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Det är
aldrig för
sent att få
en lycklig
barndom
välkommen till teatern och välkommen

till kontoret� Jag heter Anders och jag vet
ingenting om vad folk som arbetar på ett
kontor gör� Hur får de dagen att gå? Båda
mina bröder arbetar på kontor, men jag
har aldrig förstått vad de egentligen gör
varje dag� Men de vet heller inte vad jag
gör� De förstår inte vad en teaterregissör
egentligen gör� De vet inte vad dramaturgi
är� Och de vet inte vad method acting är�
Så därför är det alltid mycket tyst på våra
släktträffar när man frågar: hur går det på
jobbet? För när de andra svarar är det som
om de plötsligt började tala kinesiska� Så
vad skulle hända om en från ett kontor och
en från teatern plötsligt blev tvungna att

arbeta ihop� Det tror jag skulle vara kul att
titta på� Och jag hoppas att ni tycker detsamma, för det är exakt det som Direktören
för det hela handlar om�
Ravn äger ett IT-företag där allt går bra�
Ända tills omständigheterna kräver att han
måste hyra in skådespelaren Kristoffer�
Det enda Kristoffer är intresserad av är att
skapa ett bra drama, och det enda Ravn är
intresserad av är att undgå konflikter� Det
är inte en lyckad cocktail�
När jag läste pjäsen blev jag genast djupt
fascinerad� För det första så var det något
av det roligaste jag hade läst på länge, med

en djupt tragisk och svart humor i stil med
The Office� För det andra så rörde den vid
några av de ämnen som intresserar mig
allra mest när jag arbetar med berättelser
– nämligen hur vi skapar vår egen verklighet, till exempel hur vi berättar om och
framställer oss själva� Jag har just satt upp
en föreställning om en transsexuell man,
som är född till biologisk kvinna, men som
inför andra framställer sig själv som man,
vilket får mycket tragiska konsekvenser�
Han konstruerar sin egen verklighet utan
att få resten av omvärlden med sig�
Jag konstruerar också just nu min egen
verklighet� När jag skriver denna text – ja,
just nu, då jag skriver ordet socialkonstruktivism – så försöker jag verka intelligent
och välövervägd� Det är den berättelse,
jag skapar om mig själv� Det är den verklighet jag önskar leva i, därför använder
jag svåra ord� Nu tänker jag att jag vill förklara vad socialkonstruktivism är, för det
får mig att känna mig lite klokare än vad
ni är� Socialkonstruktivism är en filosofi
som menar att verkligheten konstrueras

genom det vi säger om den� Om jag till exempel framhäver hur elak min far var när
jag var liten, så har jag haft en dålig barndom� Men om jag framhäver hur snäll min
mor var, så har jag haft en lycklig barndom�
Jag är alltså själv med och konstruerar min
barndom efteråt� Vi är alla ansvariga för
den värld vi lever i, för vi konstruerar den
själva� Detta är jag mycket upptagen av�
I Direktören för det hela har direktör Ravn
konstruerat så många motsättningsfulla
världar åt sig själv att hela hans verklighet
har blivit obeboelig� Han kan inte komma
ihåg om han är ond eller god� Därför behöver Ravn Kristoffer� Kristoffer är skådespelare och på teatern är vi vana att konstruera verkligheter� Men vi är inte vana
vid att de verkligheter vi skapar påverkar
verkligheten utanför teatern� Inne hos oss
är allt lögn, så slappna bara av, när föreställningen är slut och dörrarna öppnas, så
är världen utanför – den verkliga världen
– helt densamma� Eventuellt�
Anders Lundorph, regissör

Vem är du?
Mattias Lundberg är leg. psykolog och författare till boken Jäkla
människa – en handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet.
Här ger han sina bästa råd för hur man hanterar olika typer av människor
som gör oss frustrerade på jobbet:
MARTYREN erbjuder sig gärna att
jobba exempelvis julafton och är ute efter
att andra ska tycka synd om den� Martyren
har egentligen ofta en baktanke� Om den
erbjuder sig att jobba under julen är det
för att den vill vara ledig i påsk� Förekom
det här genom att själv erbjuda dig att ta
julpasset� Då är det plötsligt inte längre
synd om martyren�
NEGATIVISTEN är ofta lite äldre och
har jobbat på arbetsplatsen länge� Den här
personen säger alltid “Det har vi redan
gjort” eller “Det kommer aldrig att fungera”
och sprider en dålig stämning� För att ändra
på det här beteendet kan du be negativisten
att komma med egna förslag som inte har
gjorts förut och som kommer att fungera�
Ska något förändras på företaget är ett tips
att sätta negativisten i projektgruppen som
ska komma med förslag�

BESSERWISSERN har alltid rätt och
ska alltid ha sista ordet i allt� Det här är en
jobbig typ som dessutom kan vara farlig
att förolämpa eftersom besserwissern inte
drar sig för att hämnas� För att få personen
att sluta hävda sig kan man själv förekomma

och lyfta fram personens kvaliteter� Det går
också att efterfråga källan när personen
tvärsäkert fastslår något� Fall inte i fällan
och tro att personen alltid har rätt�

MOBBAREN kan vara genuint elak men
det kan också vara en person som hela tiden
drar skämt som inte passar sig� Orsaken
kan vara att personen är nervös� I det här
fallet är det bästa att säga till personen att
den här typen av skämt inte fungerar i den
här gruppen�
TIDSOPTIMISTEN

kommer alltid
för sent och försöker intala andra att det
beror på ett personlighetsdrag och inte har
något med lathet eller nonchalans att göra�
Här är bästa tricket att inte spela med� Låt
personen veta att du märker att den är sen
och att du inte tycker att det är okej�

SMITAREN tar två timmars lunch, får
alltid något fel på datorn och kan av olika
anledningar aldrig arbeta� I det här fallet
ska du konfrontera personen och visa att
du ser� Nämn till exempel att det här är
femte gången på en vecka som din dator
är trasig�

Mattias Lundberg/Anders Wahlberg, Jäkla Människa – En handbok i hur du hanterar jobbiga människor på arbetet, Liber, 2011�
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