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Vågar vi vara modiga? 

Är vi modiga och varför behöver vi vara det egentligen? 

 

Det är relativt vanligt att organisationer lyfter fram behovet av att vara modig. Det kan vara som 

värdeord eller som en del av en strategi. Och visst kan förändringsarbete kräva mod. Men om alla är 

överens om att något behöver göras eller vad som är rätt sak att göra, varför behövs då mod för att 

göra det? Borde det inte krävas mer mod att fortsätta arbeta på ett sätt som man vet inte fungerar 

särskilt bra? Handlar kraven på oss själva om att vi ska vara modiga egentligen om att vi är rädda? För 

vad i så fall? Att resonera om mod och varför vi tycker oss behöva mer av det kan vara en väg mot ökad 

förståelse och därmed mot att bli bättre på att hantera förändringar. 

 

Vi måste vara modiga! 

Jag har suttit på otaliga konferenser och planeringsmöten där både chefer och andra poängterat att 

”Vi måste vara modiga”. Det kan handla om att man ser det som en viktig framgångsfaktor för att 

lyckas med en förändring eller att man rent allmänt vill att det ska vara ett värdeord i organisationen. 

Det behöver i sig inte vara något konstigt. All förändring innebär ett risktagande och det kan krävas 

mod. Men det som är lite konstigt är att samma personer som är rörande överens om att mod behövs 

samtidigt är rörande överens om att förändring X behövs eller att arbetssätt Y borde införas. Alla är 

överens om att detta nya sätt att tänka och göra är bättre än det gamla. 

Om alla tycker att en förändring är bra och att den borde införas, varför krävs det då mod att göra det? 

Varför krävs det mod att göra det som alla anser vara rätt sak att göra? 

Eftersom mod efterlyses anser man troligen att det behövs. Frågan är då vad mod egentligen är för 

något. Mod beskrivs ofta som att våga göra något man är rädd för. Att göra det som man inte är rädd 

för, kräver inget mod. Person A är inte alls rädd för att hoppa fallskärm och då krävs inget mod för att 

göra det. Person B är jätterädd för att hoppa fallskärm och om hen ändå gör det krävs det mycket mod. 

Om mod handlar om att göra något man är rädd för, bör det betyda att ropen på att ”Vi måste vara 

modiga” egentligen betyder ”Vi är rädda”. Men det kan upplevas som att man är feg om man erkänner 

att man är rädd. Ingen vill vara en fegis. Att ropa efter mod kan då vara lättare. 

Problemet är bara att det inte fungerar. Vi blir inte modigare för att vi tycker att vi borde bli det. Är vi 

rädda så är vi rädda. Vi måste möta och hantera vår rädsla för att komma förbi den. Att förneka rädslan 

gör oss på sätt och vis ännu räddare eftersom vi då tappar i handlings- och initiativförmåga. Vi blir till 

offer. ”Vi har inget att frukta utom fruktan själv” som Franklin D. Roosevelt uttryckte det. 
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”Vi vågar inte vara modiga”  

I samband med en stor chefskonferens som jag deltog i för ett antal år sedan ställde högsta ledningen 

en fråga till cheferna om vad de ansåg var viktigt för att verksamheten skulle fortsätta att utvecklas 

positivt. Flera av cheferna lyfte behovet av mod. ”Vi måste vara modiga” sa de. Högsta ledningen 

lovade att ta det till sig och fundera vidare. 

I samband med ett ledningsmöte strax därefter diskuterade högsta ledningen hur de skulle hantera 

önskemålet om mod. Efter lite diskussion landade de i att ”Nej, vi vågar inte vara modiga”, och att inga 

åtgärder skulle vidtas med anledning av önskemålet. Resonemangen hade mycket rört sig kring 

farhågor att om man låter chefer och medarbetare ”vara modiga” så kan det leda till att de hittar på 

alla möjliga konstigheter. De kan ju göra fel. Och det vill man inte. Mod kan översättas till 

handlingsutrymme, och med det följer risker. Dessa risker var man inte beredd att acceptera och därför 

landade man i den insiktsfulla slutsatsen ”Vi vågar inte vara modiga”. Vilket i detta sammanhang 

betydde ”Vi vågar inte ge er ökat handlingsutrymme” eller mer tydligt ”Vi är rädda”. 

Nu insåg denna grupp inte riktigt hur insiktsfulla de egentligen hade varit. De insåg inte att problemet 

låg hos dem själva och att det fanns ett jobb att göra för att undersöka och undanröja denna rädsla. 

Att vi människor är rädda är inget konstigt. Att vara rädd för det okända och för konstiga rörelser i 

gräset är en överlevnadsmekanism. Bättre att bli rädd för en liten katt än att bli uppäten av ett lejon. 

Ju mer vi riskerar desto mer har vi att vara rädda för. Att vara rädd är att vara människa. 

Ofta finns det en förväntan att chefer ska vara modigare än icke-chefer och att högre chefer ska vara 

modigare än lägre chefer. Detta känner cheferna själva väldigt starkt. Man blir inte befordrad om man 

framstår som rädd. Detta kan ju leda till att chefer i allmänhet är något modigare än andra, men om 

det verkligen är så vet jag inte. Men mer sannolikt, tror jag, är att det leder till att chefer är bättre på 

att dölja sin rädsla. 

Höga chefer, som inte bara är rädda för sina karriärer utan även för att tusentals människor påverkas 

av deras beslut, har mycket att vara rädda för. Det kan leda till en strävan att ”ha ryggen fri” vilket i sin 

tur leder till att underlydande chefer och medarbetare blir rädda (de förstår att de kan få skulden om 

något går snett). Rädsla är synnerligen smittsamt. 

Vår reaktion på rädsla är ofta en ”fly eller fäkta”-respons. Vi kan fly från frågan, vi kan undvika att ta 

beslut eller göra om en stor fråga till en liten fråga (”det blev bara en tummetott när det var klart”). Vi 

kan också fäkta genom att mer aktivt kämpa emot en förändring, även när vi kanske inser att 

förändringen i grund och botten är bra. Att hantera rädslan går före rationellt och logiskt tänkande. 

 

Kräver rädsla mod? 

Om vi nu är rädda och om mod betyder att göra det man är rädd för, bör det väl betyda att det är helt 

rätt att försöka bli modigare? 

Ja, men hur blir vi modigare? Inte genom att skriva in det i styrdokument. Mer framgångsrikt är troligen 

att reducera rädslan och att försöka minimera orsakerna till rädslan. Men då måste vi först erkänna att 

vi är rädda. 

Om vi ser och förstår att vi är rädda för en förändring, därför att en förändring per definition innebär 

osäkerhet och för att den kan misslyckas, kan vi också gemensamt bli bättre på att hantera rädslan. 

Det kan underlätta att närmare undersöka vad man är rädd för egentligen. Vad innebär osäkerheten? 
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Hur kan förändringen misslyckas och vad händer då? Vad innebär det om vi inte genomför 

förändringen? Är det det nya eller det gamla som vi borde vara mest rädda för? 

Detta handlar mycket om att synliggöra de vägval som man gör. Att visa vilka vägval som finns och vilka 

konsekvenser de kan få. Sedan handlar all förändring alltid om att delvis ta ett kliv ut i det okända. Men 

att ta klivet medvetet tillsammans med andra kan kännas bättre än att ta det själv, eller på sådant sätt 

så att man upplever att man står där helt ensam med rädslan.  

Men det är inte bara i samband med förändringar som vi kan vara rädda. Det kan även i andra 

sammanhang vara jobbigt att göra ”det rätta”. Det kan handla om att en medarbetare eller chef vet 

vad som är rätt sak att göra för en patient, elev eller medborgare. Yrkeserfarenhet, etik och lagstiftning 

kan peka mot rätt sak. Men denna ”rätta sak” kan samtidigt leda till sämre pinnstatistik, att budgeten 

spricker eller att personen i fråga blir illa ansedd internt. Man kan då lätt vika ner sig och göra det som 

förväntas, i stället för att göra det som är rätt. Vi vågar inte göra det rätta. 

Detta är något helt annat än förändringsarbete. Förändring skapar alltid rädslor, det är mänskligt. Men 

när människor är rädda för att göra ”det rätta”, visar det på ett systemfel. Det kan rättas till genom att 

ändra på systemet (ofta styrning och uppföljning). Visselblåsare ses som en funktion för att synliggöra 

dessa systembrister. Men ofta krävs mod för att bli en visselblåsare. Då är systemet redan bristfälligt. 

I dessa sammanhang är det tydligare att mod inte borde behövas. Det ska inte krävas mer mod för att 

göra det rätta än för att göra det som man vet inte blir bra. 

Sätt att minimera sådana systembrister kan handla om att utbilda chefer och medarbetare i både vad 

lagstiftningen säger och i ett etiskt förhållningssätt. Den professionella etiken är viktig och behöver 

alltid underhållas med både utbildning och med professionella dialoger där etiska frågor kan lyftas. 

 

Styrdokument skapar inte mod och inte etik heller  

I olika styrdokument kan det stå saker som ”Vi är en modig och handlingskraftig organisation” eller det 

kan framhållas i riktlinjer för både chefer och medarbetare ”Vi ska vara modiga”. 

Men detta skapar förstås inte modiga organisationer eller modiga människor. Det kan göra dem ännu 

räddare eftersom man kan undra varför mod behövs (då måste det ju vara något farligt). Sådana texter 

är snarare att se som varningssignaler eftersom de oftast betyder ”Vi är rädda”. 

Det går inte att via styrdokument bestämma vilken kultur som ska finnas i en organisation och det går 

inte att bestämma hur människor ska känna och uppleva något. Däremot kan styrdokument spegla 

organisationens kultur och människors känslor eller upplevelser. Det finns ju skäl till att man tycker det 

är viktigt att skriva om mod. Styrdokument kan därmed avslöja en hel del. 

Men om man nu med hjälp av olika styrdokument ändå vill minska rädslan och hjälpa organisationen 

att hantera den rädsla som finns, bör man göra det på andra sätt än att avkräva mod. 

Handlar det om förändringsarbete kan det till exempel vara mer framgångsrikt att tala om ”Vi synliggör 

våra olika vägval och undersöker konsekvenserna innan vi fattar beslut”. Det handlar om att göra saker 

som kan reducera eller hantera den rädsla som garanterat finns, inte om att förbjuda rädslan. 

Många organisationer har också styrande dokument som de kallar ”Etiska riktlinjer”. Enligt min 

erfarenhet innehåller sådana dokument sällan något som har med etik att göra. Oftast är den samling 

regler med förbud och påbud (”Detta får du inte göra” respektive ”Detta måste du göra”). 
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Men yrkesetiken handlar inte om enkla regler att följa utan det handlar om förhållningssätt och sätt 

att tänka för att hantera sådana situationer där reglerna inte ger något tydligt svar. Det kan vara fall 

där det finns målkonflikter (olika regler säger olika saker) eller fall som inte alls regleras av några regler. 

Helt enkelt situationer där det inte finns något givet rätt svar, men någon form av beslut behöver ändå 

fattas. Etik handlar alltså mindre om att följa regler och mer om att reflektera över reglerna. Sådana 

reflektioner kan vara bra för att minska rädsla och osäkerhet. 

Syftet bör alltså vara att styrning och utbildning samt löpande dialoger skapar en miljö där mod inte 

ska behövas för att göra rätt och bra saker. 

Samtidigt finns också en stor risk att en sådan här artikel om mod, oavsiktligt skapar rädsla. Eller? 


