Handlingskraft
Vad kännetecknar en person med handlingskraft? Bengt
Schager, Profil AB, har reflekterat över karaktärsdraget
handlingskraft. Hur påverkar det oss?
Lever i framtiden
Handlingskraftiga personer är ofta starka, de kan dominera och
har ett högt och stabilt självförtroende. De har dessutom stark
vilja och driver, förändrar, påverkar och delegerar. De söker
utvägar och möjligheter snarare än att de fastnar i hinder och
de investerar mycket personligt kapital i sina beslut. Stillaståendet verkar vara onaturligt för dem, de är oftast på väg framåt
vilket gör att de i hög grad lever i framtiden och inte är harmoniska i nuet. Att klara av saker är viktigt för dem, de bestämmer beredvilligt och tar gärna ledningen.
Från ord till handling
Handlingskraftiga människor avbryter ofta diskussioner och vill
tidigt gå från ord till handling. De har god tolerans mot osäkerhet och förmår ta beslut utan att alla fakta finns på bordet. De
är vana att lita på sin handlingskraft och sin förmåga att korrigera. Ibland upplevs de som lättfrustrerade och resoluta. De
övergår snabbt från att diskutera vad som bör göras till hur det
skall göras. De uppfattar omständigheter som föränderliga och
anpassar sig endast motvilligt (sinnebilden för politisk handlingskraft den förra brittiska premiärministern Margret Thatcher
utstrålade till och med avsky över att behöva kröka sig när hon
skulle stiga in i en limousine). Handlingskraftiga personer ogillar att ha chefer och vill därför gärna bli chefer själva.
Att lägga ansvar på andra
Människor med låg handlingskraft lägger ofta ansvar på andra.
De har svårt att bestämma sig och kan därför dryfta saker
länge. Själva har de begränsade behov att visa sig och de ställer låga krav på sig själva. Sådana personer vill att andra tar
ledningen och agerar åt dem. De tolererar att vara i obalans
med omständigheterna. Deras blick fångas lättare av problem
och hinder, de har tunnare vilja och självförtroende och har
svårigheter att se hur de själva kan agera. De identifierar ofta
försvårande omständigheter och är personligen inte särskilt
riskvilliga. En del är ovilliga eller sparsamma med att investera
sina energier (eg. lata), en del lider brist på energi.
Harmoniska personer kan ha lägre handlingskraft. Sådana människor har anpassat sig till det som är för handen, de håller sig
till det välbekanta och trygga och motsätter sig förändring.
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Diskussionsinlägg från personer med bristande handlingskraft
börjar ofta med orden: "Vi måste …", "Vi borde …", "Vi bör …",
och med ord som: "Man" och "Någon". Genom liknande obestämda, kollektivt orienterade uttryckssätt undviker de att bli
centrala, dessutom uttrycker de varierande grad av vanmakt.
De ägnar sig också gärna åt att ställa frågor. För säkerhets
skull inleder de sällan ett påstående med ordet "Jag" och de
använder heller inte uttryck som: "skall", "vill" eller "kommer
att".
Personer med blyg handlingsvilja dras gärna till personer med
stor handlingskraft. Tillsammans kan kunniga personer av båda
sorterna komplettera varandra.
Bengt Schager
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