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Att ta sitt ansvar 
Att ta ansvar är ditt ansvar 
Ansvar är ett ord som används i många sammanhang. "Vem är ansvarig för detta...?" "De 
(företaget, staten, chefen, medarbetarna) bör ta sitt ansvar." 
 
Ansvar — vår förmåga att svara an. Men till vadå?  
 
Ser vi kort på synonymer till ordet hittar vi "skyldighet" och "straff". Ansvar blir därvidlag 
något betungande, vilket många också ser det som. Hur är det då med rättighet och 
belöning ingår inte det i att ta ansvar?  
 
För mig handlar ansvar om att fullt ut ta både ros och ris för det man åstadkommer. 
 
Ser vi på det engelska ordet för ansvar, responsibility, kan vi dela upp det i två 
delar: response och ability.  
 
Response — reaktion, svar 
Ability — förmåga 
 
Helt enkelt "din förmåga att ge en reaktion". Och vilken reaktion det blir är ditt ansvar ;-)  
 
Jan Carlzon uttryckte på 80-talet, under sin tid i SAS följande:  
 
"Har du ingen information kan du inte ta ansvar. Har du information kan du inte undgå att ta 
ansvar." 
 
Och vems ansvar är det att du har information? 

 
Vem styr vem?  
När du vaknar på morgonen, låter du dagen styra dig eller styr du dagen?  
 
Jag möter i mitt arbete som inspiratör och mental coach många ledare som låter e-posten i 
inboxen, medarbetarnas rop och överordnade chefers outlookbokade möten styra sina dagar. 
Hur blev det då med självstyret? Att själv kunna påverka sin dag och ha inflytande över vad 
som ska göras.  
 
"Om du inte gör något för att kontrollera din dag,  
kommer din dag att kontrollera dig." 
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