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Kan beröm bli till något negativt ?
Jag fick jag beröm av en person. Men berömmet var inget som jag såg som direkt positivt. 
Anledningen var att det inte var något jag förtjänat. I efterhand när jag jämfört med tidigare 
erfarenheter så var det sen bara ett ord som poppade upp i huvet "P10".

För dig som inte vet så var P10 en militärförläggning i Strängnäs. Jag säger var för den är nerlagd 
sedan ett par år. På P10 gjorde jag lumpen och i lumpen får man träna skjutövningar. På den tiden 
hade jag glasögon pga av närsynthet. Utan glasögon såg jag alltså bara bra på väldigt nära håll. Jag 
pratar om någom meter eller så. När jag började göra lumpen så fick jag reda på att under 
skjutövningar så får man kanske krutstänk på glasögonen, vilket förstör glasögonen.

Om man använde privata glasögon som förstördes pga krutstänk så kunde man inte få ersättning för 
det. Man kunde däremot få glasögon gratis av militären. Med det i facit sa jag att jag behövde 
glasögon. Leveranstiden för glasögonen var ca 2 månader. Eftersom jag inte skulle få ersättning om 
mina privata glasögon förstördes, så hade jag under skjutövningarna inga glasögon.

Eftersom jag var närsynt och skulle skjuta på långt avstånd utan glasögon, så sa jag till mitt befäl att
det inte var någon meningen med att jag sköt innan militärglasögonen levererades. Jag förslog 
därefter att jag skulle avstå från skjutövningar till dess. Men befälet vägrade lyssna på detta för mig 
visa råd och jag skulle visst skjuta utan glasögon...

Visst gick det åt skogen. Jag kunde vara glad om jag träffade tavlan. Ändå fortsatte detta helt i 
onödan under två månader utan glasögon.

När glasögonen väl kom så kunde jag mer än skjuta bra. Jag fick medalj för att jag sköt bäst på 
plutonen som bestod av ca 60 pers. Samma befäls kommentar blev då;

- Du KAN ju skjuta?

Även om jag då igen förklarade svårigheten att klara av det som närsynt utan glasögon, så kunde 
han inte visa förståelse eller erkänna att hans tidigare beslut om att skjuta utan glasögon var fel. Vad
fick jag för erfarenhet av denna ledare. Blev jag inspirerad och tyckte han var en bra ledare? Jag tror
inte någon skulle tycka det. 

Samma upprepning hände alltså vid det sista berömmet. Jag berättade om förutsättningarna för att 
jag skulle klara en uppgift var liten utifrån arbetssättet som ledningen bestämt. När 
förutsättningarna ändrades så kunde jag sedan klara av uppgiften. JAG fick då beröm. För att jag 
klarat uppgiften. Egenligen borde personen klappat sig själv på axeln för att dom själva ändrat det 
bestämda arbetssättet.

Och jag ställer frågan igen. Vad fick jag för bild av denna ledare? Blev jag inspirerad och tyckte jag 
personen var en bra ledare?...

Så jag säger definitivt JA! Man kan få beröm i onödan. Och beröm som dessa nämnda exempel 
skapar bara en negativt bild av personen som uttrycker dem, så i samma ögonblick personen ger 
detta beröm så gör han/hon bort sig själv, enligt mig
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