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AbSTRAcT
The skilled incompetent manager
Based on a critical interpretation of a leadership seminar we illustrate how the per-
formance of the managers involved skilled incompetence. It expresses itself through 
a non-critical attitude, easily-made solutions and pseudo-communication, which to-
gether fuel a kind of knowledge flexibility. This uncritical, somewhat shallow and 
pragmatic attitude towards knowledge (e.g. management concepts), ought not to be 
understood as just dysfunctional, but also as a more or less unaware but adjusted com-
petence, that in some situations works as a social lubricant in bureaucratic organiza-
tions.
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Robert Wenglén och Peter Svensson

Den skickligt inkompetente chefen 

Denna artikel handlar om en specifik aspekt av chefers kompetens, nämligen den 
som Argyris (1986; 1990; 1999) har benämnt skicklig inkompetens. Detta oxymo-
ron, i betydelsen meningsfull sammansättning av två motstridiga begrepp, använder 
Argyris för att förklara tillsynes kontraproduktiva beteenden som reproduceras utan 
att ifrågasättas. Skicklig inkompetens påminner alltså om intränad oförmåga (Veblen 
1914; Burke 1954), det vill säga när människor via olika socialiseringsprocesser har 
utvecklat en viss kulturell tolkningsram vilken både möjliggör och begränsar deras 
kompetensutveckling.

Skicklig inkompetens, som baseras på skickligt utförda teorier-i-handling, är en-
ligt Argyris (1999) vanligt förekommande i organisationer, inte minst bland chefer. 
Att studera chefer och deras kompetens är betydelsefullt för att förstå dagens samhäl-
le, bland annat mot bakgrund av att chefer ofta framställs som de som har stort in-
flytande att förändra organisationer och företag (Learmonth 1997; Grey 1996). Om 
man ska tro till exempel offentliga utredningar, affärstidningar och chefsutbildnings-
institutioner, är behovet av skickliga chefer som kan utöva management och ledarskap 
stort, inte bara för enskilda företag och organisationer, utan även för samhällsutveck-
lingen. Böcker om management och ledarskap säljer också bra, i flygplatsernas bok-
lådor såväl som på universitet runt omkring i världen. En uppsjö av chefs- och ledar-
skapskurser erbjuds också för att möta detta behov – och marknaden bara växer, både 
i USA (Long 2004) och i Sverige (Nilsson 2005).

Det är delvis här, inom ramen för öppna formella chefsutbildningar, som chefs-
kompetensen förväntas formas. Andra ställen är inom organisationer genom lärande 
i praktiken, socialisering och interna utvecklingsinsatser, samt olika former av själv-
studier (Yukl 2002). Vidare erbjuds ledarskaps- och chefskurser inom ramen för vissa 
grundutbildningar inom universitet och högskolor.

Flera tidigare studier av chefsutbildningar har visat att dessa, vid närmare gransk-
ning, inte i första hand upplevs resultera i en fördjupad förståelse av olika organisa-
toriska aspekter så som strategi, ledarskap, styrning och kontroll, struktur, makt, po-
litik och motivation. En förklaring är att cheferna upplever att mycket av den kun-
skap som förmedlas har låg relevans, då de har svårt för att översätta den till sin egen 
arbetsvardag (Björkegren 1986). Det har också framförts att det primära utbytet av 
chefsutbildningar är att cheferna inser att andra chefer brottas med liknande problem 
som dem själva (Dalton 1959), att de fått med sig en vokabulär, samtidigt som de 
kan bättra på självförtroendet och nå en viss legitimitet bland företagsledare (Sturdy 
et al. 2006) samt att chefsutbildningen fungerade som en arena för identitetsarbete, 
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det vill säga i första hand gav utrymme och material för självreflektion (Andersson 
2005). Mintzberg (2004; 2005) menar till och med att chefsutbildningar mest är av 
ondo, exempelvis att deltagare i MBA-utbildningar lär sig vanföreställningar, såsom 
att chefsarbete i huvudsak handlar om beslutsfattande baserat på analys; att chefer 
utvecklar strategier för andra att exekvera; och att man efter några år på skolbänken 
skulle vara redo för en chefsposition. Chefer tycks dessutom själva göra sig lustiga över 
olika chefsutbildningar (Watson & Harris 1999).

Varför deltar då chefer i olika former av seminarier och utbildningar? Tidigare 
forskning har, enligt Long (2004), visat att organisationer investerar i chefsutbild-
ningar för att deltagarna ska tillägna sig ny kunskap och modeller med relevans för 
chefsarbetet, samt att få möjlighet att interagera med ”lärare” såväl som andra delta-
gare. Hans egen forskning pekar på att deltagarnas egna skäl är 1) personliga, till ex-
empel för att skynda på karriären, 2) organisatoriska, till exempel att deltagande ska 
vara till hjälp i arbetet med att nå uppsatta organisatoriska mål, 3) för att överordnad, 
kollegor eller vänner anser att deltagande i chefsutbildningar är viktigt, samt 4) täm-
ligen egoistiska skäl som behov av ett ”break”. 

I denna artikel bygger vi vidare på ovanstående studier. Med utgångspunkt i en 
studie av ett specifikt lärandetillfälle, i detta fall en endagskonferens för chefer på 
det vid tillfället för studien moderiktiga teman ”empowerment”, illustrerar vi hur det 
tycks äga rum påfallande lite lärande i en traditionell kognitiv och konstruktivistisk 
mening (Säljö 2000), det vill säga lärande i form av en förändrad mental förståelse 
för ett visst fenomen (i detta fall empowerment) vilken sedan ligger till grund för ett 
förändrat beteende (se även Blackler 1995; Kolb 1984; Piaget 1971; Sandberg 2000; 
Senge 1990). Den underliggande frågan är således: Varför visade cheferna ett så ringa 
intresse av att nyttja det lärandetillfälle som erbjöds för att öka sin förståelse av orga-
nisatoriska fenomen och få perspektiv på sina egna erfarenheter? 

Vår tentativa förklaring är att cheferna, mer eller mindre omedvetet engagerar sig 
i en uppvisning (och träning) i ”skicklig inkompetens” (Argyris 1986; 1990; 1999). 
Denna består av en okritisk attityd, lättvindiga lösningar och pseudokommunikation, 
vilka tillsammans utgör grogrund för kunskapsflexibilitet. Med utgångspunkt i detta 
begrepp argumenterar vi, till skillnad från Argyris, för att skicklig inkompetens inte 
enkom bör förstås som dysfunktionellt i och för organisationer. Detta kan bland an-
nat förklaras av arbetets komplexitet med ständiga intressekonflikter (Watson 2001), 
vilket medför att vad chefer beslutar, säger och gör sällan går hand i hand (Brunsson 
2003), samt att chefer ständigt har att handskas med krav på underordning och mo-
ralisk flexibilitet (Dalton 1959; Jackall 1988).

Artikeln är disponerad som följer. I nästa avsnitt behandlas hinder för lärande och 
det för denna artikel mest centrala begreppet – skicklig inkompetens. I nästföljande 
avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter och metodologiska övervägan-
den. I artikelns fjärde del illustrerar vi hur den skickliga inkompetensen kom till ut-
tryck under endagskonferensen. Artikeln avslutas med en reflektion kring hur skick-
lig inkompetens kan utgöra en viktig resurs för en chef som arbetar i en miljö där kun-
skapsflexibilitet har blivit ett krav.  



Hinder för lärande och skicklig inkompetens
Lärande kan definieras som den process som leder fram till ny kunskap (Kolb 1984) 
och har studerats både som ett individuellt och ett organisatoriskt fenomen. De do-
minerande skolbildningarna är de beteendeorienterade och de kognitivt orienterade 
perspektiven på lärande, men på senare tid har ett sociokulturellt, praktikbaserat, per-
spektiv på lärande vunnit terräng (se till exempel Lave & Wenger 1991; Säljö 2000). 
Enligt denna skola är lärande inte i första hand en fråga om att lära sig om praktiken, 
utan snarare en fråga om att bli en praktiker – lärande som ett praktiskt engagemang 
i en viss kontext. Denna syn på lärande har mycket gemensamt med socialisation;  
lärande förknippas med en rörelse mot ökad social legitimitet (medlemskap) i en viss 
social gemenskap, som till exempel en viss organisation.

Tidigare forskning har även adresserat hinder för lärande. Exempel på detta är 
ofullständiga ”lärcykler” (se ex. Kolb 1986; March & Olsen 1976); ”närsynthet” (Le-
vinthal & March 1993); svårigheter att härleda entydiga orsaker till ett visst utfall (se 
till exempel Bandura 1977; March & Olsen 1976); hämmande kultur och bristande 
ledarskap (Berthoin Antal et al 1991); att man inte alltid får uppleva konsekvenser-
na av sina handlingar (Senge 1990); brist på tillgång till lärandesituationer (Lave & 
Wenger, 1991); kognitiva begränsningar, det vill säga när individer (och organisatio-
ner) påvisar en oförmåga att ifrågasätta grundantaganden eller styrande principer och 
därmed inte förmår att uppnå ”double loop learning” (Argyris & Schön 1974) eller 
generativt lärande (Senge 2004); oförmåga till avlärande (Hedberg 1981; Nyström 
& Starbuck 1984); samt försvar av självkänsla (Brown & Starkey 2000). Litteraturen 
erbjuder helt enkelt en uppsjö av anledningar till varför individer och organisationer 
inte lär (i den utsträckning de skulle kunna).

Ett annat men tangerande spår är de studier som har redogjort för bristande eller 
utebliven progression, det vill säga situationer där ett lärande har ägt rum men att det-
ta inte nödvändigtvis har lett till något bättre. Exempelvis har Levitt & March (1988) 
skrivit om vidskepligt lärande (till exempel när man tror sig ha lärt sig något men i 
själva verket har missförstått eller dragit felaktiga slutsatser) såväl som kompetensfäl-
lor (till exempel när lärandet medför att man ”investerar fast sig” i obsolet kunskap).

En annan form av hinder för lärande är skicklig inkompetens (Argyris 1986; 1990; 
1999). Enligt Argyris är skicklig inkompetens en form av vanemässig försvarsmeka-
nism för att undvika konflikter. Samtidigt betonar han att det är frågan om ett med-
vetet och skickligt utövande. Begreppet beskrivs i termer av att chefer ofta samtalar 
med andra chefer, kollegor och medarbetare (även när de ska försöka övertyga dem 
om något) på ett sätt som skickligt undviker att mottagaren blir upprörd. De prakti-
serar en skicklighet i vad Jackall (1988) kallar språklig fingerfärdighet. Samtidigt le-
der detta beteende inte sällan till att underliggande intellektuella och emotionella pro-
blem ”sidsteppas”. Med andra ord, menar Argyris (1986; 1990; 1999), kan beteendet 
anses skickligt eftersom cheferna dels handlar i enlighet med vad de tänkt och dels gör 
det på ett skickligt sätt. Samtidigt är beteendet i grunden inkompetent då det inte tar 
fatt i underliggande problem och inte sällan leder till oönskade (sido-) effekter.
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Skicklig inkompetens innefattar att det kontraproduktiva beteendet är naturligt 
och rutinmässigt snarare än manipulativt och politiskt, det vill säga att motiven är 
rena och att var och en gör så gott den kan, i Argyris termologi. Beteendet är spontant, 
automatiskt och inte repeterat (förberett) och har sitt främsta skäl i att chefer försöker 
undvika att uppröra andra. Denna form av ”försvarsmekanism” ska dock i första hand 
förstås som ett organisatoriskt (institutionaliserat) fenomen, det vill säga att personer 
med olika personligheter tenderar att påvisa samma beteende och det kvarstår även 
om personer kommer och går (Argyris 1986: 1999).

Argyris menar att skicklig inkompetens är en form av teorier-i-handling (Argyris 
& Schön 1974), alltså teorier (mentala modeller; orientering och värderingar) som 
implicit framgår av människors handlingar. Dessa kan stämma mer eller mindre väl 
överens med de teorier som de själva säger sig vägledas av, vad Argyris & Schön (1974) 
benämner deras uttalade teorier. Teorier-i-handling kan innefatta både explicit och 
tyst kunskap (se Polyani 1966), men då många av våra handlingar innefattar en större 
mängd, komplext relaterade del-handlingar tenderar våra teorier-i-handling i huvud-
sak att baseras på tyst kunskap (Argyris 1999). 

Hur kommer man då till rätta med skicklig inkompetens? Enligt Argyris behö-
ver chefer sakta ned sina tankeprocesser och reflektera för att skapa förutsättningar 
för ”double-loop learning”, en form av lärande som inbegriper att man förändrar sina 
grundläggande antaganden. Dessutom krävs det mod att diskutera det som man upp-
lever att andra gör fel, eftersom ”this violates the undiscussability rules embedded in 
the organizational defensive routines” (Argyris 1999:142).

Är då inte skicklig inkompetens att betrakta som en icke-meningsfull självmotsä-
gelse? Argyris svar är nej då han menar att källan till de inkompetenta resultaten är 
skicklighet och att den inkompetens som är svårast att upptäcka och åtgärda är nära 
förbunden med skicklighet (Argyris 1999). Begreppet får, vill vi mena, en viss me-
ning när man försöker beskriva den kompetens som exempelvis alkoholisten påvisar 
när han eller hon på ett skickligt sätt gör det svårt för andra att upptäcka eller påvisa 
missbruket. 

Den skickliga inkompetensen är dock oftast mer omedveten, varför Argyris (1999: 
30) även använder begreppet ”skilled unawareness”. Skicklig inkompetens knyter så-
ledes an till intränad oförmåga. Med detta begrepp åsyftar Veblen (1914) att närings-
livsmänniskor, genom sin utbildning och träning i arbetet, lär sig att vanemässigt 
tänka och handla på ett sätt som enkom uppmärksammar pekuniära intressen, vilket 
medför att de blir ”blinda” för andra intressen. Burke (1954) tar avstamp i intränad 
oförmåga (för att diskutera orientering, det vill säga övergripande strukturer genom 
vilka vi betraktar och tolkar vår verklighet) och illustrerar begreppet med att kyck-
lingar, som är tränade i att komma för att äta när de hör en klocka, lider av intränad 
oförmåga när samma signal används för att kalla på dem för straff. Något förenklat 
innebär intränad oförmåga alltså att ett sätt att se också är ett sätt att inte se, varför 
begreppet inte är att jämställa med någon medveten försvarsmekanism.

Sammanfattningsvis ansluter vi oss till tidigare studier kring hinder för lärande. Vi 
gör det dock med en annan vinkel. Tidigare studier har primärt förstått olika beteen-



den som misslyckade lärandeförsök; hade det inte varit för att lärcykeln blev avbruten, 
för att människor var konflikträdda eller för att personer engagerade sig i att försvara 
sin självkänsla skulle lärande kunnat ske. Även om lärandetillfället i fokus för denna 
studie även lånar sig till sådana tolkningar vill vi snarare belysa och argumentera för 
att uppvisningen (och träningen) i skicklig inkompetens inte bara bör förstås som ett 
misslyckande. Dessa vanemässiga beteenden (inklusive sätt att uttrycka sig) är även väl 
anpassade, till vissa delar produktiva, beteenden i byråkratiska organisationer.

Teoretiska utgångspunkter och metod 
Vi är i denna text inspirerade av en socialkonstruktionistisk förståelse av den socia-
la världen. Utgångspunkten är således att världen uppstår, fortlever och återskapas 
i social interaktion, genom symbolanvändning, till exempel talat och skrivet språk. 
Språkanvändning betraktas då inte som en entydig avbildning av en utomspråklig 
verklighet, utan som den sociala praktik i och genom vilken denna verklighet ska-
pas och återskapas. I vardagliga interaktioner skapas och återskapas alltså ett slags 
common sense-kunskap om hur världen ska förstås och tilldelas mening (Boden 
1990; 1994; Potter & Wetherell 1987). Vardagssituationer blir då viktiga arenor för 
(re)produktion av sociala världar. Genom att studera sådana kan samhället studeras 
när och där det produceras (Boden 1990). Mikro- och vardagssituationer kan då ses 
som ”a priviliged domain of everyday existence” (Atkinson 1988: 452). 

Mer specifikt är artikeln inspirerad av idén om ”situationellt fokus” (Alvesson och 
Deetz 2000), vilket innebär att vi tillmäter en i tid och rum avgränsad social händelse 
stor betydelse samt utsätter denna för relativt intensiva tolkningsansträngningar. Att 
fokusera avgränsade situationer innebär att:

 
A particular situation – a meeting, a job interview, a spontaneous encounter, an event, 
a decision process, a problem or a task delimited in time and space – rather than sta-
ble behaviour patterns, attitudes or traits is the focus of the study. (Alvesson & Deetz, 
2000: 201)

Koncentrerade och avgränsade situationer av denna typ, till exempel informations-
möten (Alvesson 1996), företagsmiddagar (Rosen 1988), julfester (Rosen, 1985) och 
planeringsmöten (Kärreman & Alvesson 2001), kan utgöra speciellt signifikanta och 
symboliskt laddade sociala situationer. 

Den i tid och rum avgränsade situation som artikeln utgår från är en endagskon-
ferens där en konsultfirma har bjudit in befintliga och potentiella kunder för att mö-
tas och lära sig mer om fenomenet empowerment. Konferensen sammanförde 28 per-
soner; 18 chefer, sju från konsultfirman och tre från universitetet (författarna samt 
en kollega). Av de åtta kvinnorna arbetade huvuddelen på konsultfirman. Cheferna  
representerade flera namnkunniga svenska företag, bland annat från bil-, förpack-
nings-, skogs-, flyg- och livsmedelsbranschen men även chefer från sjukvården.

Chefskonferensen hade benämnts ”Empowerment fullt ut – vilka blir konsekven-
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serna?”. Empowerment innebär inom företagsvärlden att omfördela ansvar såväl som 
handlingsfrihet från ledningsnivå till enskilda avdelningar, team eller individer inom 
organisationen. Vi blev inbjudna till konferensen och såg detta som ett intressant till-
fälle för datainsamling. Troligen var vi inbjuda för att öka attraktionskraften/legiti-
miteten och tanken var inte att vi skulle spela någon särskilt framträdande roll i stil 
med att hålla något föredrag eller prestera längre kommentarer. Vår roll på konferen-
sen var som deltagande observatörer, det vill säga vi deltog aktivt i diskussionerna och 
övningarna och bidrog båda med observationer, nedteckningar och hågkomster från 
dagen i syfte att åstadkomma en rik beskrivning av konferensen. 

Konsultfirman i fråga, som också betalade för arrangemanget, erbjöd bland annat 
utbildningar om kundorienterade affärsprocesser, ledarskap, lärande organisationer, 
personlig effektivitet, projektledning, coaching, teambuilding och kreativitet. Vi kan 
alltså förutsätta att representanterna för konsultfirman hade en underliggande agenda 
för dagen som handlade om att marknadsföra sig själva, sina konsulttjänster och sina 
kurser. Endagskonferensen är således inte att betrakta som en urtypisk lärandesitua-
tion. Den var gratis vilket möjligen kan skapa en annorlunda utbytesdynamik än vad 
som vore fallet för en avgiftsbelagd kurs. Att var fjärde närvarande kom från kon-
sultfirman och att de lite då och då smög in motiv för att gå firmans kurser skapade 
troligen vissa hinder för lärande. Sin atypiskhet till trots – eller möjligen på grund av 
just denna – menar vi att denna endagskonferens både kan ses som ett tillfälle där det 
fanns potential till lärande för de deltagande och ett tillfälle som kunde erbjuda in-
tressanta insikter i hur chefers lärande kan te sig. Man bör dock av ovan nämnda skäl 
undvika att betrakta detta material som representativt för chefers lärande i allmänhet 
eller för den delen chefsutbildningar i allmänhet. Chefers lärandeprocesser överskri-
der exempelvis rimligen den specifika situation vi har valt att fokusera (se till exempel 
Wenglén 2005). Detta innebär emellertid inte att vi inte kan lära oss någonting alls 
om chefers lärande genom att begränsa vårt empiriska nedslag till en endagskonfe-
rens. Dock bör vi vara återhållsamma med våra generaliseringsanspråk och öppna för 
avvikelser och variationer i andra typer av situationer. Våra generaliseringsanspråk i 
denna studie är således låga och fler studier behövs för att kunna formulera en något 
mer allmänt hållen teori om denna typ av lärandetillfällen.

Det är viktigt att poängtera att beskrivningar av situationer aldrig är förutsätt-
ningslösa eller neutrala. Författarnas förförståelse och konventioner kring hur man 
producerar sådana här texter inom organisationsstudier och samhällsvetenskap sätter 
sin prägel på denna text. Författarskap – även inom vetenskapen – handlar om repre-
sentation snarare än avbildning (Bourdieu 1996; Denzin 2000; Watson 2000). En 
viss selektivitet i vad som har inkluderats (och exkluderats) och användandet av ett 
visst språkbruk (och inte ett annat) är ofrånkomliga inslag i allt skrivande. 

Vid tidpunkten för vår observation var vi mer eller mindre öppna inför vad vi skul-
le kunna få uppleva på konferensen. Annorlunda uttryckt visste vi inte när vi anlände 
till konferensen vad vi skulle använda observationen till. Den var inte en del av ett på 
förhand definierat och formulerat projekt. Samtidigt var vi utrustade med (eller fär-
gade av) både metateoretiskt och teoretiskt bagage i termer av socialkonstruktionism, 



diskursanalys, kulturteori, men även av en gnagande skepsis till en del moderiktiga 
fenomen som kunskapssamhället, kunskapsintensiva företag och kunskapsindustrin. 
Denna skepsis innebar givetvis en begränsning av vår öppenhet men kanske även en 
förutsättning för att kunna observera hur klargörandeprocesserna lyste med sin från-
varo. Annorlunda uttryckt: för att observera frånvaron av (kognitivt) lärande krävs 
dels en förväntad närvaro av (kognitivt) lärande, dels tillräcklig skepsis för att se och 
höra frånvaron av detta lärande. Risken kan annars vara att frånvaro omtolkas till tyst 
eller implicit närvaro. 

Vi finner det även viktigt att här nämna att det faktum, att vi i denna artikel be-
skriver vårt projekt som en illustration av skicklig inkompetens, inte innebär att det-
ta var den ursprungliga utgångspunkten för vår observation av konferensen. Det kan 
här vara betydelsefullt att skilja mellan å ena sidan empiriskt fältarbete och analys, å 
andra sidan den i artikelform slutliga representationen av empiri och analys. Obser-
vationen av konferensen genererade flera teman varav frånvaron av kognitivt lärande 
var ett. Artikeln är således ett konstruerat argument baserat på ett (av flera) empiris-
ka fynd, som sedan tolkades som en närvaro av skicklig inkompetens (se till exempel 
Rosen 1991).

Låt oss nu förflytta oss till en frostig januaridag för några år sedan och den förestå-
ende chefskonferensen. Denna ägde rum på ett slott, vackert beläget vid en sjö, som 
tillsammans skapade en smått högtidlig inramning. Konferensen började vid niotiden 
och pågick hela dagen. Efter en inledning av konsultfirman bestod programmet av al-
lehanda övningar i både stor- och smågrupp.

Träning och uppvisning i skicklig inkompetens
Vi låter tre teman strukturera våra tolkningar av hur skicklig inkompetens kom till 
uttryck under konferensen: (i) en okritisk och tillmötesgående attityd, (ii) lättvindiga 
lösningar samt (iii) utövande av pseudokommunikation. Dessa kom att bygga upp en 
bild eller föreställning av kunskap eller kompetens som helt eller delvis skilde sig från 
de explicita anspråk som konferensarrangörerna hade deklarerat (att lära sig mer om 
det specifika fenomenet empowerment).

en okritisk och tillmötesgående attityd
Under dagen reproducerades en föreställning om bejakande och tillmötesgående. Ne-
gativ kritik och ifrågasättande skulle enligt seminarieledarna undvikas. Attityden 
skulle vara ”ja, och…” snarare än ”nej, men…”. Redan från början slog en medarbe-
tare i konsultfirman, Beatrice, an en ton av optimism och dialog:

Idag ska det alltså handla om empowerment, det här konstiga ordet som vi inte riktigt 
vet vad det betyder men som vi känner är så viktigt… Kanske beror det på att vi inte 
träffats tidigare… Kanske kommer det att bli löst här idag? För att få reda på detta har 
vi bjudit in en stormnavigatör, Malin, som ska röra om lite för oss. Hur det kommer 
att bli vet vi inte, men det ska bli spännande. 
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Tanken var således att personliga möten mellan chefer, konsulter och forskare kan 
skapa nya och fruktbara insikter kring gemensamma intressen. Samtidigt fanns en 
tanke om att en sådan process behöver ledas av en för ändamålet specialutbildad ex-
pert, exempelvis av en så kallad stormnavigatör, som väl på scen sa: 

Ok, jag heter Malin och är stormnavigatör. Skolan är en ledarskapsskola kan man 
säga som fokuserar på kreativitet och inspiration… Jag är generalist, jag kan mycket 
och är expert på främst processledning i grupper med fokus på kreativitet och föränd-
ringsprocesser… För mig är kreativitet väldigt viktigt. Den behövs för förändring och 
utveckling… Vi är alla kreativa och kreativitet föder liv. Titta ut! Därute finns krea-
tivitet och innovation hela tiden… Det finns några principer jag har. För det första: 
delaktighet och ägarskap motiverar människan. Två: kreativitet finns hos alla, inom 
oss, och den kan tränas upp… Man ska möta människor där de är. Mötet mellan män-
niskor är, tror jag, fruktbart… (Det är viktigt) att vi skapar en prestigelös och trygg 
stämning. Det är nämligen vetenskapligt bevisat att hjärnan inte kan tänka kritiskt 
och kreativt på samma gång. Ni är här för att ni är de ni är och resultatet idag beror 
på en enda sak. Oss!

Därefter ”värmdes” vi upp och ”tränades” i ”kreativitet”. Vi ombads att säga det första 
vi kom att tänka på när vi hörde ordet ”tankesmedja”. ”Förändring” sa någon. Malin 
pekade på en annan man. ”Yes”, utropade han. Associationskedjan fortsatte: ”Hol-
land”, ”genuint”, ”ost”, ”tyst”, ”ljudligt”, ”sång”. När någon i gruppen tvekade och 
tänkte efter istället för att svara direkt hoppade Malin snabbt vidare till nästa person 
och sa ”För långsamt”. Efter en stund gjordes samma övning om utifrån ordet ”smed-
ja”. Till slut avbröt Malin. ”Ja, det här var då en liten lek för att våga kasta loss. Man 
ska inte behöva tänka. Ibland kan det vara bra att inte ha ett mål. Ramarna hjälper och 
begränsar en.” Därefter följde ytterligare två liknande ”kreativitetsövningar”. 

Under ovanstående episod varierade entusiasmen bland deltagarna men alla deltog 
lydigt. Malin inte bara förmedlade spelreglerna för hur den sociala interaktionen un-
der dagen skulle gå till utan la sig också vinn vid att träna in beteendet. Här gällde 
det att mötas och att vara spontan. Kritik som en motpol till kreativitet framställdes 
som ”vetenskapligt bevisat” och att kritik inte skulle uttryckas följdes också upp vid 
ett flertal tillfällen under mötet. Hon bröt vid ett flertal tillfällen in i gruppdiskus-
sionerna och sa ”Nej, nej. Tänk på ja-och-attityden. Ingen negativ kritik” (vilket kan 
ses som en kritik i sig).

Efter en kort paus var det dags för uppgiften. Malin bad oss att sätta oss bekvämt 
och blunda. Hon började sedan läsa: 

Året är 2010 och det är i Blå hallen. Stämningen är väldigt högtidlig och ni vet att det 
ska delas ut ett stort pris för årets ”ledarskap i organisationer med självgående indivi-
der”. Konferencieren ska presentera vinnaren och när applåderna bryter ut inser du att 
det var ditt namn som lästes upp. Som i trans går du upp på scenen och tar emot priset 
från konferencieren som kysser dig på kinden. Nu ska du hålla tal och alla undrar hur 



du gjorde, hur du lyckades med bedriften på bara fem år.
 

Vi fick därefter i uppgift att inom grupperna diskutera oss fram till en förklaring till 
bedriften utifrån specifika teman: ”leva med förändringar”, ”vision”, ”få och träna 
självgående individer”, ”lönsamhet” och ”hantera makt och kontrollbehov”.

Intressant nog accepterade cheferna även uppgiften utan några invändningar. De 
ställde inte några frågor för att förtydliga den smått illusoriska uppgiften som skul-
le ligga till grund för ett eventuellt lärande under dagen. Detta är till vissa delar an-
märkningsvärt då uppgiften saknar ett problem. Vi förväntades diskutera, utifrån 
vissa givna teman, hur vi hade lyckats skapa (och leda) en organisation med ”självgå-
ende individer”. Något skäl till varför just denna typ av ledningsstruktur skulle vara 
önskvärd framfördes inte. Det ställdes inte heller några frågor kring varför de teman 
som valts ut är speciellt lämpliga att diskutera i anknytning till ”ledarskap i organi-
sationer med självgående individer”. Vidare fördes inte något inledande resonemang, 
från någon part, om i vilka kontexter som en dylik organisation skulle vara lämplig. 
Det tycktes snarast som om en lösning skulle produceras (för vilken var och en sedan 
kunde söka ett problem).

Sammanfattningsvis kännetecknades den inledande delen (men också senare del) 
av dagen av en okritisk och tillmötesgående attityd bland deltagande chefer. Möjli-
gen berodde denna delvis på den exklusiva inramningen. Om man inbjuds till nå-
got fint är man vanligen artig och mer benägen att vara responsiv till vad som ska 
ske. Vi vill dock mena att denna artighet också har kopplingar till ett vanemässigt 
konfliktundvikande beteende, själva grunden till skicklig inkompetens enligt Argyris 
(1986; 1990; 1999), där man undviker klargörandeprocesser genom att på olika sätt 
marginalisera ifrågasättandet.

lättvindiga lösningar
En andra delkomponent i den skickliga inkompetens som kom till uttryck är den 
mängd lättvindiga lösningar som producerades. Ett exempel från gruppdiskussioner-
na är när Hasse, som representerar konsultfirman och som verkade vara intresserad av 
att sälja kurser i mental träning, gav uttryck för följande:

Omvärlden är föränderlig och vi utsätts hela tiden för motstridiga krav. Det är bara 
att vänja sig vid det och lära sig hantera det. Därför kan mental träning vara bra… 90 
procent mental träning och 10 procent jobb så blir det bra… Alla idrottsmän behöver 
mental träning… Kommer ni ihåg Bannister, löparen på den engelska milen? Han var 
den första att komma under den magiska gränsen. Alla trodde att denna gräns var den 
mänskliga gränsen, men inom fem veckor efter Bannisters rekord hade 50 löpare kom-
mit under gränsen. Bannister hade gjort det möjligt att tänka på ett nytt sätt, en ny vi-
sion. 

Hasses påstående tog alltså avstamp i motstridiga krav och ständiga förändringar för 
att på något lite grumligt sätt övergå till betydelsen av mental träning och implicit be-
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tydelsen av att ”tänka bort” gränser. Utsagan ledde till en hel del nickande och bifall 
men också apati från andra.

De lättvindiga lösningarna blev kanske än mer påtagliga under några av dagens 
gruppresentationer. Exempelvis poängterade den grupp som hade diskuterat ”hur leva 
med förändringar” först vikten av trygghet för att kunna hantera ständiga förändring-
ar i omvärlden. Sedan föreslog de vad de kallade ”80/20”, vilket åsyftar idén att inte 
låta chefer (och medarbetare) arbeta mer än 80 procent av arbetsveckan i en organi-
sation. Resterande 20 procent skulle spenderas i en helt annan typ av verksamhet, ex-
empelvis samhällstjänst. Detta mottogs med förtjusning bland delar av publiken som 
applåderade entusiastiskt. ”Vad duktiga ni var”, utropade dessutom en representant 
från Konsultfirman.

En annan grupp, som hade ”hur få och träna självgående individer” som huvudte-
ma, talade i huvudsak om ”individuell mognad” och om att ”införa ett människokör-
kort.” Vad som menades med detta framkom inte. Den grupp som diskuterade ”hur 
hantera makt- och kontrollbehov”, nämnde ”enighet kring vision och mål”, ”ny led-
ning”, ”mänsklig mognad” (man förtydligar: ”känner man sig själv förstår man an-
dra”), ”trygghet”, ”mental träning”, ”ta vara på 55+”, ”commitment nedåt och föränd-
ring uppåt”, ”tvärfunktionella team”, ”ny kultur (karaktäriserad av öppenhet, tillit, 
egenansvar, informationsflöde) som ska in i affärsplanen”, samt slutligen ”aktivt få in 
nya impulser”. Det föreslogs alltså en mängd åtgärder. Hur de olika förslagen hängde 
samman lämnades utan förklaring. Vissa förslag framstår som tveksamma, såsom hur 
makt- och kontrollbehov skulle kunna hanteras genom att ta vara på personer äldre 
än 55 år. Vissa förslag verkar något förenklade så som att en ny ledning bör tillsättas 
(deras argument var att om det finns dylika problem bör ledningen bytas ut).

En grupp framstod som mer konventionell i sina lösningar. Kanske berodde det på 
att de hade diskuterat ett ämne som de troligtvis var tämligen familjära med, näm-
ligen ”lönsamhet”. De betonade vikten av att göra en distinktion mellan ”inre” och 
”yttre” lönsamhet, där den yttre motsvarar traditionella mått och den inre mått på 
medarbetarnas ”entreprenörsanda”, ”motivation”, ”lust” och ”kompetens” samt deras 
vilja att engagera sig i ”ständiga förbättringar”. De konkluderade med att slå fast att 
dessa båda formerna av lönsamhet bör mätas och kontrolleras. Här tycktes någon eller 
några vara väl förtrogna med en för tidpunkten populär styrmodell; det balanserade 
styrkortet utvecklat av Kaplan & Norton (1992).

Sammanfattningsvis kan förslagen till lösningar delvis liknas vid en osamman-
hängande hagelskur av åtgärder. Möjligen är det vad man kan förvänta sig när man 
bannlyser ifrågasättandet såväl som vad man vill åstadkomma i övningar av denna 
karaktär. Samtidigt är det anmärkningsvärt, menar vi, att så många aktivt deltog i 
att ge och ta lättvindiga lösningarna (det oklara). Detta menar vi bör förstås som en 
form av intränad oförmåga (Veblen 1914; Burke 1954). Cheferna är sannolikt så vana 
vid ”brainstorming-liknande” diskussioner att de inte opponerar sig mot, eller kanske 
inte ens reagerar på, bristen på realism, tydlighet och hur det ena föreslaget hänger 
samman med det andra. 



Pseudokommunikation
Ett tredje del i den skickliga inkompetens som kom till uttryck under dagen var att 
de närvarande ofta tycktes tala förbi varandra. Det framstod som om det pågick di-
aloger och diskussioner men det intryck som vuxit fram i takt med att vi har tolkat 
materialet är att det snarare pågick ett slags pseudokommunikation. Under mötet 
nämndes till exempel en mängd ledningsbegrepp, utan något egentligt förtydligande 
av vad man menade med begreppen. Enskilda uttalanden byggde sällan på varandra 
utan verkade formuleras parallellt, mer eller mindre oavhängigt av varandra. Det vi 
här benämner pseudokommunikation kom således till uttryck på två sätt. För det för-
sta diskuterades för dagen relevanta management-begrepp på ett vis som tillät otyd-
lighet och brist på precision. På detta vis möjliggjordes en diskussion där deltagarnas 
ståndpunkter aldrig bröts. Det som på ytan antog formen av kommunikation saknade 
en av kommunikationens väsentliga egenskaper: responsivitet och dialog. För det an-
dra innebar bristen på responser, diskussionens parallellitet, att erfarenhetsutbyte var 
ringa. Det som till formen kanske liknade kommunikation bör således här betraktas 
som en pseudovariant.   

Vi har här valt att illustrera pseudokommunikationen via ett utdrag från de avslu-
tande konklusionerna, dels för att syftet med denna del var att sy ihop säcken snarare 
än att ”brainstorma”, dels för att vi forskare nu kände oss fria att inte längre följa ja-
och-regeln utan bidrog med några avvikande inlägg. Ytterligare ett skäl är att dessa 
inlägg, som vi ser det, ledde till att pseudokommunikationen temporärt reducerades.

Malin ber oss att än en gång formera oss i en stor ring. Alla utom hon sätter sig ned. 
”Vad är då trygghet? Det tycker jag är en intressant fråga”, inleder hon med koppling 
till vad som framkommit under gruppresentationerna. Frågan leder till en rad inlägg 
från olika personer: ”Att kunna påverka”, ”Att ha ett jobb över huvud taget”, ”Men det 
handlar även om tillit till dem man jobbar med”, samt ”även tillit till ledningen”. En 
av oss (forskare) tar till orda och säger att trygghet i en organisation är en utopi och att 
”det finns inga trygga chefer” (mot den outsagda bakgrunden att de flesta upplever sig 
arbeta i ett socialt korsdrag). Inlägget bemöts först inte, men några inlägg senare tar en 
högre personalchef upp tråden: ”Är det egentligen möjligt att uppnå trygghet? Är det 
inte att ställa lite väl höga krav på organisationen?”
 Ämnet tycks engagera många och flera personer börjar nu tala i mun på varandra, 
varpå Malin höjer rösten och söker styra upp diskussionen genom att introducera ett 
nytt tema. ”Coaching då, är det bra?” Det är bra, intygas det från flera håll varpå vår 
kollega frågar: ”Vad menar ni med coaching?” ”Att hjälpa någon att ställa de frågor 
man behöver ställa för att komma vidare, att handleda personen in i tryggheten”, fö-
reslår en man i ringen (tillika VD för konsultföretaget). Han framhåller också att det 
handlar om att hjälpa någon med problem, problem som är svåra att förstå och att 
hantera känslomässigt; att underlätta och att komma vidare. ”Det handlar alltså om 
ett slags emotionell och kognitiv handledning?”, undrar vår kollega. En kvinna tar då 
ordet och säger att för henne handlar coaching om att sätta mål i diskussioner med 
underlydande, mål ifråga om vad som skall uppnås. Vår kollega säger att coaching då 
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tycks närmast handla om ”arbetsplanering i samråd”. 
 Malin formulerar då en ny fråga. ”En fråga man kan ställa sig tycker jag är: vad är 
egentligen en bra ledare?”. Frågan leder till följande kommentarer: ”Det viktigaste är 
att vara en mogen och vuxen människa”, ”Att förstå människor. Det är vad det hand-
lar om. Man behöver inte kunna så många saker. Det viktigaste är att vara mänsklig, 
lyhörd och kunna se emotionellt hur människor mår”, samt ”egentligen kan man vara 
hur som helst. Det är en tydlig personlighet som är viktig”. ”Ingen tvetydighet?”, skju-
ter Malin in. ”Nej, klarhet”, svarar den som sist hade ordet. En man tar sedan ordet. 
”Vad som krävs är en oerhört stor självkännedom och att vara ödmjuk inför detta. Det 
gäller också att vara nyfiken på människor. Att ha ett patos för detta.”
 Malin ber oss sedan att i plenum redogöra för vilka förväntningar vi hade haft med 
dagen och huruvida dessa hade infriats. De flesta uttrycker en tillfredställelse med da-
gen, men att man inte har lärt sig något man inte kände till sedan tidigare. En person 
säger till exempel: ”Mina förväntningar inför idag var att få lite nya insikter. Men de 
infriades väl inte. Det var inte särskilt mycket nytt som diskuterades här idag”. En an-
nan chef är något mer positiv och lyfter fram att nya frågor hade vuxit fram under da-
gen: ”Mina förväntningar på dagen var att få svar på alla mina frågor. De har inte in-
friats tyvärr. Däremot har jag fått många fler frågor att ta hem och fundera på”. Några 
andra inlägg fångar dock vår uppmärksamhet, bland annat: ”Jag har lärt mig att vara 
lite mer noggrann med de begrepp jag använder mig av” och ”jag har börjat fundera 
kring om allt gott går hand i hand”. 

I detta utdrag från dagens avslutande konklusioner kan man notera hur alla mer eller 
mindre håller sig till ämnena, det vill säga trygghet, coaching och ledarskap. Man kan 
också notera hur ett kritiskt inlägg såväl som önskemål om klargörande mottas förhål-
landevis väl. Det är dock fortfarande svårt att utröna hur de olika påståendena hänger 
samman, inte minst när ledarskap är på tal. De flesta är slarviga med att underbygga 
sina argument, inklusive vi själva. I princip skapas föga utrymme för att undvika re-
produktion av skicklig inkompetens. För detta krävs enligt Argyris (1999), och som vi 
tidigare nämnt, att man skapar utrymme för ”double-loop learning” genom att sakta 
ned tankeprocesserna (reflektion) samt genom mod att ifrågasätta andra.

Anmärkningsvärt är dock, menar vi, de två sista utsagorna om betydelsen av att 
vara noggrann med begreppen respektive inte ta för givet att ”allt gott går hand i 
hand”. Dessa båda lärandeutsagor har sitt ursprung från kommentarer av vår kollega 
och indikerar hur tillsynes enkla och självklara frågor och kommentarer upplevs som 
tankeväckande. Dessutom kan Malins inlägg om ”ingen tvetydighet då?” också här-
ledas till en ifrågasättande kommentar från vår kollega, som just byggdes kring be-
greppet tvetydighet. En i våra ögon rimlig tolkning av detta är att vår kollega avvek 
från de regler som hade satts upp för diskussionen tidigare under dagen, men också 
mot de outsagda regler som Argyris (1999) menar finns inbäddade i organisatoriska 
försvarsmekanismer och som cheferna troligtvis var väl förtrogna med.

Vi kan alltså se hur den okritiska attityden, lättvindiga lösningar och pseudokom-
munikation hänger samman och understödjer varandra. Mot denna bakgrund är det 



kanske inte anmärkningsvärt att utbytet av mötet inte fullt ut levde upp till det offi-
ciella syftet – att mötet mellan de deltagande skulle medföra en fördjupad förståelse 
av empowerment. Men vi kan också se, vilket även Argyris (1999) visar, hur tämligen 
små medel kan reducera reproduktionen av skicklig inkompetens.

Vad kan vi nu lära oss av ovanstående? Varför agerade cheferna på detta vis? Vad 
talar för att lära sig ett sådant (skickligt inkompetent) beteende?

Diskussion: Behovet av kunskapsflexibilitet
Ett bestående intryck från vår sida är, som tidigare nämnts, att utbytet i termer av 
en fördjupad förståelse för temat för dagen var tämligen begränsat. Det finns en rad 
möjliga förklaringar till detta. En är att samtliga deltagare även hade andra intressen 
på sin agenda som kanske prioriterades eller avledde uppmärksamheten. Konsulterna 
ville ge ett gott intryck, både inför varandra och sin VD och inför de potentiella kun-
derna. De deltagande cheferna kanske främst var där för att skapa sig ett beslutsun-
derlag kring huruvida de skulle anlita firman eller ej. Där fanns troligen även andra 
mer vardagliga intressen så som att få komma iväg från arbetet en dag, en möjlighet 
att lära känna andra personer i liknande ställning, och så vidare. Själva var vi ju där 
primärt för att samla data, sekundärt för att knyta kontakter. Ovanstående utesluter 
dock inte ett intresse av att även fördjupa sig kring dagens tema. Vi finner det således 
troligt att samtliga närvarande, i varierande utsträckning, hade ett intresse i att skapa 
sig en fördjupad förståelse av empowerment. Dessutom borde temat för dagen kunna 
stimulera till intressanta erfarenhetsutbyten, men få exempel hämtades från deltagar-
nas vardag.

Vi menar att det ringa kognitiva lärandet beror på att deltagarna mer eller mindre 
omedvetet uppvisade en intränad skicklig inkompetens. Kriterierna (se Argyris 1999) 
är uppfyllda; det fanns både en avsikt (den explicita utgångspunkten för konferensda-
gen var att vi skulle lära oss något om empowerment) och ett oavsiktligt resultat. Vad 
gäller det tredje kriteriet – att beteendet är återkommande – vill vi mena att beteendet 
var återkommande i de olika grupperna. Beaktar man dessutom tidigare studier av 
chefsutbildningar, såväl som Argyris (1999) generaliseringsanspråk, finns det skäl att 
misstänka att outnyttjande av lärandetillfälle, i termer av att man endast i ringa om-
fattning engagerar sig i fokuserade klargörandeprocesser (kognitivt lärande), är van-
ligt förekommande bland chefer.

Visserligen bör vi vara försiktiga med att överföra våra akademiska intressen på 
chefer. Bara för att vi intresserar oss för och ställer krav på begreppsreda och stringen-
ta klargörandeprocesser behöver inte detta nödvändigtvis vara lika viktigt för chefer. 
Vidare bör vi beakta att den okritiska hållningen fick stöd av att dagens spelregler, där 
en tämligen snäv föreställning om kreativitet konstruerades som exkluderade kritiskt 
tänkande. Det är kanske inte heller rimligt att förvänta sig att de deltagande chefer-
na skulle presentera annat än tämligen lättvindiga (ofärdiga) lösningar; det saknades 
kanske både tid och motivation för det. Förutsättningarna för att det skulle växa fram 
genomtänkta lösningar underlättades inte heller av att diskussionerna hoppade från 
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ämne till ämne. Sällan saktade dialogen och tankeprocesserna ned och gav möjlighet 
till reflektion. Att antaganden och konsekvenser av de resonemang som fördes sällan 
begrundandes kanske dock inte ska beskyllas de deltagande cheferna. Troligen bör 
seminarieledaren ta en del av skulden för pseudokommunikationen. Samtidigt vill 
vi mena att den okritiska hållningen, de lättvindiga lösningarna och pseudokommu-
nikationen också kan härledas till och är centrala delar i chefernas skickliga inkom-
petens. Notera dock att vi här talar om en teorier-i-handling, alltså vad som implicit 
framgår av chefernas handlingar i ett visst sammanhang, och inte vad de skulle fram-
föra i ett sammanhang där de känner att de kan vara mer frispråkiga eller där de får 
mer tid och hjälp till reflektion (jfr. Argyris 1999). 

Till skillnad från Argyris (1999) är emellertid vårt förslag att detta beteende inte 
enkom bör förstås som inkompetent, utan innefattar även en funktion för chefer i da-
gens (i brist på en bättre beteckning) postindustriella samhälle. Detta är i flera avseen-
den ett paradoxalt samhälle. Samtidigt som lyxkonsumtion och julhandel slår nya re-
kord år efter år, domineras produktionsapparaten av symbol- och tjänsteproduktion. 
Stora delar av den materiella produktionen är utkontrakterad till låglöneländer med-
an i-länder ägnar sig åt kunskap, idéer, varumärkesbyggande och symboliska värden 
(se till exempel Baudrillard 1988). Det är också ett samhälle där kraven på flexibilitet 
och på att vara snabbfotad har blivit mer markanta. Detta är en samhällsutveckling 
som har beskrivits av flera forskare (Alvesson 2006; Baudrillard 1988; Jackall 1988; 
Sennett 2000). Vi ansluter oss till denna samhällsdiagnos av västvärlden och menar 
att lärandetillfället i fokus säger något signifikant om den roll chefer spelar i den sam-
tida versionen av det kapitalistiska samhället.

Med andra ord reproduceras under dagen en mer allmän chefskompetens som kan-
ske är nog så viktig som fördjupade insikter i empowerment. Att vara bejakande, gli-
dande och vag beträffande konklusioner är kompetenser som dagens chefer i vissa 
situationer har stor nytta av. Alvesson (2006) beskriver hur modernt arbetsliv, inte 
minst för chefer, kännetecknas av en brist på substans och en betoning på symbolisk 
legitimitet. Att styra intryck (impression management) snarare än att leverera konkre-
ta resultat (i termer av ”nytta”, ”produktion”, ”effektivitet” etc.), har blivit en viktig 
kompetens för att klara sig i arbetet (somliga skulle kanske till och med kalla det för 
”social kompetens”). Denna trend kommer enligt Alvesson till uttryck i:

…ett ökat intresse för att förmedla bilder och föreställningar som ger ett sken av något 
positivt; framsteg, politiskt rätta värderingar, allmän rationalitet och anpassningsför-
måga. Viktigt är att göra något så att det hela ser bra ut. Dessa bilder är frikopplade, 
alternativt löst kopplade, till vad som egentligen pågår på ett mer substantiellt plan. 
(Alvesson 2006: 29)

Denna trend innefattar en förmåga att känna av och på ett ytligt och retoriskt plan 
anpassa sig till moden av olika slag, till exempel beträffande organiseringsprinciper 
och ledningsidéer – som exempelvis ”empowerment” – (Alvesson 2006: 141 ff.). Fö-
retagsledning handlar således till stor del om att signalera tillhörighet med för tiden 



populära diskurser och slogans, exempelvis mångfald, jämställdhet och företagsetik 
(Ibid: 148 ff.). Detta är en aspekt av vad vi här benämner kunskapsflexibilitet. 

I en affärsvärld där moden skiftar snabbt och kraven på flexibilitet och lyhördhet 
anses vara stora (Sennett 2000), kan alltså djuprotade och välgrundade insikter i själ-
va verket visa sig vara det ok som bromsar chefen i sitt arbete. Att odla en djupare för-
ståelse för ett fenomen och ägna sig åt en självkritisk granskning av grundvalarna och 
argumenten för sina ståndpunkter innebär inte bara en fördjupad insikt utan kan även 
– om ens föreställningar överlever en sådan prövning – resultera i en starkare person-
lig förankring av denna kunskap. Kunskapen och argumenten blir därmed väsentliga 
byggstenar av ”personen” (Nussbaum 1997: 29). För att kunna anpassa sig till krav 
från överordnade och kunder samt vara kapabel att navigera förhållandevis smidigt på 
en symbolisk marknad av modebegrepp är en frikoppling från denna typ av insikter 
möjligen en förutsättning. Tvivel och grubblerier, likaså kritik och negativa attityder, 
bromsar framfarten och möjligheterna att hålla sig ajour. På liknande sätt som det 
kan vara viktigt för ett modelejon att, för att inte fastna i kölvattnet, inte fästa sig vid 
en viss stil eller färg, så blir en viktig chefskompetens här att vara kunskapsflexibel, 
det vill säga att inte vara alltför djupt personligt förankrad i en viss kunskapssyn eller 
för den delen uppslukad av tvivel, utan snarare vara lyhörd för växlingar i idéklima-
tet inom managementdiskursen. En liknande situation beskrivs väl av Jackall (1988) 
där en alltför stark förankring i moraliska principer motverkar de krav på flexibilitet 
som ställs på chefer. Vi menar att vår observation antyder att en sådan flexibilitet inte 
bara handlar om moraliska utgångspunkter utan även om ”kunskap”. Frånvaron av 
en fördjupad förståelse av olika organisatoriska fenomen, och närvaron av kunskaps-
flexibilitet, kan därmed ses som en viktig byggsten i många chefers teorier-i-handling. 
Denna kunskapsflexibilitet kan ha inslag av intränad oförmåga; arbetslivserfarenhe-
terna har omedvetet medfört att många chefer marginaliserar betydelsen av kritiskt 
tänkande och noggrannhet i begreppsanvändningen. Vissa chefer har dock lärt sig 
den hårda vägen vad en kritisk attityd och en icke-flexibel moralisk (och kunskaps-
mässig) hållning kan få för konsekvenser i byråkratiska organisationer (se ex. Jackall 
1988). Många chefer är på så vis instrumentellt skickligt inkompetenta, delvis i syfte 
att försvara sig (jfr, Argyris 1986; 1990; 1999), men också för att anpassa sig till beho-
vet av en pragmatisk, synnerligen situationsanpassad, hållning för att få ”jobbet gjort” 
(Dalton 1959; Jackall 1988; Watson 2001).

Avslutande reflektioner: Den skickligt inkompetente chefen som  
den skicklige chefen?
Denna artikel tog sin utgångspunkt i frågan varför de deltagande cheferna vid ett 
tillsynes väl förspänt lärandetillfälle gjorde så få och tveksamma försök till lärande 
i termer av att involvera sig i klargörande och meningsskapande dialoger. Vår tenta-
tiva förklaring är att detta beror på att de, mer eller mindre omedvetet, uppvisade en 
skicklig inkompetens. Vi har argumenterat för att denna bygger på en okritisk attityd, 
lättvändiga lösningar och pseudokommunikation, vilka tillsammans lägger grunden 
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till en kunskapsflexibilitet. Den skickliga inkompetensen har inslag av och är delvis 
baserad på en intränad, i huvudsak omedveten, oförmåga (Burke 1935; Veblen 1914), 
alltså någon form av kulturell blindhet. Den har också inslag av och är delvis baserad 
på någon form av självförsvar (Brown & Starkey 2000; Argyris 1986; 1990; 1999). 
Den är att jämställa med teorier-i-handling (Argyris & Schön 1974) och är i huvud-
sak en tyst kunskap (Polanyi 1966). De chefer som praktiserar denna kunskapsflexi-
bilitet behöver således varken kunna redogöra för eller vara speciellt medvetna om att 
de i praktiken tycks handla i enlighet med den.

Begreppsmässigt har Argyris (1999) argumenterat för att skicklig inkompetens är 
ödesdigert för organisationer:

When organizational worlds become dominated by (skilled incompetence, förf. anm.), 
human beings become cynical about changing the self-fuelling counterproductive pro-
cess. Not surprisingly, they learn to distance themselves from taking responsibility, 
loosing, and suppressing negative feelings, especially those associated with embarrass-
ment or threat. (1999:58) 
 

Det finns flera skäl för att anta att Argyris har en poäng i detta avseende. Den skick-
liga inkompetensen kan i sin okritiska och lösa hållning till kunskap mycket väl leda 
till en osäker och oförutsägbar arbetsmiljö. Även konsekvenserna för det omgivande 
samhället kan vara ytterst destruktiva. Den skickligt inkompetenta hållningen kan 
uppmuntra till kortsiktighet och opportunism med ekonomisk, politisk och miljö-
mässig instabilitet och osäkerhet som följd. Detta till trots vill vi avsluta denna artikel 
med en reflektion kring huruvida denna skickliga inkompetensens dysfunktionalitet 
är så entydig. 

Vi har pekat på vissa övergripande samhällsförändringar som talar för att man som 
chef kan se värde i att utveckla en mer flexibel hållning till kunskap, men det finns 
även mindre tidsbundna skäl. Både Dalton (1959) och Jackall (1988) visar och argu-
menterar för att en förmåga till att anpassa sig till överordnads agenda, att lära sig att 
hålla tillbaka kritik, att framstå som positiv och okritiskt bejakande, att akta sig för 
att framställa andra som omoraliska, är alla viktiga aspekter för att bli en uppskattad 
lagspelare, vilket på sikt kan medföra en framgångsrik karriär. Brunsson (2003) har 
argumenterat för att den konfliktfyllda kontext som kännetecknar organisationer le-
der till organisatoriskt hyckleri, till exempel i form av att man som chef bör hålla isär 
vad man beslutar, säger och gör, samt att detta hyckleri har ett funktionellt värde i or-
ganisationer. Det är nämligen ett, av flera sätt, att hantera intressekonflikter (i arbetet 
mot vad man upplever som gott). Organisatoriskt hyckleri bör alltså, menar Bruns-
son (2003), inte ett ensidigt förstås som omoraliskt. Notera i detta sammanhang att 
det, enligt Argyris (1999), är ett empiriskt faktum att få människor rutinmässigt kan 
agera i linje med sina uttalade värderingar och förmågor, något de dessutom oftast är 
omedvetna om. Argyris (1999) stämmer alltså in i tankegångarna om förekomsten av 
omedvetet hyckleri, även om han kallar det något annat. Vidare: i en värld där alltfler 
organisationer verkar under stark konkurrens med höga krav på kostnadseffektivitet 



och kvalitet blir också kraven på standardisering högre. I en sådan situation begrän-
sas utrymmet för den självständiga och kritiska hållningen och större värde tillskrivs 
förmågan att kunna underordna sig ett sätt att tänka och handla. 

Det är kanske i detta sammanhang man bör förstå den roll som mellanchefer fyller 
i organisationer i att översätta budskap från ledningen till medarbetarna och vice ver-
sa (Sims 2003), budskap som dessutom många gånger innefattar tvetydiga budskap 
(Argyris 1999) eller budskap de själva inte alltid tror på (Sims 2003). Mellanchefer lär 
sig med andra ord att leva med pseudokommunikation och de informella kraven på en 
okritisk hållning. Lättvindiga lösningar blir här snarast en effekt av den komplexitet 
och den tidspress som de flesta chefer lever med. Här finns ringa tid och anledning till 
att söka optimal beslutsrationalitet (Brunsson 1982), snarare pågår en ständig ”trial- 
and –error”-process där ”tillräckligt bra” förslag på lösningar ständigt provas.

Med andra ord kan kunskapsflexibiliteten på ytan framstå som inkompetent och 
improduktiv i och för organisationer, men den har också en viss legitimitet. I en orga-
nisatorisk kontext fylld av intressekonflikter kan kunskapsflexibiliteten, i vissa situa-
tioner, fylla en funktion och blir då en betydelsefull chefskompetens. Att lära sig att 
bli en bra praktiker eller chef snarare än att lära sig om praktiken (jfr. Lave & Wenger 
1991), kan således innefatta att som chef lära sig att vara skickligt inkompetent. 
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