt ideal 
skulle kunna vara ”hur mycket är det minsta jag behöver göra i denna 
situation”, detta i förhållande till sin egen värdegrund och verksamhetens mål 
och mening som en slags auktoritet. En annan informant sa också något 
intressant i sammanhanget, att värdegrunden och uppdraget var auktoriteten, 
så görandet respektive varandet stod ved det i förhållande till de andras 
bästa. De andra som i min informant var barn i skolan och deras rättigheter 
där, på andra arbetsplatser kan det vara köparen av den vara man tillverkar 
som är auktoriteten.

Motsatspar

Heider (1990) menar i Ledarskapets Tao att allt som drivs för långt framkallar 
sin motsats, till exempel “den som vill vara först ska bli den siste”. Jag tänker 
mig Heider´s motsats eller poler som en bumerang - liknande rörelse, ju 
hårdare och oftare du kastar din bumerang, desto hårdare och fler gånger 
kommer motsatsen tillbaka till dig. Det är det som kommer tillbaka, att försöka 
att alltid komma först och du kommer sist, som en naturlag enligt Heider 
(1990).                                                                                                         Som
jag skrivit i min analys, var mina informanter inte riktigt där som Taoistiskt 
ledarskap enligt Heider (1990) menar med motpoler, i sina tankar om 
motsatspar i sitt ledarskap. I stället var informanternas tankar om Motsatspar, 
som sagt, både mer pragmatisk men också väldigt intressant, tycker jag. Mina
informanter gav uttryck för en möjlighet att göra något bra av motsatspar och 
utvecklar potentialen av detta fenomen. Det att se kopplingen mellan två  
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Motsatspar, på en arbetsplats och i grupprocess, tänker jag kan vara möjligt 
om man som ledare är medveten om motpoler och vågar vara kvar i en 
problemställning som uppstår i en arbetsgrupp.

Jag tolkar informanterna som att, först när man som ledare har kännedom och
kontakt med fenomenet, skulle det kunna vara en källa till lärande, något fint 
och bra, en ny process “som kommer gående”, som även är svår på ett 
yrkesmässigt plan, för det gäller att våga vara där och driva det till ett resultat, 
tänker jag. 
Jag har ambitionen att i denna rapport undersöka ifall det finns Taoistiskt 
tänkande i Västerländskt ledarskap, och orden som mina informanter använt  i
svaret på frågan om Motsatspar skiljer sig väsentligt från den taoistiska 
tanken om det samma. Orsaken till detta, som jag ser det, är den 
grundläggande tanken bakom eller under. I Taoismen, som Heider (1990) 
menar finns en starkare koppling mellan orsak och verkan, “gör du si så blir 
det så”, medan mina informanter uttrycker en möjlighet i svårigheten och 
anser att Motsatsparen kan användas konstruktivt, som ett verktyg att komma 
vidare och lära nytt i arbetsprocesser.
Någon som har jobbat mycket med och forskat mycket om läroprocesser i 
organisationer är Peter M. Senge (2004). I denna rapport har jag tagit med 
hans bok Den femte disciplinen, i bakgrunds material och tidigare forskat, för 
jag anser honom var både intressant och relevant i sammanhanget. Han 
skriver om hur en organisation kan lära sig utvecklas, genom att se de 
faktorer som faktiskt är med och påverkar en verksamhet, men så har han 
även med den filosofiska tanken om alltings helhet och i det som ledare se 
både “träden och skogen”. Mitt uppe i denna realism som Senge (2004) 
jobbar i, får han även med myten, det mystiska och okända i tillvaron, där han 
menar ledaren kan vara kreatören för det han kallar kreativ spänning, att 
dramatisera verkligheten så den inte kan bortses ifrån. Var vi jag då komma 
med detta resonemang, jo dithän att Motsatspar och polaritet kan vara en 
väsentlig faktor i denna kreativa spänning Senge (2004) menar är viktig, där 
sökarlyktan för mina informanters nya process och lärande har ett syfte att 
överbrygga klyftan mellan verklighet och vision;  - Var är vi på jobbet och vart 
vill vi komma? Motsatsparen och den kreativa spänningen i den samma, 
skulle kunna vara potentialen i det fina och braiga i informanternas paradoxer.
Låt mig ta en klargörande exempel i detta teoretiska resonemang - person A 
har svårt att fördra person B på jobbet, för A alltid vet bäst och sällan lyssnar 
till B. Ändå så dras B till A, för det är ändå en utmaning att komma igenom och
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förbi A sitt vetande. Ledaren ser det här som sker och låter A och B ta hand 
om just hur arbetsplatsen ska komma vidare i sina utveckling mellan 
verklighet och vision. Gruppledaren finns med i detta arbete genom att 
använda sig av den kreativa spänningen i A o B motsatsfyllda 
arbetsförhållande.

Så kommer jag till ett annat resonemang runt Motsatspar som en annan 
forskare och författare har med i sin antologi Deconstuktion and the ethical in 
Asian thouth Youru Wang (2007) i vilken Wang har samlat texter och tankar 
från ett tiotal av filosofer och forskare, inkluderat sig själv. Dessa texter har 
gemensamt att de handlar om etiken och moralen i Österländskt tänkande.
Åter till Heiders (1990) tanke om Motsatspar, som han kallar polaritet och 
paradoxer, vilka han hävdar finns just i båda ändarna av ett beteende, 
fenomen eller företeelse och att för mycket av den ena extremen framkallar 
sin motsats, Det anser jag vara en specifik bestämning av motsatser och 
utanför den bestämningen inget annat skrivet om motsatser. Wang (2007), 
däremot hävdar att paradoxer eller motstspar imploderar, faller ihop till ett, att 
de är på ett etiskt och moraliskt plan är detsamma. På så vis stårHeider 
(1990) och Wang (2007) mot varandra i de större delarna. Mitt i det här finns 
mina informanters utsago att  Motsatspar är fint, bra, en ny process som 
kommer gående, men också svårt att hantera på en arbetsplats. De menade 
även att det var intressant att söka kopplingen mellan två motsatser och att 
det i detta kunde uppstå någonting nytt. Låt oss nu anta att motsatsers 
sammanfallande till ett enligt Wang (2007) motsvarar mina informanters 
koppling mellan Motsatspar och detta sammanfallande till ett är processen 
och den öppnade handlingsvägen vidare. Det tycker jag är en intressant 
tanke, där informanterna konkretiserar den filosofiska tanken om att ett plus 
ett kan bli ett.

Närvarande

När mina informanter beskriver att som ledare vara närvarande, kommer 
bland annat begreppet mindfullness upp. Sedan mitten av 2000-talet har 
mindfullness florerat, mer eller mindre i olika sammanhang i vårt samhälle. 
Det är ett buddistiskt begrepp som kan översättas till “medveten närvaro“, och
har här i väst använts för stresshantering och psykoterapi. Dagens 
mindfullness terapi har enligt kritiker väldigt lite att göra med “sati”, den 
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ursprungliga buddistiska betydelsen (Wikipedia 18 december 2013).
Hur som helst, så anser jag mindfullness vara väldigt lite taoistiskt, Heider 
(1990) menar att man som ledare ska var som ett tomt kärl, för att kunna fulla 
på med det som sker under en dag eller i gruppen, och åter igen “tömma sig” 
för en ny dag och en ny uppgift. Förespråkarna för mindfullness, anser jag har
dragit det buddistiska begreppet “medveten närvaro”, för långt till att vi ska ha 
huvudet fullt av tankar och intellektualiserar begreppet, flyttar upp det till 
knoppen istället för att ha närvaron i hela kroppen.

Ordet mindfullness, sinnet fullt, tycker jag i sig också kan vara stressande, och
då motverkar sitt syfte. Diskursanalysens förhållande till mindfullness är också
kritiskt, för mindfullness hör till den kognitiva psykologin och des 
förespråkande av en universell sanning (Winther, Jörgensen &Philips 2011, s. 
111)

Det visuella

Centrala ord, genomgående för en av mina informanter, var det visuella och 
att man som ledare visar med kroppen hur man gör en uppgift. “Jag gör det 
utan att säga så mycket” och de som var med i den gruppen gjorde sen som 
min informant hade visat. Nu var det en sån typ av verksamhet att det lät sig 
göras på det viset, vilket inte alltid är fallet. Jag tycker ändå att i vår kultur har 
det talade och skrivna ordet fått en oförtjänt stor betydelse. Det delas och 
skickas ständigt ut skrivelser om både det ena och det andra, samtidigt som 
en ledare och andra talar mycket om det mesta med risk för övermättnad och 
inflation av det sagda och skrivna. I allt detta har det visuella fått stå tillbaka, 
vilket jag tycker är synd. Här tycker jag vi kan lära av Taoismens tillbaka 
hållande med talet (Heider 1990) och min informants visande medkroppen 
istället för talandet. Nu menar jag att man som ledare kan värdera i vulka 
situationer det är möjligt att använda annan lärnings och informationssätt än 
just tal eller skrift. Ibland annat Reggio Emilia pedagogiken vurmas om att 
kunna för använda sig av det språk som passar personen bäst, där och då, 
och kunna uttrycka sig med dem (Wikipedia 2013). I de flesta organisationer 
har det enbart blivit det talade och skrivna språket kvar och jag tycker det är 
till ovan nämnda nackdel. 
I Diskursanalysen ställs bildspråket i paritet med tal och skrift, samtidigt som 
det finns en interaktion mellan dem “Diskurs omfattar inte bara talspråk och 
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skriftspråk utan även bilder, och det erkänns att analyser med texter och bilder
ska ta hänsyn till den visuella semiotikens särskilda egenskaper och 
relationerna mellan språk och bilder (Winther, Jörgensen & Philips 2011, s. 
67). Jag är fullt medveten om att diskursanalysen ändå sätter tal och 
skriftspråk ett snäpp högre, citat…”det erkänns att analyser av texter med 
bilder…” är ett klart tecken på mitt påstående. 
Hos min informant var det inte tecknade eller fotografiska bilder som var 
aktuella i bildspråket, utan att som gruppmedlem, se ledaren göra något och 
lära av det. Det senare bilr då, tycker jag en variant på bildspråk, direkt och 
rörlig, utan att någonsin återkomma i exakt samma form.

Något som jag valt att helt avstå ifrån i min analys av intervjuer, var att ta med 
eller nämna Heiders (1990) bilder som finns med på varje sida i Ledarskapets
Tao. jag gör det dock nu, i detta sammanhang, för bilderna utgör halvparten 
av hela boken och, som jag anser slår an en känslomässig ton till texten. 
Bildspråkets politiska och ekonomiska påverkansvärde, genom bland annt 
reklam är dock allmänt erkänt och det finns de som vill uppgradera bildens 
värde som språk.

Makt

Maktrelationer, kopplat till ledarskap är ett ständigt aktuellt, viktigt och alltid 
intressant område. Ledarskapet innebär ett utövande av makt, i olika grad och
på olika vis. Diskursanalys har ett speciellt förhållande till makt, 
analysmetoden är och kan vara ett verktyg att synliggöra maktrelationer i 
samhället. Speciellt den kritiska diskursanalysen har ett maktfokus i sin 
ambition. En av många förgrundsgestalter i diskursanalysen, Michel Foucault 
(Bergström & Boreus 2012) tonar ner den enskilda människans betydelse i 
förhållande till makt, citat “…de enskilda individerna har inte och äger inte 
makt utan blir snarare platsen där makt utformas”. På så vis formas och 
omformas makt i ett av Foucault kallat maktens mikrofysik. 
Två av mina informanter upplevde frustration i förhållande till de som politiskt 
fanns över dem i organisationshierarkin, på så vis att mina informanter inte 
hade delaktighet i beslut och möjlighet att vara med att påverka sitt uppdrag. I 
Textens mening och makt (Bergström & Boreus 2012) beskriver författarna 
detta maktfenomen en synlig makt, där delar i en organisation tar sig friheten 
att bestämma någonting, utan förankring i organisationen “under” sig och hos 
dem som ska genomföra det beslutade.
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Ett annan vis att utöva makt är genom “icke beslut”, vilket i denna rapport är 
intressant i förhållande taoistiskt ledarskap och till vad en annan av mina 
informanter sa; “att inte agera är också ett agerande”. Som taoistisk ledare 
går det att utöva makt genom att du har en agenda och styr andras beteende 
genom att välja när du till exempel ska bejaka eller ignorera ett beteende. Hos
mina informanter kan jag tänka mig att de har lagt förslag och önskningar i 
sak - och principfrågor till de över sig i organisationen, vilket har ignorerats. 
Denna slutsats drar jag med tanke på graden av uppgivenhet och 
nedstämdhet i vissa stycken i mina intervjuer, hos personer i den offentliga 
samhällssektorn. 

Bergström & Boreus (2012) har dock med det positiva i textens mening och 
makt, genom att individer förenar sig, kan de var med och skapa möjligheter 
att förändra sin omgivning. En tänkt taoistisk ledares grupp kan då gå 
samman och jobba för någonting ledaren har negligerat, och mina informanter
kan fortsätta jobba och agera för de saker det tycker är rätt.

Moral, etik och ledarskap

Northouse (2004) menar i boken Leadership att ledarskap är en moralisk 
process där moralen styrs av etikens rötter; respekt, tjänande, rättvisa, 
gemenskapande och ärlighet. Han menar vidare att ledare har ett stort etiskt 
ansvar, på grund av deras maktposition och de ska leda andra mot 
gemensamma mål. I det är det viktigt att behandla andra med värdighet och 
respekt. Rollen som ledare ger därmed även en stor möjlighet att sätta 
agendan för det etiska klimatet i en organisation. Även om det ännu är lite 
forskat om etik och moral i ledarskap, menar Northouse (2004) att det är 
något framtidens ledarskapsutbildning bör sätta ett större fokus på.
Ledarskapets Tao (Heider 1990) tycker jag har mycket av Northouse (2004) 
kriterier för god etik i sig, och studier i taoistiskt ledarskap skulle kunna vara 
en källa till kunskap för den västerländska ledarskapsskolan. 
Wang (2007) menar dock att grundare av den taoistiska filosofin 
överhuvudtaget inte hade några etiska eller moraliska ambitioner. Jag vill dock
hävda att taoistiskt ledarskap enligt Heider (1990) har potensial att leda till en 
hög grad av god etik genom att till exempel:
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Möta allt beteende med respekt
Har ett måttfullt ego
Är opartisk, klar och verklighetsförankrad
Tyglar själviskhet
Är tillgänglig för alla
Tvingar inte på någon något

Ovan ett antal påståenden från Ledarskapets Tao (Heider 1990).

Mina informanter tycker jag, alla är väl medvetna om sitt etiska och moraliska 
ansvar som ledare. De strävar, var och en på sitt vis med de etiska frågorna i 
förhållande tillgruppen, uppdraget och rollen. Dock finns skillnader på vilket 
vis det gör det och vad värdegrunden eller auktoriteten är; för någon 
uppdraget, för en annan gruppmedlemmarnas väl och ve, för åter en annan 
företagets kunders behov. Det jag frågade mina informanter i intervjuerna har i
mångt och mycket starka kopplingar till etik och moral, för att frågorna rör sig 
runt ledarskapet förhållningssätt till andra, sig själv, ledarrollen och uppdraget.

Livets teater

“Människornas tal och handlingar är gestaltningar. De ger gruppen form och 
innehåll”. Ett citat ur Ledarskapets Tao (Heider 1990)
Jag tycker det är en frapperande likhet mellan Diskursanalysens tanke om att 
individen, eller subjektet, är satt i en roll där denne gestaltar det som förväntas
gestaltas i rollen som till exempel ledare (Winther, Jörgensen & Philips 2011). 
Både Heider (1990) och det diskursanalytiska angreppssättet, sätter individen 
i en roll där den kan spela den med, som jag tänker relativ valfrihet inom 
ramen för densamma. Individen kan här påverka och påverkas och driva 
utvecklingen inom ett området, åt ett viss håll. Dock tonas i diskursanalysen 
individens betydelse ned i den mening att rollen är det styrande, medan 
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Heider (1990) lägger en större betoning på den enskilda individen och dess 
inre liv med gestaltningen som en följd av individens tankar.
Mina informanter, i förhållande till detta, har en mer traditionell västerländsk 
kognitiv tanke om subjekt, där de överlag ser sig själva mest som individer 
som styr rollen och att de som individer har en större självcentrering än vad 
diskursanalysen menar är aktuellt för ett subjekt.

Slutsats

Att undersöka vad ledarskapet här i Västvärlden innehåller av Taoistiskt 
tänkande, låter sig inte göra helt lätt. Det har ändå varit intressant och jag kan 
konstatera att taoistiskt tänkande enligt Heider (1990) finns till viss del hos de 
jag intervjuat, men ser olika ut. För att generalisera, har den offentliga sektorn 
gemensamma drag och språk, som är möjligt att använda där och då. Den 
kulturella sektorn har liknande sätt att uttrycka sig men med en förskjutning åt 
ett friare språk, i det måtto att det tar ord från det konstnärliga målande viset 
och är bredare i sin repertoar och tar även sitt språk ifrån fler influenser i 
samhället. Så har vi vidare tillverkningsindustrin som fortfarande influeras 
mycket av det hierarkiska systemen som startade med västerländska 
industrialiseringen, med ett tydligt patriarkaliskt språk. Mitt i denna manliga 
struktur, har många förändringar ändå skett, men, som sagt, tar sitt vokabulär 
och tänkande och applicerar på den nya organisationen, vilket innebär att 
handlingarna blir därefter. Just den tillverkningsföretaget som jag i denna 
rapport sett på, är kända för att ha ett österländskt tänkande i sin ledning. 
Detta tänkesätt visar sig komma från Japans bilindustri, och går ut på att 
eliminera fel i produktionen och vara så effektiva som möjligt, för största 
möjliga vinst. Modellen är omhändertagande på det viset att det ivaratar 
medarbetares hälsa och välmående för att det är lönsamt ekonomiskt att göra 
det, en anledning så god som någon.
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För att göra en västerländs linje, som för att här generalisera, kännetecknas 
av linjärt språk och tänkande i sin ledarskapsdiskurs, så kan jag efter denna 
undersökning säga att kultursektorn i min undersökning ligger i ena kanten av 
denna linje, med flest väsentliga likheter med Ledarskapets Tao (Heider 
1990). Efter kultursektorn  kommer den offentliga utbildningssektorn på mitten
av linjen och sedan tillverkningsindustrin i andra änden, med flest och störst 
skillnad från Ledarskapets Tao (Heider 1990). Som följer:

Ledar-
skapets 
Tao------------------------------------------------------------------------------------>

>------------------------------------------------------------------------------------------------------
-
Kultur                                Offentlig                  Tillveknings
sektor          utbildnings                    industrin

 Sektor

Den långa linjen mellan Ledarskapets Tao, och mina informanters 
verksamheter, står för att det finns så pass stora grundläggande skillnader i 
förhållningssättet till ledarskap mellan det två i denna rapport jämförda 
storheter. Den största skillnaden är att Taoismen är en slags tro att det finns 
ett väg som redan är utstakad och det blir som “det” är meningen att det ska 
bli enligt Tao, vilket vi vill eller ej. Det är väldigt lite konstruktivstiskt i den 
taoistiska grundtanken, då konstruktivister menar att vi skapar vår verklighet 
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där och då, här och nu, i samarbete med andra. Jag vill säga att Taoismen är 
närbesläktat med när andra religioner är rättesnöre eller lagen för hur saker 
och ting ska göras, fast innehållet i lagen, religionen eller rättesnöret kan se 
väldigt olika ut. Det Västerländska ledarskapet har dock inemellan 
grundläggande beröringspunkter med taoistiskt ledarskap, som ni sett i 
rapporten, men västerlandet har i stort sett en annan värdegrund, med sina 
kulturiska rötter i antikens Grekland och influenser från den (främst) kristna 
kyrkan som i över tvåtusen år har varit en maktfaktor och styrande i 
västvärlden. Här ska understrykas att den kulturella gränsen mellan öst och 
väst är inte dragen som ett streck över jordytan, utan skillnader visar sig 
mestadels gradvid. Idag styrs västvärlden i stor grad av globalisering, 
efterfrågan och den västerländska vetenskapen. Genom att företag och 
organisationer i väst kollar hur ser det ut i världen, vad är det som behövs och
efter vilken vetenskaplig modell har vi tänkt att leda vår 
verksamhet/organisation, så fattas agerande och beslut därifrån. Som 
diskursanalytiker och konstruktivismen säger, det finns inte en enda sanning, 
bara olika sätt att förhålla sig till den, vilket i sin tur beror på kultur, tiden, 
platsen och situationen. Jag är i denna rapport ute efter att ta reda på likheter 
och skillnader mellan taoistiskt ledarskapstänkande (Heider 1990) och 
västerländskt tänkande i ledarskap, men som alla vet har den ovan nämnda 
globaliseringen inneburit att öst och väst alltmer har gått i varandra idag. 
Northouse (2004) skriver att den krosskulturella kommunikationen och 
praktiserandet har ökat väldigt efter andra världskrigets slut.

Forskningen visar på att det är etnocentrism och förutfattade meningar som är
dem största stötestenen för kommunikation över olika kulturer, där 
etnocentrismen sätter dem egna kulturen i centrum och allt runtom är “fel” 
eller “konstigt”, medan förutfattade meningar kan hindra oss från att se det 
mångfacetterade i andra kulturer. En stor undersökning har dock kommit fram 
till tre gemensamma positiva egenskaper för ledare vilka är karisma, integritet
och samarbetsvilja. Dock finns en hel del kritik för denna undersökning, dem 
har inte undersökt kulturens direkta relation till just ledarskap plus ett flera 
andra osäkerhetsfaktorer i undersökningen.

Taoistiskt ledarskap i västerländsk 
organisationskultur

Jag drar slutsatsen, efter detta arbete att taoistiskt ledarskap såsom Heider 
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(1990) tolkar det, inte fullt ut är möjligt i dagens västerländska samhälle. Detta
för att det är alltför outgrundligt, mystifierat och svårt att förstå för 
gruppmedlemmar, ifall de inte är väl insatta i sättet att leda och tänka. Som 
jag tolkar och även Heider (1990) säger, är det taoistiska ledaren svår att 
förstå i sin passivitet, accepterande av allt och alla och inte insistera på ett 
visst resultat. Jag anser det finns god anledning att kunna säga taoistiskt 
ledarskap i den mening att det inte skulle kunna fungera fullt ut i en offentlig 
organisation eller i ett tillverkningsföretag. Som exempel skulle det, som jag 
tolkar, tillbakalutade och långsamma i taoistiskt ledande skulle fungera väldigt 
dåligt i förhållande till dagens krav och tempo, där långsamhet inte ses som 
en bedrift. Dock finns är det, anser jag, många delar i den taoistiska filosofin 
som kan vara bra att ta i beaktande i sitt ledarskap, speciellt att man som 
ledare tänker igenom och beaktar de kriterier jag har tagit ut från 
Ledarskapets Tao (Heider 1990); hur får man som ledare en bra balans 
mellan att göra och vara, hur kan jag vara en positiv kraft, i vilken utsträckning
kan jag acceptera det som sker i min arbetsgrupp och organisation. 
I sammanhanget tänker jag att vi i Västerlandet, när vi gick från paradigmen 
bondesamhället till industrisamhället i slutet av 1800-talet, hällde ut en hel del 
fina barn med badvattnet, det vill jag illustrera med exemplet min egen 
mormors ordspråk “fort och väl hör inte ihop”, jag kan uppleva att tempot i vårt
samhälle är så uppskruvat så vi inte alltid kan göra våra uppgifter väl och på 
ett försvarligt sätt. Det sista som ett exempel på och en illustration för vad vi 
kan ha hällt ut med badvattnet i vårt paradigmskifte. 

Det ska sägas att vi har fått mycket gott med detta paradigmskifte också, men
just detta exempel, att allt ska göra fort och inte alltid väl, anser jag bör tas i 
övervägande och vi skulle kunna kika på taoismens reflekterande, meditativa 
och passivitet, i vissa situationer.
Så tycker jag vidare att ledarskap i Västerlandet skulle må bra av att anamma 
vissa andra delar och tankesätt, där helhet, ekologi och balans skulle kunna 
vara bättre än idag, det finns stadigt tecken på den fördärvlighet och ekologisk
skada vår livsstil utgör. Om taoistiskt ledarskap har en hög dos av reflektion, 
eftertänksamhet och neddämpade subjekt, så har västerlandet, generellt låga 
värden av detsamma, och vi kan lära av varandra när det gäller 
förhållningssätt till ledarskap och organisationer.

Process

Ett ord som i ledarskapssammanhang förekommer i hög utsträckning är 
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process. I denna rapport har informanter sagt ordet i förhållande till många av 
frågorna, att process har bland annat varit i förhållande till grupputveckling 
(med ledningen som en del av gruppen), svåra frågor och hur man förhåller 
sig till sitt uppdrag på jobbet. Utan att process har blivit ett centralord, eller i 
Diskursanalys så kallade nodalpunkt, har ordet  process med dess innebörd 
menats det som sker över tid.  Mina informanters processer har varit både 
rent filosofiska, såsom tanken om hur man använder paradoxer i 
grupprocesser så de tillsammans kan leda till något nytt, och rent praktiska, 
såsom hur gör vi denna tillverkningsprocess så smidigt som möjligt så det 
bildar ett flöde utan onödiga stopp.                                                                 
Prince (2005) har i artikeln Eating the Menu Rather than the Dinner också 
benämnt ledarskapsprocesser. Där skriver Prince (2005) att i förhållande till 
taoistiskt ledarskap är “framgången” en process, att till exempel sätta sig mitt i
en arbetsplats och iaktta vad som faktiskt pågår och se vilka resurser man 
som ledare har där. Prince (2005) skriver i artikeln Eating the Menu Rather 
than the Dinner om en västerländsk ledare, som personligen var med om en 
utvecklingsresa, som kan kallas process,  där denne under lång tid försökte 
fånga ledarskapets essens i ord och med det fick en övertro på intellektet, 
men den här ledaren kunde ändå inte fånga ledarskapet essens i ord. 
Personen kom efter många år fram till, att vara i ledarskapet var en process 
som inte alltid lät sig fångas, för det innehöll så många parametrar. Denne 
ledare kom fram till att ledarskap var “bara” att göra ledarskap (Prince 2005).

Mina kriterier, uttagna från Heiders (1990) Ledarskapets Tao, innehåller även 
de process på många olika plan, fast på ett undertextuellt plan, det står inte 
uttalat i ord och text, men allt vad texten innehåller bör innebära en process, 
menar jag. Speciellt utifrån ett konstruktivistiskt synsätt, som bland annat 
diskursanalysen utgår ifrån och innebär att ledare inte är födda ledare utan 
skapar ledning i interaktion med sin omgivning i varje ögonblick, så behöver 
den tänkte taoistiske ledaren gå igenom många olika processer i förhållande 
till sig själv, sin arbetsgrupp och sitt uppdrag. Detta med processer, tänker jag,
också med tanke den taoistiske ledarens grad av tjänande, förståelse av 
paradoxer, det att vara en positiv kraft, att ha timing och veta balansen mellan 
vara respektive göra i sitt ledarskap, ett cetera.
I Senge´s (2004) Den femte disciplinen, tänker jag mig de olika 
systemarketyper, som författaren menar har stor betydelse för en 
organisations fortlöpande, som en process. Process i cirkelform som han 

71



UPPSALA UNIVERSITET         TAOISTISK TANKE I LEDARSKAP                         2014-01-07

beskriver i sin bok, från uppdagandet av ett problem och dess faktorer, via 
strategier fram till lösningen som arbetas fram. Likadant beskriver Hannevig &
Valsö (2010) en läroprocess för lärande och innovation i Medvirkning som 
drivkraft. 
Jag tycker att en process, yttre eller inre, stor eller liten, kan i ett första skede 
verka som en självklarhet, men jag vill hävda efter att ha analyserat vad 
informanterna sagt till mig, att process ligger som en gemensam förutsättning 
för allt vad mina informanter tar sig för och för all utveckling överhuvudtaget. 
Som skrivare av en rapport, ska jag inte säga att processtänkande är den 
enda sanningen, men jag kan säga att det är en del av en sanning, där vi 
konstruerar sanningar i det vi sätter ord på företeelser. 

Kritik

Kritiker mot den Taoistiska ledarskapmodellen, rent generellt, är att den inte 
ifrågasätt på ett vetenskapligt sätt. Det ifrågasätts även att språket är 
Kinesiska, vilket skrivs på ett helt annat sätt än många andra språk, bland 
andra de västerländska. Bland annat är Kinesiska mer tvetydigt och multipla 
och ibland motstridiga ideer, som kräver omtolkningsnivåer utöver de som nu 
finns tillgängliga. Detta innebär problem att få fatt på kopplingen mellan 
Taoistiskt ledarskap och Västerländskt ledarskap genom möjligheten till 
mänskligt tal och intellektuell förståelse. För att ge exempel på det språkliga, 
så är ordet ledarskap ett substantiv i västerlandet men inte på kinesiska, utan 
substantiv används på andra vis som jag inte går in på här.

Med andra ord, själva språket Kinesiska bär koderna för en världsåskådning
som i första hand är process och inte  inte objektbaserad, det vill säga en 
värld förstådd i termer av förändringar och inbördes snarare än status quo och
isolering till annat (Prince 2004). 
Det finns även en hemlighetsfullhet hos anhängare av Taoistiskt tänkesätt, 
samt en överskattning av dess värden. Anhängare av Taoistiskt ledarskap 
menar att direkt erfarenhet ger kunskap om Tao, men kritiker menar att ord 
och skrift ändå är en väg till förståelse, eller brygga mellan dessa två ”system”
(Prince 2004).

I hela denna rapport har begrepp behandlats, som i sig är laddade med 
värden. Många av de kriterier jag har tagit fram från Heider (1990) 
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Ledarskapets Tao kan jag påstå ha en, för de flesta, en positiv klang, och med
det också risken att förmedla en slags ”kletig” gullighet i hela rapporten, att allt
skulle vara så positivt och fridfullt med taoistisk ledarskap. Detta är jag fullt 
medveten om, men jag anser ändå att det inte ska ställas likhetstecken mellan
mina kriteriers värdeladdning och att det Taoistiska enbart är bra, och, isåfall, 
dra den slutsatsen att det traditionellt Västerländska då bara är dåligt, 
eftersom de två storheterna är ställda mot varandra. Tanken är nu, igenom 
hela arbetet med rapporten, just att undersöka om Taoistiskt 
Ledarskapstänkande enligt Heider (1995) finns i Västerländsk tappning och 
hur den isåfall tar sig uttryck, samt vilka skillnader och likheter på olika nivåer 
det finns i denna undersökning.
Wang (2007) hävdar i sin antologi att den person, Lao Tzu, eller den 
traditionen som har fått Taoismen att tecknats ned i skriften Tao te ching och 
på så sätt förmedlat den vidare, inte hade några ambitioner av varken 
moralisk eller etisk art. samtidigt har skriften säkert  förändrats över tid, på det
viset som diskursanalysen menar att allt förändras (Winter, Jörgensen & 
Philips 2011). Med det i bakfickan, kan man undra med vilken rätt andra 
författare har tagit att översätta denna skrift och tolka den på sitt vis, så som 
Heider (1990) har gjort i Ledarskapets Tao. 
Ytterligare kritik till taoistiskt ledarskap enligt heider (1990) har jag tänkt; är 
det här möjligt att kalla ledarskap, fullt ut? Och; den här visheten och 
klokskapen som ledaren ska besitta, märks den i allt varande och 
accepterande och icke-agerande? Heider 81990) nämner själv att denna typ 
av ledare kan vara svår att förstå, och en genomsnittlig arbetsplats i väst 
kanske skulle få mask av allt som inte går att fatta. 

När man läser Ledarskapets Tao, om och om igen, uppdagas visserligen en 
ritning, rörelse och en hållning, som inte enbart är passiv, så det är antagligen 
möjligt att tolka Heider (1990) på ett vis så det blir ett slag ledarskap

Vidare forskning

Lean

När jag sökt på österländskt ledarskap, har jag inom tillverkningsindustrin 
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hittat ett konsept som en del företag arbetar efter, som kallas Lean. Detta 
paket har vandrat från Amerika och bilmärket Fords skapare Henry Ford, via 
biltillverkaren Toyota, till att spridas och bli känt över hela världen som ett sätt 
att arbeta, även utanför bil- och tillverkningsindustrin, bland andra Ikea har 
anammat detta arbetskonsept (Wikipedia 2013). Grundpunkter är som följer:

￢Basera beslut på långsiktigt tänkande även då det sker på bekostnad 
av kortsiktiga finansiella mål. 

￢Skapa kontinuerliga processflöden för att föra upp problem till ytan. 
￢Använd dragande system för att undvika överproduktion. 
￢Bli en lärande organisation genom att ständigt reflektera och förbättra.

Jämna ut arbetsbelastningen. 
￢Skapa en kultur där processer stoppas för att reda ut problem. 
￢Standardiserat arbete är grund för ständiga förbättringar och för 

medarbetarnas medverkan. 
￢Använd visuell styrning så att inga problem döljs. 
￢Använd bara pålitlig, väl beprövad teknik som passar medarbetare 

och processer. 
￢Se till att ledningen känner verksamheten på djupet, lever enligt 

företagets filosofi och lär andra att göra det. 
￢Utveckla människor och arbetslag som följer företagets filosofi. 
￢Respektera partners och leverantörer genom att hjälpa dem att bli 

bättre. 
￢Gå och se med egna ögon för att bättre förstå en situation. 
￢Fatta beslut långsamt och i samförstånd. 
￢Överväg alla alternativ och genomför sedan valt beslut snabbt. 

Fastän detta arbetssätt kommer från Amerika, så har det blivit känt som ett 
Österländskt tänkande. I Kvalitetsmagasinet (nr 1: 2011) uttalar sig en känd 
svensk företagsledare om när deras företag började arbeta efter Lean 
modellen, citat: ”Enligt Leif Östling gick företaget från ett västerländskt 
patriarkalt ledarskap till ett mer österländskt holistiskt ledarskap där chefernas
viktigaste roll blev att utveckla medarbetarna och få en bättre helhetssyn.” 
Så var vill jag i denna rapport komma med detta resonemang, jo dithän att 
inom vissa sektorer i samhället, finns egentligen inte uppdelningen mellan öst 
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och väst, utan det har skett ett utbyte, utanför de traditionellt västerländska 
ledarskapsteorierna (Northouse 2004). Och, vilken likhet ser jag mellan mina 
informanters utsagor om ledarskap i förhållande till Heider (1990) 
Ledarskapets Tao - jo, att de olika källorna till tanke om ledarskap gå i 
varandra och allt blir till ett, precis som Wang (2007) i antologin Deconstuktion
and the ethical in Asian thouth hävdar att motsatser eller paradoxer gör. Så 
vad mina informanter menar om ledarskap och Heider (1990) menar om 
ledarskap, behöver inte ställas mot varandra, utan kan förenas i något som 
liknar Lean, fast sättet att göra det och vägen dit kan se väldigt olika ut. 
Polariteten mina informanter och Heiders tanke om Ledarskap skulle faktiskt 
kunna mötas på halva vägen.

Efter denna undersökning och rapport öppnas sig ett antal dörrar för vidare 
forskning. En del kan bygga på Lean´s tankar om organisation och ledarskap. 
Andra förslag som är intressanta tänker jag är att vidareutveckla 
sammanvävningen av intellektuell kunskap, känslomässiga faktorer och 
psykologiska arketyper, som i vårt samhälle skulle kunna ges en jämbördig 
status och samverka istället för, som nu, ligga och skvalpa vid sidan av 
varandra med risk för att ingen förstår någonting av vad som händer och styr i
organisationer och grupper. Ledarskapet är i det här fallet en väldigt intressant
del i detta fältet, som kan tänkas ha stor utvecklingspotential, bara vi vågar ta i
det och göra något bra av det.
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