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J
ag heter Ulf Wickbom. Dom där
två luffarna som sitter och väntar
på Godot, dom väntar nog inte
lika förgäves som hundratusen-
tals svenskar som sitter på jobbet

och väntar på Ledaren. Det heter inte
chef längre,  det heter Ledare, med ett
mycket stort L, fast det ser man inte, för
Ledaren är lika stor som Vintergatan
och lika avlägsen i yttre rymden. Först
kommer Godot, sen kommer kanske
Vintergatan, sen kommer nog inget mer,
i varje fall inte den idealiske ledaren.
Många har ersatt tron på Kristi åter-
komst med en mer modern dröm om
paradiset.  Jag sätter en
slant på Jesus.

Förr fanns det
chefer, by-
råchefer, ba-
taljonsche-
fer, verk-
stadsche-
fer och
chefer för
seminsta-
tionen i
södra
Skara-
borg. Of-
tast var
det någon
specialist
som hade
beford-
rats över
sin kompetensnivå. Men det fungerade
eftersom alla visste att avdelningsche-
fen Johansson var totalt hopplös som
administratör och dessutom inte tålde
folk.

Nu heter det ledare, säger hurra-vad-
vi-är-bra-konsulterna. Tittar man när-
mare på konsulternas ledarideal, så är
det något slags övermänniska som
hundratusentals svenskar luras att vänta
på. Även minsta biträdande chefen på
seminstationen ska vara hövding,
överstepräst och bard och gärna kraftigt
androgyn coach med hög IQ och lika
hög EQ, som betyder hög empatifaktor,
dvs förmågan att gråta en skvätt med
medarbetarna, när man själv har fattat
tuffa beslut.

Den moderna platsannonsen är nåt
slags platsnonsens, som får självaste
Nietzsche att verka ganska suboptime-
rad i sina anspråk. Idag söker man 25-
åringar med lång livserfarenhet, man
vill ha en gose-variant av Jan Stenbeck,
en profithungrig Dalai Lama, en grupp-
dynamisk Winston Churchill, en klonad

upplaga av Margaret Thatcher och Mo-
der Theresa, allt i en och samma person.
Om man bara kunde komma åt lite DNA
från Jack Nasser, Amelia Adamo och
handbollslandslagets tränare Bengt Jo-
hansson skulle man kunna leverera le-
dare på löpande band åt seminstationer
över hela landet. Kanske skulle man
också ha lite arvsmassa från Nelson
Mandela för att inte göra medarbetarna
besvikna. 

Man ska vara allt utom möjligen
kraftfull. För när det dyker upp sådana i
form av Birgersson, Birgitta Johansson-

Hedberg, Göran Persson eller Carl
Bildt, då får styrkan ge-

nast negativa för-
tecken. »Han

Som Bestäm-
mer», viskar

dvärgalå-
ten kring
Rosen-
bad.
»Madam
Sad-
dam»,
tisslar
man om
Före-
nings-
bankens
VD, som
nog be-
höver
rätt

mycket hårdhet i nyporna och skinn på
näsan för att hålla styrelseordföranden
Collert på plats. Man väntar på Ledaren,
som inte får finnas och som framför allt
inte finns i tillräckliga upplagor för att
besätta nyckelbefattningarna ens på de
större seminstationerna.

Chefer är som folk är mest, bra på
något men inte allt, lite folkilskna, vill-
rådiga och gråtfärdiga, när medarbetar-
na bara är motarbetare, som sitter och
väntar på Frälsaren. Och ju plattare or-
ganisationen är, desto mer tillplattade
blir medarbetarna av att vänta på ledar-
skap. Ju mer självstyrande grupper,
desto mer väntar gruppen på Förste
Styrman.

Management måste därför handla
om att lära medarbetare att ledas av då-
liga chefer. Man får göra som Kajsa
Varg – ta vad man har – också i arbets-
livet.

Det är dags att göra rent hus med
Myten om Ledaren. Chefen för se-
minstationen är inte en Esa-Pekka Salo-
nen, som får minsta piccolaflöjt att bli

både världssolist och del av den symfo-
niska helheten. Chefen är på sin höjd en
schweizisk armékniv – många enkla
funktioner samlade i en praktisk för-
packning. Ska man skära på riktigt är
det bättre att skaffa en morakniv.

Medborgare, medarbetare, vänta
hellre på Godot, och medan ni väntar:
sköt ert jobb på seminstationerna. Glöm
det där med Ledaren. Det finns bara en
Johan Stael von Holstein – som tur är.•

Vår ständiga väntan på – vem då?

KRÖNIKÖR .

ULF WICKBOM
frilansjournalist

Texten som återges här framfördes
av Ulf Wickbom vid Stockholms Lä-
karförenings jubileumssymposium i
samband med föreningens 100-års-
firande den 23 september 2000.

’’ Idag söker man 25-
åringar med lång livs-
erfarenhet, man vill ha en
gose-variant av Jan Sten-
beck, en profithungrig 
Dalai Lama, en grupp-
dynamisk Winston Chur-
chill, en klonad upplaga av
Margaret Thatcher och Mo-
der Theresa, allt i en och
samma person. ’’

Den moderne chefen – många enkla funktioner i en förpackning?
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