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Förord till fjärde upplagan 2021 
Sedan den andra upplagan kom som e-bok 2009 är det i första 
hand tre händelser, som gjort att budskapet om Teori 3 är 
väsentligt mer angeläget nu än när de tidigare upplagorna 
färdigställdes: hundraårslivet, riskerna med den ökande ekonomiska 
ojämlikheten och att hastigheten i omvärldsförändringarna ökar 
exponentiellt. 
Jag ska kort introducera dessa tre problem. 

Hundraårslivet 
Jag har nu fyra barnbarnsbarn, Mimmi, Maja, Molly och 
Abbe. När deras mormors mormor Märta fyllde 100 år 2011, 
tillhörde hon den sista procenten överlevare från årgång 1911 
års barn. Om Mimmi, Maja, Molly och Abbe fyller 100 år 
kommer de att tillhöra den halva av sina årskullar som uppnår 
den åldern. 

Hur vet vi det? På 1840-talet började medellivslängden i 
Västeuropa och Nordamerika att öka. Ökningen har varit stabil 
med 2 år per decennium. De båda världskrigen gjorde knappt 
märkbara hack i utvecklingskurvan. 

Detta leder till att vi måste göra betydande förändringar i 
våra samhällen för att klara den påfrestning på olika samhälls-
funktioner som det ökande antalet åldringar kommer att med-
föra. Bl a måste många fler än idag fortsätta att förvärvsarbeta 
ganska långt efter den nu vanliga 65-årsgränsen. För att klara 
det måste arbetslivet genomföra betydande förändringar för att 
ge medarbetare utvecklingsmöjligheter så att de klarar av att 
fortsätta tillräckligt länge. 

I arbetslivet är en omställning till Teori 3-kultur en bra 
början för att ta tillvara möjligheterna i den utveckling som 
kommer. 

12



Min viktigaste vägledning i hundraårslivet är Lynda 
Gratton, professor vid London Business School och författare 
till några uppmärksammade böcker om sådant som vi med 
ganska stor säkerhet vet om framtiden, i första hand A Hundred 
Year Life (2016) 

Ekonomisk ”ojämlikhet” 
Jag sätter ”ojämlikhet” inom citationstecken, för detta gäller 
något mer än bara rättvisa.  

Folkhemmet var en bra ideologi under många decennier. Från 
1938 har den svenska modellen tjänat oss väl. En mycket stor 
majoritet i Sverige har fått det mycket bättre. Utvecklingen har 
gått framåt. 

En av dialektikens lagar säger att en gradvis/kvantitativ 
förändring, som får pågå tillräckligt länge kommer med tiden 
att komma till en punkt där den övergår till ett annat kvalitativt 
tillstånd. Överfört till samhällen och andra sociala system 
medför det att ideologier, som kan vara jättebra ganska länge 
kommer att ha tjänat ut. Då står vi inför en fasövergång, för att 
komma vidare behöver vi utveckla nya strukturer. 

I stora delar av västvärlden har vi hamnat i ett läge där en 
oproportionellt stor del av utvecklingens ”frukter” hamnar hos 
de mest välsituerade. Det ekonomiska ojämlikheten ökar på ett 
sätt som inte är bra för våra samhällen. 

Takten i omvärldens förändringar accelererar 
Många av oss, som varit vuxna några decennier, upplever att 
förändringar, det vi kallar utvecklingen, går allt fortare. Det 
finns forskare som anser att hastigheten i förändringstakten 
fördubblas vart tionde år.  
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Det finns andra tecken att uppmärksamma. Men om vi 
nöjer oss med dessa tre: hundraårslivet, den ökande eko-
nomiska ojämlikheten och accelerationen av takten i omvärlds-
förändringarna, så räcker det för att konstatera att ”vi behöver 
göra något”.  

Teori 3 kom ut i sin första upplaga 1992. Då var mitt motiv 
för att skriva boken att jag ville förmedla, dels systemtänkande, 
dels begreppet lärande organisation. Sedan dess har nya 
framtidsproblem uppmärksammats, som jag är övertygad om 
kan hanteras på ett bättre sätt med de båda begreppen som jag 
förmedlar i Teori 3, ojämlikheten och hundraårslivet. 

Stockholm i mars 2021 

Lars Wiberg 
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Förord till andra upplagan 2009  
Varför lägger man ner flera dagars arbete på att revidera en 16 
år gammal bok?  

För några månader sedan ringde en person, som jag mötte i 
en företagsintern utbildning för ganska många år sedan. Nu 
ville han ha tag på ett exemplar avTeori 3. Boken hade varit 
betydelsefull för honom, då för många år sedan, men hans eget 
exemplar  hade försvunnit. ”Allt kommer ju som bekant till den 
som kan vänta – utom en utlånad bok”, vilket än en gång får 
anses vara bevisat.  

Jag hade ett par exemplar kvar, så jag skickade ett av dem till 
honom.  

Det var länge sedan jag själv hade kontakt med min gamla 
bok, så jag började läsa den själv. Vad var det som han hade 
tyckt vara så bra att han nu ville läsa boken igen? Läsningen 
blev en ganska blandad upplevelse. Jag tyckte att boken var bra, 
en del hade jag glömt, så den gav mig en förnyad erfarenhet. 
Det var trevligt och jag erinrade mig Santayanas aforism: Den 
som inte kan minnas sin historia är dömd att upprepa den.  

Vad som var mer vemodigt är att så mycket fortfarande är 
minst lika aktuellt som det var för 16 år sedan.  

Vi är ju ganska många som har arbetat med att förmedla 
budskapet om hur arbetslivet kan göras bättre, för kunder, 
medarbetare och ägare och därmed för praktiskt taget alla. 
Ändå har så lite hänt.  

Jag tycker alltså att det kan vara värt att göra ett nytt försök, 
denna gång utan anspråk på ersättning. Nedladdningsbara e-
böcker utan debitering är enkla att ladda ner och bekväma att 
läsa, t ex på läsplatta. 
Stockholm i augusti 2009  
Lars Wiberg 
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Förord till första upplagan 1993  
Hur är pyramiden vänd i ditt företag? De flesta företag har 
spetsen uppåt, ledningen är i toppen och folket är i basen. I de 
flesta företag fördelas ansvarstagande och följsamhet mellan två 
nivåer så att den högre nivån är ansvarig, den lägre nivån är 
följsam. De engelska uttrycken responsible och responsive beskriver 
bättre än våra svenska ord hur relationen ser ut.  

I många företag håller man på att välta pyramiden över 
ända, man lägger den ner. Då blir basen frontlinje eller man 
vänder den t o m upp och ner. Motivet för denna strävan är:  

I enlighet med sin affärsidé ska ett företag tillhandahålla va-
ror och tjänster som tillfredsställer kunders behov och för för-
väntningar. För att detta ska fungera bra, måste de medar-be-
tare, som har kontakterna med kunderna ta ansvar för den 
dagliga verksamheten och cheferna ska genom ledarskap förse 
dem med vad de behöver för att göra en bra insats. Det leder 
till att medarbetarna ska ta ansvar och cheferna ska vara följ-
samma till vad medarbetarna behöver, så att de kan göra ett 
bra jobb. Medarbetarna är inte längre medhjälpare till sina 
chefer för att fullgöra deras åtaganden, utan cheferna blir sina 
medarbetares stöd så att de kan fullgöra sina åtaganden och 
utvecklas mot den kompetens och delaktighet som säkerställer 
att jobbet blir bra utfört.  

Ledningen i många företag vill införa kundorientering, dele-
gering och decentralisering, men när man väl påbörjat denna 
utveckling, finner man att det var svårare och mer motigt än 
man i förstone tänkt sig att det skulle vara.  

Teori 3 -ledarskap för delaktighet i lärande organisationer har två 
syften. Dels förklaringar till varför förändringar av detta slag är 
svåra att genomföra, dels visa vad man bör tänka på och hur 
man praktiskt kan gå till väga, när man ska lägga en grund för 
uthållig framgång genom decentralisering.  
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Företagsledningens ansvar för att leda ett företag eller en 
förvaltning tar sig i allmänhet två uttryck:  
• att formulera strategier och  
• att välja och anvisa strukturer, att organisera och tillhanda-

hålla system för att förverkliga de strategier man har valt.  
Om företagsledningen bestämmer sig för strategier som inriktas 
mot kundorientering, delegering och decentralisering, väljer 
man strategier som vilar på de enskilda medarbetarnas 
delaktighet i företagets mål. För att förverkliga dessa strategier 
finns inga beprövade strukturer. Därför är förändringar, som 
ska leda till ökad kundorientering och decentralisering, svåra att 
genomföra så att de blir så bestående att verksamheten inte 
återfaller i gamla hjulspår. För att lyckas med dessa föränd-
ringar räcker det inte med strategi och struktur, man måste 
även förändra kulturen.  

Strukturer ger ett yttre program, som påverkar människors 
handlingar. Kulturen är ett inre program som påverkar både 
relationerna till omvärlden och internt till medarbetare och 
kolleger. Det är dessa ”program” som måste påverkas för att en 
ny kultur, som präglas av delaktighet ska börja växa fram.  

Innehållet i Teori 3 bygger på mina egna erfarenheter av att 
arbeta med förändringar och ledarskapsutveckling i företag och 
förvaltning. Men erfarenheter ger understundom ett bräckligt 
underlag för framtidsplaner, därför har jag stämt av mina erfa-
renheter mot forskningsresultat, av vilka de flesta, som ligger till 
grund för den första upplagan från 1993 publicerades de första 
åren på 1990-talet. En viktig källa är John Kotters och James 
Hesketts bok Corporate Culture and Performance där jag inspirerades 
till begreppetTeori 3.  Det innebär att starka företagskulturer leder till 
uthållig framgång om de överensstämmer med omgivningens behov och 
förväntningar och dessutom har förmåga att anpassa sig till nya 
förutsättningar i omgivningen.  

17



Boken Teori 3 bygger på några frågor och svar. Samman-
fattningsvis var detta mitt budskap 1993:  
• Kan man bygga en verksamhet för uthållig framgång? 

Svaret är ja.  
• Vilka problem upplever ledningen idag? Svaret är i 

allmänna termer: Produktivitet, Kvalitet och Decentra-
lisering.  

• Vad kan man åstadkomma med en Teori 3- kultur? Svaret 
är delaktighet i företagets mål och mätbara förbättringar av 
produktivitet och kvalitet.  

• Kan man genomföra en kulturell förändring? Svaret är ja.  
• Hur kan man genomföra en kulturell förändring i 

praktiken? Svaret är: Det finns tre målgrupper: Medarbe-
tare, Chefer och Ledning. För var och en av dem behöver 
man göra målmedvetna insatser.  

• Varför var detta aktuellt 1993, och – dess värre – lika 
aktuellt 2009, fortfarande 2017 och 2021? Svaret är: Den 
kulturella förändringen i arbetslivet är en del av en samver-
kans- integrationsprocess, som omfattar många delar av det 
västerländska industrisamhället. På många håll har man 
kommit en bit på vägen, men de flesta företag och förvalt-
ningar har fortfarande ”miles to go”.  

När jag talar om egna uppfattningar och erfarenheter skriver 
skriver jag jag. Men innehållet i boken har vuxit fram genom 
studier, erfarenheter och samtal med kolleger, i första hand med 
min mest uthålliga partner och kritiker sedan 40s år, Ingeborg 
Stemme.  
Skarprunmarö i september 1992 och 2009 samt Stockholm i mars 
2021 
Lars Wiberg  
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1. Problemet är bristen på ledarskap  
Mitt budskap med Teori 3 bygger på tesen att det råder brist på 
väl fungerande ledarskap i arbetslivet, och att detta är ett 
problem. Bristen på ledarskap var 2009 ett känt problem, 1993 
var det ganska nytt, 2017 talade man om annat och 2023 drar 
jag slutsatsen från media att problemet fortfarande finns kvar. 
Jag hävdar att bristen är besvärande. Bristen på ledarskap har 
aktualiserats som en följd av två viktiga förändringar i vårt 
samhälle; förändringar vars konsekvenser för ledarskapet först 
uppmärksammades under första halvan av 1980-talet. 
Förändringarna gäller intensiteten i konkurrensen, verksamhe-
tens ökade komplexitet och att takten i omvärldens föränd-
ringar accelererar. 
  

Konkurrensen, den kvantitativa bristen  
Intensiteten i konkurrensen leder till en kvantitativ brist på le-
darskap p g a förändringar i företagens yttre miljö. Kon-
kurrenssituationen kräver att företagen kan anpassa sig till 
snabba förändringar som ofta är svåra, ofta t o m omöjliga, att 
förutse. Den internationella konkurrensen ökar, avregleringar 
skapar nya betingelser för verksamheten, mogna marknader 
kännetecknas av överkapacitet och den snabba tekniska utveck-
lingen leder till att stora investeringar får en allt kortare eko-
nomisk livslängd. Till detta kommer ökad integration i olika 
avseenden. Allt detta samverkar till ökande krav på företagen 
att anpassa sig till nya förutsättningar. Ledarskapets uppgift att 
förverkliga strategiska förändringar och att förvalta och vidareutveckla 
effektiviteten är alltså en funktion för att hantera förändring. Där-
för krävs att många fler befattningshavare idag, jämfört med 
tidigare, klarar av att utföra ledarskapsinsatser. Det leder till att 
det finns för få människor som kan axla ledarskapsuppgifter. 
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Komplexiteten, den kvalitativa bristen  
Komplexiteten i företagens verksamhet ökar, p g a förändringar 
i företagens inre miljö. Det leder till en kvalitativ brist på 
ledarskap. I ett integrerat samhälle finns många samband. Ju 
mer integration, desto fler samband och desto svårare att 
överblicka vilka följdverkningar ett beslut eller en åtgärd kan 
komma att få. Integrationen leder till ökad komplexitet, som 
kräver en helhetssyn på verksamheten, en förmåga att ta 
hänsyn till olika parters intressen, förmåga att balansera lång- 
och kortsiktiga konsekvenser och förmåga att väga olika värden 
mot varandra, t ex kvalitet och kostnad. Utan helhetssynen 
ökar risken för suboptimering. Komplexiteten ställer krav på 
förmåga att balansera olikheter i olika intressen och uppfatt-
ningar, krav på gott omdöme och på personlig integritet. 
Därför krävs allt mer kvalificerade ledarskapsinsatser jämfört 
med tidigare. Det blir alltså allt svårare att utöva ledarskap. 
Detta är en kvalitativ brist.  
Orsakerna till de kvantitativa och kvalitativa bristerna i 
ledarskap illustreras i bilden nedan. Den sammanlagda effekten 
av dessa båda förändringar gör problemet så besvärande attdet 
finns skäl att göra något åt det. 
• Internationell konkurrens  
• Avreglering  
• Mogna markander  
• Snabb teknisk utveckling  
• Företagens tillväxt  
• Produktdifferentiering  
• Internationalisering  
• Ökad användning av avancerad teknik  
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Dessa processer leder till:  
• Ökad intensitet i konkurrensen  
• Komplexiteten ökar  
• Ökat behov av förändring. 
• Svårigheten ökar att genomföra kvalitet, högre produktivitet, 

nya förändringar som både förbättrar marknadsförings-
insatser och ny kvalitet och produktivitet i ett kort perspektiv 
och samtidigt tar hänsyn till konsekvenser på lång sikt.  

• Det krävs medvetna linsatser av  • ? 
• Det blir allt svårare att tillgodose ledarskap i allt fler befatt-

ningar  
• Behov av kvalificerat ledarskap  

Alltså: Ledarskapets betydelse har ökat och kommer att öka 
ytterligare!  

Vad är ledarskap?  
Det finns ingen allmänt accepterad definition av vad ledarskap 
är. John Kotter  beskriver ledarskap som en process för att, utan 1

tvång, påverka en eller flera grupper människor i en given 
riktning. Ledarskapet är effektivt, när påverkan ligger i linje 
med gruppens egna långsiktiga intressen.  

Så långt en allmän definitionen. Men den förslår inte långt 
för att komma till rätta med problemet. Vi behöver en mer 
nyanserad föreställning om vad ledarskap är.  

Effektiva chefer och deras ledarskap  
För fyrtiofem år sedan publicerade John Kotter sin första bok, 
The General Managers . Den byggde på en studie av ett antal 2
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framgångsrika general managers, chefer med multifunktionellt 
ansvar för en verksamhet på kort och lång sikt. Svenska motsvarigheter 
är VD, dotterbolags- eller divisionschefer. Han fann i sin studie 
att det fanns två faktorer som dessa personer byggde sin 
framgång på; han kallade dem Agendan och Nätverket. 

Agendan  
Agendan är ett samlingsbegrepp för de ärenden som dessa 
chefer valde att själva arbeta med, och de kan delas in i två 
grupper:  
• Ärenden med långsiktig betydelse för verksamheten. Dit 

räknas t ex rekrytering av blivande chefer.  
• Akuta frågor som kan bli betydelsefulla på lång sikt.  
Övriga ärenden, som ligger inom ramen för normal verk-
samhet, inom ramen för budgethorisonten, ska organisationen 
ha kapacitet att klara av utan chefens medverkan.  

Nätverket  
Chefer är beroende av andra för att klara sina åtaganden. 
Deras egen makt är mycket mer begränsad än vad många 
människor tror. De får saker och ting att hända genom andra 
och nätverket består av en stor mängd personer inom företaget 
och utanför, som chefen kan räkna med att få stöd av för det 
som hen vill åstadkomma. Kotter menar att nätverket är 
oerhört viktigt för att en chef  ska vara lyckas med sitt arbete. 
Om man vill sätt a en käpp i hjulet för en ung människas 
möjligheter i företaget, ska man från första dagen lägga på hen 
en sådan arbetsbörda att det inte finns utrymme att bygga upp 
något nätverk.  
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Nya rön  
I två senare böcker har Kotter följt upp sina då tio år gamla 
slutsatser, dels i samv forskares slutsatser . Agendan och 3

Nätverket gäller fortfarande. Han beskriver innehållet under de 
båda rubrikerna på detta sätt:  
1. Bygga upp en agenda för förändring  
• som innefattar en vision för vad som kan och bör förverk-

ligas,  
• en vision som inkluderar legitima långsiktiga intressen för 

alla berörda parter.  
• som innefattar en strategi för hur visionen ska förverkligas, 

en strategi som beaktar alla relevanta krafter inom och utan-
för företaget.  

2. Bygga upp ett starkt nätverk för genomförande  
• som innefattar goda relationer med sådana maktcentra vars 

stöd behövs för att förverkliga strategin,  
• relationer som är tillräckligt starka för att mobilisera god-

kännande, stöd eller vid behov aktiv medverkan.  
• som innefattar en kärna av högmotiverade personer  
• en kärntrupp av människor som är verkligt delaktiga i att 

förverkliga visionen.  
Detta gäller för företagsledare. Lee Iacocca (den f  d chefen från 
Ford, som gjorde en uppmärksammad s k turnaround i 
Chrysler) är en av de personer som Kotter studerat. Men agen-
dan och nätverket gäller i också för avdelningschefer, projekt-
ledare, kontorschefer i banker och andra vars insatser har lägre 
dignitet är storföretagens chefer.  
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Ledarskap och styrning  
Styrning (som jag väljer i stället för det engelska ordet mana-
gement) i modern mening kan beskrivas på olika sätt, men 
kärnan i de flesta beskrivningar innefattar fyra nyckel-akti-
viteter:  
1. Planering, att logiskt bestämma prioritering och behov av 

insatser för olika ändamål. Inom detta område finns en 
mångfald olika tekniker.  

2. Budgetering, den del av planeringsprocessen som hanterar 
finansiella resurser. Även här finns många metoder.  

3. Organisation, att skapa en formell struktur, som kan genom-
föra planerna, som är bemannad med kvalificerade medar-
betare, som vet vad de ska göra och vilka medel de dispo-
nerar samt vilka befogenheter de har. Inom detta område 
finns omfattande kunskaper och många olika modeller att 
välja mellan.  

4. Kontroll, består av två delmoment: att stämma av att det inte 
finns några problem, att verksamheten inte avviker från pla-
nen och att använda formella befogenheter för att lösa pro-
blemen. Speciellt för ekonomisk kontroll finns mycket 
förfinade hjälpmedel.  

Om vi jämför denna lista med beskrivningen av Agendan och 
Nätverket finner vi att styrning och ledarskap inte är samma 
sak. Ledarskapet behöver visserligen ha tillgång till viss plane-
ringsfärdighet, men formella planer behöver inte utgå från en 
vision, bakom en budget behövs inte nödvändigtvis finnas en 
strategi. För styrningen finns en manöverpanel med olika 
instrument, som kan användas på likartat sätt i de flesta verk-
samheter. Ledarskap måste utvecklas så att insatserna anpassas 
till den aktuella situationen.  
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Styrningens uppgift är att hålla ordning på komplicerade 
händelseförlopp. Ledarskapets uppgift är att driva förändringar. 
Styrningen är deduktiv till sin karaktär, den bygger upp helhe-
ten genom analys av delarna. Ledarskapet är induktivt, det 
utgår från helheten och härleder vad som behöver göras från 
vad man ska förverkliga.  

Struktur och kultur  
Styrning är en fråga om strukturer, om tekniker, metoder och system. 
Ledarskap är en fråga om kultur, om normer, värderingar och 
relationer. För att utveckla styrning en krävs kognitiv inlärning, 
det betyder att den intellektuella förmågan tas i anspråk. För att 
utveckla ledarskap måste man dessutom ta hänsyn till män-
niskors attityder och förhållningssätt, deras förväntningar och 
känslor.  

För att en verksamhet ska fungera bra i ett kort perspektiv 
krävs styrning. Om man vill vara framgångsrik i den miljö av 
konkurrensintensitet och ökande komplexitet, som vi nyss be-
skrivit, då krävs dessutom ledarskap. Det räcker inte att hålla 
ordning på komplicerade händelseförlopp, man måste också 
bemästra förmågan att hantera förändringar. Man har denna 
förmåga när förändringar blir genomförda till verksamhetens 
fromma och i linje med samtliga berörda parters intressen.  

I företagsledningens arsenal finns sedan lång tid tillbaka 
kompetens när det gäller att skapa strukturer. Sedan länge har 
kompetensen när det gäller strategiskt tänkande också utveck-
lats. Förståelsen för hur man utvecklar företags kulturer är det 
fortfarande sämre beställt med. Det är detta som är huvud-
inriktningen för den här boken. Jag ska visa hur man ska gå 
tillväga för att utveckla en företagskultur för uthållig framgång.  

Men först ska vi göra ännu en distinktion, mellan ledning 
och ledarskap.  
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Ledning och ledarskap  
Det är klart att en verkställande direktör i ett stort företag eller 
en generaldirektör har en annan arbetssituation än avdelnings-
chefer och arbetsledare. Kotters bok The General Managers 
handlar om företagsledare, och det mesta av det jag sagt hittills 
har samma slagsida åt de högre cheferna. Jag sa faktiskt i 
förbigående att agendan och nätverket även gäller chefer på 
mellannivå och arbetsledare. Men mellanchefernas arbetssitua-
tion skiljer sig i två viktiga avseende från företagsledningens:  
• Strategiska insatser är färre och mindre komplicerade.  
• Mellancheferna har en uppsättning arbetsuppgifter som sak-

nas i ledningen, men som har stor betydelse för att skapa en 
ny kultur. Mellancheferna är motorn i för att utveckla en ny 
kultur.  

Både ledningens och mellanchefernas insatser är nödvändiga, 
men de är inte identiska. Därför är det angeläget att skilja 
mellan ledning, att orientera en verksamhet i omvärlden över tiden, och 
ledarskap, personlig och avsiktlig påverkan för att enskilda medarbetare och 
team ska åstadkomma ett bra arbetsresultat. När jag skriver om 
ledarskap fortsättningsvis, är det den dagliga relationen mellan 
medarbetare och deras chefer som avses, inte ledningens insat-
ser för verksamheten i sin helhet.  
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I bilden har jag sammanfattat det nyss sagda. Kotter kallar allt som 
inte är management för ledarskap. För vårt ändamål är det bättre att 
reservera ordet ledarskap för den dagliga påverkan i arbetet och skilja 
det från ledningsfunktionen. I de båda övre rutorna känner du igen 
uttrycken från Kotter. I de båda nedre rutorna har några nya uttryck 
tillkommit. Jag återkommer till dem senare, men för att inte lämna 
några frågetecken utefter vägen ska jag göra en snabbgenomgång av 
den historiska utvecklingen inom kunskapsområdet ledarskap.  

En snabblektion i ledarskapsteorins historia  
Ledarskap i modern mening började man studera under andra 
halvan av 1920-talet. Den mest uppenbara skillnaden då 
mellan olika chefer var att somliga, förmodligen de flesta, 
bestämde själva utan att beakta medarbetarnas synpunkter, 
medan andra lämnade större eller mindre utrymme för 
inflytande från medarbetarna. Man tyckte sig finna att 
ledarskap är en endimensionell företeelse, som kan beskrivas 
utefter en skala från auktoritärt, där medarbetarnas inflytande 
var obefintligt till demokratiskt, där medarbetarna hade större 
inflytande inom ramen för allmänna normer och riktlinjer.  
På 1940-talet fann man att den endimensionella beskrivningen 
var otillräcklig, det finns i själva verket två dimensioner:  
• Struktur, instruktioner för hur arbetet ska utföras och  
• Konsideration, benägenhet att lyssna på medarbetaren, ta hän-

syn till hen för att aktivera medarbetarens engagemang i 
arbetet. Konsideration beskriver relationerna mellan män-
niskor.  

På den tvådimensionella grunden skapades i början av 1960-
talet en teori som upphovsmännen kallade The Managerial Grid . 4

Kring denna teori byggdes en hel arsenal med tester och 
utbildningsmaterial. Man ville, dels placera in chefer i deras 
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aktuella ruta i rutmönstret (the grid), dels anvisa en utvecklings-
gång för att göra var och en till en bra ledare. Platsen i rut-
mönstret bestäms av i vilken utsträckning man har fallenhet för 
respektive dimension, mycket struktur och lite konsideration 
eller vice versa eller mycket av båda. Idealet ansågs vara att ha 
höga värden på både struktur och konsideration.  
I slutet 1960-talet uppmärksammades ytterligare en dimension 
av William J. Reddin och i början på 1970-talet publicerade 
Paul Hersey och Kenneth Blanchard sin teori som kallas Situa-
tional Leadership . Förutom de båda tidigare dimensionerna, 5

som nu kallas styrning (struktur) och stöd (konsideration) har 
medarbetarens beredskap tillkommit som en tredje faktor. Bered-
skapen har två komponenter: kompetens och motivation. En 
medarbetare med låg beredskap behöver mycket styrning och 
en med hög beredskap klarar sig själv. Ledarskapet är, dels en 
fråga om att ha tillgång till en repertoar av olika ledarskap-
stilar, dels förmåga att bedöma vilken av dessa stilar som bäst 
överensstämmer med medarbetarens aktuella beredskap i en 
viss situation.  
Sedan början av 1990-talet har man uppmärksammat ledar-
skapets betydelse för att bygga upp en företagskultur för uthållig 
framgång. För detta ändamål har vi utvecklat vår egen modell, 
målförverkligande ledarskap . Avsikten med målförverkligande 6

ledarskap är att skapa förutsättningar för medarbetares del-
aktighet i verksamhetens mål. För detta behöver chefen utveck-
la två färdigheter formgivning (struktur) och kommunikation. 
Genom hela den moderna historien inom kunskapsområdet 
ledarskap löper alltså tudelningen i struktur – kultur som en röd 
tråd. Att man efterhand ändrat beteckning på företeelserna kan 
synas vara klåfingrigt; det är dock befogat för att betona viktiga 
nyansskillnader i synsätt.  
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Hur går vi vidare?  
Utvecklingen i företag och förvaltning ställer krav på nya 
verktyg, nya sätt att tänka, det är många forskare, konsulter och 
aktiva företagsledare överens om. Det gamla linjära tänkandet 
med rötter i 1600-talets vetenskapsfilosofi behöver kompletteras 
med systemtänkande. Därför ska jag ställa det traditionella och det 
nya sättet att tänka mot varandra för att göra skillnaderna tyd-
liga. Det händer i nästa kapitel som heter Teori som blir praktik.  

Det nya, alternativa sättet att tänka, systemtänkandet, och 
den nya kulturen presenteras i det tredje kapitlet, som har 
rubriken En lärande organisation. Kapitlet bygger på tre böcker 
från början av 1990-talet, som jag fortfarande anser vara 
betydelsefulla.  

Avsikten med de tre första kapitlen är att du ska få möjlighet 
att bilda dig en övergripande uppfattning om vad det nya 
innebär. Jag kommer att komplettera framställningen i denna 
upplaga med väsentliga nya kunskaper som tillkommit efter 
1993, när Teori 3 först kom ut och 2006 då den andra upplagan 
kom till.  

I det fjärde kapitlet, Egenskaper för uthållig framgång börjar 
inflygningen mot praktiken med frågan om det verkligen går att 
utveckla en verksamhet för uthållig framgång. Jag konstaterar 
att den framgångsrika verksamheten har två egenskaper: 
förmåga till fortlöpande förbättring och god variationsförmåga. Om man 
lyckas utveckla en verksamhet för uthållig framgång beror på 
om man lyckas utveckla en Teori 3-kultur eller ej. Teori 3 är en 
stark kultur som är kundorienterad och har förmåga till strate-
gisk omorientering (variationsförmåga). En sådana verksamhet 
är en lärande organisation.  
Det femte kapitlet heter Aktuella problem och Teori 3. Där utgår jag 
från tre problem som fortfarande är aktuella på många håll i 
det svenska arbetslivet: produktiviteten, kvaliteten och decentralise-
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ringen som jag nu kallar delaktigheten. Jag ska visa vilken effekt en 
Teori 3-kultur har på dessa tre välkända problem och kom-
plettera med ett fjärde som inte fanns med lika tydligt i de två 
första upplagorna: den ökade frekvensen av negativ stress, som i 
sin svåraste form kan leda till utmattning, till att medarbetare 
”går in i väggen”.  

Det sjätte kapitlet har rubriken Att utveckla en Teori 3-kultur. 
Där presenterar jag först några villkor för att man ska lyckas 
med en kulturförändring, med att påverka människors normer , 
förhållningssätt och relationer. Därefter beskriver jag fem insat-
ser för att visa hur man praktiskt kan lägga upp en kulturför-
ändring. Målgruppen för dessa insatser är alla som utövar 
ledarskap. Chefer och arbetsledare är självklara, men i ökande 
utsträckning ökar behovet av att alla kompetenta medarbetare 
förväntas ta ansvar för ledarskap. 

Men sociala system, t ex företag är inte mekaniska, man kan 
alltså inte ”installera” en ny funktion och utgå ifrån att det 
sedan kommer att fungera. Förändringar i sociala system kräver 
insatser för social implementering och fortlöpande underhåll, 
vilket för med sig nya uppgifter för företagsledningen. Dessa 
nya uppgifter kommenterar jag i det sjunde kapitlet: En ny roll 
för företagsledningen. Där knyter jag ihop resonemanget med det 
tredje kapitlet, om systemtänkande och den lärande organisa-
tionen och visar att företagsledningens ansvar omfattar både 
strategi, struktur och kultur. Den nya rollen gäller alltså att 
utveckla sociala system. När man lyckas med detta, har man 
också lagt en grund för att den gemensamma visionen ska vara 
något annat och mer vitalt än en reklamslogan eller ”vackra 
ord på papper”.  
Som avslutning ska jag återknyta till inledningen med att annat 
perspektiv och besvara frågan Varför var detta aktuellt 1993 och  
2009 och nu i ännu högre grad 2021?. Svaret har naturligtvis att 
göra med att komplexiteten i samhället ökar p g a att samhället 
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som ett system  håller på att utvecklas till ett komplext adaptivt 
system, med liknande egenskaper som evolutionen har visat sig 
ha.  
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2. Teori som blir praktik  
”Det finns inget så praktiskt som en god teori”, ”En teori är 
vanligt sunt förnuft, organiserat på ändamålsenligt sätt”, ”För 
att förstå helheten, ska man skaffa sig ett helikopterperspektiv, 
annars ser man ju inte skogen för alla trä’n”. Detta å ena sidan. 
Å andra sidan tycker somliga att det är förtjänstfullt att vara 
praktiker, att ”veta hur verkligheten är” och att ha fått ”skit 
under naglarna”.  

En student kom till sin professor för att diskutera sitt exa-
mensarbete. ”Det ska vara ett praktiskt ämne, inte något teore-
tiskt”, sa studenten. ”Unge man”, fick han till svar, ”man har 
alltid en teori, även när man plockar svamp har man en teori”. 
Och så är det ju. Det finns inte någon motsättning mellan teori 
och praktik. För att vi ska ta oss fram i verkligheten, behöver vi 
kartor som hjälper oss att tänka och bestämma hur vi ska hand-
la. Bakom våra handlingar finns en teori som blir praktik. Men 
kartan måste stämma överens med den verklighet, som vi be-
finner oss i för att vi ska kunna använda den. 

 Svampplockaren har ingen nytta av ett sjökort, och seglaren 
behöver något annat än en lantmäterikarta.  

Det skulle kunna vara bättre för många fler  
Idag är det många forskare, konsulter och praktiserande chefer, 
som menar, att arbetslivet skulle kunna vara mycket bättre för 
sina nyckelintressenter, om de som har ansvar för ledning och le-
darskap förändrade sitt sätt att tänka, om de skaffade sig en 
annan karta över verkligheten och kompletterade sin manöver-
panel med några nya instrument.  
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Det finns tre grupper ”nyckelintressenter”:  
• Kunderna, de för vars skull verksamheten bedrivs. De har oli-

ka benämningar i olika branscher: kunder, elever, patienter, 
gäster, passagerare m fl.  

• Medarbetarna, de som arbetar i verksamheten, de anställda 
och deras chefer.  

• Ägarna, köpmän, fabrikörer och aktieägare när det gäller tra-
ditionella företag, medlemmar i föreningar och stat och 
kommun när det gäller förvaltningen.  

Det som ska förändras, ”sättet att tänka”, handlar inte om vär-
deringar. Det är alltså inte fråga om att byta ut vinst mot sam-
hällsnytta, tillväxt mot miljöhänsyn, om att byta ”chefen be-
stämmer” mot att medarbetarna ska bestämma. Nej, det hand-
lar om just sättet att tänka, om att komplettera uppsättningen 
hjälpmedel, för hur vi vant oss vid att tänka, om att komplettera 
manöverpanelen med några nya instrument. Det är inte fråga 
om att kasta allt det gamla och ersätta med nytt, utan om att 
komplettera, att skaffa sig en bättre uppsättning instrument.  
Det nya sättet att tänka kan göra arbetslivet bättre,  
• för kunderna genom att kvaliteten på produkter, tjänster och service 

blir bättre,  

• för medarbetarna genom att arbetsförhållandena blir bättre, när 
utrymmet för eget inflytande, kreativitet och initiativ ökar,  

• för ägarna genom att verksamheten får en stabil utveckling och 
uthållig framgång  

För att ge en helhetsbild i av vad som behöver finnas på led-
ningens manöverpanel, ger jag en översiktlig beskrivning av det 
traditionella sättet att tänka och det nya.  
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Tradition och systemtänkande  
Det traditionella sättet att tänka präglas av den vetenskapliga 
metoden, med rötter i 1600-talets Europa, det präglas av meka-
nik, reduktionism och determinism. Det nya sättet att tänka 
präglas av systemvetenskapernas helhetssyn och insikter om 
ömsesidig påverkan.  

Den vetenskapliga metoden  
Den traditionella vetenskapliga metoden utvecklades under 
1600-talet av Galileo Galilei, Francis Bacon och René Des-
cartes. Galilei var banbrytaren. Med stöd av experiment kunde 
han avslöja olika orsakssamband i naturen. Dessa samband 
formulerade han matematiskt till naturlagar. Att beskriva hel-
hetens egenskaper genom att addera delarnas egenskaper, vilket 
Galilei gjorde, kallas deduktion. Bacon kompletterade med 
induktionen: man utgår ifrån sina kunskaper och erfarenheter och 
gör ett antagande, formulerar en hypotes för hur det skulle 
kunna förhålla sig i ett visst avseende. Hypotesen formuleras så 
att den kan testas, man prövar sig fram för att att verifiera eller 
falsifiera sin hypotes. Om den är sann, ska den kunna beskrivas 
matematiskt. Descartes menade att sökandet efter vetenskapliga 
sanningar, ska grundas på radikalt tvivel, som till slut ska leda 
fram till ett antal självklara första principer. Man ska alltså inte 
låta sig nöja med att en hypotes är verifierad, man ska söka 
vidare för att finna den egentliga grundprincipen, som förklarar 
att det förhåller sig så, som man just anser sig ha bevisat.  

En fjärde tänkare, som ska nämnas, är Auguste Comte  och 7

den vetenskapsfilosofi som kallas positivism: all sann kunskap 
måste vara vetenskaplig och all vetenskaplig kunskap grundas på sådant 
som kan observeras och mätas. Den vetenskapliga metoden bör 
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utsträckas till alla kunskapsområden. För Teori 3 är positivis-
mens krav på objektivitet viktigast: Forskaren får aldrig enga-
gera sig i eller påverka det objekt som hen forskar på, hen ska 
förhålla sig neutral och objektiv.  

Den traditionella vetenskapliga metoden har tre känne-
tecken: reduktionism, mekanism och determinism.  

Inom naturvetenskap och filosofi strävar man efter att 
förenkla problemställningarna för att kunna bevisa att A = A 
och ingenting annat än A. Detta kallas reduktionism. Ofta är 
detta effektivt, men ibland leder ett strikt logiskt reduktionistiskt 
resonemang till stolligheter. Marxismens s k vetenskap och 
socialdarwinismen är exempel på detta.  

Det andra kännetecknet är en mekanistisk syn på verklig-
heten: universum fungerar som en maskin, ett urverk där hän-
delser regleras genom fasta orsak-verkansamband.  

Det tredje kännetecknet är determinism, att varje händelse 
eller förhållande är det oundvikliga resultatet av föregående 
orsaker. Det innebär att när A inträffar, så är det förutbestämt 
att även B ska inträffa. Comte menade, t ex att sociala fenomen 
är underkastade en strikt determinism som verkar för en ound-
viklig utveckling av mänskliga samhällen, en utveckling som 
själv är styrd av det mänskliga medvetandets utveckling. Det 
deterministiska draget har bidragit till att, t ex marxismen fått 
lika mycket karaktären av religion som av vetenskap.  

Den världsbild som byggts på den vetenskapliga metodens 
reduktionism, mekanism och determinism har skakats i sina 
grundvalar under 1900-talet. Två omvälvande upptäckter har 
blivit grundskott i den traditionella verklighetsuppfattningen. 
Därför har ett nytt tänkande vuxit fram. Det ska jag beskriva 
lite mer utförligt. Upptäckterna är relativitetsteorin och kvant-
fysiken; det nya tänkandet är systemtänkandet.  
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En ny världsbild  
1905 började Albert Einstein presentera sin relativitetsteori. 
Han bevisade att grunden i universum är energi och organisation, inte 
tid, rum och massa. Einstein visade att de stora skeendena i 
universum inte kunde beskrivas med den traditionella 
vetenskapliga metoden. Relativitetsteorin är en bättre karta om 
man ska handskas med de stora skeendena.  

År 1900 upptäckte Max Planck att ljusets energi förekom i 
paket, s k kvanta. Hans upptäckt accepterades inte till en 
början p g a att en annan forskare, bara 30 år tidigare, med 
hjälp av den traditionella vetenskapliga metoden hade bevisat 
att ljuset förekommer i vågor. Einstein hade ett finger med även 
i Plancks arbete. Följden av Plancks upptäckt är att den veten-
skapliga metoden inte går att använda i de allra minsta ske-
endena heller. Alltså: för att förstå det största och det minsta 
måste man ha andra kartor än de som den vetenskapliga 
metoden anvisar.  

Även Comtes positivism har fått ett grundskott. Fysikern 
Werner Heisenberg bevisade med sin osäkerhetsrelation. Han 
visade att det är omöjligt att samtidigt fastställa en partikels 
rörelsemängd och dess position. Det gamla uttrycket att ”the 
beauty is in the eye of  the beholder” visade sig stämma inom 
fysiken. Det som vi observerar, menade Heisenberg, är inte 
naturen själv utan naturen sådan den visar sig genom vår 
metod att ifrågasätta den.  

Redan Descartes pläderade för det radikala tvivlet, Hei-
senberg bevisade osäkerhetsrelationen och Karl Popper utveck-
lade Descartes tankegång: Vi ska formulera våra induktiva an-
taganden på ett sådant sätt, att vi genom experiment kan leda i 
bevis att de är falska. Så länge vi misslyckas med att falsifiera 
våra hypoteser tvingas vi att uppfatta antagandet som sant – i 
väntan på en bättre experimentell metod. I förstone kan detta 
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te sig negativt, men vid närmare eftertanke finner man att 
Poppers ”falsifierbarhetsprincip” egentligen ställer krav på att vi 
ska leva enligt en av den västerländska humanismens allra mest 
centrala maximer, nämligen kravet på ständig utveckling: 
”Vetenskapens senaste rön får aldrig blir de sista”. Detta behov 
av ständig utveckling är f  ö något, som visat sig vara intimt 
förknippat med hälsa, både hos individer, företag och sam-
hällen. Stillastående är tillbakagång. Basta!  

It ain´t neccessarily so...  
Titeln på balladen i ”Porgy and Bess” kan tjäna som sam-
manfattning för den nya världsbilden. Många betydelsefulla 
skeenden i vår verklighet, men inte alla, är dynamiska, inte 
mekaniska. Om man förenklar vissa problem till dess minsta 
beståndsdelar finner man att  A visserligen = A, men att A 
dessutom kan vara B och båda är lika sanna. Mekanism och 
reduktionism gäller bara ibland! Och determinismen slutligen: 
Ofta kan vi i efterhand beskriva vad som hänt, men i händel-
seförloppet finns många slumpmässiga inslag, så determinismen 
gäller inte heller i den utsträckning som man trott.  

Slutsatserna av detta kan förmodligen vara många. Jag ska lyfta 
fram tre, som har betydelse för företagsledning och ledarskap:  
• Det är inte fel på den vetenskapliga metoden i dess traditio-

nella form, vi behöver den, den är användbar i många sam-
manhang, men – och det är viktigt – den är otillräcklig. Det 
är inte fel på termometer och barometer, men om man ska 
bestämma färdriktning finns det bättre instrument. Slutsats: 
Man behöver många instrument på manöverpanelen.  

Den nya världsbilden, som jag illustrerat med Einstein, Planck, 
Heisenberg och Popper, leder till två slutsatser:  
• Osäkerheten, som inte bara gäller partiklars rörelse och 
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position, utan också sociala skeenden, ger oss anledning att 
ständigt ifrågasätta våra göranden och låtanden, att vara 
inställda på att allt är tillfälligt i väntan på något bättre. Vi 
ska med andra ord sträva efter att leva i ständig utveckling.  

• Eftersom det inte är givet hur saker och ting är eller bör vara, 
så finns det utrymme för hur vi vill att det ska vara. Denna 
slutsats är kanske den viktigaste. Det finns ett betydligt större 
utrymme för människors fria och självständiga vilja, än man 
tidigare insett. För att förverkliga denna fria vilja krävs dock 
andra tankemodeller, än dem vi vant oss vid att använda. 
Den gemensamma grunden för dessa ”kartor” kommer från 
systemvetenskaperna. 
  

Den allmänna systemteorin  
Att studera relationerna mellan olika företeelser som ”system” 
är ett alternativt synsätt till mekanismen. Systemsynen får, i 
likhet med den traditionella vetenskapliga metoden, 
konsekvenser för tänkandet inom en rad olika kunskaps-
områden. Mekanismen utgick från delarna och byggde 
samman helheter av dessa. Systemteorin  utgår från en helhet 8

och accepterar, att denna helhet har egenskaper, som är 
kvalitativt annorlunda, än summan av de ingående delarnas 
egenskaper. Man närmar sig ett problem genom att beskriva 
relationerna mellan helhetens delar, som nätverk av inbördes 
och ömsesidiga relationer. Eftersom det är fråga om ömsesidig 
påverkan, kan man inte skilja ut orsak och verkan från var-
andra. Den mekanistiska filosofin söker enkelriktad påverkan i 
ett linjärt orsak-verkan förhållande. För att förstå hur system 
fungerar, behöver man förstå den inre dynamik som bestämmer 
hur systemen är organiserade eller hur de organiserar sig själva.  

Den allmänna systemteorin utvecklades på 1930- och 40-
talen av Ludwig van Bertalanffy. Han beskrev sin teori, som ett 

38



sätt att utforska helheter, vilket tidigare hade ansetts vara meta-
fysik, något som inte ryms innanför vetenskapens gränser. van 
Bertalanffys egna insatser var inriktade mot att göra tvär-
vetenskapliga ansatser möjliga. Det ansåg han vara nödvändigt 
för att undvika den risk för begränsning och trångsyn, som 
följer av långt driven specialisering.  

Systemteorin ger en uppsättning analysinstrument med vars 
hjälp man kan beskriva verkligheten som system, inom system, 
inom system, etc ungefär som rubrikhierarkin i innehålls-
förteckningen till en bok, där man överst i hierarkin har 
delarna 1, 2 och 3, och inom varje del finns, på nästa lägre nivå 
ett antal kapitel, inom varje kapitel ett antal huvudrubriker osv.  

Systemteorin gör det möjligt att beskriva mycket komplexa 
företeelser så att de blir hanterliga. I en levande organism är 
den ensamma cellen ett system av lägre ordning, på en lägre 
nivå i hierarkin, än individen, individen ett system av lägre 
ordning än gruppen etc. Varje delsystem är samtidigt ett eget 
system och ingår som en del i ett större system. När det gäller 
levande system, övergår de vid någon nivå i systemhierarkin 
från att vara biologiska eller psykologiska till att bli sociala 
system. Då ändrar systemet karaktär. Flera forskare, bl a Edgar 
Schein  har påpekat detta med avseende på organisationer, 9

vilket ställer krav på forskaren att behärska flera discipliner, t ex 
psykologi, sociologi och antropologi. Systemnivåerna hör alltså 
hemma på olika nivåer i hierarkin, men problemen kan bara 
förstås genom att man rör sig mellan nivåerna.  

Delsystemen samlever med systemen av högre ordning, men 
med olika grader av självständighet, en självständighet som be-
gränsas och kontrolleras av komplicerade processer. Det före-
kommer sällan att delsystemen utövar sin självständighet på ett 
sätt som skadar helheten, men när det sker, blir det antingen 
snabb korrigering eller också en form av cancer, som i sämsta 
fall kan förstöra det överordnade systemet. Ju mer komplexa 
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systemen är desto större blir delsystemens möjligheter att agera 
självständigt, till förfång, antingen för dem själva eller för hel-
heten.  

Förmåga att förnya sig  
Biologiska och sociala system lever och har förmåga att förnya 
sig själva. Denna förmåga fungerar som ett slags immunförsvar 
i krissituationer. En kris är en situation där de hittillsvarande 
metoderna, kunskaperna och erfarenheterna inte längre fun-
gerar tillfredsställande, p g a att de yttre förutsättningarna har 
förändrats. På systemspråk säger man, att delsystemets varia-
tionsförmåga, dess förmåga att utveckla nya egenskaper, behöver 
matcha det omgivande systemets krav. När förändringar i före-
tagens omgivning ger nya marknadsförutsättningar behöver 
företagets variationsförmåga matcha omgivningens krav för att 
företaget ska klara av att förnya sig. Det innebär att även 
individerna ska klara av att anpassa sig till den erforderliga för-
ändringen i verksamheten. Förmågan till förnyelse måste alltså 
matcha det som händer i omgivningen. Det är företags-
ledningens uppgift att utveckla  denna förmåga. Vi vet nu med 
säkerhet att levande system har denna förmåga till förnyelse 
och vi vet också att det är möjligt att utveckla förutsättningar i 
stora organisationer så att de förnyar sig själva.  

Charles Darwins utvecklingslära är förförande logisk och 
ganska lätt att förstå. Den har några brister, som vi ska använda 
för att illustrera förnyelseförmågan i levande system.  

Darwins teori om arternas uppkomst är mekanistisk, 
reduktionistisk och deterministisk. Teorin säger att den individ 
som är bäst anpassad att överleva i en viss omgivning kommer 
att klara sig, de mindre livsdugliga går under. På engelska talar 
man om ”survival of  the fittest”. När livsbetingelserna 
förändras utvecklar vissa individer de egenskaper som behövs 
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för överlevnad, de andra dör. Nya arter uppkommer genom 
slumpvisa händelser, mutationer och om de nya individerna 
kan överleva, så kommer de att föröka sig. Det handlar alltså 
om en gradvis och lagbunden utveckling, en evolution genom 
naturligt urval. Att man i raden av människoapor och 
hominider saknade vissa länkar, i utvecklingen fram till den 
moderna människan, var inget bekymmer: framtida forskare 
skulle finna dem.  

Darwins teorier har förts över till samhällsplanet och där 
bidragit till mycket lidande, i första hand som filosofisk grund 
för, t ex den nazistiska ideologin om den ariska rasens över-
lägsenhet, men också som idébas för laissez-faire-kapitalismen. 
I likhet med Fingal Olsson rör Charles Darwin fortfarande på 
sig. Darwin hade fel i mycket. Kurt Gödel har bevisat att 
slumpmässigheten är statistiskt omöjlig som förklaring till 
uppkomsten av nya arter och inom genforskningen, har man 
funnit att gener är mycket grannlaga i valet av vem de förenar 
sig med. Den ”promiskuitet” på genernas nivå som skulle 
erfordras för att skapa nya arter à la Darwins teori finns helt 
enkelt inte.  

Men det finns en annan förklaring än Darwins. Systemteorin 
säger att varje system är målinriktat och systemets mål är att 
vara i balans. När ett levande system, t ex en människa blir 
utsatt för en störning, exempelvis en infektion, då mobiliseras 
olika processer för att återställa balansen.  

Nu skriver vi 2021, och idag vet vi bättre. Begreppet 
”survival of  the fittest” kommer inte från Darwin utan 
myntades av en yngre kollega som hette Herbert Spencer. Även 
han har misstolkats, t ex av socialdarwinisterna.  

Darwin använde inte slumpmässigheten som förklaring till 
arternas uppkomst. Snarare använde han det levande systemets 
förmåga att lära som förklaring.  

Emergens kallas den förmåga hos levande system, som svarar 
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för utvecklingen av nya egenskaper. Här är ett enkelt exempel 
på vad emergensen kan åstadkomma, som du själv känner igen 
dig i:  

Du har stött på ett problem, som du inte har någon lösning 
på. Du frågar en kollega, som inte heller vet hur problemet 
ska lösas. Ni börjar resonera om olika möjligheter, och 
plötsligt får någon av er en idé, som visar sig fungera. Du 
hade ingen lösning. Din kollega hade ingen lösning. Ändå 
”föddes” något nytt genom ert samtal, något som ingen av er 
hade med sig in i processen.  

Komplex och komplicerad är olika saker. Ett urverk och en jetmotor 
är komplicerade system, men helhetens egenskaper är lika med 
summan av delarnas egenskaper. Det gäller alla komplicerade 
system. I det komplexa systemet är helhetens egenskaper mer 
än summan av delarnas egenskaper, på grund av det komplexa 
systemets förmåga till emergens.  

Komplexa system, t ex biologiska och sociala system 
utvecklas inte slumpmässigt, det finns en ändamålsenlighet i de 
nya egenskaper som utvecklas. Darwin lär ha sagt: ”It is not the 
strongest of  species that survive, not the most intelligent but the 
one most responsive to change”. För att klara av att förändra 
sig, måste man vara bra på att lära, på att upptäcka och 
uppfinna.  

Charles Darwin hade alltså rätt vilket vi vet 2021, till 
skillnad från 1993, när första upplagan av Teori 3 publicerades.  

Övergång till högre ordning  
1977 fick belgaren Ilya Prigogine Nobelpriset i kemi för sin 
teori om dissipativa strukturer. Den har visat sig vara en brygga 
mellan levande och livlösa system, mellan biologi och fysik.  

Teorin beskriver ”irreversibla” processer, förändringar utan 
återvändo i naturen, rörelsen mot system av allt högre ordning, 
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mot allt högre livsformer och därmed mot högre komplexitet. 
Detta går stick i stäv emot den s k entropilagen.  

Albert Einstein lär ha sagt, att om det finns en naturlag så är 
det entropilagen, termodynamikens andra huvudsats: Mängden 
användbar energi i ett system kommer att minska på grund av att den sprids 
till former där man inte längre kommer åt den. När flodvattnet kom-
mer ner i havet kommer man inte längre åt vattenkraften, när 
varmt vatten blandas med kallt kommer man inte åt värme-
energin i det ljumma vattnet. Några tänkare  hävdar att entro-10

pilagen gäller även sociala system, t ex samhällen. Därför går 
allt mot sin undergång.  

”Ingenting försvinner, men allting sprider sig” är Bodil 
Jönssons fyndiga beskrivning av entropilagen.  

Genom Prigogines teori får vi en förklaring till varför levan-
de system klarar av att utvecklas i uppförsbacke samtidigt som 
resten av universum är i utförslöpan, varför levande system inte 
behöver följa entropilagen utan kan utvecklas mot syntropi. Det 
betyder att energin koncentreras istället för att spridas.  

Öppna system  
Levande system är öppna system, de är verksamma i ett ständigt 
utbyte av energi eller information med sin omgivning, de är 
ständigt engagerade i import och export. Dessa öppna system 
kallar Prigogine för dissipativa strukturer. Det är en struktur vars 
balans upprätthålls av ett kontinuerligt flöde av energi. Vatten 
flyter genom en virvel samtidigt som vattenflödet skapar vir-
veln; på motsvarande sätt strömmar energi igenom och skapar 
de öppna system som kallas dissipativa strukturer. Ett sådant 
system är mycket väl organiserat och alltid i rörelse.  

Ordet ”komplex” betyder ”sammanflätad”. En komplex 
struktur är sammanflätad på olika sätt, det finns många olika 
kontakter och beroendeförhållanden. Ju mer komplext det 
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öppna systemets struktur är, desto mer energi går åt för att 
upprätthålla alla dessa relationer och desto känsligare är 
systemet för interna störningar. Systemet är i balans men det är 
inte stabilt!  

Här finns en paradox: Ju mer integrerat systemet är, ju fler 
interna relationer som finns mellan systemets delar, desto mer 
instabilt är det. Det är denna instabilitet, som är nyckeln till 
utvecklingen mot högre organisationsformer, själva kärnan i 
förnyelseförmågan, i emergensen. Flödet av energi genom sys-
temet skapar också en potential för plötslig omorganisation. 

Det kontinuerliga energiflödet medför fluktuationer. Om de 
är små, absorberar systemet störningen och bibehåller sin 
balans. Men om fluktuationen är större blir det en störning, de 
gamla kontaktytorna etablerar nya relationer och delarna 
omorganiseras på en högre nivå. Denna stegvisa utveckling mot 
högre komplexitet är en kvalitativ förändring. Varje sådan 
kvalitativ förändring leder till att sannolikheten ökar för 
ytterligare en kvalitetsförändring. Det finns alltså en inlär-
ningsprocess, ett slags träningseffekt, som innebär, att när 
systemet klarat av en störning blir det ännu bättre skickat att 
även klara av nästa .  11

En Teori 3-kultur är en robust kultur, som är kundorienterad 
och har förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar. Teori 3-
kulturen är ett sådant öppet system som anpassar sig till nya 
förutsättningar genom att etablera sig på en högre utvecklings-
nivå. Varje sådan förändring ökar också företagets möjligheter 
att effektivt klara av även nästa förändring i verksamhetens 
förutsättningar och utnyttja ”störningen” till sin egen fördel.  

Teorin om dissipativa strukturer gäller för vissa fysiska och 
kemiska system och för alla levande system. Kulturer tillhör de 
märkligaste dissipativa strukturerna. I en väl integrerad kultur, 
där alla lever och verkar enligt samma värdenormer kan en 
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liten skara ”förändringsagenter” förändra inriktningen, genom 
att ange en önskvärd och trovärdig ny inriktning. En kultur kan 
alltså vara mycket ”manövrerbar” för ledningen, om den är 
värderingsmässigt – kulturellt – väl integrerad. Jag återkommer 
till detta resonemang i slutet av det sjunde kapitlet. Där hävdar 
jag att det jag kallar en levande vision, som binder samman en 
verksamhet, behöver vara förankrad i denna värderingsgrund 
för att vara effektiv. Det innebär också att en vision kräver en 
någorlunda värdekonsistent kultur för att vara aktiv.  

En kris är alltid förenad med stress. Människor klarar av mer 
stress och hanterar stressituationer mer konstruktivt, när de 
känner att de har makt att påverka sin situation. Här finns en 
paradox: För att manövrerbarheten ska vara god i komplexa 
sociala system, måste de enskilda människorna uppleva att de 
har makt att påverka sin situation. I enkla system gäller 
motsatsen, manövrerbarheten i helheten bygger på delsyste-
mens underkastelse och att delsystemen kan styras med centrala 
insatser. I det komplexa systemet, bygger manövrerbarheten på 
delsystemens självständighet, i kombination med en gemensam 
värderingsgrund. Den traditionella vetenskapliga metoden, 
med sin utgångspunkt i linjär lagbundenhet i orsak-verkan, 
bygger på följande postulat: Den som bestämmer ska ha all 
makt, den som styrs ska helst vara maktlös. Det är helt fel i den 
verklighet som vi lever i idag. Ju mer komplexa system, ju större 
krav på förnyelseförmåga, desto viktigare är maktbalansen 
inom ramen för gemensamma och av alla accepterade värde-
ringar. Ju mer makt delsystemen har över sin situation, ju fler 
valmöjligheter, desto större variationsförmåga. De gemen-
samma värderingarna som är byggstenarna i kulturen kana-
liserar denna frihet att välja- i enlighet med vad som är 
ändamålsenligt för hela systemet. Låt oss se på ett praktiskt 
exempel från ett företag:  

Ford Corporation  genomförde en stor förändring i riktning 12
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mot en mer integrerad företagskultur under 1980-talet. Man 
arbetade på att utveckla en ny bil, ”Taurus”, och produktkon-
ceptet byggde på att bensinpriset skulle utvecklas på visst sätt. 
När man hunnit en bra bit in i utvecklingsarbetet fann man att 
antagandet om bensinpriset skulle komma att vara fel. Bensin-
priset skulle bli mindre än hälften mot vad man antagit. Led-
ningen fattade beslut om att förändra bilen i flera avgörande 
avseenden. Det var som att säga till en byggmästare att man 
ville ha köket på det ställe i huset där badrummet är nästan 
färdigt, i stället för där man bestämt från början. Alla med-
lemmar i Team Taurus kände till och accepterade skälen för 
det förändrade konceptet. De gav alla sitt fulla stöd och som en 
följd av den integrerade kulturen och den gemensamma 
visionen kunde många åtgärder genomföras samtidigt, i stället 
för att göras i sekvens efter varandra, som var det vanliga. Man 
fick fram bilen i tid. Med det traditionella arbetssättet hade 
projektet blivit 18 månader försenat. Den ekonomiska bety-
delsen av detta framgår av en utredning från McKinsey & 
Company. Där visar man att produkter som kommer ut på 
marknaden 6 månader försenade i förhållande till tidplanen, 
men i enlighet med budget tappar 33% av sitt täckningsbidrag 
under de första fem åren på marknaden. Produkter som håller 
tidplanen men drar över budgeten med 50% tappar 4% av 
täckningsbidraget .  13

I nästa kapitel ska jag referera huvuddragen i verk av fyra 
författare och forskare inom det kunskapsområde, som jag 
kallar företagsledning. I tre böcker (två av författarna har skrivit 
en gemensam bok) presenterar de resultat och slutsatser av sin 
forskning. De har olika infallsvinklar, men det finns en gemen-
sam nämnare i deras verk. Den har mycket stark släktskap, med 
de frågor jag behandlat i detta kapitel. 
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 3. En lärande organisation  
Vi behöver en benämning på ”det nya”, på ”det dynamiska” i 
det företag eller den förvaltning, som har utvecklat sin förmåga 
till uthållig framgång, vi behöver en benämning på den nya 
företagskulturen. Den ska naturligtvis kunna anpassa sig till nya 
förutsättningar, men det är inte en passiv anpassning. Vi väljer 
att tala om det nya som en lärande organisation. Ingredienserna i 
det nya tänkandet, som ska leda till lärande organisationer  14

kan beskrivas med tre begrepp:  
• kreativ spänning genom att motsättningar tolereras och t o m 

stimuleras  
• systemtänkande och  
• kulturutveckling.  
Jag ska referera tre böcker, som publicerades de första åren på 
1990-talet. Jag anser, att de både är betydelsefulla och att det 
finns en sammanhängande tankekedja mellan dem; den är 
förmodligen oavsiktlig, ingenting tyder på att författarna sam-
verkat. Sammantaget omfattar böckerna mer än 1000 sidor 
text, så referaten är mycket starkt förkortade.  
Den första boken är Richard Pascales Managing on the Edge. 
Fakta talar för att kompetensen att leda stora organisationer för 
uthållig framgång är otillräcklig. De fakta Pascale refererar till 
är t ex dessa: I den undersökning som låg till grund för In Search 
of  Excellence ingick 43 företag. De var utvalda på grund av att de 
kunnat redovisa minst 20 år av oavbruten framgång. 1987, bara 
fem år efter att boken hade publicerats, hade två tredjedelar av 
företagen förlorat sin position.  

Pascale visar att det finns fyra faktorer som driver företagen 
antingen till förnyelse eller till stagnation. För att hantera dessa 
faktorer, så att de blir drivkrafter för uthållig framgång, krävs 
djupgående förändringar inom flera olika områden.  
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Den andra boken är Peter Senges The Fifth Discipline. Han 
knyter på Pascales tankegång genom att introducera system-
teorin (den femte disciplinen) som en ny uppsättning instru-
ment för företagsledningen. Men det är inte tillfyllest med 
systemteorin; det krävs andra betydande förändringar också. 
Dem beskriver han som ytterligare fyra discipliner. När dessa 
fyra discipliner förekommer samtidigt, ”uppkommer” den 
femte disciplinen. 
Den tredje boken är skriven av John Kotter och James.Heskett 
Den heter Corporate Culture and Performance. Anslaget är 
detsamma i denna bok, nämligen att det nuvarande sättet att 
leda företag har stora brister. Författarna har gjort en analys av 
ett antal företag som varit framgångsrika i flera olika avseenden 
och beskrivit kulturen i dessa företag. Det visar sig att företa-
gens framgång bygger på samverkan mellan ett stort antal olika 
företeelser, vilket bekräftar Senges idéer att framgången är en 
följd av systemeffekter. Man visar också att företag som byggt 
upp en kultur, som liknar Teori 3 redovisar avsevärt mycket 
bättre resultat i olika mått inte bara ekonomiska, jämfört med 
företag som inte har dessa kulturdrag.  
Som sammanfattning av de tre böckerna vill jag säga:  
att Pascale preciserar ett problem och anvisar en möjlig fram-
komstväg för att finna en lösning.  
att Senge redovisar vilka krav som bör uppfyllas för att man ska 
kunna anträda färden på framkomstvägen och  
att Kotter & Heskett bekräftar att Senges förslag är rätt väg att 
gå om man strävar efter en organisation för uthållig framgång.  

Richard Pascale: Managing on the Edge  
Richard T Pascale är forskare och lärare vid Stanford Uni-
versity Graduate School of  Business. För en stor publik blev 
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han känd som medförfattare till den uppmärksammade boken 
The Art of  Japanese Management 1981. Det finns en gemensam 
nämnare för Senges ”discipliner” och huvudtemat i Richard 
Pascales  bok, nämligen behovet av att utveckla våra företags 15

förmåga att leva med och använda sig av motsättningar.  

På spaning efter ett nytt synsätt  
För att förstå vilka mekanismer som driver uthållig framgång i 
ett företag har Pascale fyra utgångspunkter:  
Vårt hittillsvarande sätt att arbeta med företagsledning räcker 
inte till. Det saknas tillräcklig kompetens för att långsiktigt driva 
företag med bibehållen vitalitet och förmåga att anpassa sig till 
förändringar i omvärlden.  
Vi behöver identifiera de fyra faktorer som driver företagen an-
tingen mot stagnation eller mot förnyelse nämligen:  
• Samstämmighet  Det måste finnas samstämmighet i olika 16

avseenden, t ex mellan ord och handling. Samstämmigheten 
brister om man talar om vikten av kundservice, men ger 
kundservicefunktionen en undanskymd plats i organisatio-
nen, om man talar om vikten av långsiktighet, men alla 
former av belöningar delas ut för kortsiktiga resultat. 
”You’ve got to walk your talk”!  
Det ska finnas samstämmighet mellan ett företags strategi, 
organisationsstruktur och informationssystem. Mellan ett 
företags olika delar behöver man också ha kulturell sam-
stämmighet.  
Men, driver man samstämmigheten för långt kan den 
önskvärda enhetligheten övergå till konformism, likriktning 
och byråkrati.  

• Självständighet – decentralisering, flexibilitet och lokal 
förankring, kreativitet och individers initiativ förutsätter 
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självständighet. Små företag producerar fyra gånger så 
många innovationer per investerad utvecklingskrona som 
medelstora företag och tjugofyra gånger fler än de stora 
företagen  Hur säkerställer man självständighet och att det 17

finns utrymme för olika uppfattningar? Självständigheten är 
motpolen till likriktning och konformism.  
Men självständigheten kan övergå i kaos och anarki om den drivs för 
långt. Dessutom är det i vissa fall nödvändigt att ta till vara 
stordriftsfördelar och fokusera alla resurser för ett gemen-
samt ändamål om man ska åstadkomma tillräcklig slagkraft.  
Företag behöver både samstämmighet och självständighet, 
men det är nästan aldrig fråga om att skapa en matematisk 
kompromiss; balansen är mer komplicerad än så.  

• Motsättningar. Överdriven samstämmighet leder till konfor-
mism, överdriven självständighet splittrar resurserna. Här 
kommer den tredje faktorn, motsättningar, in i bilden. 
Förmågan att leva med och även stimulera till att olika upp-
fattningar kommer i dagen, så att de kan ställas mot 
varandra, är en viktig faktor för att balansera samstäm-
mighet och självständighet mot varandra.  
Vissa motsättningar fyller en funktion bara genom att 
existera, t ex mellan kostnadseffektivitet och kvalitet, eller 
produktionseffektivitet och kundanpassning. Balansen 
mellan dessa motsatser driver kreativitet och vitalitet.  

• Syntes: Här handlar det om förmågan att förnya organisa-
tionen genom synteser av de tre förstnämnda faktorerna: 
samstämmighet, självständighet och motsättningar. Syntesen 
är ett mått på förmågan att skapa integration.  
Syntesen är en produkt av ledarskap som kulturskapande 
funktion, något som jag återkommer till senare.  
Vi behöver förstå mycket mer om konflikternas roll i företag 
och förvaltning. Hur kan vi styra och dra fördel av energin 
och vitaliteten i olika motsättningar?  
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Denna punkt, syntesen, är kanske viktigast: Vi kommer att 
upptäcka, att om faktorerna Samstämmighet, Självstän-
dighet, Motsättningar och Syntes ska samverka krävs en ny 
förmåga hos företagsledningen. Utmaningen finns i rela-
tionen mellan samstämmighet, självständighet och mot-
sättning. För att integrera dem med varandra behöver verk-
samheten utvecklas mot en högre komplexitet.  

Denna förändring i ledningens arbete kan liknas vid ett byte av 
konventionella turbiner mot kärnreaktorer. Det är ledningens 
uppgift att förse organisationen med det ökade energiflöde som 
krävs för att hålla balansen i ett komplext system, som ständigt 
är på väg mot förnyelse.  

Med utgångspunkt i 7-S-modellen  
Pascale utgår ifrån McKinsey´s Seven-S-modell: Strategy, Struc-
ture, Systems, Staff, Style, Shared values och Skills. Det är sju väsent-
liga kategorier som företagsledningen ska ägna uppmärksamhet 
åt. Inom vart och ett av dessa områden gäller det att balansera 
motsättningen mellan samstämmighet och självständighet. Om 
man misslyckas med balansen, leder det antingen till förstel-
ning, byråkrati och kontroll eller till upplösning och kaos. Här 
kommer motsättningarna i sammanfattning innan jag kom-
menterar dem var för sig. 
• Strategy: motsättning mellan Planering – Spontanitet  
• Structure: Jämlikhet – Elitism  
• Systems: Tvång – Frivillighet  
• Style: Styrning – Förnyelse  
• Staff: Konformism – Individualism  
• Shared values: Kallt huvud – Varmt hjärta  
• Skills: Förbättring – Utveckling  
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Strategy: Planering - Spontanitet  
Strategi är en övergripande handlingsplan, som både ska vara 
så ”stadig” att människor entydigt uppfattar vad de ska göra 
och så ”rymlig” att den är möjlig att spontant anpassa till lokala 
eller aktuella förutsättningar för hur arbetet ska utföras. Mellan 
planering och spontanitet finns en motsättning att balansera.  
Strategiarbete är mer en fråga om att ställa frågor än om att 
producera svar. Det handlar om att upptäcka möjligheterna i 
den ständiga förändringen. Det finns två former av strategier:  
• Utåtriktade affärsstrategier för hur företaget ska agera på 

marknaden och  
• Inåtriktade organisationsstrategier för hur företaget ska orga-

niseras och ledas för att ha framgång med sin affärsstrategi.  

Structure: Jämlikhet - Elitism  
Den struktur som avses här är organisationens olika status-
nivåer med avseende på deras relativa betydelse för verksam-
heten. Vissa enheter måste ha hög status i en verksamhet, men 
statusen ska, dels balanseras av andra högstatusenheter, dels 
behöver dessa enheter respektera alla enheter med lägre status. 
Ett exempel på, när det gick snett, är ITT under Harold Ge-
neen. Finansfunktionen fick näst intill oinskränkt makt vilket 
ledde till nära nog katastrofala konsekvenser när Geneen drog 
sig tillbaka. Mellan elitismen och jämlikheten finns en motsätt-
ning som behöver balanseras. 

Systems: Tvång - Frivillighet 
Det måste vara ordning och reda i en organisation, men för 
mycket av det goda leder till förstelning. Å andra sidan leder 
den totala friheten till kaos eller anarki. Även här krävs balans 
mellan motsättningar.  
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Pascale beskriver hur varuhusföretaget Macy’s, vars regelbok 
är en tum tjock och vars styrsystem är väl kända för sin detalj-
rikedom, mötte stora svårigheter i konkurrensen med Nord-
strom, som är kända för sin förnämliga kundservice och vars 
regelbok innehåller två regler: 1 Använd ditt eget goda om-
döme i varje situation, och 2 Det kommer inte att finnas några 
fler regler.  

Style: Styrning - Förnyelse  
Kotter  skiljer mellan management vars uppgift är att hantera 18

komplexitet och leadership vars uppgift är att hantera förändring. 
Han säger att amerikanska företag är ”overmanaged and 
underled”. Det förefaller vara ungefär samma distinktion som 
Pascale gör: Det gäller att balansera motsättningen mellan å 
ena sidan att administrera, att planera, organisera och 
kontrollera, och å andra sidan att förnya, att bygga upp 
medarbetares delaktighet, empowerment, i verksamhetens mål.  

Men Pascale går ett steg längre. Han menar att ledarskap 
(han kallar det transformation) mobiliserar en organisations hela 
kollektiva intelligens, för att finna och komma till rätta med 
olika problem. Han är kritiskt inställd till karismatiska chefer, t 
ex Lee Iacocca, som visserligen lyckas genomföra en ”turn-
around” i Chrysler, men som inte förändrat något i grunden i 
företagets kultur. Balansen mellan styrning och förnyelse är så 
avhängig olika personlighetstyper, att det knappast räcker med 
en person. Ford Corporation hade ett omaka radarpar i Don 
Petersen och Red Poling, men de flesta företag rekryterar 
personer till företagsledningen, som mer är varandras likar än 
varandras komplement. Honda och Hewlett-Packard hade 
båda från början personligheter i ledningen som kompletterade 
varandra. Pascale säger sig bara känna till två individer som i 
sig själva haft förmågan att balansera styrning och förnyelse: 
Tom Watson Jr i IBM och Konosuke Matsuchita i Panasonic.  
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Staff: Konformism - Individualism 
Många företag lägger ner mycken kraft på den inre samman-
hållningen, på att medarbetare ska vara en del av företagets 
kultur. I många verksamheter är det enhetliga uppträdandet 
dessutom nödvändigt med hänsyn till kunderna, t ex inom 
polisen och sjukvården. Men konformismen måste balanseras 
av en viss grad av individualism.  

Shared values: Kallt huvud - Varmt hjärta  
Om ett företag inte ger vinst har det inget existensberättigande, 
men alltför inskränkt inriktning mot kortsiktiga ekonomiska 
resultat, leder till att man förlorar sin konkurrensförmåga. Det 
måste finnas kalla värderingar som lönsamhet och effektivitet, 
men också varma värderingar som tillit, anständighet, god 
service och generositet. Motsättningen mellan dem ska 
balansera.  

Skills: Förbättring - Utveckling  
McKinsey’s sjunde ”S”, Skills är ett betydligt vidare begrepp än 
svenskans färdighet, förmåga eller kompetens. Dels omfattar 
det både hårda värden (finansiell styrka, produktionskapacitet) 
och mjuka (traditionella kunskaper och färdigheter). Dels är det 
sjunde S:et är en funktion av de sex övriga. Det innefattar led-
ningens förmåga att effektivt förvalta och vidareutveckla sina 
förutsättningar. Inom ramen för ”Skills” finns ledningens 
verkliga förmåga att bygga upp en unik styrka, som inte låter 
sig kopieras av konkurrenter.  

I In Search of  ’ Excellence säger författarna att framgångsrika 
företag ”do a lot of  little things a little better” en uppfattning 
som bekräftas av Kotters  forskning. Men att ständigt förbättra 19

det man redan är bra på räcker inte. Man måste också ha 
förmåga att transformera sina ”skills” till nya förutsättningar. 
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Pascale talar om ”maximize” för en gradvis förbättring och 
”metamize” för att beteckna förändring av art, förnyelse.  

Detta överensstämmer väl med Prigogins teori om dissipa-
tiva strukturer. Den säger att när ett komplext system uppnår 
en viss grad av obalans övergår systemet till en högre utveck-
lingsnivå och finner en ny balans där. Den har också stor likhet 
med dialektikens grundsats att motsättningen mellan tes och 
antites övergår till en högre utvecklingsnivå genom die 
Aufhebung  i syntesen. Förmågan till denna förnyelse är ett 20

centralt tema även i den tredje boken Corporate Culture and 
Performance.  

Peter Senge: Den femte disciplinen  
Peter Senge  var chef  för Systems Thinking and Organizational 21

Learning Program vid Sloan School of  Management, MIT . Hans bok 
heter The Fifth Discipline – The Art and Practice of  The Learning 
Organization. Inom de flesta kunskapsområden har systemteorin 
kommit in som komplement eller t o m ersatt den traditionella 
vetenskapliga metodens sätt att tänka. Systemteorins loop 
”ömsesidig påverkan mellan systemkomponenter genom 
återkoppling” har ersatt det linjära tänkandet i orsak-verkan. 
Managementområdet är ett undantag, här härskar fortfarande 
den traditionella vetenskapliga metoden. Tyvärr verkar det som 
om det gäller även 2021. 

(Senges bok bygger på teorin om dynamiska system. Sedan 
Den femte disciplinen publicerades har vi fått reda på att system-
vetenskapernas teorier för komplexa adaptiva system är mer 
tillämpliga på sociala system, t ex lärande organisationer. Detta 
förändrar ingenting i det som jag hävdar i Teori 3)  

Av många skäl är det nödvändigt att tillägna sig system-
tänkande, som Senge kallar den femte disciplinen , i arbetslivet. För 
att systemtänkandet ska slå igenom med full kraft och verksamt 
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bidra till kvalitet, produktivitet, arbetstillfredsställelse och 
manövrerbarhet krävs ytterligare fyra ”discipliner”. System-
tänkande kräver alltså ett ramverk av stödjande färdigheter för 
att komma till sin fulla rätt.  

Innan vi ger oss in på de fem disciplinerna, ska vi se lite 
närmare på varför det är angeläget att tillägna sig system-
tänkande.  

Inlärningshandikapp  
Vad är det då som hindrar ett företag från att utvecklas till en lärande 
organisation? Senge ger exempel på sju inlärningshandikapp:  
• Jag är mitt jobb..  
• Fienden finns utanför..  
• Den handlingskraftiga inkompetensen..  
• Impulsstyrningen  
• Fabeln om den kokta grodan..  
• Villfarelsen att man lär genom erfarenhet  
•  Myten om ledningsgruppen  
Jag ska beskriva de sju exemplen lite närmare.  

Jag är mitt jobb  
En människa kan identifiera sig själv på två sätt och de utesluter 
varandra. Antingen är ”Jag” en person som behärskar ett antal 
arbetsmoment eller också är ”Jag” en person med ansvar för att 
förverkliga ett mål. Om man väljer det första alternativet 
drabbas man av en identitetskris när arbetsmomenten föränd-
ras.  

Om människor har alltför snäva föreställningar, om syftet 
med sitt arbete, hindras de förändringar, som jag berörde i 
förra kapitlet under beteckningen dissipativa strukturer.  
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Detta handikapp gäller inte bara individer. Theodore 
Leavitts idé , marketing myopia , visar att detta även gäller före-22

tag. Filmbolagen i Hollywood hade detta handikapp när man 
fortsatte att producera biograffilm och lät ett antal videobolag 
ta hand om videoproduktionen för TV. Man uppmärksammade 
inte att begreppen underhållningsproducent och biograffilmsproducent 
gled isär, och att underhållningsfilm inte längre var detsamma 
som biograffilm.  

Fienden finns utanför  
”Det vore enkelt att sälja våra produkter, om bara produk-
tionen var lite mer flexibel”. ”Visst skulle vi kunna hålla kost-
nadsbudgeten, om bara försäljningssidan höll sig till våra 
leveranstider och inte lovade kunderna guld och gröna skogar”. 
Detta inlärningshandikapp handlar om att lägga skulden för 
det som inträffar utanför sitt eget ansvar.  

Med systemtänkande inser man att det alltid rör sig om 
ömsesidig påverkan. Även om vissa parter ofta har avsevärt 
bättre möjligheter att genomföra åtgärder än andra, så har var 
och en någon möjlighet att påverka.  

Rubriken på detta handikapp är kanske avsedd att vara en 
motpol till Pogo’s berömda: ”We have seen the enemy it’s us”.  

Den handlingskraftiga inkompetensen  
Handlingskraft är fint. En bra politiker eller en bra chef  är en 
som verkligen gör något. Sitt inte och vänta på att få något att 
reagera på, agera istället! Många sådana insatser får antingen 
andra negativa verkningar än dem man ville undvika eller 
också, om det vill sig illa, trappas problemen upp.  
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Impulsstyrning  
Man blir offer för omständigheterna genom att handla impulsivt och 
drabbas av negativa konsekvenser av sin egen handling. Man 
säger ”ja” till sådant, som man inte bör säga ja till, man flyr 
från sådant som man bör ta till sig och man stöter bort sådant 
som man bör ta tag i. Den impulsiva handlingen är en kvarleva 
i våra gener från den tid då vilda djur och andra omedelbara 
faror medförde att den impulsstyrda handlingen var ett villkor 
för överlevnad. I dag finns få sådana omedelbara hot, men 
många långsiktiga och gradvis smygande. Då är den impuls-
styrda handlingen snarare ett handikapp än en tillgång.  

I min bok Vilja Välja Verklighet avskaffade jag måste-världen. 
Det finns ingen måste-värld, vi kan alltid välja. En följd av detta 
är att vi alltid kan ta ansvar, eftersom det självständiga valet är 
ett villkor för ansvarstagande. Det innebär också att ”måste-
människorna” inte tar ansvar, de lyder. Om du tänker inleda en 
arbetsrelation med en annan människa, kolla om hen är välja-
människa, då risken för besvikelse är liten för din del, eller, om 
hen är måste-människa, då risken för besvikelser är stor. 

Fabeln om den kokta grodan  
Det finns en anekdot om hur man kokar en levande groda. Om 
man kastar den i hett vatten kommer grodan att försöka hoppa 
ur kastrullen. Om man lägger grodan i rumstempererat vatten 
och ställer kastrullen på spisen, då kommer grodan först att  
njuta av den sköna värmen, och snart är det för sent att hoppa.  

Senge illustrerar detta med importen av japanska bilar till 
USA. 1962 var den japanska marknadsandelen 4%, 1967 
knappt 10%, 1974 var den inte ens 15%, i början av 80-talet 
passerades 20% för att 1989 vara 30%. Den tidigare helt 
dominerande amerikanska bilindustrin hade 1989 en mark-
nadsandel på 60%. För att bli varse vad som verkligen håller på 
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att hända, så att vi i tid kan sätta in åtgärder behöver vi dämpa 
farten: ”To speed up, you’ve got to slow down”!  

Villfarelsen att man lär genom erfarenhet  
Den mest kraftfulla formen av lärande får vi genom egna 
erfarenheter. Vissa handlingar har konsekvenser bortom 
”lärandehorisonten”, från dessa får vi inte tillgång till erfaren-
heter av utfallet av handlingen. I stället fungerar det på detta, 
helt destruktiva, sätt: Vi kan utgå ifrån att alla handlingar, även 
de som visar sig vara fel, utförs med goda avsikter. De flesta vill 
ju vara goda medmänniskor och därför känns det bra att göra 
något bra. Den omedelbara erfarenheten av en god handling är 
alltså positiv, även om vi inte får reda på vad den leder till.  

Den positiva upplevelsen av den egna goda avsikten, fun-
gerar som en förstärkare och tendensen att upprepa handlingen 
i framtiden ökar. Ju längre tiden går och ju fler gånger man fått 
denna självgenererade förstärkning, desto mer smärtsam blir 
sanningen att ta emot och desto mer kraftfullt försvar bygger vi 
upp mot denna sanning. Under 1970-talet när man arbetade 
med gruppdynamiska inlärningsmetoder, t ex sensitivitets-
träning, fann man en riskgrupp, en grupp människor som 
kunde fara mycket illa av utbildningen. Det var äldre manliga 
chefer, som uppfattades som auktoritära av sina medarbetare, 
men som själva ansåg sig vara demokrater. När de konfron-
terades med sanningen genom utbildningsmetoden tog de 
ibland så illa vid sig, att de behövde hjälp av terapeut.  

Sommaren 1992 var ett tillfälle när man kunde läsa i pressen 
att vissa patienter kommit till skada för att de fått felaktig 
medicin. I en kommun, hade man tillsatt en medicinskt 
ansvarig sjuksköterska för att undvika sådana misstag. Hon 
intervjuades i TV och fick frågan hur hennes nya befattning 
hade blivit mottagen av vårdpersonalen. ”De tycker att det är 
onödigt, de säger att de delat ut medicin i flera år utan att 
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något fel blivit begånget. Men då frågar jag hur de vet det: Har 
ni obducerat alla äldre patienter som dött?” Frånvaron av väl 
genomförda utvecklingssamtal, av konstruktiv kritik från chefer 
och kolleger och av ärlig återkoppling från kunder, patienter m 
fl är en grogrund för detta handikapp. Författaren Sara Lidman 
ansåg att en orsak till hennes framgång som författare var att 
hon hade haft tillgång till hänsynsfri kritik. 

Myten om ledningsgruppen  
Ledningsgrupper, styrelser och projektgrupper fungerar väl så 
länge de bara behandlar rutinärenden. När de ska hantera 
komplexa problem, konflikter eller hot bryts teamkulturen ner, 
menar Chris Argyris . I skolan får vi lära oss att man ska 23

kunna alla svar och i arbetslivet förstärks detta: man ska kunna, 
man ska vara kompetent. Och om man inte kan ska man i alla 
fall bete sig som om man kan. Detta trots att det informa-
tionsflöde, vi alla beklagar oss över, förser oss med ett överflöd 
av svar som ingen behöver. Bristvaran är frågor. Men det ska 
vara konstruktiva frågor som söker efter ändamålsenlig infor-
mation, inte destruktiva frågor som syftar till att ge fråge-
ställaren en möjlighet att visa vad hen kan, eller att ”sätta dit” 
någon kollega. Exempel på sådana destruktiva frågor finns i 
varje nyhetsprogram där en politiker blir intervjuad. Förment 
”undersökande” frågor som ”..men du som ....minister borde 
väl ha tänkt på..” Sådana frågor tillför ingen information till 
allmänheten, men ger intervjuaren en känslomässig tillfreds- 
ställelse med sadistisk grundton, ”Nu fick jag allt dit dig!”  

Parkinsons exempel med styrelsen, som behövde en minut 
för att ta beslut att bygga ett kärnkraftverk, men flera timmar 
för att besluta om ett cykelställs vara eller inte vara, är en 
illustration till detta problem.  

Senge är pessimistisk som följd av många möten med 
styrelser och ledningsgrupper. Han frågar sig varför en samling 
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människor med en genomsnittlig intelligenskvot på 120, i grupp 
visar sig har en gemensam prestationsförmåga som motsvarar 
IQ 60?  

Inlärningshandikapp är vanligt förekommande, därför krävs 
insatser både för att komma till rätta med dem, vilket är ända-
målet med de fyra disciplinerna, och att förändra företaget till 
en lärande organisation i full skala, vilket man gör med den 
femte disciplinen, systemtänkandet.  

Systemteorins ABC  
Systemteorin tillhandahåller analysinstrument som gör kom-
plexa problem hanterliga i sin helhet, genom att skifta mellan 
olika beskrivningsnivåer, ungefär som mellan rubriknivåerna i 
en innehållsförteckning till en bok eller mellan kartor med olika 
skala. Grunden i systemtänkandet är feedback, återkoppling, en 
idé om ömsesidig påverkan. Systemteorins motsvarighet till 
grammatikens ABC är förstärkande återkoppling, bromsande åter-
koppling, och fördröjd återkoppling. Med dessa tre enkla begrepp 
visar Senge hur många av arbetslivets vardagliga problem 
skulle kunna hanteras avsevärt mycket mer effektivt än idag.  

Förstärkande återkoppling  
När någonting i ökande takt blir bättre  – eller sämre – då är 
det förstärkande återkoppling som driver på. Försämringar och 
förbättringar sker inte sällan exponentiellt. Ett exempel på 
sådan tillväxt: Häll en droppe vatten i ett tomt badkar. 
Fördubbla sedan vattenmängden i badkaret varje minut. Om 
badkaret kommer att vara fullt klockan 12, hur mycket är 
klockan när det är halvfullt?  När man väl upptäcker vad som 24

håller på att hända är det ofta för sent att göra något åt det.  
Ray Kurzweil har skrivit en tankeväckande essä, The Law of  

Accelerating Returns. Han anser att förändringshastigheten i vår 
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omvärld fördubblas vart tionde år. Om han har någorlunda rätt 
vilket jag tror, så är det bråttom att komma igång med att 
anpassa människorna till vad som kommer att hända – snart! 
Kurzweils essä finns för nerladdning på LarsWiberg.com. 

Bromsande återkoppling  
Där det finns ett mål, underförstått eller klart utsagt, där finns 
bromsande återkoppling. Förväntningar, behov av trygghet etc 
är underförstådda eller t o m omedvetna mål, som medverkar 
till det vi kallar motstånd mot förändringar. Oförmågan att 
urskilja sådana mål som hindrar förändring å ena sidan och 
oförmågan att förmedla sådana mål, som kan medverka till att 
stabilisera ett önskat tillstånd å den andra, är en förklaring till 
att många – dessvärre de allra flesta – önskvärda förändringar 
misslyckas.  

En egenskap hos komplexa adaptiva system är läkning. Du 
skär dig i fingret. Om du håller såret rent kommer ordningen 
att återställas inom några dagar. Kravet på förändring i sociala 
system är också ett slags sår eller åtminstone störningar. 
Motståndet mot förändringar är en slags läkningsprocess. Det 
krävs insatser för att säkerställa att ”läkningen” blir rätt! 

Varje levande system är målsökande i den bemärkelsen att 
det strävar efter balans i relation till sitt mål. Målet kan vara 
inriktat på stabilitet, då motverkar den bromsande återkopp-
lingen varje förändring. Men målet kan också vara dynamiskt 
och då kommer systemet i obalans när förnyelsehastigheten blir 
för låg. För den cyklist som håller balansen med hjälp av ett par 
grindstolpar är rörelsen ett hot, för den som håller balans 
genom att åka på cykeln är rörelsen en tillgång.  
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Fördröjning  
Ofta är återkopplingen fördröjd. Det leder till att vi inte får 
korrigering av våra handlingar, eftersom vi inte ser sambandet 
mellan vad vi gör och vad det leder till. Ett säkert sätt att 
effektivisera en verksamhet är att förkorta fördröjningen. 
Amerikanska företag har trimmat sina lager vilket givit lägre 
kapitalbildning, men inte sällan sämre leveranskapacitet, 
produktiviteten blir bättre på bekostnad av kvaliteten. Japanska 
företag har förkortat fördröjningen i återkopplingen från 
marknaden, vilket givit ännu lägre kapitalbildning och förbätt-
rad leveranskapacitet.  

Systemarketyper  
Med hjälp av dessa återkopplingsfaktorer beskriver Senge ett 
antal arketyper, vanligt förekommande mönster i systems 
levnadsbana. Det lär finnas ett dussin, Senge behandlar nio och 
vi ska referera sex av dem.  

Bromsande återkoppling med fördröjning  
En person eller en grupp agerar för ett visst mål, där den 
bromsande återkopplingen är fördröjd. Om man inte är 
medveten om fördröjningen trycker man på hårdare än 
nödvändigt och när återkopplingen kommer måste man 
korrigera det man tidigare gjort. Eller också tror man att allt är 
gott och väl och blir helt tagen på sängen av negativ åter-
koppling. Ett exempel är insatserna för att få rätt temperatur på 
duschvattnet, som antingen är alldeles för kallt eller alldeles för 
varmt p g a att vi vrider för mycket på kranarna. 

Det finns även exempel av annat slag: Återförsäljare noterar 
en ökad, men inte ökande efterfrågan av en produkt som 
levereras varje vecka, men den aktuella veckans beställning 
effektueras först efter fyra veckor. Om en, eller flera, åter-
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försäljare driver upp mängden som man beställer per gång, 
resulterar detta så småningom i en besvärande lagerupp-
byggnad. Motsvarande konsekvenser blir det för producenten, 
som justerar produktionskapaciteten i förhållande till tillfälliga 
uppgångar i efterfrågan. Enligt kommunernas prognoser under 
1960-talet så skulle Sverige på mindre än 10 år växa till en 
folkmängd på 50 miljoner. Ett tragiskt exempel är massakern 
på Himmelska fridens torg, där studenternas protester först inte 
fick någon återkoppling alls och när den till slut kom var det i 
form av stridsvagnar.  

Dolda bromsar  
Varje accelererande utveckling domineras till att börja med av 
förstärkande återkoppling. Till att börja med! För där finns 
alltid en bromsande funktion som efterhand blir allt mer 
kraftfull. Det vanliga beteendet i en sådan situation är att sätta 
in mer resurser för att bibehålla den positiva utvecklingen. Det 
är dock mycket effektivare att lokalisera den bromsande åter-
kopplingen och reducera kraften i den. Det innebär under-
stundom att man måste agera stick i stäv emot det som ”känns” 
rätt och naturligt.  

Det finns många exempel på detta i företagsvärlden. 
Flygbolaget People’s Express, som under några korta år hade 
stora framgångar är ett exempel i USA. Med låga priser och ett 
minimum av service fraktade man flygpassagerare över USA. 
Framgångarna stimulerade till expansion som ledde till att man 
drog till sig nya kundgrupper, som hade andra anspråk på 
service än pionjärerna. I Sverige kan vi finna många exempel 
inom bygg- och finanssektorerna under 1980-talet.  

Globaliseringen har bidragit till ekonomisk tillväxt och 
många andra fördelar både inom EU och i Nordamerika. 
Dessvärre har många människor drabbats, när delar av den 
traditionella tillverkningsindustrin fått lägga ner verksamheten. 
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Den bromsande återkopplingen till globaliseringens fram-
gångar kom från de människor som drabbats. Kanske hade 
man kunnat undvika de negativa effekterna av valen 2016 om 
man tidigare hade sett till, att de som drabbades av globali-
seringen och teknikutvecklingen också hade fått del av de 
senaste decenniernas exempellösa framgångar. 

De som driver jämställdhetsarbete i arbetslivet skulle kunna 
vara mer framgångsrika om de tog hänsyn till det tänkande 
som finns i denna ”systemarketyp” och söka rätt på de dolda 
bromsarna och neutralisera dem, istället för att med stor kraft 
köra huvudet i väggen gång på gång. Det är inte uteslutet att 
motståndarna ibland använder sig av den brända jordens 
taktik: Man ger utrymme för några fler kvinnor än tidigare, 
något som jämställdhetsförespråkarna noterar som en fram-
gång. I detta nya läge kan motståndarna sedan konsolidera sig 
mot vidare utveckling och kanske t o m ta tillbaka förlorad 
mark och befästa en tidigare position på ett mer kraftfullt sätt.  

Avleda trycket  
När problem uppstår söker man värkstillande i stället för 
verkställande lösningar. När kostnaderna är för höga till följd av 
svag produktivitet, skär man ner kostnaderna så att även 
kvaliteten drabbas, vilket leder till ännu sämre resultat – med 
viss fördröjning. Ett känt exempel är att låna pengar till sina 
räntor.  

Grundmönstret i denna systemarketyp är att man tar till 
kortsiktiga åtgärder för att bli av med symtom som har lång-
siktiga strukturella orsaker.   

Ett vanligt exempel är att skylla på någon yttre orsak, t ex en 
yttre fiende vars fel det är, att ett problem uppkommit. Därför 
kan man ju inte göra något åt det.  
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Eroderade ambitioner  
När man inte lyckas med det man satt sig före, kan det bero på 
att man satt målen för högt, då ska målen naturligtvis revideras. 
Men det kan också bero på att man inte är tillräckligt skicklig. 
Om man i detta läge accepterar en lägre ambitionsnivå, då är 
man inne i systemarketypen ”eroderade ambitioner”. ”If  all 
else fails, lower your goals!”  

Att sätta mål som man vet inte kommer att infrias, urholkar 
respekten för mål överhuvudtaget. Svenska noll-visioner är ett 
exempel på detta. Kvalitetsbrister, produktivitetsnedgång etc 
ska inte hanteras genom att sänka standarden utan genom att 
förbättra prestationerna.  

Eskalering  
När en part knyter normen för rättvis behandling till att hen 
ska ha 20% bättre förmåner än en annan part, då är vi inne i 
systemarketypen ”eskalering”. När fackliga organisationer 
driver på för att få upp kvinnolönerna och mansdominerade 
organisationer kräver kompensation, då är vi inne i eskalerings-
arketypen. Andra exempel är priskrig, där båda parter 
beskriver sina egna handlingar som nödvändiga ur försvars-
synvinkel och den andra partens handlingar som aggressiva. 
Det kalla kriget mellan USA och Sovjet var ett exempel på två 
parter, som var för sig försvarade sig mot den andres försvar.  

Till den som har ska ock varda givet  
I avsikt att stimulera till goda arbetsinsatser, skapar man ett 
belöningssystem, som visar sig vara så konstruerat att samma 
personer eller avdelningar får belöningen varje gång den delas 
ut. Det får två effekter: de som aldrig får tillgång till belöningen 
ger upp och den som belönas börjar se belöningen som en del 
av kompensationen för normala insatser. När man ändrar på 
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detta belöningssystem känner sig den traditionelle vinnaren 
orättvist behandlad och slutar anstränga sig.  

De fyra övriga disciplinerna  
Systemtänkande är en komponent i den lärande organi-
sationen. För att systemtänkande ska komma till sin rätt krävs 
ytterligare fyra komponenter. Systemtänkande är den femte 
disciplinen; för att komma företagen tillgodo behöver man 
utveckla ytterligare fyra. Senge kallar dem Personal Mastery, 
Mental Models, Shared Vision och Team Learning. Tre av dem (per-
sonligt mästerskap, mentala modeller och teamlärande) handlar 
om utveckling av kulturen bland chefer och medarbetare. Den 
fjärde (gemensam vision) handlar om ledningens förmåga att, 
till samtliga medarbetare, förmedla en gemensam föreställning 
om vilket som är viljan i verksamheten, målet ”bortom där man 
varit förut”, Vilket är vårt gemensamma uppdrag? En vision är 
något som är värt gemensamma ansträngningar och som därför 
svetsar samman alla dem som är besjälade av den. Den gemen-
samma visionen är grunden i företagens förmåga att förnya sig, 
men den förutsätter en gemensam värdegrund i kulturen.  

Personligt mästerskap (personlig kompetens)  
Strävan efter personligt mästerskap är en strävan utan slut-
station. I verklig professionalism ligger en strävan efter att flytta 
gränserna för sin förmåga. Den är en del av den verkliga 
professionalismen, att finna sin balans i rörelsen mot målet, inte 
i det faktum att man fått erkännande i form av ett diplom, och 
en befattning.  
Fokus i mästerskapet är att både vara medveten om vad man 
vill, om vilket mål man har, om vad som är viktigt och att vara 
öppen för vad som händer omkring en, att ifrågasätta sina egna 
föreställningar om verkligheten, för att ha en så sann bild som 
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möjligt om var man befinner sig i förhållande till sitt mål. Det 
ställer krav både på självkritik och omvärderingar och på att 
vara i ständig rörelse. Mellan målet och det läge där man för 
närvarande befinner sig skapas en kreativ spänning. Denna 
kreativa spänning är det mest centrala elementet i mäster-
skapet. Enligt Senge är det personliga mästerskapet något som 
saknas hos de flesta människor i arbetslivet. Frågar man män-
niskor vad de vill ha ut av livet, svarar merparten med att be-
skriva vad de vill slippa ifrån. Det verkar som om det är 
viktigare för många människor att bli av med triviala irrita-
tioner, än att förverkliga något man verkligen vill uppnå.  

Detta kan synas vara ett allmänmänskligt problem, men det 
är ett viktigt problem att hantera, för att få uthållig framgång i 
företag. En organisations förmåga till förnyelse vilar på att det 
finns tillräckligt många människor med förmåga och vilja till 
egen utveckling och förnyelse.  

Senge skriver att personal mastery är den lärande organisa-
tionens själ. Det finns en hög grad av samstämmighet mellan 
Senges begrepp och den personliga effektivitet som min bok Vilja 
Välja Verklighet handlar om. Det finns en liten e-bok Personlig och 
Social kompetens – grundplåten i den lärande organisationen. Där 
utvecklar jag detta lite mer än vad Senge har gjort.  

Mentala modeller  
I våra föreställningar om verkligheten finns inslag av 
självuppfyllande profetior, vi ser det vi vill se eller det vi förvän-
tar oss att se.  

Mentala modeller är våra förväntningar och fördomar, 
raster, färgade glasögon och selektiva mekanismer för varse- 
blivning, genom vilka vi ser verkligheten omkring oss. För att, i 
Karl Poppers anda, kunna betrakta varje sanning som tillfällig i 
väntan på att våra kunskaper ska öka och göra det möjligt att 
byta ut en möjlig sanning mot en som är bättre, behöver vi bli 
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medvetna om vilka våra mentala modeller är och hur de 
fungerar. Utvecklingen börjar med att den enskilde individen 
gör klart för sig själv med vilka modeller som man själv ser på 
verkligheten. Därefter behöver dessa referensramar diskuteras 
med andra, som grund för att var och en ska utveckla en 
förmåga att se verkligheten så sakligt som möjligt.  

En av de tre värderingarna, som måste finnas för att ett 
samtal ska vara en verklig dialog är beredskap att redovisa och på 
saklig grund revidera egna mentala modeller. De andra värderingarna 
är empatiskt lyssnande och jämbördighet.  

Detta kanske låter högtidligt och svårtillgängligt, men det 
handlar det om att skapa en kultur, normer och gemensamma 
synsätt, där det finns öppenhet för att ta emot konstruktiv 
återkoppling och för att ifrågasätta. En sådan kultur kan 
grundläggas med kvalificerade utvecklingssamtal. Det räcker 
inte med ett s k medarbetarsamtal under en knapp timma per 
år. Vidare behöver man stimulera varje medarbetare och varje 
chef  att vara tydlig med att uttrycka mål och avsikter. Då vet 
man var man har varandra och då kan man tillsammans 
upptäcka vilka mentala modeller som ligger bakom målfor-
muleringarna.  

Teamlärande  
Teamlärande bygger på två färdigheter enligt Senge: dialog, ett 
fritt utbyte av kunskaper och åsikter, och diskussion, ett sökande 
efter en gemensam ståndpunkt. Dialogen är divergerande, dis-
kussionen konvergerande och båda behövs. Senge menar att få 
styrelser, lednings- och projektgrupper klarar av att medvetet 
växla mellan dess båda former för kommunikation.  

En skicklig teamledare har stora möjligheter att utveckla 
teamlärande och teamkommunikation i de grupper hen deltar 
i. Att utveckla ledarskap för teamlärande är inte en förmåga 
som är förbehållen chefer och arbetsledare.  
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Gemensam vision eller En levande vision  
För att skapa en gemensam vision (Shared vision) krävs en förmåga 
att visualisera en av alla accepterad inriktning för verksam-
heten. Utvecklings- och tillväxtmål som ligger i linje med visio-
nen drar fördel av förstärkande återkoppling. Den gemen-
samma visionen är ankaret i företagets förmåga att förnya sig. 

Man kan inte tvinga visionen på en organisation. Visionen 
måste vara så beskaffad att människor självständigt väljer att 
ställa upp på den, låta sig ”enrolleras” för den. Därför förut-
sätter visionen att företagets kultur är stark och att den stödjer 
utvecklingen av medarbetares självständighet, hens förmåga och 
vilja att välja mål och handlingar och stå till svars för sina val. 

Senge talar om verksamhetens vägledande idéer, som han 
kallar vision, mission (uppdrag) och core values (värderingar). 
Visionen är svaret på frågan Vad vill vi åstadkomma? Uppdraget 
är svaret på frågan:Varför finns vi till? och värderingarna är svar 
på frågan: Hur vill vi prägla vår verksamhet?”.  

För att en verksamhet ska vara en lärande organisation 
måste det finnas en gemensam vision.  

I januari 2001 publicerades min bok Visionen, ett lednings-
instrument i lärsamhället. Där presenterar jag några komplet-
terande tankar. Dels definierar jag visionen som en 
vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig bild av verk-
samhetens framtid, fyra ord som bygger upp akronymen VART. 
Dels räcker det inte med en gemensam vision, visionen måste leva.  

En vision lever när varje enskild medarbetare kan använda 
den som stöd för att fatta självständiga beslut i arbetssituationer 
som i någon mening är nya. Sådana situationer uppträder allt 
oftare i en omvärld där förändringarna kommer oftare, är mer 
kraftfulla och svårare att förutse än förr.  

”Drömmen” kallar IKEA sin vision: En bättre vardag för de 
många människorna. Under några år hade jag uppdrag för 
IKEA. Medarbetare kunde berätta att det hände, t ex när 
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man i utvecklingsgrupper diskuterade olika alternativ, att 
någon stannade upp och ställde frågan: ”Hur hänger detta 
ihop med Drömmen”? Så kan en levande vision fungera. 

Fr o m nu kommer jag att använda begreppet levande vision i 
stället för gemensam vision.  

Kotter & Heskett: Corporate Culture & Performance  
John Kotter  är en av dessa amerikanska forskare med förmåga att 25

vart annat år publicera en ny bok, som både bygger på ny forskning 
och flyttar fram gränserna för tillämpbara kunskaper. Både han och 
James Heskett är professorer vid Harvard Business School.  

Företagskultur och framgång - tre teorier  
Begreppet företagskultur, som det används här, lanserade under 
första halvan av 1980-talet. Det föddes i kretsen av 
universiteten Harvard på USAs östkust och Stanford på 
västkusten och konsultföretaget McKinsey  

 26

Ett – till en början – obekräftat – antagande var att det finns ett 
starkt samband mellan företags långsiktiga framgångar och dess 
kultur. Man antog att framgångsrika företag har en ”stark” 
företagskultur. Kulturens styrka mäts i hur enhetliga de normer 
och värderingar är, som styr verksamheten. Om värderingarna 
är ömsesidigt stödjande för varandraoch omfattas av alla 
medarbetare, då är kulturen stark. En följd av den starka 
kulturen är att man får engagerade och motiverade medarbe-
tare. Detta antagande, att starka kulturer leder till framgång, kallar 
Kotter & Heskett Teori 1.  

Teori 1 lanserades i Peters & Waterman i In Search of  Ex-
cellence 1982. Under 80-talet började några av de 43 företag 
med stark kultur i ISOE började visa sämre resultat, fram-
gången var alltså inte så uthållig som man hade trott.  
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Därför måste Teori 1 kompletteras: Om en stark företags-
kultur dessutom överensstämmer med omgivningens förvänt-
ningar och behov, då ger den företaget framgång. Med omgiv-
ning menar författarna företagets tre nyckelintressenter: kunder, 
ägare och medarbetare. Detta antagande, att starka kulturer 
leder tillframgång endast om de matchar omgivningens behov och förvänt-
ningar, kallas Teori 2.  

Men inte heller Teori 2 håller i alla lägen. En mycket god 
överensstämmelse, som ledde till stor framgång visade sig i 
många fall vara ett allvarligt handikapp när förutsättningarna i 
omvärlden förändrades. General Motors och Xerox brukar 
nämnas som exempel på företag som efter många år av 
framgångar, plötsligt hamnade i svårigheter när marknadsförut-
sättningarna förändrades och företagen inte klarade av att ställa 
om. Därför modifierades Teori 2 till Teori 3, som säger att 
starka företagskulturer leder till långsiktig framgång, om de överensstämmer 
med omgivningens behov och förväntningar och dessutom har förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar i sin omvärld.  

Det är ofta bra med välgrundade antaganden, men fakta 
grundade på seriös forskning är bättre. John Kotter och James 
Heskett har genomfört ett forskningsprojekt för att klarlägga 
hur det egentligen förhåller sig med de tre teorierna. De har 
värderat framgång i tre mått: Tillväxt i omsättning, avkastning 
på kapital och aktiekursens utveckling. De har då funnit mycket 
starka samband mellan Teori 3 och företagens uthålliga fram-
gång. I bilden nedan visas hur två grupper företag har 
förändrats under perioden 1977-1988. Den första gruppens 
företagskultur överensstämmer med Teori 3, men inte den 
andra.  
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Slutsatser  
För uthållig framgång ska man vara lite bättre på mycket, man 
ska följa Jan Carlzons recept ”att hellre vara 1 % bättre på 100 
saker , än 100% bättre på en”.  

Det handlar om fortlöpande förbättringar, som också kallas 
ständiga förbättringar (continuous improvement). Det finns in-
vändningar mot detta. Det som behövs är innovationer helst dis-
ruptive innovations! Naturligtvis är det önskvärt med inno-
vationer, men jag har två argument som försvar för de 
fortlöpande förbättringarna. Den första gäller betydelsen för 
företagskulturen. I en verksamhet där man medvetet och syste-
matiskt arbetar med förbättringar, eroderas motståndet mot 
förändringar genom att människor får positiv förstärkning när 
de upptäcker att förändringarna medför fördelar även för den 
enskilde medarbetaren. Mitt andra argument gäller produk-
tiviteten. Vi vet från studier i många företag att fortlöpande 
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Ekonomisk utveckling i olika företagskulturer under en 12-årsperiod
(1977 - 1988)

Slutsatser
För uthållig framgång ska man vara lite bättre på mycket, man ska följa
Jan Carlzons recept ”att hellre vara 1 % bättre på 100 saker , än 100%
bättre på en”. Dessutom måste man ha förmåga till strategisk omorien-
tering när förutsättningarna för verksamheten förändras. Det är inte någon
nyhet. Men för att lyckas med detta behöver man bygga upp en företags-
kultur med mycket speciella kvaliteter – det är en nyhet. Det är nämligen
detta som Pascales kreativa spänningar ”on the edge”, Senges fem disci-
pliner i en lärande organisation, och Kotter-Hesketts Teori 3 i grunden
handlar om. Och det är faktiskt fråga om ett paradigmskifte.

Genomsnitt för 12
företag med kultur
som överensstäm-
mer med Teori 3

Genomsnitt för 20
företag med kultur
som ej överensstäm-
mer med Teori 3

Omsättningsökning

Personalökning

Ökning av aktievärde

Ökning besk.bar vinst

166%

36%

901% 74%

756% 1%

682%

282%



förbättringar bidrar till en årlig ökning av produk-tiviteten med 
5 - 7%. Det finns alltså en läreffekt inbyggd i systemet. Ett 
företag som förbättrar produktiviteten med 5% varje år, har 
givetvis en utmaning som också ökar för varje år. ”Bastalet” är 
högre det femte året än det var det första. 
Andra halvan av 2016 kom flera rapporter som meddelade att 
produktivitetsutvecklingen i det svenska arbetslivet hade avtagit. 
Vi fick också rapporter att negativ stress skördade allt fler offer. 
En väl fungerande kultur för fortlöpande förbättringar bidrar 
positivt till att mildra båda dessa problem. 

Men det räcker inte med fortlöpande förbättringar. Dess-
utom måste man ha förmåga till strategisk omorientering när 
förutsättningarna för verksamheten förändras. Det är inte 
någon nyhet. Men för att lyckas med detta behöver man bygga 
upp en företagskultur med mycket speciella kvaliteter – det är 
en nyhet. Det är nämligen detta som Pascales kreativa 
spänningar ”on the edge”, Senges fem discipliner i en lärande 
organisation, och Kotter-Hesketts Teori 3 i grunden handlar 
om. Och det är faktiskt fråga om ett paradigmskifte.  

För uthållig framgång krävs manövrerbarhet och förmåga 
till fortlöpande förbättring. I nästa kapitel ska jag kommentera, 
dels dessa förutsättningar, dels de instrument som kan användas 
för att utveckla stabila förutsättningar för uthållig framgång.  
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4. Att manövrera för uthållig 
framgång  
1983 genomförde Royal Dutch/Shell en undersökning  där 27
man visade att en tredjedel av de företag som funnits på 
Fortune 500-listan 1970 nu hade försvunnit. Man bedömde att 
den genomsnittliga livslängden för stora industriföretag är ca 
40 år, hälften av en människas liv. Det är ett dystert budskap. Är 
det över huvud taget möjligt att bygga upp en verksamhet för 
uthållig framgång? Svaret på den frågan är ja, det finns forsk-
ningsresultat , som visar att företagsledningen har ganska stort 28

inflytande över de faktorer i ett företag, som säkerställer dess 
långsiktiga och uthålliga framgång. Det krävs dock att man 
genomför ett antal målmedvetna och konsekventa insatser om 
man vill utveckla verksamhetens förutsättningar för ett långt 
och bra liv.  

Vilka egenskaper krävs av en framgångsrik 
verksamhet?  
I en på sin tid (1972) uppmärksammad rapport  visade Larry 29

Greiner att företag under sin tillvaro genomgår ett antal ganska 
omvälvande förändringar följda av lugna tillväxt- eller utveck-
lingsperioder. Han kallade perioderna ”revolutioner” respektive 
”evolutioner”. I utvecklingsperioderna krävs, i en konkurrensut-
satt marknad, att man ständigt arbetar för att förbättra produk-
tivitet och kvalitet, det är en gradvis, en kvantitativ förändring. 
När en viss affärsidé nått vägs ände, måste en förnyelse till, då 
krävs en förändring till art, en kvalitativ förändring. För uthållig 
framgång behöver verksamheten ha två kännetecken, som jag 
kallar manövrerbarhet och förmåga till fortlöpande förbättring.  
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Manövrerbarhet  
Företaget ska klara av att genomföra sådana strategiska förändringar 
som krävs för att anpassa verksamheten till förändringar i samhället 
och marknaden. Detta kallar jag manövrerbarhet. I en 
svenskutredning  talar man om detta som företagens förmåga att 30

anpassa sig till det s k omvandlingstrycket.  

Förmåga till fortlöpande förbättring  
Förutom förmågan till anpassning, manövrerbarhet, krävs 
förmåga till fortlöpande förbättring av kvalitet och produktivitet 
för att säkerställa uthållig framgång. Det finns exempel på 
företag som har ett stående krav att produktiviteten i 
produktionen varje år ska förbättras med 30%   31

Ett annat företag har krav på att 25% av intäkterna ska 
komma från produkter som är högst 5 år gamla . Svenska 32

företag som har lyckats med att etablera fortlöpande 
förbättringar som en stabil process redovisar produktivitets-
förbättringar på 5 - 12% per år. Dessa och andra exempel visar 
att det är möjligt att skapa förutsättningar för kontinuerlig 
förbättring.  

Vilka vägar finns för förbättring?  
Det finns olika sätt att säkerställa denna strävan till förbättring. 
I linje med resonemanget om pyramiden kan vi urskilja två 
vägar: Uppifrån och nerifrån som vi kallar ”ledningsinitierad” 
respektive ”kaizen”,  de många små bäckarnas strategi.  

Ledningsinitierad  
En viktig väg för att förbättra produktiviteten är att mekanisera 
arbetet. I ett långt historiskt perspektiv kan vi se hur effek-
tiviteten blivit allt bättre när segel ersatte åror, när ångmaskinen 
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ersatte segel, när förbränningsmotorn ersatte ångan etc. Inves-
teringar i modern utrustning är fortfarande en väg till högre 
produktivitet.  

Organisationsförändringar och specialisering är andra 
åtgärder som ofta ger förbättringar. Därtill kommer insatser 
som en kollega  kallar förändrade gränsbetingelser, t ex att 33

gränsen mellan vad leverantören gör och vad kunden gör 
förändras, t ex IKEA, vars kunder plockar från lagret och 
monterar möblerna. Bankomater och bank på internet tillhör 
också kategorin förändrade gränsbetingelser . Dessa exempel 34

har det gemensamt att initiativet till förbättringen kommer från 
företagsledningen, ”uppifrån”. 

Kaizen  
Vid sidan av den ledningsinitierade vägen till effektivitet finns 
en annan. I Japan kallas det kaizen. Det är en praktisk tillämp-
ning av talesättet att många bäckar små gör en stor å, eller 
sagan om vetekornen på schackbrädet i Tusen Och En Natt. 
Kaizen är många små förbättringarnas strategi. Exemplen från 
Japan är många och vi har sett dem gång på gång under mer 
än 40 år. I juli 1992 kunde vi läsa i tidningen att SAAB i Troll-
hättan, som börjat tillämpa idéerna, sänkt antalet arbetstimmar 
per bil från 120 timmar 1989 till 55 timmar 1992 och räknar 
med att komma ner till 34 timmar. Antalet anställda har på 
samma tid minskat från 7000 arbetare och 900 tjänstemän till 
4100 respektive 600. Kvaliteten har också förbättrats från 100 
felpoäng per bil 1989 till 40 1992. Initiativet till dessa förbätt-
ringar kommer ”nerifrån”.  

Ledningen ger naturligtvis förutsättningar även för dessa 
förbättringar genom att tillhandahålla strategier och strukturer 
och avsiktligt lägga grunden för en Teori 3-kultur.  
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En fylligare beskrivning av kaizen som en strategi för 
medarbetares välbefinnande finns i ett par artiklar om Föränd-
ringsledarskap som ska kunna laddas ner från LarsWiberg.com.  

Ledningens manöverpanel  
Ledning kallar jag den funktion ,som ansvarar för att ”orientera 
en verksamhet i omvärlden över tiden”. Ledning är en annan 
funktion än ledarskap som är ”personlig och avsiktlig påverkan 
på människor för att prestera ett arbetsresultat”.  

Ledningen ansvarar för att bygga upp en verksamhet som är 
manövrerbar och som har förmåga till fortlöpande förbätt-
ringar. En verksamhet, som ska förbättras, inte enbart genom 
ledningsinitierade insatser, utan också genom initiativ från alla 
medarbetare och genom fortlöpande sådana förbättringar, är 
en lärande organisation. Ledningen skapar förutsättningar för 
att utveckla en sådan organisation genom åtgärder inom tre 
områden:  
• Strategier, övergripande handlingsplaner för hur man ska 

disponera företagets knappa resurser över tiden för att 
förverkliga sina verksamhetsmål.  

• Strukturer, t ex organisation och informationssystem.  
• Kultur, de värderingar, normer och synsätt som styr män-

niskors handlingar och relationer i vardagsarbetet.  

Strategier  
En av historiens främsta strateger var generalen Helmuth von 
Moltke . Hans insatser var en väsentlig orsak till att Bismarck 35

lyckades ena Tyskland i slutet av 1800-talet. I stället för att ge 
direkta order utfärdade von Moltke ”direktiv”, riktlinjer för 
officerarna att fatta självständiga beslut. Han menade att en 
strategi måste vara så beskaffad att dess grundläggande avsikt 
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kan förverkligas genom en mångfald individuella anpassningar 
till lokala förhållanden. Strategi är en övergripande handlings-
plan som både ska vara så ”stadig” att människor entydigt upp-
fattar vad de ska åstadkomma och så ”rymlig” att den kan 
anpassas till lokala förutsättningar för hur de ska utföra sitt 
arbete.  

Strategiarbete  i företag var en ganska ny företeelse 1993. 36

Det är ett efterkrigsfenomen, som till en början hade kraftig 
slagsida åt matematiskt analytiska modeller och kallades 
långsiktsplanering. I början handlade det om att välja bästa 
tillväxtalternativ i efterkrigstidens expanderande ekonomi. 
Fram till mitten av 1970-talet var det en stabsfunktion med 
välutbildade unga akademiker i stora företag.  

Företagsledningen började efter hand engagera sig allt mer i 
strategiarbetet, som från mitten av 1970-talet kom att inriktas 
mer mot beredskapsplanering, om A eller B eller C inträffar: 
Vad gör vi då?  

Under 1980-talet ändrade strategiarbetet karaktär och bytte 
namn till affärsutveckling. Två ambitioner har dominerat:  
• Det räcker inte att planera, den strategiska planen ska också 

genomföras. Därför måste strategiarbetet byggas på en dia-
log där många människor i verksamheten är aktivt enga-
gerade.  

• Intäktssidan är i fokus. Man intresserar sig allt mer för hur 
man kan prestera värde för kunderna; värde som kunderna är 
beredda att betala för.  

Båda dessa ambitioner sätter människors engagemang mycket 
mer i fokus än som tidigare varit fallet. Därför är kultur-
aspekten en central fråga även i strategiarbetet.  

Pascale påpekar, att oftast när man talar om strategiarbete 
avser man affärsstrategier på marknaden. Men strategiarbete 
har också en intern sida, som handlar om organisationsstruktur 
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och kultur. Om en kundorienterad affärsstrategi inte backas 
upp med en intern strategi för framgångsrik utveckling av 
medarbetares delaktighet, är det inte troligt, att affärsstrategins 
potential kan tas till vara, i den utsträckning man förväntat sig.  

Jag ska senare beskriva en strategi för framgångsrik decen-
tralisering, en övergripande handlingsplan för att bygga upp 
den manövrerbarhet och förmåga till fortlöpande förbättring, 
som är en grundförutsättning för uthållig framgång. 

Strukturer  
Allt i en verksamhet, som ger vägledning och återkoppling är 
strukturer. Det gäller t ex system, rutiner, metoder, befattnings-
beskrivningar, organisationshandböcker och instruktioner som 
används för styrning av verksamheten. Styrningen inriktas 
traditionellt på: planering, budgetering, organisation och kontroll. 
Under denna rubrik finns således både ”structure” och ”sys-
tems” i McKinseys Seven S. Strukturer, omorganisation, är 
något mycket påtagligt. Det kan vara ett skäl till att man i 
arbetslivet har haft stor tilltro till strukturförändringarnas väl-
signelse. Av de senaste två meningarna framgår att jag har en 
något mer avvaktande inställning till strukturförändringar, en 
inställning som grundas på erfarenheter under många år och av 
många omorganisationer. Dels finns exempel på företag som 
efter en omorganisation fungerar lika dåligt som före insatsen, 
dels finns exempel på företag med en organisationsstruktur som 
är omöjlig att överblicka, men som trots detta fungerar mycket 
bra .  37

Det är bra med ändamålsenliga strukturer, och lika självklart 
är att om de inte är ändamålsenliga så påverkar det 
verksamheten negativt. Jag utvecklar dessa tankar lite mer i 
Bilaga 1, där några olika exempel på strukturer för kommunal 
förvaltning får illustrera vikten av strukturernas ändamåls-
enlighet.  
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Behovet av kundorientering, kaizen och flexibilitet ställer, t ex krav på 
en decentraliserad verksamhet.  

Några ord om decentralisering 
Decentralisering är en fråga om makt, mandat eller befogenhet. 
För många år sedan fanns det skäl att klargöra skillnaden 
mellan decentralisering och spridning. Om man  flyttar ut verk-
samhet från centrum till ”en plats närmare kunden”, men be-
håller rätten att fatta beslut i centrum, då är det inte decentrali-
sering utan spridning. I en lärande organisationskultur måste 
decentraliseringen bygga på varje enskild medarbetares delak-
tighet, på hens självständiga åtagande och engagemang för verksamhetens 
mål. Delaktigheten kan inte byggas med rutor och instruktioner 
på ett organisationsschema. Delaktigheten byggs upp genom en 
verklig dialogprocess. 

Decentralisering i en lärande organisation är en genomgri-
pande intern strategi. Den kan man inte förverkliga genom att 
enbart arbeta med affärsstrategi och organisationsstrukturer, 
här måste även kulturen och det dagliga ledarskapet ingå. 

Kultur  
Verksamhet bedrivs inom ramen för de strukturer som anvisas 
och i enlighet med den kultur som utvecklas i verksamheten. 
Strukturerna ger yttre ”program” för människors handlingar, 
kulturen ger ett inre ”program”. Ed Schein  definierar kultur 38

på följande sätt:  
Kultur är ett mönster av grundläggande antaganden – 
uppfunna, upptäckta eller utvecklade av en viss grupp 
människor efter hand som de lär sig att komma till rätta med 
problemen att anpassa sig till omgivningen och att få den egna 
gruppen att samverka inbördes.  
När dessa antaganden har visat sig fungera tillräckligt bra 
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för att uppfattas som giltiga, kommer de att förmedlas till nya 
medlemmar i gruppen som det rätta sättet att tolka, känna, tänka 
och agera i förhållande till sådana problem. På grund av att 
dessa antaganden har fungerat vid upprepade tillfällen är 
det sannolikt att de tas för givna utan att människorna är 
medvetna om dem.  

Kulturen styr alltså två relationer:  
• Relationen till omgivningen, t ex till kunders önskemål om man 

vill vara kundorienterad eller till vikten av opartiskhet och 
rättvisa i myndighetsutövning.  

• Relationerna till chefer, kolleger och medarbetare, till de människor 
som arbetar inom företaget eller förvaltningen. I den centra-
liserade miljön är kulturen inriktad på anpassning till chefers 
krav och förväntningar och på att sköta sig själv med hjälp av 
regler och instruktioner. I den decentraliserade miljön ska 
kulturen styra mot självständigt ansvar och samverkan mellan 
självständiga individer..  

Med Edgar Scheins sätt att se utvecklas kulturen ”av sig själv”. 
Jag menar att man från ledningens sida kan göra medvetna 
insatser för att påverka kulturen, så att den utvecklas som man 
vill. I jämförelse med att förändra strukturerna är det dock 
väsentligt mycket svårare att förändra kulturen. Det är inte bara 
en fråga om att utveckla nya ”antaganden”, de gamla kultur-
drag som inte längre är önskvärda måste också ”avläras”. Det 
sker när man genom ledarskap anvisar mer effektiva ”anta-
ganden” och ger medarbetare erfarenheter av att de nya nor-
merna fungerar bättre än de gamla. Därmed slås de gamla 
antagandena ut.  
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De olika instrumentens betydelse för företagets 
framgång?  
Strukturernas betydelse för företags och förvaltningars fram-
gång har varit kända sedan länge. På 50-talet hade många 
svenska företag organisationsavdelningar och under 60- och 70-
talen byggde många upp betydande enheter för systemutveck-
ling.  

Något senare (i början av 70-talet) började man arbeta med 
det som först kallades långsiktsplanering och som senare blev 
strategisk planering. Även inom detta område utvecklades med 
tiden ganska god kompetens.  

I mitten av 1990-talet kom en radikal omvärdering av 
begreppet företagsstrategi. Några av de mest tongivande specia-
listerna inom området, t ex Michael Porter och Henry Mintz-
berg menade att strategisk planering är en omöjlighet i en 
omvärld, där förändringstakten accelererar. Porter menade att 
strategiarbetet ska antingen inriktas på att göra det samma som 
konkurrenterna, men på ett annat sätt eller på att göra något 
annat än konkurrenterna. Mintzberg förespråkade att begrep-
pet strategisk planering skulle skrotas till förmån för strategiskt 
tänkande, som är något väsensskilt.  

När det gäller företagskulturen var det sämre ställt med 
kompetensen 1993 och 2009. Hur det är ställt 2021 vet jag inte, 
men som framgått av texten hittills finns det inga quick fixes för 
kulturutveckling. Det handlar om att hantera en komplex social 
och psykologisk materia, så jag misstänker att det finns en del 
kompetensbrister. Personalavdelningar ägnar sig i huvudsak åt 
rekrytering och personaladministrativa frågor, ibland med 
understöd av en utbildningsenhet. Om man tog begreppet 
human resources på allvar skulle det återspegla sig i att 
företagsledningen aktivt engagerar sig i HRD-funktionen . 39

Jämfört med andra resurser, som marknadsposition, produktion 
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och finanser, har förvaltning och utveckling av resursen perso-
nal fortfarande låg profil i det svenska arbetslivet. Det kan 
komma att förändras när man i företagsledningen blir med-
veten om betydelsen av att utveckla en företagskultur och tror 
på möjligheten att den vägen kunna avläsa även snabba 
resultat. Till skillnad från många andra investeringar, vilka ger 
avkastning först när de är slutförda, så ger förändringar i före-
tagskulturen avkastning ganska omedelbart redan under 
uppbyggnadsperioden.  

De slutsatser som Kotter & Heskett presenterat, och som 
kallas Teori 3, ger en antydan om vilken utvecklingskraft med 
avseende på företagens resultat, som ligger i att utveckla 
företagskulturen. Men är deras erfarenheter tillämpliga i 
Sverige? Författarna Kotter & Heskett är två mycket välre-
nommerade forskare. Det finns inte något skäl att ifrågasätta 
deras resultat, som jag visade ett utdrag från, som avslutning på 
förra kapitlet. Det finns dock två frågetecken: urvalet av företag 
är begränsat och det är inte säkert att de amerikanska erfaren-
heterna gäller i Sverige. Situationen i Sverige kan avvika från 
den amerikanska. Erfarenhetsmässig bedömning och enkel 
logik talar dock för att resultaten bör vara giltiga även här.  

Man bör kunna bygga en verksamhet för uthållig 
framgång  
Kan en företagsledning avsiktligt genomföra sådana föränd-
ringar i ett företags kultur, att den kommer att överensstämma 
med Teori 3? På den frågan går det att svara ett definitivt Ja. 
Jag vet själv för lite om SAAB i Trollhättan, men det förefaller 
som om man där var på god väg under senare delen av 90-
talet. Andra exempel med säkrare underlag för bedömningen 
är Nissan, ICI , Royal Dutch/Shell , och Philips . Alla är 40 41 42

mycket stora företag och om det är möjligt att genomföra 
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kultuförändringar där, så bör det vara möjligt även i mindre 
organisationer.  

Sammanfattande översikt  
De fyra första kapitlen utgör en första och inledande del till 
Teori 3, som handlar om att arbetslivet har problem med brist 
på ledarskap och om vad man behöver ändra på för att komma 
till rätta med bristen.  

I det första kapitlet beskrev jag grunden för att ledarskap är 
en bristvara, både vad gäller kvantitet och kvalitet. Denna brist 
kan inte upphävas genom mer och längre utbildning av fler 
arbetsledare och chefer. Det behövs ett annat sätt att tänka, 
systemtänkande.  

I det andra kapitlet gav jag en tillbakablick för att visa hur 
praktiska åtgärder styrs av traditionella tankemönster. Jag 
introducerade grunderna i systemtänkandet, det tänkesätt som 
är ett komplement för att bemästra bristerna i ledarskapet.  

För att ge en beskrivning både av problemet, den möjliga 
lösningen och av trovärdigheten i denna lösning, som är mer 
anpassad till arbetslivet än de teoretiska utläggningarna i inled-
ningskapitlen refererade jag tre böcker i det tredje kapitlet. De 
publicerades för mer än 30 år sedan, men jag bedömer att 
budskapen gäller även 2021.  

Det fjärde kapitlet har två delar: dels beskrev jag de två 
förutsättningar som behövs för uthållig framgång (manövrer-
barhet och förmåga till fortlöpande förbättring), dels introdu-
cerade jag de tre instrumenten på ledningens manöverpanel 
(strategi, struktur och kultur). Jag avslutade med, att det bör 
vara möjligt att bygga en Teori 3-kultur för uthållig framgång.  

Med nästa kapitel inleder jag bokens andra del. Den handlar 
om hur man kan gå tillväga för att bygga en verksamhet för 
uthållig framgång.  
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Det femte kapitlet börjar med en skiss av tre allmänt 
förekommande problem: kvalitet, produktivitet och delak-
tighet/decentralisering, och fortsätter med att visa hur en Teori 
3-kultur kan bidra till att mildra dessa problem.  
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5. Aktuella problem och Teori 3  
(Jag har inte varit aktiv i arbetslivet på nästan 15 år, och utvecklingen 
går fort. Det kan hända att jag,  från åskådarplats via media och 
kontakten med yngre människor, som är aktiva i yrkeslivet, inte har 
uppfattat att situationen är annorlunda än den var när jag lämnade. 
Men företag försvinner och situationen för medarbetare vad gäller 
psykisk ohälsa, verkar förekomma fortfarande, så jag tror att det som 
nu följer fortfarande är aktuellt.) 
Varje företag har säkert sina egna speciella problem, som man 
är ganska ensam om. Det finns också branschspecifika problem, 
t ex i finansvärlden, byggindustrin och jordbruket. Utöver dessa 
finns det några problem som är gemensamma för många 
företag och förvaltningar. Bland dessa ska jag behandla tre: 
produktivitet, kvalitet och delaktighet (decentralisering). 
Beskrivningen är översiktlig och ska tjäna syftet att vara en 
utgångspunkt för det kommande resonemanget.  

Produktiviteten  
Produktivitet är mått på vad man får ut av insatta resurser . 43

Under 1980-talet ökade produktionen per timma med 1 % per 
år, timlönerna ökade med 10%. 1992 brottades företag och 
förvaltningar med ekonomiska svårigheter. Man talade t o m 
om kris. En kris är en situation där de kunskaper och erfaren-
heter man tidigare använt sig av, inte längre fungerar. Antingen 
kommer man till korta och blir allvarligt skadad av krisen eller 
också upptäcker man en ny framkomstväg, man finner en 
lösning. I lyckliga fall kan krisen vara berikande och utveck-
lande, genom att den lösning man finner ökar kunskaperna och 
förmågan att hantera nya situationer, i mindre lyckliga fall kan 
man lindra krisens effekter genom en kombination av olika 
åtgärder.  
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Både företag och förvaltningar har svårt att få debet och 
kredit att gå ihop. Kostnaderna är högre än intäkterna. En 
första åtgärd är kanske att försöka få tag på mer resurser, 
antingen genom bidrag eller genom omfördelning. Om detta 
inte lyckas skär man ner kostnaderna, friställer personal och 
avyttrar resurser. I många fall är dessa båda vägar ofrån-
komliga. För att lindra krisens följdverkningar kan man, vid 
sidan om de båda nämnda, söka en kompletterande lösning, 
nämligen effektivisering. Vådorna av nedskärningarna behöver 
då inte bli fullt så drastiska. Man lägger dessutom en grund för 
framtida utveckling, som är bra att ha när tiderna så små-
ningom blir bättre.  

Det finns ingen garanti för att de dåliga tiderna ”tvingar 
fram vettiga lösningar”. Människor är kreativa i stressituationer 
endast under förutsättning att de tror sig om att kunna be-
mästra situationen och i kriser känner många människor makt-
löshet. Om man upplever krisen som en fråga om att antingen 
tillföra mer pengar eller att skära ner drastiskt på kostnadssidan, 
då ser man inget effektivitetsproblem i krisen och då söker man 
inte heller en sådan lösning. Att effektivisera kan, t ex vara att 
försöka bibehålla verksamheten i stort sett intakt, trots att man 
minskar kostnaderna. I pressen ser vi exempel på att människor 
bortser från möjligheterna att förbättra effektiviteten, t ex när 
ett förslag till besparing inom den offentliga sektorn, av många 
tas emot som om det vore ett dråpslag mot välfärden. Om man 
försöker se krisen som, åtminstone delvis, ett effektivitets-
problem, då söker man också en sådan lösning.  

Jag ägnade åren 1966 – 72 åt administrativ rationalisering. 
Jag var ledare för kurser, skrev artiklar och en bok i ämnet. Jag 
är alltså någorlunda bevandrad i effektiviseringens värld och 
kan försäkra att det finns möjligheter till förbättring både i 
produktivitet och kvalitet i nästan varje verksamhet. 
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Kvaliteten  
Kvalitet är en fråga om överensstämmelse. Om en produkt eller 
tjänst överensstämmer med kundens behov och förväntningar, 
då är kvaliteten god. Denna uppfattning om vad kvalitet är 
ligger till grund för det internationella systemet för kvalitet-
säkring, ISO 9000.  

1993 arbetade många svenska företag hårt för att kvalificera 
sig för ISO 9000. Det var ett slags inträdesbiljett till den nya 
internationella marknaden. För att bli ”certifierad” krävs, dels 
att företaget tydligt beskriver vilken kvalitet man avser att 
leverera i olika avseenden (tillförlitlighet, leveranskapacitet, 
servicekapacitet etc), dels att företaget kan visa att man kommer 
att klara av att leverera i enlighet med dessa kvalitetsnormer. 
Ett ISO 9000-certifikat är alltså en kvalitetsstämpel på företagets 
förmåga att prestera i enlighet med de normer man själv anger, inte en 
kvalitetsstämpel på produkten eller tjänsten. Certifieringen 
säger egentligen ingenting om normerna i sig. ISO 9000-certi-
fikatet intygar att företaget klarar av att hålla jämn kvalitet, 
men den behöver inte vara hög, certifikatet är alltså ett intyg 
om trovärdighet eller tillförlitlighet.  

Mötet med revisorerna från Internationella Standardi-
seringskommissionen har varit en chock för många. I ett ansett 
tekniskt konsultföretag, vars ledning trodde att certifieringen 
var en formsak, lämnade revisorerna en lista på 40 allvarliga 
brister, som måste rättas till innan det kunde bli aktuellt med ett 
godkännande. 

Här definierar vi kvalitet överensstämmelse med kundens 
behov och legitima förväntningar.  
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Delaktighet/decentralisering  
Decentralisering har varit ”inne” i arbetslivet sedan länge.. 
Motiven för detta är flera. Ett motiv är att man vill frigöra och 
ta tillvara människors kreativitet och initiativförmåga. Ett annat 
motiv är ökad flexibilitet, ökad förmåga att anpassa sig till, t ex 
kundens önskemål: ”Ju närmare kunden ett beslut fattas, desto 
bättre”. Den strategiska inriktningen ”ökad kundorientering” 
åtföljs ofta av ett beslut att decentralisera. En framgångsrik 
decentralisering kan väntas medföra fördelar för både kunder 
och medarbetare och anses vara en väg att höja både kvalitet 
och produktivitet.  
Men det är lätt att säga tulipanaros! Få företag och förvalt-
ningar har enbart positiva erfarenheter av sina försök att de-
centralisera. De negativa erfarenheterna är t ex dessa:  
• Man finner att decentraliseringen tar mycket lång tid att för-

verkliga. Handelsbankens tidigare VD Jan Wallander  tala-44

de om en mångårig process. Det är svårt och mödosamt att 
påverka människor att börja agera självständigt, när de varit 
vana att följa regler och instruktioner. Det behövs mer med-
vetna insatser, för att ta tillvara människors initiativförmåga 
och deras kreativitet. än man i förstone insett.  
Det gäller inte bara att införa något nytt, gamla normer och 
beteenden måste ”avläras”. Alltså: decentraliseringens fruk-
ter faller inte som mogna äpplen i samma ögonblick som 
man bestämt sig för att decentralisera.  

• När man påbörjat decentraliseringen får man ofta problem 
med manövrerbarheten, det blir trögt att genomföra föränd-
ringar som berör hela organisationen. Även om man inte nått 
särskilt långt med sin decentralisering sätter sig chefer och 
lokala enheter på tvären, och, när ledningen vill genomföra 
en förändring som berör alla, hänvisar man till att organi-
sationen är decentraliserad och tillbakavisar ledningens 
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initiativ. Detta är en följd av att ledningen inte varit till-
räckligt medveten när man förmedlat det gemensamma 
överordnade målet. Om det överordnade målet tvingas på de 
decentraliserade enheterna, åstadkommer man i bästa fall 
foglighet eller läpparnas bekännelse, inte delaktighet . I 45

sämsta fall får man en sammanhållning i den lokala enheten 
mot helheten inte för helheten. Flexibiliteten, som ju var ett 
motiv för decentraliseringen, kan i värsta fall bli sämre än 
tidigare, åtminstone när det gäller strategiska förändringar.  
Ett exempel som är känt för de flesta gäller det kommunala 
självstyret. När något inte fungerar i en kommun kan staten 
inte intervenera, p g a det kommunala självstyret. När skolan 
kommunaliserades var man inte uppmärksam på vilka pro-
blem detta skulle leda till. 
 
Dessa erfarenheter får i sin tur två negativa effekter:  

• När decentraliseringen inte ger de resultat som man för-vän-
tat, fortsätter man att detaljstyra medarbetare och lokala 
enheter, kanske för att man är orolig att någonting ska bli 
fel. Därmed bidrar man till att ytterligare låsa fast organi-
sationen i de gamla hjulspåren, även om man talar om 
företaget som decentraliserat. Man avstår från manövrer-
barheten i den centraliserade verksamheten utan att få 
tillgång till decentraliseringens frukter: initiativkraft, krea-
tivitet och ansvarstagande. Det är inte bra.  

• När man, t ex av kostnadsskäl, måste förändra en verk-
samhet och det är svårt att få alla att ställa upp, finns 
egentligen bara nedskärningar i budgeten och stora struk-
turgrepp att ta till. De enda centrala åtgärder, som 
ledningen har tillgång till, är ofta att lägga ner hela verksam-
hetsgrenar eller att skära i budgeten. Att detta leder till 
motstånd mot förändringar, demonstrationer och militanta 
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utspel från fackliga organisationer är helt naturligt. Föränd-
ringar som borde ha kunnat genomföras med begränsade 
påfrestningar för verksamheten urartar istället till brutala 
kirurgiska ingrepp. Det är inte heller bra.  

När företag och förvaltning saknar en genomtänkt strategi för 
sin decentralisering, får förändringarna sådana negativa effek-
ter. Ofta ser man bara behovet av att förändra strukturen och 
förbiser att kulturen också måste förändras för att komma i 
samklang med en ny organisationsstruktur.  

De flesta företag och förvaltningar upplever att de har 
brister inom något eller några av de tre problemområdena: 
produktivitet, kvalitet och decentralisering. Om man lyckas 
utveckla en Teori 3-kultur, vilka effekter skulle detta kunna få 
med avseende på de tre problemen?  

Effekter av en Teori 3-kultur  
Antag att ett företag eller en förvaltning utvecklar en företags-
kultur enligt Teori 3, som säger att starka företagskulturer leder 
till långsiktig framgång om de överensstämmer med omgiv-
ningens behov och förväntningar och dessutom har förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar i omvärlden.  

Vilka konsekvenser skulle detta kunna få för utvecklingen av 
produktivitet, kvalitet och decentralisering?  

Med ett exempel från kommunal verksamhet jag ska visa, 
vad som kan vara möjligt att uppnå. Som underlag för 
exemplet, använder de besparingskrav som var aktuella inom 
många kommuner i början av 1990-talet. Besparingskraven 
som nämns var ofta i storleksordningen 5%.  
Hägerås kommun har 17.800 invånare och 1.600 anställda. 
Under 1993 behövde man spara 12,5 miljoner kr . Budgeten 
omslutet 670 miljoner, personalkostnaderna var 238 miljoner.  
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Produktivitet är ett mått på vad man får ut av insatta resurser. 
Om en prestation kostar 100 och vi i stället kan finna vägar att 
utföra den för 95, då har produktiviteten ökat med 5%. Istället 
för att tala om besparingar kan man säga att Hägerås behöver 
öka produktiviteten med 1,9% av hela budgetomslutningen 
eller 5,5% av personalkostnaderna. Produktivitetsdelegationen 
talade om totalproduktivitet, som gäller produktiviteten i alla re-
surser och arbetsproduktivitet som gäller arbetskraften. 

Hägerås behöver anpassa verksamheten till förändringar i 
omvärlden, man ska alltså genomföra en strategisk förändring. 
Låt oss se hur denna förändring kan genomföras under två 
olika antaganden: att manövrerbarheten är låg respektive hög.  

Antag att manövrerbarheten är låg. Det finns olika orsaker till 
detta. I en centralstyrd verksamhet med svaga uppföljningsys-
tem, är människor inte följsamma. I en decentraliserad verk-
samhet där chefer och medarbetare inte klarar av att självstän-
digt ta hand om och genomföra strategiska förändringar, där är 
människor inte delaktiga, deras förmåga att självständigt bidra 
till verksamhetens mål är för svag. I båda fallen är manövrer-
barheten låg.  

Om manövrerbarheten är låg, då måste man med hjälp av 
generalorder och osthyvelsprincip skära kostnader motsvarande 
12,5 miljoner kronor. Det leder förmodligen till sämre 
kommunal service inom vissa områden eller i värsta fall till att 
vissa delar av den kommunala verksamheten måste läggas ner 
helt. Med kostnadsreduktionen följer alltså en motsvarande 
sänkning av kvaliteten. Det ger ingen effektivisering  

Antag i stället att manövrerbarheten är hög, t ex genom att man har 
lyckats bygga upp ett väl fungerande ledarskap som genom 
delaktighet i målen kan påverka samtliga anställda att ställa 
upp, hur kan det då se ut?  

Från kommunledningen kan man fastlägga ett mål för 1993: 
”Vi vill hålla minst samma servicenivå som under 1992, men vi 
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ska åstadkomma detta med 12,5 miljoner kronor mindre resur-
ser”. 12,5 miljoner kronor, det är mycket pengar. Låt oss vrida 
lite på siffrorna och se efter hur mycket det egentligen är.  

Om vi dividerar 12.500.000 kronor med 1.600 (antalet 
anställda i Hägerås) blir det 7.800 kronor per anställd. Arbets-
tiden är 1.600 timmar per år, man behöver alltså spara 4:90 per 
timma. Med 8 timmars arbetsdag rör det sig om 40 kronor per 
person och dag eller 200 kronor per vecka.  

Ingen vanlig medarbetare i gatu-, fritids- eller skolförvalt-
ningen kan se vad hen kan bidra med till ett besparingsmål på 
12,5 miljoner. Men var och en kan använda sin fantasi för att 
finna besparingar på 5 kronor per timma, 40 kronor per dag 
eller 200 kronor per vecka. I förhållande till dessa siffror blir 
även mycket blvgsamma insatser betvdelsefulla.  

Målet för en verksamhet med en genomtänkt och väl fun-
gerande decentralisering kan formuleras på detta sätt. (Den 
första meningen innehåller verksamhetsidén för de kommunala 
förvaltningarna och bolagen i Hägerås):  

Förvaltningarna och bolagen ska, genom kompetens, kvalitet 
och tillgänglighet, medverka till att Hägerås är en attraktiv 
kommun för dem som lever och vistas där. Vår verksamhets-
idé förändras inte under 1993, men vi ska sköta vårt upp-
drag med 98,1% av förra årets resurser. Därför behöver vi 
finna vägar att effektivisera med 200 kr per vecka för varje 
anställd i kommunen. 200 kr i veckan = 800 kr i månaden, 
40 kr om dagen eller 5 kr i timman.  

Sjukvårdsförvaltningen inom ett landsting ska spara 140 mkr på 
två år. En facklig förtroendeman kommer till sjukvårdsstyrelsens 
ordförande och är bekymrad för den katastrof, som står för 
dörren. Ordföranden som tagit till sig ovanstående resonemang 
säger: ”Tycker du att 4:40 per timma är ett så katastrofalt 
besparingsmål?” När den facklige förtroendemannen förstått 
vad det rörde sig om svarade han: ”Om vi kan vänja oss vid att 
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hämta en trasa när vi ska torka upp i stället för att ta en blöja, 
så klarar vi det”. Detta är kaizen i svensk tappning.  
En underhållschef  på ett industriföretag i Sverige berättade 
från ett besök i ett pappersbruk i Japan:  

”Det första som slog oss var att det var så rent överallt. Det 
var prydligt i fabriken och alla maskiner var fint målade. 
Först tyckte vi det verkade tvångsmässigt, men så förklarade 
man för oss: En maskin går sällan sönder utan att den först 
givit varningssignaler. Ett lager blir varmt, en skruv lossnar 
eller det börjar läcka någonstans – det kände vi ju redan till 
– och, sa man, om det inte är rent ser man ju inte varning-
signalerna och man avstår från att känna efter om lager är 
varma eller ej, om man blir smutsig om händerna.  
Vi hade förväntat oss en massa högteknologi, men det mesta 
vi såg var mycket enkla problemlösningar. De hade, t ex 
målat ett tunt vitt streck över alla skruvar och muttrar för att 
man omedelbart skulle kunna se när en skruv börjar lossna. 
För att man skulle kunna kolla även på baksidan av mas-
kinerna hade man monterat enkla speglar så att man kunde 
se varenda skruv med blotta ögat. Effekterna av dessa 
”vardagligheter” fick vi se i deras statistik över maskinhave-
rier och stillestånd. Jag trodde inte att sådana resultat ens var 
teoretiskt möjliga.”  

Är detta realistiskt?  
Jag har hänvisat till SAAB i Trollhättan från slutet av 80- och 
början av 90-talet. De visade att man lyckats öka både 
produktivitet och kvalitet med 100 % på tre år. Det var då. 
2017 (förra upplagan av Teori 3) var SAAB inte något föredöme, det 
vet jag, så det räcker inte att man är duktig vid ett tillfälle. Här 
följer ytterligare några exempel:  
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Jag medverkade i ett rationaliseringsprojekt i ett av våra 
börsbolag på 70-talet. Den gången gällde det 2.900 personer 
och målet var att sänka administrationskostnaderna med 10%. 
Resultatet mättes efter ett år och redovisades som en produkti-
vitetsförbättring med 9,8% vilket då motsvarade 14 miljoner 
kronor. (Den ”dyra” konsulten kostade 6000 kr och den vik-
tigaste insatsen i projektet var att precisera målet, d v s vad är 
10%? )  
Ett svenskt industriföretag med drygt 1.000 anställda genom-
förde på tre år, genom enkla förändringar i den riktning vi talar 
om här, en förbättring av produktiviteten med 45%. Inom de 
delar av verksamheten som inte berördes av förändringarna var 
produktiviteten konstant. Parallellt med produktivitetsförbätt-
ringen minskade belastningsskadorna och sjukfrekvensen. Det 
är allt så inte genom ökad belastning på personalen som man 
nått sitt resultat.  
Motorola, ett amerikanskt elektronikföretag, minskade genom-
snittstiden från beställning till produktion från 20 dagar 1988 
till 1,85 dagar 1991.  
I ett av våra stora verkstadsföretag med högt anseende berät-
tade man våren 1992 att man genom mycket enkla åtgärder 
hade sänkt genomloppstiden i produktionen med väsentligt mer 
än 50%. Det innebär att kapitalkostnaden för produkter i arbe-
te minskat i motsvarande mån.  
En studie av företag i bilindustrin visade att de anställda i 
japanska bilföretag bidrar med 60 genomförbara förslag till 
förbättringar per anställd och år, vilket är 150 gånger högre 
frekvens än de europeiska konkurrenterna, där man redovisar 
0,4 förslag per medarbetare. Med vårt sätt att mäta delaktighet 
som självständiga människors bidrag till gemensamma mål, kan 
man säga att de japanska bilföretagens delaktighet är 150 
gånger högre än de europeiska. Om varje kommunanställd 
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bidrar med 60 genomförbara förslag till förbättringar varje år 
behöver varje förslag vara värt 130 kronor för att besparings-
målet 7.800 kronor per person ska nås i Hägerås. Om man 
upprätthåller denna frekvens av förbättringar, vilket man kan i 
många japanska företag, innebär det att produktiviteten i den 
kommunala förvaltningen ökar med 5% per år. Det är i så fall 
avkastningen på kommunens investering i ökad delaktighet. I 
Hägerås kommer investeringen i de utvecklingsinsatser, som jag 
beskriver i nästa kapitel att vara mindre än två procent av ett 
års lönekostnader.  
Svaret på frågan i den senaste rubriken är alltså: Ja, det är 
realistiskt. 

Mitt bästa och mitt sämsta uppdrag 
2007 genomförde två kolleger och jag ett utbildningsuppdrag i 
en processindustri med 350 medarbetare. Medarbetarna 
delades in i grupper om 20 personer. Kursen omfattade två och 
en halv dagar måndag morgon till onsdag lunch eller onsdag 
lunch till fredag eftermiddag. Tanken var att programmet skull 
fortsätta under våren de två följande åren. Målet för första 
omgången var att varje medarbetare skulle föreslå ett förbätt-
ringsprojekt och ge det en form (mål, plan och uppföljning) som 
kursledningen bedömde vara genomförbar: I förväg bestämt 
resultat med i förväg bestämd stegvis uppföljning. 
Programmet blev en 100%-ig framgång och ett totalt miss-
lyckande. Samtliga deltagare redovisade sina godkända projekt, 
vilket var en oväntad framgång. Med företagsledningen ansåg 
inte att det samlade ekonomiska (rationaliserings)värdet av 
projekten var tillräckligt bra så de två följande årens planerade 
fortsättning ställdes in. 
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Vems var felet? Mitt naturligtvis. Jag utgick ifrån att människor 
som lärt sig hur man hittar förbättringsmöjligheter och förstår 
hur man ska ge idén en sådan form att den går att arbeta 
vidare med, kommer att använda sig av den kompetensen för 
att hitta nya förbättringsprojekt. Jag är övertygad om att jag 
hade rätt. Men uppdragsgivarens, företagsledningen uppfattade 
att det var ett rationaliseringsprojekt vi skulle genomföra och 
som sådant var det inte särskilt imponerande. 
Det finns ett gammalt talesätt i den ”utbildningsbransch” som 
jag ägnat 40 år av mitt liv till: ”Ännu har ingen lyckats 
underskatta sin publik”. Man måste alltid utgå ifrån att män-
niskor, även om de säger att de förstår, så har de förmodligen 
har missat en central del av budskapet. 
I nästa kapitel ska jag först redovisa vilka villkor som ska 
uppfyllas för att man ska lyckas med en kulturförändring. 
Därefter ska jag beskriva fyra programmoduler, som jag anser 
ska ingå i en strategi för framgångsrik decentralisering.  
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6. Att utveckla en Teori 3-kultur  
Vi har hört och läst mycket om den japanska kvalitets- och 
produktivitetsutvecklingen. Det är ett faktum att många japan-
ska företag lyckats uppnå en effektivitet som är överlägsen vår. 
Delegationer for till Japan och studerade hur de japanska 
företagen gör och kom tillbaka med kvalitetscirklar, Just-In-
Time-production, idéer om nollfel, att göra rätt från början och 
lean production. Det verkar dock som om idéerna inte fungerar 
lika bra hos oss som hos dem, eller de kanske inte vill slå rot hos 
oss. ”Det beror nog på kulturen”, säger vi då (och menar 
samhällenas kultur).  

Det finns anledning att ha respekt för många japanska före-
tags utveckling av sin effektivitet. När det gäller den andra ver-
sen, som handlar om innovationer är japanerna inte lika impo-
nerande. 

Att översätta strategi till praktiska åtgärder  
En strategi är en övergripande handlingsplan, som är så be-
skaffad att den låter sig anpassas till olika praktiska förutsätt-
ningar. För att förverkliga en strategi måste man genomföra 
konkreta åtgärder. Antag att man vill följa samma strategi i två 
olika situationer : A och B. De praktiska förutsättningarna i 
situation A skiljer sig från förutsättningarna i situation B. Då 
behöver man välja andra åtgärder i situation B, än dem man 
valde i A – trots att man följer samma strategi! Antag att Japan 
är A och Sverige är B och att det som vi kallar ”kulturen” är ett 
samlande begrepp för sådana praktiska förutsättningar, som 
kräver olika konkreta åtgärder för att samma strategi ska för-
verkligas i båda länderna. Om det förhåller sig så, är det inte så 
egendomligt att de japanska åtgärderna fungerar sämre i 
Sverige än i Japan. För att vi ska få framgång med den japanska 
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strategin behöver vi en uppsättning svenska åtgärder. Vi ska se 
lite närmare på vad kulturella skillnader innebär.  

Människor i hela världen har behov av mat, värme, trygghet 
etc. Behoven är desamma hos oss alla. Sättet att tillfredsställa 
behoven är dock olika i olika delar av världen. Matvanor, 
klädsel, sociala konventioner och religion skiljer människor från 
varandra, trots att de behov som ska tillfredsställas är desamma. 
Varje människa har behov av mening och stimulans i sitt ar-
bete. Det gäller både japaner och svenskar. Men sättet att 
tillfredsställa detta behov skiljer oss från varandra. Det är 
genom ”sättet att...” tillfredsställa behov som kulturen kommer 
till uttryck.  

Om vi reser till Japan och ser efter hur de gör för att åstad-
komma sin kvalitetsutveckling, ser vi bara åtgärder som fun-
gerar i deras kultur. Strategin, att skapa sådana förutsättningar i 
arbetet att människor upplever mening och stimulans, när de 
engagerar sin energi, kreativitet och initiativkraft för att 
efffektivisera arbetet, kan vi förverkliga även i Sverige, men vi 
måste finna våra egna praktiska åtgärder.  

Under de år när många delegationer från västerländska 
företag reste till Japan på studiebesök förvånades många över 
de japanska värdarnas generositet i dessa studiebesök.  

En besökare frågade en av sina värdar hur de vågade släppa 
in västerlänningar i sina fabriker. De kunde ju bli utkonkur-
rerade! Värden svarade att besökarna ändå inte förstod vad 
som låg bakom, så om de bara kopierade det som de såg, så 
skulle de inte lyckas. 

Det sägs att den japanska kulturen är mer kollektivistisk och 
att den svenska är mer individualistisk. Stimulerande förutsätt-
ningar i arbetet ska i så fall vara kollektivistiska i Japan, medan 
vi, om vi vill använda samma strategi, ska utveckla tillväga-
gångssätt som ger mer utrymme för individualism. I en kollek-
tivistisk kultur finner människor tillfredsställelse för sina behov 
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av meningsfullhet och stimulans, när de ställer upp för chefer, 
för samhället, för företaget och för släkten; det talar för centra-
liserade åtgärder. I en individualistisk kultur måste våra kon-
kreta åtgärder bygga mer på vad enskilda människor själva vill 
för egen del. Den individualistiska kulturen kräver decentrali-
serade åtgärder.  

Den japanska strategin för effektivisering kan formuleras så 
här: Företaget ska skapa sådana förutsättningar i arbetslivet att medar-
betarna upplever mening och stimulans, genom att aktivt medverka till att 
göra arbetet effektivare. Det innebär att människors behov av 
meningsfullhet och stimulans tillfredsställs, när de själva kan 
bidra till att verksamheten blir mer effektiv. Den strategin kan 
även bli framgångsrik i Sverige, men vi behöver välja andra 
konkreta åtgärder, än dem man använder i Japan. Vi behöver 
utveckla våra egna åtgärder.  

Villkor för kulturell förändring  
Att en produktivitetsförbättring på 40 kronor per dag ter sig 
rimlig är inte detsamma som att den enkelt kan förverkligas. 
Hur kan man gå till väga? Inget lär vara mer praktiskt än en 
bra teori. Här kommer den:  

Chris Argyris, en av de mer betydelsefulla tänkarna inom 
managementområdet, lanserade på 1970-talet en teori för hur 
man förverkligar förändringar i en verksamhet . Om man 46

sätter sig in i hans tänkande finner man stöd för följande villkor 
för att förändringar, i de normer, tänkesätt och handlings-
mönster som utgör kulturen i en verksamhet, ska kunna äga 
rum. Om man inte lever upp till dessa villkor uteblir resultaten 
eller blir de i bästa fall mycket blygsamma.  
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För att en människa ska handla krävs ett motiv…  
För många människor var skolarbete mödosamt och inte sär-
skilt stimulerande. Inlärningen var ett slitsamt problem. Men 
den skoltrötte femtonåringen utvecklar sig på egen hand till en 
driven mekaniker, för att lösa problemet med en mopedmotor 
som inte fungerar. Det finns en viktig skillnad mellan skolin-
lärningen och vardagsinlärningen. Inlärningen i skolan är ett 
problem för eleven, vardagsinlärningen ger en lösning på ett 
problem. Den som har ett problem att lösa har ett behov, och 
där hen ser en möjlig lösning ser hen ett motiv för sina 
handlingar.  

Chris Argyris menar, att ett skäl till att chefsutbildning inte 
sätter särskilt djupa spår, är att deltagarna saknar motiv att lära 
sig det som förmedlas på kursen. Om deltagaren i stället kom 
till kursen med ett problem, och utbildningen kan förse hen 
med en lösning på detta problem, då skulle inlärningen bli an-
norlunda. Gör följande tankeexperiment:  

Antag att företagsledningen fogar detta uttalande till budget-
förutsättningarna: ”Var och en, som är budgetansvarig, ska för 
vart och ett av de kommande tre verksamhetsåren redovisa ge-
nomförda produktivitetsförbättringar på 5%. Insatserna ska 
klaras inom ramen för driftsbudgeten genom samtliga medar-
betares delaktighet i produktivitetsmålet. Som stöd erbjuder vi 
ett utvecklingsprogram, vars kostnad bestrids helt av koncern-
gemensamma medel. Produktivitetsförbättringar över 5% gott-
skrivs respektive budgetområde och får disponeras lokalt för så-
dana utvecklingsinsatser, som man själv väljer att genomföra”.  

Så ställer ledningen cheferna inför ett problem och anvisar 
en möjlig lösning. För deltagaren, som behöver lösa sitt pro-
blem, blir utbildningen nu en väg att finna en lösning, som man 
inte bara tar till sig i form av kunskaper, utan också går hem 
och omsätter i praktiken – annars blir ju problemet inte löst.  
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De, som visar sig vara särskilt skickliga att dra fördel av 
utbildningen, ska naturligtvis komma i åtnjutande av någon 
slags belöning, t ex att få tillgång till medel att vidareutveckla 
den egna verksamheten. Det ger två positiva effekter: dels 
skapas rollmodeller för andra deltagare, dels förstärker man 
effekterna av utbildningen hos den som varit framgångsrik.  

… och hen ska förstå vad hen ska göra  
De människor, som ska göra något annorlunda, behöver förstå 
vad de förväntas göra i praktiken. Besparingsmålen ska alltså 
kunna tolkas till praktiska handlingar av den enskilde, för att 
något ska hända. Här finns ofta brister. Mål som ”att spara så 
mycket som möjligt” eller ”12,5 miljoner” är båda lika 
meningslösa för den enskilde ur denna synvinkel. Men för att 
spara 200 kronor i veckan, behöver man veta vad saker kostar.  

Produktivitetsförbättringar, som leder till att man med sam-
ma resurser presterar mer, ger inga kostnadsreduktioner, men 
de bör ändå stimuleras. En kommunanställd i Hägerås kostade 
1992 i genomsnitt 150.000 kronor per år, 94 kronor per timma 
eller 1:60 per minut. Om besparingsmålet är 5 kronor per 
timma blir en kostnad på 1:60 per minut ett belopp att räkna 
med. Effektivare sammanträden och bättre planering ger i all-
mänhet snabb utdelning. Om personalen betraktas som en fri 
nyttighet, vilket i praktiken är vanligt både i företag och inom 
förvaltningen, då syns inte kostnaden för den dyraste resursen i 
all tjänsteverksamhet.  

Värdet av en arbetad timma måste vara högre än 
lönekostnaden . Hur kan man förändra inriktningen på olika 47

arbetsuppgifter, så att man för över kapacitet från mindre 
betydelsefulla till mer betydelsefulla områden? Sådana 
förändringar slår igenom i bättre kvalitet, inte i lägre kostnader, 
men de ska naturligtvis uppmuntras.  
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Kravet att medarbetare ska förstå vad de ska göra gäller 
naturligtvis inte bara besparingsmål. Det gäller även affärsidén 
och andra övergripande mål, t ex sådana som finns i den 
strategiska planen. Den tidigare nämnda förändringen i in-
riktning av strategiarbete, mot att de strategiska intentionerna 
också ska genomföras, har resulterat i att allt fler människor 
engageras i en dialog under planeringsarbetet. Genom dialogen 
utvecklar många människor en sådan förståelse för vad 
strategin innebär, att de sedan kan omsätta den i handling. I 
mars 1992 presenterade Statskontoret resultatet av ett omfattande 
utredningsarbete  för att klarlägga vilka förutsättningar som 48

leder till att vissa statliga organ fungerar bättre och mer effek-
tivt än andra. De förvaltningar som man valt ut som ”kronor 
bland verken” har bl a det gemensamt, att man har en verk-
samhetsidé som är känd och accepterad av alla och att denna 
verksamhetsidé fungerar som fokus i den ”verksamhetslogik” 
som styr och håller samman verksamheten. Ledningen för 
”kronorna” i Statskontorets utredning, använder mycket tid och 
energi för att ”missionera”, och ständigt hålla medarbetarnas 
uppmärksamhet levande på vad verksamhetsidén innebär i 
praktiken. Genom ”missionen” medverkar man till att många 
medarbetare ”förstår” vilken praktisk innebörd de överordnade 
målen har för dem själva. Det man kallar verksamhetslogik är 
integration kring ett gemensamt överordnat mål. Likartade 
rapporter som Statskontorets finns bl a om Hewlett-Packard , 49

Ford, General Electric, Honda, ICI , Nissan, McDonald , 50 51

IKEA  och Royal DutchShell .  52 53

Det som ska göras ska praktiseras och resultaten 
redovisas  
För det tredje måste det nya tänkandet tillämpas i praktiken, i 
den dagliga verksamheten, inte bara i övningar och praktikfall 
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på en kurs. Om vi håller oss till besparingarna, så måste de 
genomföras och redovisas. Därför behöver man ett redovisning-
system för att samla ihop resultaten. Från flera av de företag där 
man gjort s k ”turnarounds”, drastiska förändringar som vänt 
en negativ utvecklingskurva till en positiv, finns beskrivningar av 
hur man infört nya ”redovisningssystem” för att kunna regis-
trera rörelsen mot nya slag av mål. 

ABB:s T50-satsning är ett exempel, SAAB i Trollhättan ett 
annat och Motorola ett tredje. I landstingsvärlden finns flera 
exempel på att, t ex operationsköer förkortats avsevärt när nya 
”redovisningssystem” kommit till användning.  

Det som praktiseras ska leda till framgång  
För det fjärde ska den praktiska tillämpningen av det nya 
tänkandet ges en sådan form, att medarbetarna upplever att 
insatserna är framgångsrika. Ett mål är ”ett resultat som är 
bestämt i förväg” och att förverkliga ett mål är en god pres-
tation. En chef  ska, inom ramen för uppgiften att förvalta och 
vidareutveckla effektiviteten, svara för att målen blir välformu-
lerade. Ett mål är väl formulerat, när medarbetaren uppfattar att 
det är legitimt (rätt och rimligt att ställa upp på), att det är 
tolkningsbart (kan översättas till praktisk handling) och realistiskt 
(möjligt att förverkliga).  

Framgång är att nå uppställda mål, därför ska målen, dels 
vara väl formulerade, dels lagom svåra att nå. Det ska dock 
vara tillåtet med partiella framgångar, man ska alltså kunna 
redovisa, att man kommit en bit på väg och fortfarande har 
möjlighet att komma ända fram. Rädslan, för att ett sådant 
resultat ska uppfattas som ett misslyckande, får inte hindra att 
man stämmer av hur långt man kommit. Kotter & Heskett 
påpekar att värderingar är känslomässigt förankrade. När 
någon bryter mot centrala värderingar, känner man sig illa till 
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mods, man blir arg, ledsen eller besviken. Det beror på att 
sådana värderingar byggs upp genom positiva upplevelser. Att 
förändra en företagskultur kräver, att man skapar sådana förut-
sättningar för människor, att de upplever något positivt, att de 
blir glada eller stolta när de bidrar till de önskade värdena. 
Belöningssystem i vid mening är alltså en nödvändig förut-
sättning om man vill bygga upp en kultur.  

Framgång ska förstärkas, motgång och osäkerhet 
kräver stöd.  
För det femte ska upplevelsen av framgång ”förstärkas”. Det 
räcker inte att själv uppleva framgång, chefer och kolleger ska 
ställa upp med resultatorienterad återkoppling, erkännande för 
goda prestationer. Det är alltså något annat än att – i största 
allmänhet – vara hygglig och klappa på axeln. Med resultat-
orienterad återkoppling får medarbetaren uppmärksamhet för 
en god prestation, något som vi alla behöver.  

Förstärkningen, resultatorienterad återkoppling, kräver på de 
flesta håll en kulturförändring, som gör det möjligt att upp-
märksamma vardagliga insatser och tillgodose vanliga män-
niskors behov av ärligt förtjänad erkänsla för goda prestationer. 
För många människor är vardagslivet det enda liv som finns 
och erkänsla för en god prestation ger en kostnadsfri guldkant 
på tillvaron genom att förstärka den egna glädjen och stoltheten 
över en god insats. Sådan erkänsla kostar inte pengar, men den 
kräver en betydligt större generositet mot medarbetare och 
kolleger, än som är vanlig idag. I ett företag sa en arbetsledare 
lite uppgivet: ”Du ska veta att hos oss finns bara två 
betygsgrader: Underkänt och Icke underkänt. Högre betyg än 
Icke underkänt utdelas inte.” Det vittnar om en karg kultur, 
som behöver förändras i generösare riktning för att man ska 
lyckas med en kulturförändring mot Teori 3.  
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I vissa företag anses det inte ”manligt” eller ”vuxet” att visa 
erkänsla för goda insatser. I kurser har vi ibland fått argumentet 
att ”våra medarbetare är inga barnungar” och därför behöver 
man som chef  inte vara generös. Att de produktivitets- och 
kvalitetsproblem, som man brottas med, till en del skulle kunna 
ha sin grund i denna kärva manlighet faller dem inte in.  

Förstärkning ska inte blandas samman med stöd. Förstärk-
ning är att bekräfta framgången. Stöd är ett skyddsnät för den 
som inte lyckas i första försöket eller är osäker på sin förmåga. 
Här ska chefen gå in och visa hur man kan göra i stället, så att 
nästa försök leder till framgång. En motgång är en signal som 
kan tolkas ”du duger inte” och den kan vara förödande för 
självkänslan. Med stöd kan motgångsignalen tolkas annor-
lunda: ”Du duger visst, men din metod var inte bra. Välj ett 
annat tillvägagångssätt, så kommer du att finna att det var din 
metod och inte du som var undermålig”  

I boken Frihet & Co  berättar författarna att Görans Lindahl, 
en av Percy Barneviks allra närmaste medarbetare på ABB, 
hade med sig tre frågor, när han träffade medarbetare i kon-
cernen: 
• Vilket är ditt problem? 
• Vad har du gjort för att lösa det? 
• Hur kan jag hjälpa till? 
Det är medarbetaren som ”äger” problemet. Som överordnad, 
i någon mening, ska man inte klampa in och ta ifrån hen 
ansvaret. 

Resultaten ska förmedlas ut till verksamheten  
För det sjätte behöver de goda resultaten tas om hand i en ny 
”struktur” med ett mer resultat- och utvecklingsorienterat 
ledarskap. När resultaten av många människors insatser bevis-
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ligen leder till att 12,5 miljoner sparats, då ska ledning och 
chefer visa att de enskilda medarbetarnas insatser verkligen ger 
resultat. För dem, som ännu inte tagit det gemensamma målet 
till sina hjärtan, är återkopplingen en signal om att merparten 
av kollegerna ställt upp och medverkat. Då kan resultaten 
konsolideras i en fortsatt utveckling av produktivitet och kvali-
tet, genom fler människors samverkan kring gemensamma mål. 
Samverkan är nämligen inte en kollektiv företeelse. Samverkan 
är resultatet av att många människor, var för sig, väljer att ställa 
upp för de mål, som verksamheten behöver förverkliga.  
Det finns alltså en etablerad kunskap om vilka villkor som 
behöver vara uppfyllda för att man ska kunna genomföra 
förändringar av det slag som krävs för att förverkliga en Teori 
3-kultur. Så här ser villkoren ut i sammanfattning:  
• Människor behöver ha ett motiv för att göra något.  
• Människor ska förstå vad som ska göras.  
• Människor ska praktisera i sitt arbete och redovisa resultatet.  
• Människor ska uppleva framgång med det man praktiserar.  
• Människor behöver förstärkning och stöd. Resultaten ska 

kommuniceras till verksamheten.  
Hur kan detta genomföras i praktiken?  

Grundläggande insatser för Teori 3  
Jag utgår ifrån att du nu kommit så långt:  
• att du tror på möjligheten att genomföra relativt omedelbara 

insatser som påverkar och påverkas av alla medarbetare i ett 
företag eller en förvaltning.  

• att du vet att det är en verklig decentralisering byggd på del-
aktighet, som behövs för att organisationen ska utveckla 
manövrerbarhet och förmåga till fortlöpande förbättring.  
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• att du vill utveckla en Teori 3-kultur, som leder till uthållig 
framgång för att den är stark, kundorienterad och dynamisk.  

• att du har kunskaper om de villkor som ska uppfyllas för att en 
sådan förändring ska bli framgångsrik.  

I detta läge har du en föreställning om vilket målet är och du 
vet också en hel del om vilka förutsättningar som gäller på 
vägen till målet. Nu behövs en plan för att praktiskt genomföra 
de åtgärder, som leder till att målet blir verklighet. Av olika 
tänkbara planer utgår jag, i den här boken, från sådana utveck-
lingsinsatser som jag har erfarenhet av och som jag bidragit till 
att utveckla.  
I det perspektivet finns det tre målgrupper som kräver sina 
speciella utvecklingsinsatser: medarbetare, chefer och ledning.  
Ledarskap är en relation mellan chef  och medarbetare. Det in-
nebär att alla chefer, som ska utöva ledarskap utgör en mål-
grupp och alla medarbetare utgör en annan. De mellanchefer 
som är både chefer och medarbetare ingår i båda mål-
grupperna. Den tredje målgruppen är ledningen.  

De tre målgrupperna  
Efterhand som vi börjar få erfarenheter av arbetslivets decent-
ralisering, blir det uppenbart att vi behöver särskilja de båda 
funktionerna ledning och ledarskap.  
• Ledning ska orientera en verksamhet i omvärlden över tiden.  
• Ledarskap är personlig och avsiktlig påverkan på människor 

för att prestera arbetsresultat.  
Ledningens uppgift är att ta ansvar för de strategiska besluten, 
för val av överordnade mål, t ex affärsidé och strategier samt för 
strukturer och utveckling av kulturen. Förvaltningen av detta 
ansvar kommer till uttryck i valet av ”strategiska förändringar”.  
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Ledarskapet har två uppgifter:  
• att påverka medarbetare  
• att förverkliga strategiska förändringar och att förvalta och 

vidareutveckla effektiviteten.  
Strategiska förändringar syftar till att ställa om ett företag eller 
en förvaltning till de nya förutsättningar som uppkommer ge-
nom omvandlingstrycket. Strategiska förändringar ska parera 
för hinder och ta tillvara möjligheter. Att ta upp en ny produkt-
linje, eller lägga ner en, introducera en ny produktionsteknik, 
att ingå allianser med andra företag, göra en ny organi-sation-
struktur eller tillföra nya element i infrastrukturen, är exempel 
på strategiska förändringar. De allmännyttiga bostads-
företagens strategiska förändring fick rubriken ”Från bostads-
byggare till bostadsförvaltare”. Företagshälsovården skulle 
förändra sin verksamhet från ”sjukvård” till ”förebyggande 
hälsovård och rehabilitering”. Inom den offentliga sektorn 
söker man nya modeller för verksamheten som jag berörde 
tidigare.  

Det är ledningens uppgift att ta initiativ till strategiska föränd-
ringar och det är ledarskapets uppgift att genomföra dem. När en 
strategisk förändring är genomförd ska den förvaltas och vida-
reutvecklas. Nya erfarenheter och kunskaper ger möjligheter till 
de gradvisa förbättringar och finjusteringar som leder till en 
fortlöpande förbättring av effektiviteten.  

Ledarskap är en relation mellan chef  och medarbetare, och 
det är chefen som har huvudansvaret för att utveckla rela-
tionen. Cheferna är huvudmålgruppen i den kulturella för-
nyelsen mot Teori 3.  

Den största förändringen  jämfört med den första upplagan 
av boken Teori 3 gäller det följande avsnittet. 1993 hade 
Stemme & Wiberg AB ett antal olika utbildningsprogram för 
ledning, chefer och medarbetare, som vi rekommenderade till 
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de företag och förvaltningar, som skulle utveckla en ny kultur. 
Materialet till några av dessa program finns kvar och kommer 
ställas till förfogande för den som så önskar. Dessutom har vi 
utvecklat ett antal andra hjälpmedel och publicerat böcker.  

Erfarenheter sedan 1993  
Vi har fått förtroende att medverka med design och genom-
förande av ett stort antal utvecklingsprojekt i företag och för-
valtning. Genomgående har Ingeborg Stemme och jag fått 
goda vitsord för våra insatser. I ganska många projekt har vi 
också fått rapporter om att insatserna burit frukt i form av 
konkreta förbättringar hos våra uppdragsgivare.  

Ett genomgående problem är att våra uppdragsgivare sett 
insatserna som ”projekt”, ”en målsatt verksamhet avgränsad i 
tiden”, något tillfälligt som genomförs och därefter återgår 
verksamheten till ”business as usual”. Vi anser inte att vi lyckats 
förmedla budskapet att man kommit till ”the end of  the 
beginning”, att vi, tillsammans med deltagarna i företaget, har 
skapat en plattform att arbeta vidare ifrån.  

Problemet är att de allra flesta företag återgår till gamla 
hjulspår, trots att man fått många positiva erfarenheter av ett 
annat sätt att arbeta. Vi är inte ensamma om denna svårighet. 
Ett av de mest framgångsrika förändringsprojekt som jag 
känner till från litteraturen gäller det stora varuhusföretaget 
Sears i USA. 1993 redovisade man det sämsta resultatet i 
företagets 111-åriga historia. Året därpå redovisade man det 
bästa resultatet i sin då 112-åriga historia. Detta genomfördes 
utan att man behövde avskeda en enda medarbetare. Tillväga-
gångssättet liknar det som vi har arbetat med, så idéerna i Teori 
3 fungerar. Ett par år senare var Sears tillbaka gamla hjulspår 
och den VD, som hade ansvarat för den framgångsrika 
insatsen, hade lämnat företaget för nya uppgifter på annat håll.  
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De flesta av de positiva exempel som jag refererat i tidigare 
kapitel, är inte lika glamorösa några år senare. SAAB i Troll-
hättan, General Motors m fl är inte några pelarhelgon idag.  
Om man inte får några bestående fördelar av Teori 3-kulturen, 
varför ska man då engagera sig i en sådan utveckling? Det finns 
åtminstone två svar på den frågan:  
• När världsmarknaden för personbilar har en överproduktion 

på flera tiotals procent, då måste man kanske vara antingen 
mindre eller väsentligt större än SAAB för att vara lönsam. 
Vad gäller GM, så gjorde man ett antal katastrofala felbeslut 
under 1990-talet och ingen företagskultur kan kompensera 
för att man tillverkar produkter, som marknaden inte vill ha. 
Teori 3-kulturen hjälper alltså inte mot allt.  

• De människor som fått vara med om en utveckling mot 
Teori 3 har fått erfarenheter som påverkat deras möjligheter 
att göra ett bättre jobb än de annars skulle har gjort. Den 
erfarenheten gör var och en mer anställningsbar om det 
skulle hända företaget något riktigt olyckligt.  

Ledningen, cheferna och de fackliga organisationerna ska se 
utvecklingen av en Teori 3 kultur som ett första steg i utveck-
lingen av något nytt, något som kommer att utvecklas positivt 
under många år, givet att processen underhålls. Den kommer 
inte att leva vidare helt av egen kraft, vilket gäller alla goda 
kulturer. Den ursprungliga betydelsen av ordet kultur är 
”odling” och var och en som har en täppa vet att ingen rabatt 
sköter sig själv. 

Sammanfattande översikt  
Därmed har du nått slutet av bokens andra del. Den första, 
kapitlen 1 - 4 handlade om att arbetslivet har problem med 
brist på ledarskap och vad man i princip behöver ändra på för 
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att komma till rätta med bristen. Den andra delen, kapitlen 5 
och 6, handlade om om hur man kan gå tillväga för att bygga en 
verksamhet för uthållig framgång.  
Jag ska summera något av det jag har förmedlat hittills:  
• Företagsledningens uppdrag ”att orientera en verksamhet i 

omvärlden över tiden” kan också beskrivas som ”att säker-
ställa verksamhetens uthålliga framgång”.  

• Peter Senge och Richard Pascale är mycket tydliga på en 
punkt, nämligen att det saknas tillräckliga kunskaper om hur 
man ska gå tillväga för att kunna garantera den uthålliga 
framgången. John Kotter och James Heskett uttrycker sig 
inte lika brutalt, men deras bok förmedlar samma upp-
fattning.  

• Det finns dock en ganska trovärdig hypotes för vad som 
krävs för att säkerställa uthållig framgång, nämligen en Teori 
3-kultur, en stark kultur, som är kundorienterad och klarar 
av att anpassa sig till nya förutsättningar.  

Teori 3 är alltså en hypotes, ett antagande. Den är baserad på 
seriösa forskningsinsatser och erfarenhetsmässig bedömning av 
många insiktsfulla personer, men den är lika fullt en hypotes. 
Eftersom man inte med säkerhet vet att Teori 3-kulturen ger en 
garanti för uthållig framgång, varför ska man då satsa på att 
bygga upp den? Det finns ett mycket tungt vägande argument 
för detta, nämligen att uppbyggnadsarbetet i sig bidrar till 
bättre kvalitet, produktivitet och delaktighet. Den långsiktiga 
investeringen i en Teori 3-kultur, skiljer sig alltså från de flesta 
andra långsiktiga investeringar, genom att ge snabb avkastning.  
Den tredje delen av Teori 3 består av kapitel 7. Både Richard 
Pascale, Peter Senge och John Kotter & James Heskett är helt 
överens om en sak: Utan företagsledningens aktiva och högt 
prioriterade engagemang i uppbyggnaden av det sociala sys-
tem, som vi kallar en Teori 3-kultur, saknas förutsättningar för 
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uthållig framgång. Det är detta engagemang som det sista 
kapitlets första del handlar om.  
Med ett exempel, ska jag sedan visa hur ett stort företag gått 
tillväga för att börja uppbyggnaden av en ny kultur och hur 
denna insats redan efter kort tid resulterade i en mycket pre-
stigefylld utmärkelse för god kvalitet. Exemplet syftar till att 
stödja tesen att kulturutveckling ger snabb utdelning.  
Slutligen i samma kapitel: Ett mycket viktigt inslag i Teori 3-
kulturen är den levande visionen. I sitt dagliga och självständigt 
bedrivna arbete låter sig medarbetare vägledas av en gemen-
sam föreställning om vad organisationen ska prestera i sam-
verkan. Visionen skiljer sig från affärsidé, långsiktiga mål och 
andra uttryck för en gemensam målinriktning genom att den 
fungerar som en magnet som drar till sig människors presta-
tioner. Den skiljer sig alltså från gemensamma mål som chefer 
har legitim rätt att driva sina enheter mot. När det gäller 
visionen finns inte mycken kunskap att hämta inom de traditi-
onella företagsekonomiska kunskapsområdena, vi tvingas ut i 
ovana gränsmarker inom sociologi, psykologi och pedagogik. 
Mycket talar för att den gemensamma visionen, när den väl 
finns, snarare är en produkt av en stark kultur, än en motor för 
att bygga upp den.  
I detta avseende är vi bättre ställda 2009 och 2021 än vi var 
1993. Det finns en liten skrift Vision i Vardande, på spaning efter en 
levande vision. I min bok Visionen ett ledningsinstrument i lärsamhället 
finns flera hänvisningar till litteratur om visioner, verk om inte 
fanns tillgängliga 1993. Båda dessa skrifter om Visionen finns 
för nerladdning på LarsWiberg.com 
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7. En ny roll för företagsledningen  
Vi startade med att beskriva två utvecklingstendenser: kon-
kurrensintensitet och verksamhetens ökade komplexitet. De samverkar 
och skapar en brist på ledarskap i arbetslivet. Bristen gäller 
både kvantitet och kvalitet. I detta kapitel ska jag återknyta till 
dessa båda tendenser i utvecklingen. Om man inte möter dem 
med ett bättre ledarskap utvecklas två negativa fenomen: kort-
siktighet och isolationism. I somliga företag har man lyckats und-
vika dessa negativa konsekvenser; därför ska jag referera vad 
som kännetecknar dessa företag. Jag ska avsluta med att 
beskriva vad företagsledningen bör göra för att undvika kort-
siktighet och isolationism i den egna verksamheten.  
Först alltså: Vad händer där bristen på ledarskap blir 
bestående?  

Suboptimering i olika skepnader  
Suboptimering betyder att kortsiktiga fördelar av en åtgärd är 
mindre värda än långsiktiga kostnader, eller när fördelarna för 
den mindre enheten är mindre värda än nackdelarna för 
helheten. Det finns olika slag av suboptimering, t ex dessa tre.  

Den första är social oansvarighet. Den kan beskrivas på mot-
svarande sätt, som när man beskriver hälsa som frånvaro av 
sjukdom, ett företag visar samhällsansvar genom att avstå från 
social oansvarighet . Ett företag uppträder socialt oansvarigt, 54

när en åtgärd tillför företaget ett mindre värde än den kostnad 
åtgärden medför för samhället. Om man, t ex sparar kostnader 
i företaget genom att dumpa miljöfarligt avfall i havet, då 
uppträder man socialt oansvarigt. För samhället är det vä-
sentligt mycket dyrare att sanera avfall som är utspritt än att ta 
hand om det där det uppkommer. Social oansvarighet är en 
form av suboptimering.  
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Att maximera kortsiktiga ekonomiska resultat på bekostnad 
av långsiktiga fördelar, av någon betecknat som ”att äta 
sättpotatis”, är en annan form av suboptimering. Den kallar vi 
kortsiktighet. Isolationism är en tredje form. Den finns när man 
bara ser till fördelarna för den egna enheten oavsett konse-
kvenserna för kolleger och helhet.  

Både konkurrensintensiteten och komplexiteten utsätter 
företag och förvaltning för kraftig stress, som understundom 
företer likheter med kris . En kris kännetecknas av att de 55

kunskaper, erfarenheter och synsätt som hittills varit framgångs-
rika inte fungerar längre. Krisen leder antingen till förnyelse, till 
utveckling, eller till förintelse, allvarlig skada eller t o m under-
gång. Enligt Prigogines teori förnyar sig starka system med stor 
variationsförmåga och övergår till en balans på en högre ut-
vecklingsnivå; om systemet är svagt eller mycket försvars-
benäget blir det ”krig” som medför förintelse eller skada.  

Kotter argumenterar för att framtiden för alla organisa-
tioner, som avstår ifrån att bygga upp ett mer utvecklat 
ledarskap än man har idag, kommer att kännetecknas av 
isolationism och kortsiktighet. Det bättre ledarskapet har som 
sin främsta uppgift att utveckla den variationsförmåga som 
arbetslivet behöver för att klara av att utveckla förnyelse ur 
stressen.  

Om konkurrensintensiteten och komplexiteten inte möts 
med utveckling av ledarskap kommer alltså omfattningen av 
isolationism och kortsiktighet att öka.  
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Vad krävs av chefer för bra ledarskap?  
Vilka egenskaper eller färdigheter behöver chefer ha för att 
kunna utöva bra ledarskap. Kotter  beskriver sex personliga 56

förutsättningar:  
1. Kunskaper om branschen och företaget  

Bred kännedom om branschen (marknad, konkurrens, 
produkter, teknologi)  
Bred kännedom om företaget (vilka nyckelaktörerna är och 
vad som håller dem igång, företagskulturen, företagets histo-
riska utveckling, system, rutiner och konventioner)  

2. Personligt kontaktnät inom branschen och i företaget   
Ett brett och fast förankrat nätverk inom företaget och i 
branschen.  

3. Anseende och meriter  
Gott anseende för att vara en bra person och för att ha 
åstadkommit resultat inom verksamheten.  

4. Förmåga och färdigheter.  
God intellektuell förmåga (Hygglig analytisk skärpa, gott 
omdöme och kapacitet att tänka strategiskt och flerdimen-
sionellt )  57

Hög social kompetens (förmåga att snabbt utveckla goda 
arbetsrelationer, inlevelseförmåga, förmåga att övertyga, 
känslighet för människors reaktioner och förståelse för den 
mänskliga naturen)  

5. Personliga värderingar  
Hög personlig integritet (värderingar som omfattar både 
individer och olika grupperingar)  

6. Motivation  
Hög energinivå  
Stark drivkraft att leda (Resultatorientering och behov av att 
påverka andra människor )  58
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Dessa kännetecken gäller ledningen, generalisterna, chefer som 
”har ett flerfunktionellt ansvar för en verksamhet på lång och 
kort sikt”. Kotter konstaterar att även på lägre nivåer är de 
flesta av dessa kännetecken viktiga, dels för att dessa nivåer är 
rekryteringsbas för högre befattningar, dels för att de sex 
förutsättningarna behöver grundläggas tidigt i karriären.  

Kan alla människor utveckla dessa personliga förutsätt-
ningar? Förmodligen inte alla, men tillräckligt många. En 
tumregel, som oftast leder någorlunda rätt, säger att ca 10% av 
alla anställda har befattning som chef  eller arbetsledare. För att 
motsvara grundbehovet räcker det alltså om 10% av arbets-
styrkan består av människor med möjlighet att utveckla ledar-
skap. Om vi ser till hela befolkningen är tillgången på sådana 
människor säkert avsevärt större än 10%. Potentialen är till-
räckligt stor för att varje befattning som chef  eller arbetsledare 
ska kunna bemannas med en person, som har möjlighet att 
utveckla dessa sex personliga förutsättningar och som därför 
med lämplig matchning kan utöva det bättre ledarskap som 
arbetslivet behöver. Potentialen för ledarskap är alltså inte en 
knapp resurs. Flaskhalsen är företagens bristande förmåga att 
utveckla potentialen.  

Frågan är då: Hur rekryterar man de människor som har 
möjlighet att utveckla personliga förutsättningar för ledarskap, 
hur utvecklar man dem, hur behåller man dem och hur motiverar 
man dem till goda insatser?  

Rekrytera, utveckla, behålla och motivera för 
ledarskap  
Det finns många rekommendationer för hur man ska säker-
ställa bra ledarskap. Kotters forskning visar att företag vars 
ledning och ledarskap har högre kvalitet än genomsnittet, gör 
bättre och mer medvetna insatser inom samtliga avsnitt för att 
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rekrytera, utveckla, behålla och motivera medarbetare att 
prestera ett bra ledarskap. Det finns inte någon enstaka insats 
som dominerar för att utveckla ett bättre-än-genomsnittligt-
ledarskap. Detta visar också på behovet av systemtänkande; det 
är flera av varandra beroende och ömsesidigt påverkande 
faktorer som bygger upp bra ledarskap, inte någon enstaka 
undermedicin.  
Låt oss se lite närmare på Kotters projekt: 1985 gjorde tidskrif-
ten Fortune en undersökning där några hundra experter satte 
betyg på 250 företag i olika avseenden. Två av dessa var:  
• kvaliteten på företagets ledning och ledarskap  
• företagets förmåga att rekrytera, utveckla, behålla och moti-

vera skickliga medarbetare.  
Av de 20 högst rankade företagen i undersökningen valdes 15 
till Kotters studie. De har inte visat prov på föredömligt ledar-
skap i absolut mening, men många oberoende bedömare anser 
att de gör ett bättre jobb än genomsnittet av de 250 företagen. 
Beskrivningen av vad dessa företag är duktiga på har sex 
rubriker:  
• Genomarbetade rekryteringsförfaranden.  
• Attraktiva arbetsförhållanden.  
• Utmanande utvecklingsmöjligheter.  
• Tidig uppmärksamhet.  
• Planerad utveckling.  
Jag ska kommentera dem var för sig.  

Genomarbetade rekryteringsförfaranden  
Vid rekrytering av blivande chefer, har ”Bättre-än-genom-
snittet-företag” dessa kännetecken. Den första punkten är vik-
tigast.  
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• Linjecheferna tar ansvar för rekryteringen.  
• Företagen håller kontakt med ett fåtal utbildnings-institu-

tioner som är bra rekryteringskällor. De behandlas med sam-
ma varsamhet som företagets viktigaste kunder.  

• Företagen arbetar målmedvetet för att hålla hög standard på 
rekryteringen inom alla funktioner i företaget.  

• Företagen lägger vikt vid att bedöma sökandes möjligheter 
att utveckla förutsättningar för ledarskap redan när de an-
ställs. För att bedöma potentialen för ledarskap är chefer 
som själva utövar ett bra ledarskap överlägsna HR-funk-
tionärer, ”it takes one to get one”.  

• Företagen hanterar ”avslutet”, överenskommelsen med den 
anställde om anställning på ett mycket målmedvetet sätt och 
gör stora ansträngningar för att få de personer man verk-
ligen vill ha.  

• Företagen ser över och reviderar sina rekryteringsförfaran-
den minst en gång per år.  

Min slutsats av denna uppräkning är följande: Se till att du vet 
vad du söker och försäkra dig om att få in fler adepter i före-
taget än du behöver; adepter som du bedömer ha möjlighet att 
utveckla förutsättningar för bra ledarskap!  

Attraktiva arbetsförhållanden  
”Bättre-än-genomsnittet-företagen” behandlar sina anställda 
väl. Ett uttryck för detta är frånvaron av just ”isolationism”. 
Man är anställd i Företaget, inte inom en avdelning eller en 
funktion och det är tydligt att hela företaget ligger öppet för 
individens yrkesmässiga utveckling. Pascale refererar till IBM 
som ett sådant företag. Han säger att IBM-anställda ofta säger 
att ”Jag är anställd i IBM och för tillfället jobbar jag inom 
XYZdivisionen”. Man vet vilken kortlek man tillhör även om 
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leken blandas både ofta och grundligt. Att behandla anställda 
väl är inte en fråga om speciella förmåner utan om ärlighet, 
integritet, konsekvens och rättvisa, värden som lever i verk-
samheten, inte bara som honnörsuttryck. De kommer även till 
uttryck i handling. När det gäller lönen ligger flera av ”Bättre-
än-genomsnittet-företagen”, något under konkurrenterna.  

Utmanande utvecklingsmöjligheter  
Medarbetare erbjuds många möjligheter till utveckling, inte 
bara utbildning utan genom att ingå i utvecklings- eller projekt-
grupper eller att arbeta som assistenter åt höga chefer. De får 
tidigt ansvar för att leda personal eller projekt och de får arbeta 
med andra uppgifter än dem de först blivit anställda för. När 
Honda 1978  behövde en liten lågprisbil för den japanska 59

hemmamarknaden tillsatte man en utvecklingsgrupp där 
genomsnittsåldern var 27 år. Avsikten med allt detta är na-
turligtvis att bredda medarbetarnas erfarenheter av verksam-
heten i stort. Långt driven delaktighet i kombination med aktiv 
samverkan över dotterbolags- och avdelningsgränser är natur-
ligtvis en nyckelförutsättning för att detta ska kunna ske.  

Tidig uppmärksamhet  
”Bättre-än-genomsnittet-företagen” följer sina medarbetare 
mycket noga för att tidigt kunna upptäcka dem som kan ha 
potential för ledarskap. Dem kan man matcha mot nya upp-
gifter för att få erfarenhet av vad de klarar av och ge många 
chefer och kolleger möjlighet att bedöma dem under lång tid. 
Därför är det också sällsynt med felrekryteringar till chefs-
befattningar. S k vetenskapliga testmetoder förekommer sällan.  

Ett vanligt samtalsämne när högre chefer träffas i ”Bättre-
ängenomsnittet-företagen” är vilka unga människor som finns 
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att bygga vidare på och hur det går för de lite äldre som 
kommit en bit upp i karriären.  

Planerad utveckling  
I de allra flesta företag finns det fler arbetsuppgifter som 
behöver utföras än det finns kapacitet att utföra dem. Ofta 
prioriterar man med hänsyn till hur viktiga dessa uppgifter är 
utifrån de omedelbara behoven i den dagliga verksamheten. I 
”Bättre-än-genomsnittet-företagen” prioriterar man dessutom 
med hänsyn till vilka utvecklingsbehov som finns bland medar-
betarna. En arbetsuppgift som tillför ett värde, men som inte är 
helt nödvändig att utföra, kan prioriteras för att den matchar 
en medarbetares aktuella utvecklingsbehov. När en befattning 
blir ledig ska man värdera för vem eller vilka denna befattning 
skulle kunna vara ett bra nästa utvecklingssteg. Ofta samordnar 
man tidsmässigt byte av befattningshavare med hänsyn till 
deras respektive utvecklingsplaner.  

Vid sidan av det omedelbara utbildningsmålet har formell 
utbildning två syften i ”Bättre-än-genomsnittet-företagen”: 
deltagarna ska få hjälp att lära av tidigare erfarenheter genom 
att sätta in dessa i ett nytt perspektiv och deras förmåga att lära 
mer av nya arbetsuppgifter ska utvecklas.  

Företagens sätt att rekrytera, utveckla, behålla och motivera 
medarbetare samverkar, för att utveckla de personliga förut-
sättningarna för bra ledarskap på det sätt som framgår av 
sambanden nedan:  

122



Bild: Hur bättre-än-genomsnitt-företagens sätt att rekrytera, 
utveckla, behålla och motivera medarbetare bidrar till de 
egenskaper som är grunden för bra ledarskap. Kotter The 
Leadership Factor  

Vad krävs för att undvika isolationism och 
kortsiktighet  
Isolationism och kortsiktighet är företeelser som inte bara 
förekommer i USA. Även i Sverige förekommer sådant. Här 
följer ett exempel på isolationism och ett på kortsiktighet från 
min egen erfarenhet.  
Det hände i ett företag som tillhandahåller finansiella tjänster. 
En deltagare i det program för ledarskapsutveckling, som vi 
ansvarade för, hade genomfört en tillämpningsuppgift och 
funnit ett enkelt sätt att förbättra resultatet inom sin region med 
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utom med hänsyn till vilka utvecklingsbehov som finns bland med-
arbetarna. En arbetsuppgift som tillför ett värde, men som inte är helt
nödvändig att ut föra, kan prioriteras upp för att den matchar en med-
arbetares aktuella utvecklingsbehov. När en befattning blir ledig ska man
värdera för vem eller vilka denna befattning skulle kunna vara ett bra
nästa utvecklingssteg. Ofta samordnar man tidsmässigt byte av befatt-
ningshavare med hänsyn till deras respektive utvecklingsplaner.

Vid sidan av det omedelbara utbildningsmålet har formell utbildning två
syften i ”Bättre-än-genomsnittet-företagen”: deltagarna ska få hjälp att
lära av tidigare erfarenheter genom att  sätta in dessa i ett nytt perspektiv
och deras förmåga att lära mer av nya arbetsuppgifter ska utvecklas.

Företagens sätt att rekrytera, utveckla, behålla och motivera medarbetare
samverkar för att utveckla de personliga förutsättningarna för bra
ledarskap på det sätt som framgår av sambanden nedan:

Genomarbetad
rekrytering

Attraktiva
arbetsförhållanden

Utmanande
utvecklingsmöjligheter

Tidig
uppmärksamhet

Planerad utveckling

Bidrar till att få in tillräckligt många
medarbetare med förutsättningar
för bra ledarskap: integritet,
begåvning, empati, energi och vilja
att leda.

Bidrar till att behålla och motivera
tillräckligt många av dessa med-
arbetare

Bidrar till att utveckla en bred
kunskap om branschen och
företaget, många bra arbets-
relationer, gott anseende för att
åstadkomma resultat och vara
en bra samarbetspartner

Hur bättre-än-genomsnitt-företages sätt att rekrytera, utveckla, behålla
och motivera medarbetare bidrar till de egenskaper som är grunden
för bra ledarskap. Kotter The Leadership Factor



2 miljoner kronor per år. Jag föreslog att hen skulle dela med sig 
av sin erfarenhet till företagets tre övriga regioner, men fick till 
svar: ”Vi konkurrerar internt, det är tjänstefel att bidra till de 
andra regionernas resultat”.  
I ett längre utbildningsprogram för högre chefer i byggindustrin 
var frånvarofrekvensen besvärande hög, vissa dagar var den 
mer än 30%. En av deltagarna var bankman, kontorschef  på 
ett stort bankkontor och kom alltså inte från byggindustrin. 
Han berättade, att en av kollegerna i kursen hade frågat honom 
om han inte hade något jobb att sköta, han deltog ju i utbild-
ningen varje dag. Bankmannen var konfunderad. I banken 
finns en regel som säger att investering i personalutveckling ska 
hanteras med samma ansvar och krav på avkastning som andra 
investeringar. Men för deltagarna från byggföretagen var det 
tydligen hög status att vara frånvarande. Bankmannens kom-
mentar var denna: ”De deltar i fel kurs. De behöver en grund-
kurs i personlig planering, inte en kurs i företagsledning”.  

Isolationismen tar sig uttryck i att chefer inte ”släpper till” 
sina egna duktiga medarbetare till andra enheter, att man inte 
delar med sig av erfarenheter etc. Säljare som lovar mer än vad 
produktionen kan hålla och chefer som inte delger sina med-
arbetare information och återkoppling sysslar med isolationism. 
Att inte ringa tillbaka på telefonsamtal, att hantera reklama-
tioner långsamt, att försvara företaget mot saklig kritik, att inte 
be om ursäkt för förseningar etc är att handla kortsiktigt. Båda 
yttringarna är stressfenomen som ökar som en följd av kon-
kurrensintensiteten och komplexiteten. Ledningen kan dock 
göra tre medvetna insatser som samverkar i ett system för att 
motverka denna utveckling.  
• Verkställande ledningen behöver prioritera ledarskap som en 

strategiskt central faktor, både i ord och handling.  
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• Kulturen ska utvecklas för att överensstämma med Teori 3 
och bli stödjande för företagets uthålliga framgång.  

• Överordnade mål och riktlinjer ska stödja sådana förfaran-
den, som bidrar till utvecklingen av personliga förutsättningar 
för ledarskap.  

När dessa tre insatser fått göra verkan tillkommer en fjärde, 
som dock förutsätter att kulturen är relativt väl utvecklad i linje 
med Teori 3:  
• Ledningen formulerar och förmedlar ett förslag till en pre-

liminär vision som avspeglar företagskulturen.  

Verkställande ledningens roll  
När John Kotter frågade chefer hur företagsledningen 
prioriterar utveckling av ledarskap, fick han ofta cyniska svar, t 
ex ”på femtioförsta plats av femtio möjliga”. Så småningom 
hamnar svaren kring prioritet nummer fem. Men det fanns 
undantag. IBM och General Electric är två sådana exempel; 
båda placerar ledarskapet som företagsledningens prioritet 
nummer ett.  
General Electric fastställde 1975 en filosofi för chefsutveckling. 
Den innefattar följande tio punkter :  60

• Att säkerställa utveckling av förstklassigt chefskap är verk-
ställande direktörens första ansvar.  

• Chefer på alla nivåer ska ta ett liknade ansvar och de ska 
”äga” systemet för utveckling av ledarskap.  

• Intern befordran/rekrytering – för dess värde för motiva-
tionen – ska vara regel inte undantag.  

• En nyckelaktivitet för utveckling av chefer är persona-
inventeringen (the manpower review process. not 62) 
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• Chefsfärdigheter lär man sig i första hand genom att vara 
chef. Andra åtgärder kan ge värdefulla bidrag.  

• Det är viktigt att ha central kontroll över urvalsprocessen för 
att kunna använda lediga befattningar för utvecklings-
ändamål.  

• Företaget tolererar och har behov av en stor variation av 
chefstilar, egenskaper och färdigheter.  

• Det finns behov av många olika ledarstilar och olika system 
för utvecklingsplanering för att kunna matcha företagets 
storlek, differentiering och decentralisering.  

• Tillfälligtvis kan det vara nödvändigt att frångå vissa i övrigt 
sunda principer för lönesättning och/eller förändra organi-
sationsstrukturen för att uppnå önskvärda utvecklingsmål.  

• Stabsfunktionärers uppgift är att ge värdefulla bidrag till 
dessa processer, men deras roll är underordnad chefernas.  

Företagsledningens och enkannerligen verkställande direktörens 
personliga engagemang för att försörja företaget med ledarskap 
är en av tre faktorer som tillsammantagna skyddar företaget 
mot kortsiktighet och isolationism. De båda andra är en dyna-
misk företagskultur och vissa centralt fastlagda mål och rikt-
linjer. Dessa utgör tillsammans ett system, en samling kompo-
nenter med vissa egenskaper, där det mellan komponenterna 
och mellan deras egenskaper råder vissa samband. Dessa 
samband framgår bilden på nästa sida. 
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Företagsledningen, kulturen och mål/riktlinjer är ett system för 
att stödja utvecklingen av ledarskap i organisationen 
  
Kulturen  
En mycket stark företagskultur är konformistisk, stel, byrå-
kratisk och obenägen att förändra sig. En mycket svag kultur är 
kaotisk och omöjlig att manövrera. Den dynamiska företags-
kultur, som vi kallar Teori 3, och som är en grund för uthållig 
framgång, balanserar mellan kaos och förstelning. Den vikti-
gaste kulturskapande faktorn är företagsledningens sätt att 
agera, att formulera och förmedla mål och riktlinjer.  
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Företagsledningen
markerar att ledarskap har
hög prioritet

Mål och riktlinjer
samverkar i system som
stöd för de förfaranden
som utvecklar ledarskap

Kulturen är dynamisk och stödjer
insatser som bidrar till företagets
uthålliga framgång = Teori 3

Linjecheferna arbetar för att upprätthålla ett
antal förfaranden som bidrar till företagets
uthålliga framgång.

Företaget rekryterar, utvecklar, behåller och
motiverar medarbetare med potential för att
utveckla ledarskap

Företagsledningen, kulturen och mål/riktlinjer är ett system för att
stödja utvecklingen av ledarskap i organisationen



Formulera och fastställa mål och riktlinjer  
Varje företag och förvaltning har två grupper intressenter. Den 
ena gruppens intressen tas tillvara genom lagstiftning och avtal. 
Där finns, t ex samhället, leverantörerna och banken. Den 
andra gruppen, som vi kallat nyckelintressenterna har vitala 
intressen som inte tas tillvara på detta sätt. I den gruppen ingår 
kunderna med intresse av att företaget utvecklar kvalitet, service 
och rimliga priser, medarbetarna med intresse av bra arbetsför-
hållanden, egen utveckling och av att många sociala och käns-
lomässiga behov kan tillfredsställas i arbetet och ägarna, som har 
intresse av stabil och långsiktig framgång. Det är för dessa 
nyckelintressenters skull, som jag här talar om mål och rikt-
linjer.  

Nyckelintressenterna har gemensamma intressen i företagets 
långsiktiga framgång, men det finns också motsättningar mellan 
deras respektive intressen. Dessa motsättningar kallar vi mål-
konflikter, och det är dessa målkonflikter som kan regleras med 
mål och riktlinjer.  

Målkonflikter  
I boken Målförverkligande ledarskap  säger vi att en målkonflikt 61

finns där en motsättning mellan två intressen är sådan, att det 
ena intresset bara kan tillfredsställas fullt ut på bekostnad av det 
andra intresset. Högsta möjliga servicenivå och lägsta möjliga 
kapitalbindning i lager är ett sådant exempel. Hög servicenivå 
kräver stort lager, vilket kräver hög kapitalbindning, därför 
klarar man inte att både maximera servicenivån och minimera 
kapitalbindningen. Vi anvisar också en modell för att hantera 
sådana konflikter: Man gör det ena intresset till en restriktion 
för det andra. Det betyder att man har frihet att maximera sina 
insatser för det ena intresset (målet) inom ramen för sådana 
hänsyn till det andra intresset som restriktionen anger.  

128



När det gäller övergripande mål för en organisation anger 
de oftast en riktning för utvecklingen. I Hägerås kommun har 
man t ex fastställt denna verksamhetsidé: ”De kommunala 
förvaltningarna och bolagen ska göra det attraktivt att leva och vistas i 
Hägerås”. Prestationerna ska präglas av ”kompetens, kvalitet och 
tillgänglighet”. Mål av detta slag är något man strävar efter att 
göra ”så bra som möjligt” och det finns en snart sagt obe-
gränsad önskelista med möjliga förbättringar. Men de kan ju 
inte genomföras till vilket pris som helst, därför behöver man 
policies, riktlinjer, restriktioner eller regler att hålla sig till i 
strävan mot målet. Jag kommer fortsättningsvis att kalla dessa 
restriktioner för riktlinjer.  

Nyckelintressenternas intressen  
Kunderna vill ha produkter och tjänster, som motsvarar deras 
behov och förväntningar, till rimliga priser. Medarbetarna vill 
ha rimliga anställningsvillkor och i ökande grad utvecklings-
möjligheter, mening och stimulans i sitt arbete. Ägarna vill ha 
tillväxt och avkastning på sina investeringar. Alla ”ägare” är 
inte kapitalister som vill ha avkastning på sina investeringar, 
men alla ägare, även stat och kommun, har intresse av att de 
medel de tillskjuter förvaltas på ett effektivt sätt. Med detta 
resonemang som grund, återvänder vi till en företagskultur 
enligt Teori 3, en stark kultur som överensstämmer med omgiv-
ningens behov och förväntningar och som dessutom har 
förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar i omvärlden. 
Nyckelintressenterna kan kopplas samman med var sitt 
värderingsbegrepp:  
• Kvalitetsbegreppet för kunderna  
• Kulturbegreppet för medarbetarna  
• Produktivitetsbegreppet för ägarna  
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Ordet begrepp på svenska motsvaras av det engelska ordet 
concept. Business concept brukar dock inte översättas med 
affärsbegrepp utan med affärsidé. I svenskt språkbruk före-
kommer orden affärsidé och personalidé. Därför väljer jag 
ordet idé i stället för ordet begrepp. Ett företags eller en 
förvaltnings affärsidé består av tre delar som ska samverka som ett 
system:  
• En verksamhetsidé (kvalitetsbegreppet)  
• En personalidé (kulturbegreppet)  
• En resursidé (produktivitetsbegreppet)  
Det finns motsättningar mellan de tre begreppen. Därför behö-
ver man bestämma vad som ska hanteras som mål och vad som 
ska hanteras som riktlinjer. Mitt förslag, som jag utvecklar här 
nedan, är: Verksamhetsidén är målet, personal- och resurs-
idéerna är riktlinjer. Detta förslag är dock inte självklart för alla.  

Lester Thurow  gör en analys av skillnaderna mellan led-62

ningstraditionerna i Japan och USA. De japanska företagsle-
darna fokuserar nyckelaktörerna med prioriteringsordningen: 
medarbetare, kunder och ägare. I USA är prioriteringen den 
omvända: ägare, kunder och medarbetare, med ett långt 
avstånd mellan ägare och de båda andra. Många gånger under 
årens lopp, har vi även i svenska företag mött chefer som med 
kraft förfäktat att företagets enda uppgift är att tjäna pengar till 
aktieägarna.  

Vi tror dock att en majoritet i Sverige ställer upp på att sätta 
kvalitetsfrågorna, kunderna, i fokus och att se medarbetares och 
ägares legitima intressen som restriktioner för kvalitetsträ-
vandena, därför behöver de regleras med riktlinjer.  
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Mål och riktlinjer samverkar i system  
Jag tycker att jag från flera håll funnit stöd för uppfattningen att 
affärsidén är en systemföreteelse. RichardNormann  har sagt 63

att affärsidén är en företeelse som har systemkaraktär Den 
består i så fall av ett antal komponenter med vissa egenskaper, 
där det mellan komponenterna och mellan deras egenskaper 
råder vissa samband. Det finns naturligtvis motsättningar 
mellan komponenterna, vilket får stöd hos Richard Pascale . 64

Han visar hur avgörande det är för framgångsrika företag att 
ha inbyggda motsättningar för att hålla den kreativa spän-
ningen vid liv. Peter Senge  hävdar att företagsledning är ett av 65

de få kunskapsområden där systemtänkandet ännu inte slagit 
igenom som vägledande betraktelsesätt. En orsak till många 
företags tillkortakommanden är just att ledningen förbiser att 
de driver en verksamhet som har systemkaraktär. Systemtän-
kandet är grunden för det som Senge kallar en lärande 
organisation, vilket är hans motsvarighet till Teori 3.  

Om du återvänder till föregående bild så får en illustration av 
systemtänkandets postulat att ”system är system i system etc”. 
Företagsledningens engagemang, Teori 3-kulturen och mål-
och-rikt-linjer för nyckelintressenterna utgör ett styrsystem för 
linjecheferna, som är ett styrsystem för medarbetarnas utveck-
ling av förutsättningar för ledarskap. Men systemtänkandet 
talar om ömsesidig påverkan. Medarbetarnas agerande förser 
linjechefer och det överordnade styrsystemet med förstärkande 
återkoppling etc. Teori 3-kulturen är ett system i sig med nor-
mer för interna och externa relationer vilka är ömsesidigt stöd-
jande för varandra. Mål och riktlinjer för nyckelintressenterna 
är också ett eget system med tre balanserande komponenter, 
verksamhetsidé, personalidé och resursidé.  
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Jag ska illustrera med ett praktikfall och visa hur man genom en 
systemtillämpning kan bygga upp en grund för denna sam-
verkan. Men dessförinnan ska jag redogöra för innebörden i de 
tre ”idéerna” som tillsammans, i ett system, utgör företagets 
eller förvaltningens affärsidé.  

Verksamhetsidén för kunderna  
En verksamhetsidé är ett mål som kan användas för att välja 
framkomstväg, och som har en detektorfunktion, vilken i likhet 
med en metalldetektor ger utslag och talar om när man när-
mar sig målet. Verksamhetsidén beskriver en färdriktning.  

När alla medarbetare i en organisation har en förståelse  66

för det gemensamma uppdraget, en förståelse som delas av alla, 
och som hen kan använda som underlag för självständiga beslut 
i sitt arbete, då finner den enskilda människan sin egen roll och 
kan utveckla sin delaktighet, sin benägenhet att självständigt 
bidra till det gemensamma uppdraget. När en människa kan se 
sig själv som en del av en meningsfull verksamhet har hen en 
saklig grund att uppleva sin egen betydelse, sitt eget värde. Att 
med egna ögon se att man gör en meningsfull insats för andra 
människor, är en upplevelse med annan kvalitet än att ”göra så 
gott man kan” och känna att man är trött vid arbetsdagens slut. 
Människan vinner en upplevelse av att vara betydelsefull, när 
hen förändras från att vara en robot, som följer instruktioner, 
till att vara en människa engagerad i en kreativ och ändamåls-
enlig verksamhet . Den gemensamma förståelsen för framtiden 67

bildar också grunden för att bedöma effektiviteten i verksam-
heten, för organisationen som helhet och för dess olika delar. 
Den ger den enskilde medarbetaren stöd att skilja mellan vad 
som är bra och vad som är dåligt för verksamheten och vad 
som är ändamålsenligt att prestera för egen del. Och viktigast 
av allt: Denna förståelse för vad man tillsammans ska åstad- 
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komma är grunden för att genomföra en långt driven decent-
ralisering där medarbetare har rätt och möjlighet att fatta 
självständiga beslut.  

Verksamhetsidén är också en nödvändig grund för det 
”empowerment”, som jag tidigare kommenterat, empower-
ment med sina fyra dimensioner (not 69). Den första är menings-
fullhet, (significance). Verksamhetsidén ger medarbetarna 
upplevelsen av att vara i ett aktivt centrum av en social gemen-
skap och av att med sina egna insatser bidra till att förverkliga 
de goda avsikter som finns i verksamhetsidén. Sådana centra 
påverkar medarbetarna att inrikta sig på ändamålsenliga in-
satser och ger dem möjlighet att omsätta avsikter till verklighet. 
Den andra är kompetens, utveckling och inlärning i jobbet. Denna 
ständigt ökande upplevelse av ”mästarskap” och förflyttning av 
horisonten, stimulerar prestationerna och uppslutningen ba-
kom företagets mål. Den tredje är samhörighet (community), man 
upplever sig vara förenade för ett gemensamt syfte. Det är inte 
en fråga om sympati utan en upplevelse av tillit, av att man hör 
ihop med varandra p g a det gemensamma uppdraget. Det fjärde 
är glädje, stimulans av att ha roligt tillsammans.  

John Young, Hewlett-Packards VD, har sagt: ”Framgångs-
rika företag har en gemensam uppfattning från toppen till 
basen om vilka de överordnade målen är. Den mest begåvade 
strategi kommer att misslyckas om denna gemensamma upp-
fattning saknas”. Det är kanske här som skillnaden mellan 
ledarskap och styrning är lättast att förstå. När man via ledar-
skap fokuserar samtliga medarbetares uppmärksamhet på 
verksamhetsidén aktiveras organisationens känslomässiga 
resurser. De enskilda människornas värderingar, delaktighet 
och personliga ambitioner engageras. Ledarskap drar män-
niskor till sig (pulls), styrning skjuter på (pushes). Med styrning 
inriktar man sig mot organisationens fysiska resurser, kapital, 
människors färdigheter, teknik och insatsvaror.  
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Chefer som är skickliga att utöva ledarskap, påverkar sina 
medarbetare till goda prestationer, genom att visa dem hur 
deras arbetsinsatser bidrar till meningsfulla och värdefulla 
ändamål. Det talar direkt till ett fundamentalt mänskligt behov, 
nämligen behovet av att vara betydelsefull, att vara ”behövd”. 
Verksamhetsidén bör utgå ifrån tre noggranna analyser: 
historien, nutiden och framtiden.  

Historien  
I varje organisation finns en historia som avlagrats i form av 
normer och värderingar, konventioner och traditioner. De har 
alla sina mer eller mindre djupa rötter i människors känsloliv 
och i deras reaktioner på vad som är rätt och fel. Somliga 
normer är mycket starka, de kallas kärnnormer. Andra är mindre 
betydelsefulla, de kallas marginalnormer. En verksamhetsidé måste 
stämma överens med organisationens kärnnormer, annars 
kommer man att få svårigheter med motstånd mot föränd-
ringar. Marginalnormerna är mindre väsentliga, men om 
verksamhetsidén stödjer även dessa är det desto bättre. SAS på 
sin tid mycket framgångsrika ”The Businessman’s Airline”, är 
ett exempel på ett mål som låg i linje med och var stödjande för 
den förhärskande normuppsättningen i SAS då den lanserades.  

Mc Kinsey´s Seven S-modell kan användas som grund för 
historiebeskrivningen. Inom var och en av kategorierna 
Strategy, Structure och Systems (de tre hårda S-en) och Staff, 
Style, Shared values och Skills (de fyra mjuka S-en) finns en 
historisk utveckling att ta hänsyn till.  

Nutiden  
Vi lever i en föränderlig värld, men allt förändras inte. Mycket 
av det som kommer att finnas i morgon finns redan nu. Analys 
av nuläget ska fastställa vilka förutsättningar som verksam- 
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hetsidén bygger på, så att man vet vad som är särskilt viktigt att 
bevaka, t ex genom trendanalyser och ”early warning systems”.  

De fyra faktorerna som enligt Pascale driver stagnation eller 
förnyelse i en organisation bör vara användbara som referens-
ram i analysen av företagets nuläge:  
• Samstämmighet, den utsträckning som mål och riktlinjer är 

stödjande för varandra.  
• Självständighet, den utsträckning som man lyckats förverkliga 

en genomtänkt decentralisering.  
• Motsättningar, i vilken mån man lyckats skapa en kultur där 

respekten för oliktänkande och rätten att ifrågasätta kombi-
neras med disciplin och saklighet som säkerställer att de-
batten inte spårar ur till personangrepp, isolationism och 
fientligheter.  

• Syntes, t ex chefers förmåga att integrera motsättningar till 
synteser för förnyelse.  

Framtiden  
En verksamhetsidé ska vara förankrad i historien, ta sin 
avstamp i nutiden och ha bärighet in i framtiden. Hur denna 
framtid kommer att se ut vet ingen med säkerhet, men man kan 
göra bedömningar, utifrån de data som finns.  

Komprimering och förmedling för delaktighet  
Verksamhetsidén ska vara en syntes av dessa tre analyser, en 
syntes formulerad så att den besvarar frågan:  
Vilken nytta vi vill göra för vilka kunder och vilka värderingar 
ska känneteckna våra prestationer?  
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Eller, med en lite fyndigare formulering:  
”Vad vill vi göra för vem och vem vill vi vara för dem?”  

”De kommunala förvaltningarna och bolagen ska göra det 
attraktivt att leva och vistas i Hägerås”. Prestationerna ska 
präglas av ”kompetens, kvalitet och tillgänglighet”. Detta är 
den gemensamma verksamhetsidén för hela Hägerås. Varje 
förvaltning kan, i linje med denna verksamhetsidé, formulera 
sin egen. Skolan kan ha sin, kommunkansliet sin och gatuför-
valtningen sin.  

Verksamhetsidén, presenterad på det sätt jag gjort här, kan 
te sig allmän och intetsägande. Och det är den, för var och en 
som bara möter den på detta sätt. Jag refererade tidigare till 
hur de framgångsrika ”kronornas” ledningar oförtröttligt 
”missionerar” ute i sina organisationer – enligt Statskontorets 
utredning. Det finns många exempel  på att en så allmän 68

formulering, som exemplet från Hägerås visar, får sin substans 
genom ledningens och chefernas sätt att arbeta med verk-
samhetsidén. När det är praktiskt möjligt att engagera alla 
medarbetare för att formulera en verksamhetsidé bör man 
sträva efter det. På bankkontor, inom avdelningar och sektioner 
etc, där antalet medarbetare uppgår till 10 - 15 är det möjligt 
att engagera alla. Då skapas förståelsen för vad verksamhets-
idén betyder, inte genom den slutliga formuleringen utan 
genom den diskussion som leder fram till formuleringen . 69

Här följer ytterligare ett uttalande som stöd för det jag nyss 
sagt. Det är hämtat från Kotter & Heskett och tillskrivs Sir John 
Harvey-Jones. Han var styrelseordförande i kemiföretaget ICI i 
fem år 1982-87. Jätteföretagets vinst hade stått och stampat 
sedan slutet av 60-talet och började närma sig en kris i början 
av 80-talet. På fem år genomförde Harvev-Jones en ”turn-
around” som ledde till att företagets resultat förbättrades med 
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mer än 500% på fem år och fortsatte att öka när Harvey-Jones 
hade gått i pension. Detta är hans uppfattning:  

”Man ska börja med att identifiera, så ärligt som man för-
mår, det egna företagets position och vart de aktuella ström-
marna i samhället för oss. Detta i sig självt kommer att 
uppen-bara ett flertal insikter, som ger anledning att ta 
initiativ till insatser vilka avviker mycket från vad man 
egentligen skulle önska sig. En omfattande studie av 
omvärlden, både kon-kurrenterna inom varje affärsområde 
och verksamhetens miljö i vidare mening, är sedan 
nödvändig. Därefter ska styrelsen formulera koncernens 
framtidsdrömmar i vid mening. Dessa ska sedan ingå 
äktenskap med de individuella drömmarna inom varje 
affärsområde, där man, i tillägg till att prestera bästa möjliga 
resultat för den egna verksamheten, också ska prestera och 
leverera de bidrag till koncernen som helhet som styrelsen 
begärt av dem.... Det är mycket viktigt att åstadkomma en 
rörelse i någorlunda rätt riktning så att man inte blir låst och 
inte utvecklas alls.”  

Verksamhetsidén är ett mål, något att sträva mot och som ge-
nom sin detektorfunktion ger utslag för sådana brister, som, när 
de blir åtgärdade, medverkar till att kvaliteten i något avseende 
blir bättre. Men verksamhetsidén inramas av riktlinjer som jag 
kallar personalidé och resursidé.  

Personalidén för medarbetarna  
Våra värderingar och normer avspeglas i våra handlingar. Vilka 
värderingar ligger till grund för hur företag och förvaltningar 
förhåller sig till sin personal? Douglas McGregor  beskrev två 70

förhållningssätt till medarbetare. Han kallade dem Teori X och 
Teori Y. Enligt Teori X anser man att medarbetare är oansva-
riga, att de inte vill anstränga sig och att de därför måste 
kontrolleras. Den som omfattar Teori Y anser i stället att det är 
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lika naturligt för människor att arbeta som att vila, att de 
känner sig utmanade av utvecklingsmöjligheter och att de har 
behov av att ta ansvar. Beroende på vilken ”teori” man tilläm-
par bygger man upp sin verksamhet på den ena av två möjliga 
principer.. Med Teori X bygger man på instruktioner och 
kontroll. Med Teori Y bygger man på överenskommelser med 
medarbetaren om vad som ska presteras, och lämnar utrymme 
för den enskilde att själv ta ansvar för att leva upp till överens-
kommelsen.  

I det europeiska arbetslivet, i likhet med i USA, dominerar 
Teori X. Detta är inte en udda, illasinnad uppfattning. Den 
omfattas av många. Produktivitetsdelegationen refererar 
följande uttalande av den japanske företagsledaren Konosuke 
Matsuchita i Panasonic:  

”Vi japaner kommer att segra och det industrialiserade 
västerlandet kommer att förlora. Det finns inte mycket ni 
kan göra åt det, för orsaken till ert misslyckande ligger i er 
själva. Era företag bygger på Frederick Taylors schema, där 
cheferna tänker och jobbarna sköter skruvmejslarna. Djupt 
inom er tror ni fortfarande att det är så man ska sköta ett 
företag. Vi har passerat den inställningen. Vi vet att det är så 
komplicerat och svårt att driva en verksamhet och att ett 
företags överlevnad är utsatt för sådana risker – i en värld 
som blir allt mer oförutsägbar, konkurrensintensiv och 
belastad med faror – att dess fortsatta existens hänger på vår 
förmåga att i det dagliga arbetet mobilisera varje uns av 
intelligens .  71

Teori X representerar inte bara ett auktoritärt system av ett slag 
som vi knappast känner igen i vårt land. Det välvilliga patriar-
katet och den beskäftiga ambitionen att ”ta hand om” 
medarbetare är också uttryck för Teori X. Varje form av bris-
tande respekt för människor som vuxna självständiga individer 
är ett uttryck för Teori X. Centraliserade företag bygger på 
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Teori X, decentralisering måste bygga på Teori Y om man vill 
nå ut till alla medarbetare. Det ger en vink om varför det är så 
svårt att få decentralisering att fungera. De båda teorierna 
representerar var sitt kulturmönster och kulturer är svåra att 
förändra.  

Teori X duger alltså inte som grund för personalidén i ett 
decentraliserat företag med hög manövrerbarhet/variations-
förmåga. Här behövs självständiga medarbetare och dessa ska 
bemötas som vuxna människor.  

Med vuxna människor ingår man avtal och utgår ifrån, att 
både de och man själv ska leva upp till de åtaganden man gör. 
Personalidén ska omfatta alla de olika situationer där relationen 
arbetsgivare – medarbetare uppträder:  

• Rekrytering och urval.  
• Utbildning och utveckling.  
• Ledarskap.  
• Kompensation och belöning.  
• Avveckling.  

Jag ska kommentera dem lite närmare var för sig.  

Rekrytering och urval  
Hur ska vår rekryteringspolitik se ut? Nyanställning? Intern-
rekrytering? På vilka meriter tillsätter vi chefer? Hur bygger vi 
upp en intern rekryteringsbas? Hur väger ledarskap i för-
hållande till specialistkompetens? Hur tar vi tillvara jämställd-
hetsaspekterna? Är fackligt engagemang en merit eller en be-
lastning?  

En illustration till olika förhållningssätt i rekryte-ringspoli-
tiken finns i Pascales berättelse om Takeo Fujisawa, som 
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tillsammans med Soichiro Honda grundade företaget Honda. 
Fujisawa ansåg att företagets uthålliga framgång berodde på 
dess medarbetare. Och han gav mycket sällan order. I stället 
arbetade han med frågor för att stimulera medarbetare att 
självständigt komma fram till bra lösningar på problem. Hans 
inställning liknade Michelangeos inställning till skulpturen. 
Vanliga skulptörer ser ett stenblock och det är skulptörens 
uppgift att ur detta stenblock skapa en form. Michelangelo 
ansåg att skulpturen redan fanns i stenblocket och att det var 
hans uppgift att frigöra den från överflödigt material.  

Hur är det med rekryteringspolitiken? Söker vi människor 
med potential, som det är företagets uppgift att ta tillvara och 
utveckla? Eller tror vi att det finns redan färdiga mänskliga 
komponenter som passar in i maskineriet?  

Utbildning och utveckling  
Vilket slags utbildning ska vi satsa på? Hur tar vi tillvara utbild-
ningsinsatserna? Hur tar vi tillvara möjligheterna till utveckling 
i den dagliga arbetssituationen? Kräver vi att utbildningsresul-
tatet ska komma verksamheten till godo eller ej?  

För att utbildning och utveckling ska fungera tillfreds-
ställande ska företaget genomföra utvecklingssamtal, som är 
värda namnet, med alla medarbetare, vars arbetsuppgifter i 
företaget inte för all framtid kommer att vara fastlåsta i en 
rutinbunden befattning. Utvecklingssamtalens historia i det 
svenska arbetslivet kan beskrivas med den andra av Senges 
systemarketyper, ”Eroderade ambitioner”. Kanske föränd-
ringen av benämning ger ett tecken om att ambitionerna deval-
verats: Från Utvecklingssamtal, via Planerings- och utvecklings-
samtal (Plus-samtal) till Medarbetarsamtal.  

Utvecklingssamtalet tillhör medarbetaren och det kräver för-
beredelse, genomförande och avslutning med aktivt deltagande 
från både medarbetaren och hens chef. Förberedelsen för 
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medarbetaren   innefattar en självanalys, en analys av vilka 72

hinder och möjligheter som finns och en tentativ plan för 
framtiden. Detta ger en beskrivning både av vad medarbetaren 
vill med sin yrkesmässiga utveckling och var hen anser att hen 
befinner sig i förhållande till sina utvecklingsmål. Jämför med 
budskapet under rubriken personligt mästerskap i tredje 
kapitlet.  

Ledarskap  
Hur ser vår filosofi för ledning och ledarskap ut? Eftersom det 
är via ledarskap, som det dagliga arbetet kopplas ihop med 
företagets mål och strategier är detta en väsentlig fråga. Kräver 
vi att chefer ska medverka aktivt för att utveckla självständiga 
medarbetare, som vi kan kräva etiskt riktiga beslut av, eller 
accepterar vi att cheferna lägger Teori X som grund för sitt 
ledarskap? Vem har ansvar för ledarskapsutvecklingen? Är det 
företagsledningen som skapar integration inom hela organisa-
tionen eller låter vi varje chef  på egen hand avgöra hur hen vill 
ha det? 

Vem har det operativa ansvaret för utveckling av ledarskap? 
Är det en ung beteendevetare eller civilekonom på utbildnings-
avdelningen eller är ansvaret en aktiv del i det dagliga arbetet 
för en ledamot i verkställande ledningen?  

Kompensation och belöning  
Det som en människa upplever som en belöning är en belöning. 
Rättvis lön, subventionerad lunch, pensionsförmåner etc är inte 
delar av belöningssystemet utan kompensation. Kompensation-
systemet ingår bland de s k hygienfaktorerna , belöning-73

systemet påverkar motivationsfaktorerna. Hur utvecklar vi ett 
belöningssystem, som är i samklang med medarbetarnas upp-
levelser av belöningar? I många företag och förvaltningar är 
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repertoaren av belöningar mycket torftig. Det kan bero på en 
utbredd tendens att sätta likhetstecken mellan belöning och 
pengar. Om man inte inser att det är en artskillnad mellan 
belöning och kompensation kan man medverka till att höja 
anspråken på kompensation, utan att få någonting i utbyte. 
Bristen på belöningar kan leda till att medarbetarna blir över-
kompenserade och underbelönade. Om det är empowerment 
och delaktighet som eftersträvas, ska detta avspeglas i belö-
ningssystemet genom att insatser för helheten och aktiva 
insatser för att främja samverkan belönas.  

Några av ”Bättre-än-genomsnittet-företagen” i Kotters 
undersökning håller medvetet en spartansk linje, när det gäller 
kompensation,  man lägger sig alltså i underkant av vad som är 
marknadsmässigt. Företagens anseende på marknaden gör det 
möjligt att rekrytera fler medarbetare än de behöver i ett långt 
perspektiv, medarbetare som sedan matchas med arbets-
uppgifter och internutbildning tills man vet vad de går för.. De, 
som sätter kompensationen högre än utvecklingsmöjligheterna, 
söker sig till andra arbetsgivare och har fått en värdefull 
utveckling när de lämnar företaget. De, som man är säker på 
att man vill behålla, har sådana värderingar för egen del att de 
sätter den egna långsiktiga utvecklingen högre än löneutveck-
lingen i ett kort perspektiv. Detta innebär givetvis inte att man 
underbetalar sina medarbetare, bara att man undviker att 
attrahera medarbetare genom generösa kompensationssystem.  

Avveckling  
Medarbetare säger upp sig, pensioneras, befordras till andra 
befattningar, permitteras och avskedas. Även avvecklingen från 
en befattning är ett relationsproblem, som behöver tänkas ige-
nom. För att klara av att avveckla chefer som inte utövar det 
slags ledarskap som kulturen kräver, behöver företag utveckla 
olika karriärvägar. Det ska vara möjligt att befordra en duktig 
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medarbetare utan att andra ska bli gisslan som hans medar-
betare, därför behöver företag ha specialistkarriärer, parallellt 
med chefskarriären. Det gäller även inom den offentliga 
sektorn. Där tillsätts chefer på hög nivå i stora förvaltningar på 
sina partipolitiska meriter. Det händer också att dessa 
partipolitiskt tillsatta chefer tillåts ta tjänstledigt i flera år från 
sitt pastorat, t ex för ett uppdrag som sakkunnig eller på en 
politisk befattning. Under tjänstledigheten leds verksamheten av 
en tjänsteman, en yrkeschef  som ofta gör föredömliga insatser 
för förvaltningen, men som får stiga åt sidan när den parti-
politiskt meriterade innehavaren av befattningen kommer 
tillbaka. Om kvalitet, produktivitet och en Teori 3-kultur är 
viktiga värden vore det förmodligen bättre att ge medlem-
marna i det politiska frälset en ”personlig professur” som 
sakkunniga eller experter. Att folkets företrädare ska dela 
vanliga människors villkor i arbetslivet och behöva utsättas för 
risken av försämrade inkomster, kanske är att ställa för höga 
krav på demokratin?  

Man gör en felbedömning i de företag, där man tror att per-
sonalfrågorna är ett område, som till alla delar kan delegeras till 
dotterbolag och divisioner att hantera efter eget skön. Alla vär-
deringsfrågor ska hanteras på ”corporate level” enligt ame-
rikanskt språkbruk, inte på ”business level” och än mindre på 
”functional level”. Värderingarna är den gemensamma grun-
den för hur människor väljer i sitt dagliga arbete. För-valt-
ningen av värdegrunden bör företagsledningen värna om som 
sitt eget ansvarsområde.  

Resursidén för resurserna 
I alla friska företag är det brist på resurser. Kraven på resurser 
för att vidareutveckla verksamheten överträffar tillgången på 
resurser. Pascale har beskrivit begreppet strategi som ”en 
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övergripande plan för hur företaget vill disponera sina knappa 
resurser”. Resursidén ska beskriva vad företaget vill med sina 
resurser och på vilka villkor de får användas. I företag, som 
verkar på kommersiella villkor, är lönsamhet och vinst begrepp 
som är förknippade med resursidén. Det är väsentligt att 
ledningen kan förmedla företagets behov av lönsamhet till 
samtliga medarbetare på ett sådant sätt att lönsamhetsskraven 
uppfattas som legitima.  

I In Search of  Excellence säger författarna att ”Lönsamheten är 
som hälsan. Du behöver den, och ju mer desto bättre. Men det 
är inte därför du existerar” .Lönsamheten fyller två funktioner: 74

den säkerställer företagets självständighet och den ger en förut-
sättning för uthållig framgång.  

Som bas för lönsamhetskravet ska finnas ett resonemang 
som logiskt leder fram till hur stor företagets utvecklings-
nödvändiga vinst behöver vara. Det har gjorts försök  att finna 75

generella principer för att fastställa den utvecklingsnödvändiga 
vinsten, men, såvitt jag känner till, har de misslyckats. Lön-
samhetskraven ska fastställas av ledningen, inte utifrån ett vinst-
maximeringsperspektiv utan med utgångspunkt ifrån en 
bedömning av företagets långsiktiga utveckling. Hur mycket 
behöver man, för att klara väntade konjunktursvackor? Hur 
mycket behöver man för att finansiera sin utveckling? Hur 
mycket behöver man för att aktieägarna ska vara så nöjda, så 
att de vid behov tillskjuter mer kapital? De redovisade svaren 
på sådana frågor kan leda fram till en bestämning av den 
utvecklingsnödvändiga lönsamheten. Med dessa resonemang 
klart redovisade, kan man vinna respekt för lönsamhetskraven i 
stället för att hamna i stolliga diskussioner om vad som är 
övervinst och vad som inte är det. Detta om att skapa och 
hushålla med resurser.  

Somliga investeringar kan inte räknas hem med traditionella 
kalkylmetoder. I likhet med, t ex Öresundsbron på samhälls-
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planet finns det ”politiska” frågor även i företagen, t ex IT, 
informationsteknologi och ledarskap. Hur man fattar beslut i 
sådana frågor bygger mer på vad man vill, på vad man tror på 
och på vilka bedömningar man gör med mer eller mindre säkra 
underlag som grund, mer på bedömningar än på beräkningar. 
För sådana frågor finns alltid osäkerhet. Det är ledningens 
uppgift att ta ansvar för denna osäkerhet, den kan alltså inte 
delegeras.  

Finansieringen av sådana investeringar kan ibland ske 
genom brukaravgifter eller interndebitering, men ofta är 
investeringarna sådana att de måste finansieras med ”skatter”. 
Investeringen kommer hela verksamheten till godo, men det är 
otympligt, orättvist eller ibland omöjligt att debitera ut kost-
naden. Därför ska den tas centralt.  

Resursidén kräver en genomtänkt politik och styrmedel för 
att hålla politiken levande. ”Skatter”, medel som disponeras av 
ledningen, är nödvändiga, det innebär att en ”skattepolitik” 
också är nödvändig. Även i en decentraliserad verksamhet finns 
gemensamma behov som ska finansieras centralt. Hur ska 
”skatten” taxeras ut i dotterbolag och divisioner? Lika för alla? 
Efter bärkraft? Eller, enligt någon annan modell. Oavsett vilken 
politik man väljer måste den redovisas till hela företaget så att 
den uppfattas som legitim.  

Vissa investeringar, t ex i sådan utbildning som företags-
ledningen kräver att dotterbolag och divisioner ska gå in i, bör 
naturligtvis också betalas med ”skattemedel”. Det gäller t ex 
utveckling av ledarskap, eftersom ledarskapet ska svara för för-
medlingen av verksamhetens mål och värderingar. Investeringar 
som dotterbolagen själva väljer att göra, ska de också stå för 
själva, men företagsledningen styr även här inriktningen genom 
förlagsränta eller internränta. Den kan sättas olika för olika 
investeringar, man kan ha rätt till fullt ”avdrag” eller partiellt 
avdrag i ”deklarationen”. Slutligen måste de olika decentra-
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liserade enheterna få disponera en påse pengar för ändamål 
som de själva bestämmer över och kanske också ha rätt att 
spara ihop sådana medel under några år.  

Efter denna beskrivning av affärsidéns tre delar: målet – 
verksamhetsidén och de båda typerna av riktlinjer – personal- 
och resursidé, ska jag redovisa det tidigare utlovade praktik-
fallet. Det syftar till att vara en illustration av hur man kan gå 
tillväga i praktiken för att påbörja utvecklingen av en Teori 3-
kultur med stöd av ledarskap.  

2009 stod GM inte särskilt högt i kurs. I början av 1990-talet 
beskrev den ansedde tänkaren Peter Drucker GM som det mest 
framgångsrika företaget genom tiderna. Man hade då redovisat 
vinst 70 år i rad, vilket man var ensam om bland de riktigt stora 
företagen. Att det sedan gick åt pipsvängen 2008 finns det flera 
förklaringar till. Det kan gå riktigt illa för ett företag även om 
man gör nästan allting rätt, men missar några avgörande 
faktorer.  

Praktikfallet är värt att ta del av, som ett exempel på, hur 
man kan lägga upp arbetet i ledningen.  

PDP, systemtillämpning i General Motors  
På nyåret 1987 tillsatte Buick-Oldsmobile-Cadillac Group 
(BOC) inom General Motors Corporation en utvecklings-
grupp . Dess uppgift skulle vara att ta fram ett Performance 76

Management system som stöd för BOCs nya verksamhets-
filosofi, för deras värderingar när det gäller medarbetare och 
för deras strategiska planer. Det är alltså fråga om en insats för 
att förändra kulturen, eftersom det handlar om att påverka 
normer och relationer. Systemet, som kom att kallas PDP 
(Personal Development Plan), fick denna inriktning:  
PDP ska ta tillvara och förstärka BOCs värderingar: Tillit, 
Delaktighet, Teamarbete och Personligt ansvar.  
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Individuella behov av utveckling ska tillfredsställas hos syste-
mets ”kunder”. Därför ska PDP bygga på inflöde av idéer från, 
och på de behov som finns hos, dessa ”kunder”.  
Två år senare, 1989, fick BOC den prestigefyllda utmärkelsen 
Malcolm Baldridge National Quality Award för sitt genom-
gripande utvecklingsarbete. Det berörde 35.000 chefer och 
arbetsledare och investeringen låg under 1000 svenska kronor 
per deltagare. Detta praktikfall är intressant som illustration till  
• att företagsledningen aktiva engagemang är nödvändigt,  
• att alla måste engageras  
• att man snabbt kan uppnå avsevärda resultat och att det inte 

handlar om stora kostnader.  
• att systemtillämpning (systems approach) är en effektiv 

grund för förändring.  

Hur gick man då till väga?  
Utvecklingsgruppen formulerade ett antal vägledande prin-
ciper:  
• Fokus för PDP ska vara utveckling av personliga färdigheter 

som en kontinuerlig process.  
• Varje enskild medarbetare i företaget ska ta ett eget ansvar 

för personlig utveckling och fortlöpande förbättring.  
• Chefer och arbetsledare har en nyckelroll för att stödja 

medarbetare i deras utveckling genom fortlöpande kommu-
nikation och coaching.  

BOC hade tidigare ett sexgradigt ”betygssystem” som skulle 
användas varje år. Detta system avskaffades. I stället infördes en 
modell där varje medarbetare får återkoppling, inte bara från 
sin närmaste chef  utan också från andra personer som medar-
betaren väljer ut i samråd med sin chef.  
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Arbetsresultatet och sättet att förverkliga resultatet är lika vik-
tiga. Samverkan, teamarbete och förmågan att respektera verk-
samhetsfilosofin ska alltså väga lika tungt som förmågan att 
åstadkomma resultat. Detta underströks i en video med högste 
chefen för BOC, där han bl a sa, att ”även om det är mycket 
angeläget att prestera resultat för att vi ska ha framgång i verk-
samheten, så händer det ibland att vi är så koncentrerade på att 
få den aktuella uppgiften gjord och att klara våra åtaganden i 
den första rutan, avvikelseanalysen, söker chef  och medarbetare 
efter utvecklingsmöjligheter genom att ställa utfallet, de utförda 
prestationerna mot det man planerat och förväntat.  

I den andra rutan, prestationsdiagnosen, går man igenom hin-
der för medarbetarens möjligheter att prestera ett bra resultat, 
både för att förstå varför avvikelser inträffat och för att parera 
för kommande hinder. Tanken bakom detta är en mycket 
central komponent i PDP: Medarbetare förväntas ta ett fullt 
personligt ansvar för sina arbetsuppgifter, men när hen 
misslyckas, är det inte bara den enskilde individens fel. Alla 
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aktiviteter i en verksamhet påverkas negativt och positivt av 
faktorer som ligger utanför individens kontroll.  

Det finns fyra rubriker: Miljöfaktorer är sådant som ligger helt 
utanför medarbetarens, chefens och företagets kontroll. Orga-
nisatoriska faktorer är sådant som finns inom organisationen, t ex 
byråkratiska regler, brist på information, undermåliga hjälp-
medel och mål som är i konflikt med varandra. Ledarskap är 
sådana hinder som kan hänföras till brister i ledarskapet. Och 
medarbetaren, slutligen handlar om medarbetarens kompetens, 
men också om hens motivation.  

I den tredje rutan, Handlingsplan gör både chef  och medar-
betare formella åtaganden för hur de ska agera för att fullgöra 
sina respektive insatser.  

I den fjärde rutan, Coaching, skiljer man mellan förstärkning 
och stöd, de två traditionella formerna av återkoppling.  

En styrka med PDP är att det inte är något som med-
arbetare blir utsatta för utan något som de deltar i på jäm-
bördiga villkor med sin chef. Detta gäller inte minst det faktum, 
att man både kommer överens om vilka prestationer som ska 
utföras och hur de ska värderas, samt att medarbetaren får 
återkoppling från flera olika källor, som hen själv har inflytande 
över.  

Genomförandecykeln under ett år.  
PDP i BOC genomförs i fem steg under ett år (schema på nästa 
sida). I det första steget fastställer chef  och medarbetare gemen-
samt ansvarsområden och förväntningar. Sedan följer en period 
på 10 månader med planerade coachingmöten i förhållande till 
vad parterna gemensamt bedömer att de behöver. Därefter 
lämnar medarbetaren sin bedömning av hur hen anser sig ha 
lyckats, vilka ambitioner hen har på kort och lång sikt, vilka 
hinder som uppkommit och möjliga utvecklingsidéer för det 
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kommande året. Återkoppling från andra källor är en 
nyckelfråga i PDP. Varje medarbetare förväntas ta ett ansvar 
både för sin egen och för kollegers utveckling genom att med-
verka i återkopplingsprocessen. För chefen gäller det att 
balansera bedömningen av vad medarbetaren presterat mot 
vilket stöd hen har fått. Bedömningar samlas in och samman-
ställs som underlag för mötet mellan chef  och medarbetare där 
årets prestationer ska värderas och analyseras och där nästa 
cykel påbörjas. Steg 5 för det gångna året och steg 1 för det 
kommande äger oftast rum vid samma möte. Planen för det 
kommande året ska baseras på medarbetarens önskemål och 
tidigare prestationer, återkoppling från andra, chefens bedöm-
ning och arbetets behov av insatser.  
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Introduktion av PDP-systemet  
Att införa PDP-systemet syftade till en väsentlig kulturföränd-
ring i BOC, det var inte bara en fråga om att genomföra ett 
traditionellt utbildningsprogram. PDP infördes enligt en 
trestegsplan.  
Det första steget skulle säkerställa att samtliga medarbetare 
accepterat och var delaktiga i PDP-systemet. Därför krävdes att 
var och en hade en klar förståelse för  
• Varför BOC utvecklat PDP-systemet.  
• Hur PDP-systemet skiljer sig från det tidigare sättet att 

genomföra utvecklingssamtal.  
• Vilka vars och ens funktioner ska vara i PDP, t ex att med-

verka som källa för återkoppling till kolleger.  
• Vad som planeras för att introducera PDP i den egna en-

heten.  
I det andra steget skulle både chefer och medarbetare få ut-
bildning parallellt, för att samtidigt få den kompetens de 
behövde för att arbeta med PDP på egen hand.  
Chefer och arbetsledare fick en tvådagars utbildning. Den 
fokuserades, dels på kommunikation och coaching, dels på att 
understryka, att även medarbetarna ska ta sin del av ansvaret 
för planering, och bedömning av prestationer.  
Utbildningen av medarbetare som inte var arbetsledare inrikta-
des på tre frågor:  
• Hur ska de hantera sina personliga utvecklingsfrågor i ar-

betet?  
• Hur ska de förmedla återkoppling till kolleger?  
• Hur ska deras respektive chefer och arbetsledare agera för 

att vara till stöd för dem i deras utveckling?  
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Det tredje steget inriktades mot att bygga upp strukturer för stöd 
och förstärkning av PDP. Det betyder att man säkerställer att 
affärsplaner rent fysiskt finns tillgängliga för alla, att det byggs 
upp ett system med lämpliga belöningar för dem som arbetar 
med PDP på ett förtjänstfullt sätt och att man har en organi-
sation som snabbt kan ta hand om och förverkliga alla förslag 
till förbättringar som PDP kan förväntas generera. Alla enhets-
chefer uppmanades att regelbundet följa upp läget för det nya 
systemet och snabbt sätta in åtgärder vid behov.  

Den viktigaste skillnaden mellan PDP och traditionella ut-
vecklingssamtal är den konsekvent genomförda uppfattningen 
att individuella prestationer alltid påverkas negativt eller posi-
tivt av flera olika faktorer som ligger utanför den enskildes kont-
roll. Mötet mellan chef  och medarbetare begränsas inte heller 
till en gång per år; coachningmöten kan planeras med ganska 
hög frekvens med hänsyn till det aktuella behovet. PDP är alltså 
en systemtillämpning i ordets genuina betydelse, det är en 
samling komponenter med vissa egenskaper , där det mellan komponenterna 
och mellan deras egenskaper råder samband.  

Systemtillämpningen är mycket effektiv. BOC är en större 
organisation än något företag i Sverige. Där lyckades man 
genomföra förändringen på två år till en kostnad per person 
som motsvarade övernattning med frukost på ett stadshotell i 
den svenska landsorten. Förklaringen till framgången finner 
man i Senges beskrivning av den femte disciplinen, system-
tänkandet.  

En levande vision  
Det behov av systemtänkande, som jag beskrev i första kapitlet 
och utvecklade med Peter Senges hjälp i tredje kapitlet, har 
kanske klarast kommit fram i detta sjunde kapitel. Ledningens 
aktiviteter, mål och riktlinjer och kulturen samverkar som 

152



system. Med detta avsnitt om den levande visionen tar jag 
ytterligare ett steg: Innebörden i begreppet en levande vision är 
omöjlig att förstå fullt ut om man inte fattat själva essensen i 
systemtänkandet.  

Ord som mission, vision och affärsidé används ofta utan att 
man gör åtskillnad mellan begreppen. Jag har beskrivit vad jag 
menar med verksamhetsidé. Det engelska uttrycket mission 
översätter jag med uppdrag. Uppdraget kan och bör preciseras 
som en affärsidé, som mål och riktlinjer för hur ledningen vill 
att verksamheten ska tillgodose nyckelintressenterna.”Vad vill vi 
göra för vem och vem vill vi vara för dem?”  

Vad är då en vision? En vision är ett uttryck för identiteten i 
ett socialt system, så som människorna i systemet gemensamt 
upplever den. Visionen är inte en reklamslogan. Visionen ska 
alltså vara förankrad i det sociala systemets identitet. Jag ska 
redogöra för uttrycket identitet i ett socialt system lite närmare.  

Ett system är en helhet, som är uppbyggd av flera 
komponenter.  

C. G. Jung , ”det omedvetnas profet”, talar om arketyper 77

såsom ”ett i det kollektiva undermedvetna utformat föreställ-
ningssätt, en à priori given fantasiform. Den motsvarar på ett 
mer teoretiskt plan vad instinkten betyder för handlingsbered-
skapen. Arketypen framträder i konkreta gestaltningar av 
bakomliggande motiv”.  
I varje organisation, vare sig det är ett företag eller en förvalt-
ning finns sådana arketyper, föreställningar eller mentala 
modeller som är gemensamma för grupper av de anställda. 
Arketyperna är i huvudsak omedvetna och olika gruppers 
arketyper behöver inte överensstämma med varandra.  

I en stark företagskultur överensstämmer olika gruppers arke-
typer med varandra så att arketyperna är gemensamma. Den 
gemensamma visionen är arketypens yttre referens, ett begrepp 
som binder samman systemet med yttervärlden.  
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Det brukar sägas att för Sigmund Freud var en människas 
”jag” en produkt av hennes historia, för Jung kommer en 
människas identitet till uttryck i hennes vilja. Detta är en viktig 
skillnad. Många företag och förvaltningar styr verksamheten 
med hjälp av backspegeln i Freuds efterföljd, men några ger 
utrymme för att människorna kan välja sin verksamhet med 
hjälp av en levande vision.  

När det finns en gemensam arketyp i organisationen, då kan 
den översättas till en vision. Visionen är bra om den repre-
senterar den kollektiva viljan för vad man ska åstadkomma 
tillsammans. Visionen är inte lösningen på ett problem, den 
anger en rörelseriktning. Den stimulerar till relevanta frågor när 
man hamnar i problemsituationer.  

Om vi från detta språkbruk växlar över till mer familjära 
företagsekonomiska termer kan vi föra detta resonemang: Ett 
system är en helhet. För företag brukar man skilja mellan tre 
begrepp för att beskriva denna helhet:  
• Image, hur uppfattas vårt företag av den eller de målgrupper 

vi vänder oss till  
• Profil, hur uppfattas vi och hur vill vi uppfattas i vissa be-

stämda avseenden som vi kan påverka  
• Identitet, hur uppfattar vi oss själva?  
En väl integrerad företagskultur, med en för majoriteten av de 
anställda gemensam arketyp, kännetecknas av att det råder stor 
överensstämmelse mellan image, profil och identitet. Många av 
de s k visioner som jag sett exempel på är ledningens före- 
ställning om företagets profil; det är inte en vision utan en 
reklamslogan. Visionen ska vara ett uttryck för företagets 
identitet i Jungs mening, vad är det vi vill bli och som vi också 
efter bästa förmåga anstränger oss att förverkliga.  

Det har alltid funnits ledare som haft förmågan att både 
fånga upp ”arketypen” och ge den ett uttryck som ”tar”. Om 
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John F Kennedys berömda order till NASA 1960: ”Before the 
end of  this decade, we shall put a man on the moon and bring 
him safely back to earth” har någon sagt: ”Vi hade bara 15% 
av de kunskaper, som skulle krävas för att vi skulle lyckas, men 
vi visste alla att vi skulle klara det”. ” To put a man on the moon’; 
det var då en bra vision formulerad på ett lysande sätt för alla 
de människor som var engagerade i projektet. Ett annat 
exempel är Martin Luther King Jr i det berömda talet i 
Washington DC 1962. Talet byggs upp på fakta om frihetsför-
klaringen som en check utan täckning, som kommer att lösas in 
i The Bank of  Justice som inte kan vara bankrupt. Han appellerar 
till rättskänslan, till icke-våldsfilosofin ständigt återkommande 
till ”now is the time”. Mot slutet av det 15 minuter långa talet 
preciserar han visionen med orden ”I have a dream”. Han 
påpekar att hans dröm är en del av The American Dream och ger 
sedan ett antal exempel på vad drömmen innehåller. Nio 
gånger upprepar han orden ”I have a dream” i anslutning till 
konkreta exempel. Om man nu är en person av mer alldagligt 
snitt än John Kennedy och Martin Luther King, vad kan man 
då göra?  

Ledningens personliga engagemang, kulturen och mål och 
riktlinjer är en bra början, inte till en vision men till att utveckla 
en gemensam arketyp. I många företag finns förmodligen frag-
ment till en sådan arketyp; fragment som i skickligt genomförda 
dialoger och genom en känslig projektledning kan samman-
ställas till ett collage. Det är viktigt att man väljer den sökande 
och lyssnande dialogformen, det är ju i interaktionen mellan 
människor som det ”utformade föreställningssättet i det kollek-
tiva undermedvetna” kan komma fram.  

Det ”collage” som vaskas fram ur dialogerna visar vilka 
värderingar och synsätt som visionen ska representera. 
Visionen ska vara sådan, att varje medarbetare kan ta den till 
sig, som ett uttryck för sin egen personliga strävan, en strävan, 
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som också delas av arbetskamrater och chefer i arbetet. 
Collaget som kommer ur dialogen visar vilka ytterligare insatser 
som behöver genomföras, innan det finns en gemensam 
arketyp. 

Vision och företagskultur  
De nära besläktade begreppen, företagskultur och vision, är 
som ett stort puzzle, där många bitar ligger på plats, där man 
ganska klart kan säga vad det kommer att bli, tillräckligt för att 
ganska säkert kunna säga vilka bitar som hamnat fel, men det 
är inte färdigt än.  

Begreppet kultur, som ursprungligen betecknade odling i 
ursprunglig och agrar mening, utvecklades till, att så småning-
om, avse utveckling av människors intellektuella och moraliska 
egenskaper. Som sådant har det behandlats av antropologer, 
filosofer och politiska tänkare samt psykologer som Fromm (den 
sociala karaktären) och Jung (arketypen). De första forskarna 
som började använda begreppet företagskultur såg det också 
som utveckling av människors själsförmögenheter  . Scheins 78

beskrivning, som jag citerat i egen översättning i fjärde kapitlet, 
är mer användbar för mitt syfte, alltså för att göra arbetslivet 
bättre för fler, Schein menar att kulturen styr relationerna till 
kunder och till kolleger och att kulturen utvecklas genom de 
positiva och negativa erfarenheter människor gör i sin dagliga 
verksamhet. Begreppet företagskultur är nu relativt klart, både 
till sin innebörd och till vad man kan göra för att påverka den.  

Begreppet vision är inte synonymt med företagskultur, men 
de båda begreppen är komponenter i ett system. Visionen är 
ännu så länge mer svårgripbar och den bästa beskrivningen jag 
hade funnit 1993, när första upplagan av Teori 3 kom ut, finns 
hos Peter Senge. Därför ska jag bygga de följande sidorna på 
ett kapitel i hans bok, Den femte disciplinen.  
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Senges ”Shared Vision”  
Visionen har två kännetecken: individuell vilja och gemenskap. 
Senge inleder med berättelsen om Spartacus, slaven som ledde 
ett uppror mot romarna år 71 före Kristus. Upproret krossades 
till slut och den romerske härföraren talade till de besegrade 
slavarna: ”Ni är slavar, men ni ska besparas att bestraffas med 
korsfästelse i utbyte mot Spartacus. Vi känner till hans namn, 
men vi vet inte hur han ser ut”.  

Efter en lång paus reste sig Spartacus och sa: ”Jag är Spar-
tacus”. Men mannen bredvid honom reste sig också och sa: 
”Jag är Spartacus”. Inom en minut stod hela den besegrade 
hären upp.  

Varje man valde döden, inte av lojalitet mot Spartacus utan i 
en solidarisk handling för den vision, som han hade förmedlat: 
att de alla skulle kunna bli fria män.  

Var och en väljer själv, det är många människors individuella 
vilja som kommer till uttryck, men man väljer också gemen-
skapen med de andra. Det är vad en vision kan göra för oss.  

Visionen som fokus för utveckling av en lärande 
organisation  
En lärande organisation behöver ha en levande vision för att 
kunna utvecklas Att vara bäst, lönsammast eller störst räcker 
inte som vision. I en TV-intervju för många år sedan blev  
dirigenten Esa-Pekka Salonen tillfrågad om han hade ambi-
tionen att bli världens bästa dirigent. Han svarade Nej. Inter-
vjuaren frågade då: ”Men vad tänker du bli?”. ”Jag ska bli 
bättre än Esa-Pekka Salonen”, blev svaret.  

Mästerskapet erhåller man genom att visa, att man är lika 
duktig som de andra mästarna eller duktigare än de andra ge-
sällerna. Mästarskapet, den sanna professionalismen, är en 
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ständig strävan mot det perfekta, det storartade. Filosofen Peter 
Koestenbaum talar om ”greatness . Visionen ger den lärande 79

organisationen ett fokus för denna strävan efter fortlöpande för-
bättring och förnyelse.  

På det individuella planet finns många beskrivningar av 
denna ständiga strävan. Vissa av dem handlar om gamla män-
niskor. Psykologen Jean Piaget medverkade vid mycket hög 
ålder i en psykologkongress i Paris. Hans unga efterföljare för-
väntade sig en tillbakablick på ett långt forskarliv, men i stället 
handlade hans föredrag om vilka framkomstvägar han nu såg 
och vilka av hans tidigare rön som visat sig vara fel.  

Vid 75 års ålder publicerade Erich Fromm en 500 sidor 
tjock bok där han i förordet meddelade: ”Detta är den första 
volymen i ett omfattande vetenskapligt arbete om psykoana-
lysens historia”. Han hann med ytterligare ett par volymer in-
nan han dog.  

Men även företagare kan ha denna inställning. I en TV-
intervju som handlade om möbelvaruhuset sa Ingvar Kamp-
rad, IKEAs grundare: ”Varje gång vi öppnar ett nytt möbelhus 
ska det vara det bästa hus vi någonsin byggt, men samma dag 
som vi öppnar ska vi börja leta efter möjligheter att göra nästa 
hus ännu bättre” . 80

Följsamhet eller delaktighet  
Många chefer funderar över hur man ska stimulera medarbe-
tares engagemang i arbetet. Senge menar att mycket som i dag 
kallas för delaktighet (commitment) är följsamhet (compliance).  

Vissa chefer talar om att man måste ”sälja in” t ex affärsidén 
till medarbetarna, men det är skillnad mellan att sälja någon på 
en idé och att ”enrollera” samma människa för idén. Att ställa 
upp på något, att låta sig enrolleras förutsätter ett självständigt 
val. Att bli ”såld på” kräver inte ett val mellan olika alternativ, 
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det räcker att säga Ja. Man ställer upp för att man själv vill, inte 
av lojalitet, inte för att göra någon annan till lags och inte för 
att man måste.  

Att vara delaktig innebär att man också tar ansvar för det 
man är delaktig i, t ex den gemensamma visionen. Att ”köpa” 
något medför inte samma ansvarstagande hos köparen. Det är 
säljaren, som har ansvaret och det gäller inte bara i sådana 
transaktioner som omfattas av konsumentlagstiftningen.  

Den följsamma medarbetaren är trogen och lojal, hen gör 
ett bra jobb, är plikttrogen och finner en viss tillfredsställelse i 
att leva upp till chefens, företagsledningens eller kundens för-
väntningar. Allt detta är gott och väl, men det är inte detsamma 
som delaktighet. Att ta ett eget ansvar och att handla av plikt är 
inte heller samma sak. I den lärande organisationen är det det 
självständiga ansvaret, inte plikten som är drivkraften.  

Solidaritet är gemensamt ansvarstagande, för ett mål, ett 
uppdrag eller ett värde. Lojalitet är att vara till lags, att vara 
plikttrogen och att motsvara andras förväntningar. I den 
lärande organisationen är det solidariteten som behövs.  

Riktlinjer för att bygga upp delaktighet  
Att ställa upp för, att enrollera sig, är en process som utgår från 
individens egen önskan att medverka till att förverkliga en vi-
sion. Den processen kan chefer stimulera på olika sätt:  
• Se till att du själv är delaktig, du måste själv vilja något med 

verksamheten.  
• Var ärlig. Försök inte sälja din vision genom att göra den 

bättre eller lättare att förverkliga än den i själva verket är. 
• Låt den andra personen välja. Måla aldrig in en annan män-

niska, i synnerhet inte dina medarbetare, i ett hörn. Visa 
alltid alternativ och stimulera andra att söka egna alternativ.  
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Du kan inte få delaktighet i alla mål. Somliga arbetsupp-
gifter är tråkiga och känns meningslösa, men ska ändå 
utföras. Det är inte fel att vädja till plikt och lojalitet för att få 
dessa uppgifter utförda, men det är fel att försöka få män-
niskor att tro att de bör vara delaktiga även i dem.  

• Slutligen: Du kan inte göra en annan människa delaktig,  
men du kan skapa förutsättningar så att hen väljer att ställa 
upp. Det är kärnbudskapet i målförverkligande ledarskap.  

Vision, uppdrag och värderingar  
Visionen är svaret på frågan Vad? Vad vill vi bli? Vad vill vi 
skapa? Uppdraget är svaret på frågan Varför? Varför finns vi 
till? Vilken nytta ska vi göra för vem? Och värderingarna är 
svaret på frågan Hur? Vilka regler och riktlinjer ska vi följa, 
vilka värderingar ska känneteckna vår verksamhet?  

Senge talar om verksamhetens vägledande idéer, vision, 
mission (uppdrag) och core values (värderingar). Jag menar att 
uppdraget beskrivs i verksamhetsidén, ”Vad ska vi göra för vem 
och vilka värderingar ska känneteckna verksamheten”, värde-
ringarna kommer till uttryck, dels i verksamhetsidén, dels i 
personal- och resursidén i form av riktlinjer. Båda dessa vägle-
dande idéer kan varje företags- eller verksledning formulera och 
förmedla till medarbetarna oavsett organisationens kulturella 
utvecklingsnivå. Det gäller också varje enhet som leds av en 
”general manager” i Kotters mening, ”en person med flerfunk-
tionellt ansvar för en verksamhet på kort och lång sikt”.  

När det gäller visionen är det annorlunda. Jag menar att det 
är meningslöst eller t o m skadligt att formulera en s k vision för 
en verksamhet med svag kultur eller kanske t o m en kultur där 
det finns kraftiga motsättningar mellan olika grupper eller 
fientlighet mellan ledningen och de anställda. Med fientlighet 
menar jag inte konflikter, de är naturliga inslag överallt där 
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självständiga människor ska samverka. Fientlighet innebär att 
de normer, som håller samman en grupp bygger på att man har 
en gemensam fiende i form av en annan grupp. ”Den fina sam-
manhållningen inom produktionen bygger på att vi alla ser 
marknadsavdelningen som en fiende!” Sådant är uttryck för 
den isolationism, som jag inledde detta kapitel med att tala om.  

De åtgärder som jag föreslagit i den här boken är alla så-
dana som man kan starta omgående. De samverkar till att 
bygga upp en stark och dynamisk kultur, som är en förut-
sättning för att man ska kunna formulera och utveckla en 
gemensam vision. Först när en stark kultur representeras av en 
levande vision, är företaget en lärande organisation.  

Positiva eller negativa visioner  
”Vad vill vi uppnå?” är något annat än ”Vad vill vi undvika?” 
Det förra är en positiv det senare en negativ vision. De negativa 
är vanligare och mycket lättare att formulera än de positiva. Att 
sträva efter att vara bättre än konkurrenterna är faktiskt en 
negativ vision, som blir verklighet genom att man undviker att 
vara sämre än de.  

De negativa formuleringarna begränsar verksamheten av tre 
skäl: De binder energi i försvar i stället för i uppbyggnad av nå-
got nytt. För det andra finns en underton av maktlöshet, våra 
medarbetare bryr sig egentligen inte om vad vi gör, det är bara 
hot som får dem att hålla samman. ”Driv oss samman med 
gisselslag och den blåaste vår ska knoppas”, skaldade Verner 
von Heidenstam. För det tredje har den negativa visionen kort-
tidsverkan, den genererar energi bara så länge hotet består.  

Det finns två mänskliga energikällor: fruktan och ”trängtan”. 
Den förra aktiveras av negativa visioner, den senare av de posi-
tiva. Detta budskap från Peter Senge, när det gäller stora orga-
nisationers långsiktiga inriktning, är en parallell till Herzbergs 
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tvåfaktorteori på det individuella planet. Hygienfaktorerna är 
undvikamotiv. De stimulerar till handling bara så länge det 
finns en brist eller en olust som man vill bli av med. Ju mindre 
bristen är, ju närmare målet man kommer, desto svagare blir 
stimulansen. Motivationsfaktorerna är uppnå-motiv. De stimu-
lerar till handling med större kraft ju närmare målet man 
kommer och de driver människor att ta sina framgångar till 
intäkt för att nästa uppnå-mål kan sättas ännu högre.  

Min bok, som nu har blivit vår, din och min bok om Teori 3, 
har med detta nått sitt slut beträffande de aspekter där jag gör 
anspråk på att ha en yrkesmässig kompetens. Men systemtän-
kandet handlar ju om helheter, om system, i system, i system 
etc. Om vi från de insikter, som jag försökt förmedla om 
ledning och ledarskap i arbetslivet riktar blicken mot det större 
sammanhang som detta svenska arbetsliv ingår i, vad finner vi 
då? Det jag ser är samma sak som vilken annan, någorlunda 
allmänbildad människa kan se, men jag saknar den yrkes-
mässiga grunden för att kommentera vad jag ser, därför kallar 
jag det sista avsnittet för PS  

I mitt post scriptum redovisar jag vad jag ”tycker”. Jag 
tycker t ex att den form av ledarskap som jag presenterat och 
Teori 3, verkar stämma mycket väl överens med integration-
strävandena i det stora sammanhanget. Jag ska också redovisa 
varför jag tycker så.  

PS Varför var detta aktuellt 1993, och varför är 
det fortfarande aktuellt 2021?  
I den del av världen som kallades industrisamhället håller något 
viktigt på att ta form. Det behov av kulturförändring, som jag 
behandlat, är en del av denna nya utveckling. Den romantiske 
kan tala om en ny världsordning, politikern om ett systemskifte, 
filosofen föredrar kanske att tala om ett paradigmskifte. Det 
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som växer fram är nya relationsmönster, mellan nationer, 
mellan folkgrupper, mellan kunder och leverantörer, mellan 
chefer och medarbetare, mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer och mellan individer. Övergången från en 
kvantitativ utvecklingsprocess, som nått vägs ände och som 
därför kräver en kvalitativ förändring för att komma vidare, 
kallas inom systemteorin för en fasövergång. När detta inträffar i 
samhällen, t ex i nationer och man misslyckas att genomföra 
fasövergången, då håller man sig fast i den tidigare fasen med 
auktoritära medel. Det ser vi många exempel på i vår omvärld, 
t ex Kina, Ryssland, Iran, Belarus och EU-medlemmarna Polen 
och Ungern. Freire beskrev detta så här: ”När att vara är lika 
med att vara som, och det enda att vara som man känner till, är att 
vara som förtryckaren, då innebär varje revolution att man får en 
ny uppsättning förtryckare på taburetterna”  81

Lägre och högre grad av civilisation  
Civilisation är en fråga om kultur, om mänskliga rättigheter och 
skyldigheter, om respekt för vissa värden, om normer, vär-
deringar och ett samhälles förmåga att upprätthålla den ord-
ning som man bestämt sig för. Vad man menar med bättre eller 
sämre civilisation skiljer sig naturligtvis mellan olika människor. 
Somliga anser att strikta religiösa regler baserade på bokstavs-
trohet är den högsta formen av civilisation. Andra har en 
annan uppfattning.  

I den alltmer sammanflätade värld där vi lever med män-
niskor av olika slag vilka dagligen konfronteras med varandra, 
kännetecknas en ändamålsenlig civilisation av två ”principer”:  
	  
• De människor som tillsammans får bära konsekvenserna av 

ett beslut, ska ha inflytande över hur beslutet fattas.  
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• Varje människa har rätt att göra vad hen vill så länge hennes 
handlingar varken skadar andra eller begränsar andra 
människors rätt att göra vad de vill.  

Det kan synas vara förenklat att beskriva en ändamålsenlig 
civilisation för ett mycket komplext samhälle i två korta punk-
ter, och det är troligt att mer insiktsfulla personer än jag kan 
anvisa nödvändiga komplement, men jag tror att enligt den 
gamla 20-80 regeln så kommer man ganska långt med dessa 
båda. De ställer också mycket höga krav på medborgarna och 
på deras förmåga att handla ansvarigt. Harald Ofstad  menar 82

att vi aldrig kan gardera oss mot människors okunskap, mot att 
de fattar fel beslut i god vilja etc, men om vi vill höja stan-
darden på civilisationen ska vi sträva efter att människor handlar 
ansvarigt genom att inskärpa hos medborgarna att sträva efter 
två värden:  
• Medkänsla  
• Intellektuell hederlighet  
Medkänsla är inte medlidande, det handlar om att leva sig in i 
en annan människas situation och försöka förstå henne med 
hennes egna känslor. Kanske är det samma sak som empati . 83

Medkänslan är också en viktig egenskap i ledarskap.  
Intellektuell hederlighet är inte detsamma som att ha rätt, 

det handlar om att vara beredd att ompröva och förändra, när 
man på saklig grund finner att man gjort fel.  

En civilisation, som ger utrymme för fler människor att 
utveckla medkänsla och intellektuell hederlighet, har högre 
kvalitet än en civilisation som ger detta utrymme åt färre 
människor. Kvalitetsbegreppet är detsamma som tidigare, ”att 
tillfredsställa människors behov och deras legitima förvänt-
ningar”. Medkänsla och intellektuell hederlighet ger stöd för att 
vi ska kunna leva enligt de båda principerna.  
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Det som håller på att hända i industrisamhället är en 
utveckling mot en civilisation med högre kvalitet. I korthet kan 
förändringen beskrivas så här:  
Relationerna mellan nationer, företag och människor har 
karaktäriserats av rivalitet, vilken har reglerats med gemen-
samma spelregler. Det som håller på att utvecklas är relationer 
som karaktäriseras av samverkan och delaktighet, av själv-
ständiga parter som strävar efter att relationerna ska vara till 
fördel för alla berörda.  
Rivaliteten inom nationerna har t ex hanterats med majoritets-
omröstningar. Det innebär att 50,1 % av befolkningen har 
kunnat fatta beslut som går emot uppfattningen hos 49,9% av 
befolkningen. Samverkan innebär att man med hjälp av nya 
metoder för hantering av motsättningar söker lösningar som 
tillfredsställer båda parter. Jag ska visa några exempel.  

Goda relationer genom frihet från störningar..  
Tydliga gränser, som respekteras av båda parter, har tidigare 
ansetts vara en nödvändig förutsättning för goda relationer. I 
USA finns ett talesätt att ”bra staket ger goda grannar”. Det 
har kanske sin grund i ett ursprungligt mänskligt behov att 
hävda våra revir. , ”Staket-strategin” mellan nationer upprätt-
hålls med avtal, tull och militärt försvar. Mellan företag finns 
lagar och avtal som reglerar parternas åligganden i förhållande 
till varandra. Mellan individer finns normer som reglerar rela-
tionerna. Staketen, reglerna, anvisar ”hit men inte längre”. 
Den goda relationen bevaras genom att parterna undviker att 
störa varandra, när de respekterar gränserna. Staketstrategin är 
ett sätt att upprätta goda relationer genom skydd från stör-
ningar parterna emellan; ett statiskt eller mekaniskt sätt att 
reglera relationer, som alltid kommer att behövas.  
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...eller genom samverkan kring gemensamma 
intressen.  
”Staket-strategin” håller på att kompletteras och i många fall 
ersättas med något annat. Den nya strategi som tillämpas av allt 
fler är dynamisk och syftar till att ge parterna möjlighet att 
samverka kring gemensamma intressen. Den goda relationen 
grundas på parternas önskan att samverka kring ett gemensamt 
intresse istället för ”staketstrategins” frihet från störningar.  

Staket-strategins ändamål är att hålla parternas revir åt-
skilda, den nya strategin är inriktad på att vinna fördelar genom 
samverkan, integration. Fördelarna med en långt driven inte-
gration är ofta mycket betydande, men man får inte tillgång till 
dessa fördelar utan vidare. Integrationen kräver sina förutsätt-
ningar och uppgiften att bygga upp dessa förutsättningar måste 
ledare och chefer ta på sig.  

Integrationen kan vara riskabel. Om integrationsprocessen 
hanteras fel, kan den få direkt skadliga verkningar. Kraftfullt 
motstånd mot nödvändiga förändringar är ofta en följd av att 
integrationsprocessen utvecklats felaktigt ur helhetens synvinkel 
sett. Därför är det viktigt att utvecklingen av integration och 
samverkan sker med kompetens och medvetenhet.  

Teori 3 är ett integrerat och integrerande kulturmönster. De 
åtgärder som jag föreslagit sammanfaller med vad jag känner 
till om generella förutsättningar för att stödja integration. Jag 
menar också att integrationen i företagen är en del av ett 
allmänt utvecklingsmönster, som håller på att växa fram på 
många håll i samhället. För att visa vad jag avser med detta ska 
jag beskriva några exempel på den nya utveckling av relatio-
nerna som håller på att ta form mellan nationer, företag och 
människor.  
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Relationer mellan nationer  
Ett närliggande exempel på nya relationsmönster är det som 
händer i Europa. Att samverkansaktiviteterna är betydande i 
Europa kan inte ha undgått någon. Men även mellan USA och 
Europa, mellan USA och Japan  och mellan Japan och Europa 84

finns många tecken på tilltagande integration.  
Samtidigt och parallellt finns andra förändringsmönster, som 

verkar i motsatt riktning: strävan efter autonomi, ofta i form av 
en strävan efter nya gränsdragningar, nya staket. Verklig inte-
gration kan bara ske mellan parter som är självständiga i 
förhållande till varandra. Att uppnå och uppleva självstän-
dighet är därför ett nödvändigt förstadium och en förutsättning 
för att man ska kunna medverka i en integrationsprocess.  

Företagen och...  
Jack Welch, styrelseordförande i General Electric, skrev i 
inledningen till koncernens årsredovisning för 1990, att under 
90-talet ska GE utvecklas till ”a borderless company”, ett 
företag utan gränser. Med det avsåg han att gränserna mellan 
företaget och kunderna, mellan olika avdelningar, mellan olika 
personalgrupper och mellan chefer och medarbetare ska rivas 
ner och ersättas med dynamiska samverkansformer.  

... de anställda  
I anglosaxisk litteratur finns begreppet ”empowerment”. I 
Sverige är motsvarigheten en utvecklad form av delaktighet. Att 
bygga upp ”empowerment” har visat sig ha många fördelar, 
dock inte i alla företag. T ex i mycket rutinbunden verksamhet 
med hög personalomsättning är det ofta inte ekonomiskt 
motiverat med den investering i kultur- och personalutveckling 
som krävs för att utveckla empowerment.  
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Ett par amerikanska forskare  har beskrivit fyra villkor för 85

”empowerment”.  Medarbetare:  
• ska ha god förståelse för hela verksamhetens mål.  
• ska ha god information om resultatutvecklingen i förhållan-

de till målen.  
• ska belönas för individuella insatser som stödjer helheten.  
• ska ha befogenheter att agera på egen hand för att göra så-

dana insatser.  
Empowerment innebär att enskilda medarbetares egna mål i 
deras respektive befattningar integreras med företagets över-
ordnade mål. Det är alltså en motsvarighet till ”helhetsansvar”, 
den högsta graden av delaktighet i målförverkligande ledarskap.  

Strävan efter empowerment är också en medveten strävan 
efter långtgående decentralisering, man vill föra ut befo-
genheter att agera självständigt till de enskilda medarbetarna.  

... facket  
Våren 1992 hade den fackliga organisationen SALF och arbets-
givarorganisationen Allmega slutit ett historiskt avtal. Inne-
börden i avtalet är att chefer som är anslutna till SALF ska 
förhandla om sin lön med utgångspunkt i de effektiviseringar 
som blivit genomförda inom den enskilde chefens ansvars-
område. Förbättringar av kvalitet och produktivitet blir ett 
gemensamt intresse att samverka kring för arbetsgivare och 
chefer.  

För att klara av denna fortgående effektivisering behöver 
chefer utöva ledarskap genom att skapa förutsättningar för 
medarbetares delaktighet i verksamhetens mål. Det traditio-
nella sättet att vara chef  överensstämmer med ”staket-
strategin”; att skapa förutsättningar för delaktighet i verksam-
hetens mål är att lägga en grund för integration.  
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För att SALF-Allmega-avtalet ska bli verklighet måste även 
medarbetarna integreras i verksamheten. Det kräver, bl a att 
cheferna har tillgång till betydligt bättre instrument i de s k 
medarbetar- eller utvecklingssamtalen än vad som är fallet idag. 
Dessutom måste ledningen helhjärtat ställa sig bakom kravet på 
att sådana samtal ska genomföras konsekvent.  

Ett annat exempel redovisades på sensommaren 1992 då 
SIF , CF och Metall annonserade att de avsåg att driva gemen-
samma förhandlingar.  

... kunderna  
”Utan gränser” kommer till uttryck även i relationen mellan 
företagen och kunderna. Vi ser det, t ex i att skillnaderna 
mellan banker och försäkringsbolag blivit flytande, i att det som 
en gång var en bensinstation mer börjar likna ett varuhus i 
miniatyr, i att revisionsbyråerna börjar utvidga sin verksamhet 
med traditionella konsultinsatser, i att ”produkter” och 
”tjänster” allt mer flyter ihop till ”leveranserbjudanden” eller 
”business processes”  som det kallas i USA.  86

Leveranserbjudandenas mer flytande gränser jämfört med 
traditionella produkter och tjänster ställer krav på en kompe-
tensutveckling för alla medarbetare och innefattar förståelse för 
vad företagets mål betyder, så att den enskilde får stöd att 
självständigt hantera konkreta vardagliga arbetssituationer.  

... konkurrenterna  
Det gamla konkurrensmönstret håller också på att brytas upp. 
Företag väljer ”nisch-strategier” där den tidigare win-lose-
relationen istället blir en win-win-relation. Tidigare kon-
kurrenter strävar efter att komplettera varandra. Man talar om 
value-adding-partnerships  (VAP) och strategiska allianser.  87
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...ägarna  
Man har talat om ”klippekonomi” och börsens kortsiktiga krav 
på utdelning även på bekostnad av långsiktig tillväxt och 
effektivitetsutveckling. Forskningsrapporter  har visat att dessa 88

sanningar måste modifieras. Det beror, bl a på att institutioner 
och fonder agerar professionellt, som ägare på marknaden, på 
ett annat sätt än som tidigare varit fallet. Dessa professionella 
ägare, vilkas stora aktieinnehav medför att de kraftigt kan 
påverka börskurserna, agerar utifrån andra utgångspunkter än 
den traditionelle aktiespekulanten. Man värderar långsiktig 
utveckling och tillväxt högre och fäster mindre vikt vid kvartals- 
eller halvårsvis redovisade vinstsiffror. Ägarnas intressen och 
företagsledningens integreras allt mer med varandra i de stora 
bolagen.  

2021 kan man ifrågasätta dessa slutsatser. Vi har sett 
exempel på att ledningen tar för sig på andra intressenters 
bekostnad på ett sätt som knappast kan anses vara etiskt 
försvarbart. Det förs också en diskussion om företag som tagit 
emot stora statliga stöd, p g a pandemin också ska kunna betala 
ut bonus till ledningen och stor utdelning till aktieägarna. 

...individerna sinsemellan  
Relationer mellan individer har ofta formen av s k rollspel, man 
spelar rollen av säljare, chef, sjuksköterska, flygvärdinna eller 
förälder. I alla ytliga relationer är rollspelet nödvändigt, det är 
ett uttryck för ”staketstrategin” och förser båda parterna i 
relationen med normer som är ömsesidigt stödjande för varan-
dra och som styr hur man förhåller sig till varandra.  

I ökande utsträckning uppkommer situationer där parterna 
behöver göra sig fria från rollspelets staket och upprätta en 
”spelfri” relation. Det gäller i alla långa relationer där mötena 
mellan parterna inte är rutinbundna. I privatlivet är det nöd-
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vändigt att utveckla spelfria relationer i familjen, men även 
kolleger emellan, mellan chef  och medarbetare och i många 
kundrelationer krävs också en högre grad av integration än 
hittills. Ett exempel på detta i arbetslivet är de s k utvecklings- 
eller medarbetarsamtalen. Hela poängen med dessa möten 
mellan chef  och medarbetare försvinner om relationen inte kan 
utvecklas bortom vardagsarbetets rollspel.  

Förutsättningar för samverkan  
Det pågår integrationsprocesser för att bygga upp samverkans-
relationer inom många olika områden och på många olika plan 
inom industrisamhället. Integrera betyder ”att skapa helhet”, 
”att förena”. Samverkan betyder att verksamheten bedrivs som 
en helhet, där delarna tar ansvar inom ramen för ett gemen-
samt åtagande, inte bara som samordnade enheter, där var och 
en tar ansvar för sin del.  

För att skapa integration mellan två nationer, två företag 
eller två individer måste fyra villkor vara uppfyllda:  
• Det ska finnas ett gemensamt intresse, ett önskvärt framtida 

tillstånd eller en färdriktning.  
• Integrationen ska ge likvärdiga fördelar för båda parter.  
• Integrationen ska bygga på självständiga val, tvång får inte 

förekomma.  
• Det ska finnas ett nästa steg. Samverkan är inte en slutstation 

utan en process som ska hållas levande . Jag ska kommentera 
villkoren lite närmare.  

Gemensamt intresse  
Härskare har i alla tider skapat sammanhållning med hjälp av 
en gemensam yttre fiende. Försvaret mot den yttre fienden är 
ett defensivt gemensamt intresse, något som ger ett motiv för att 
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samverka. Sammanhållningen i detta fall, där individen måste 
avstå från sin självständighet, är snarare uttryck för underkas-
telse än integration. Detta är vad Senge kallar negativa visioner.  

Integrationen, att samverka som en helhet, att självständigt 
dra sitt strå till stacken kräver, som alla andra mänskliga hand-
lingar, ett motiv. Motivet kallas ibland för mål, ibland för vision 
och i bland för gemensamt överordnat värde. Vilken benäm-
ning man väljer är av underordnad betydelse nu, det viktiga är 
att detta gemensamma motiv måste finnas för att ge inte-
grationsprocessen en struktur. De defensiva motiven hör 
hemma under det jag tidigare kallade ”staketstrategin”. För att 
integration ska utvecklas behövs ett positivt motiv, något som 
det är värt att sträcka sig efter, något som det är meningsfullt att 
anstränga sig för att förverkliga .  89

I likhet med andra mål, som ska dra till sig människors 
engagemang, behöver det gemensamma motivet uppfylla 
kraven på legitimitet, tolkningsbarhet och realism för att integrations-
processen ska omsättas i handling. Dessa tre krav har jag 
tidigare kommenterat under rubriken Det som praktiseras ska leda 
till framgång 

Likvärdiga fördelar  
Att ställa upp och göra sin avskilda del av jobbet räcker inte för 
att man ska kunna tala om integration. Man måste handla 
utifrån en förståelse för och solidaritet med helheten. För att 
människor ska göra en sådan helhjärtad insats räcker det inte 
med avtalsenlig lön och anständiga anställningsvillkor. 
Medarbetaren behöver också få bekräftelse på att hen betyder 
något, på att hen är ”behövd”. Om jag gör en insats för 
helheten vill jag ha något tillbaka, fördelen för den ena parten 
måste balansera mot fördelen för den andra. Det är viktigt att 
den ena parten inte känner sig exploaterad i relationen .  90
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Det är naturligtvis inte fråga om symmetri, att båda 
parterna ska få precis samma utdelning av sin samverkan. Men 
om den ena parten upplever att den andra får ut avsevärt 
mycket mer utifrån sina förutsättningar, än vad man själv får ut 
utifrån sina egna, då fungerar inte integrationen.  

Självständiga val  
Man kan inte tvinga fram integration. Följsamhet, alltså lydnad 
eller underkastelse, kan man skapa med tvång, hot eller ”köp”, 
integrationen är följden av självständiga val. Det innebär att 
integrationsprocessen begränsas av människors brist på för-
måga att välja självständigt. I en centralstyrd eller auktoritärt 
styrd verksamhet, där man vill decentralisera bromsas föränd-
ringen av att den centralstyrda eller auktoritärt styrda verk-
samheten till stor del faktiskt bygger på och drar fördel av 
människors brist på självständighet.  

Ett ”nästa steg”  
Om man lever upp till de tre första villkoren, startar en integra-
tionsprocess. Den kommer att aktivera ett behov hos samtliga 
medverkande, både chefer och medarbetare, nämligen ett 
behov av utveckling. Jag säger ”aktivera”. Behovet av utveckling 
finns latent hos de allra flesta, kanske t o m hos varje människa. 
I statiska verksamheter är behovet av utveckling vilande.  

Att behovet av utveckling aktiveras, medför att verksamheten 
måste föras in i en process av fortlöpande utveckling, för att 
medarbetarnas behov ska tillfredsställas. Misslyckas man med 
detta uppkommer frustrationer på liknande sätt, som för andra 
otillfredsställda behov. Många företag, som engagerat medar-
betarna i en utvecklingsprocess och sett goda effektivitetsvinster 
av förändringen, finner efter en tid att de goda resultaten inte 
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är bestående. Det är inte alltid så lätt att upptäcka att orsaken 
till försämringen är brist på vidareutveckling.  

Så, integrationen är en utvecklingsprocesss, den rör sig. Men 
inga träd växer upp i himlen. Efter en tid närmar man sig en 
fasövergång, ett paradigmskifte, då processen för att fortsätta 
behöver utveckla nya egenskaper som tar processen vidare på 
ett annorlunda sätt. 

Redan de gamla grekerna upptäckte dialektikens lagar. En av 
dessa säger att när en kvantitativ utveckling, ”More of  the 
same” fått pågå tillräckligt länge, övergår den till ett kvalitativt 
annorlunda tillstånd.  

Ju fler ”aktörer” som deltar i en process, desto fortare 
fortlöper processen. Ju större mångfalden är bland aktörerna, 
desto oftare kommer fasövergångarna. Ray Kurzweil har 
utvecklat detta i en essä The Law of  Accelerating Returns. Den finns 
för nerladdning på LarsWiberg.com. 

Ett nästa steg är förmodligen något som man behöver ha 
med sig att förbereda sig för, även när allt fungerar som det ska. 
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Bilaga 1: Kommunala org.modeller  
Ett klassiskt meningsutbyte när det gäller utveckling av företag 
och förvaltningar handlar om ”struktur” och ”kultur” och 
sambandet mellan de båda. Både 1992 när första upplagan av 
Teori 3 kom till och 2021 pågår omorganisationer och 
nedskärningar på många håll i arbetslivet. Dessa omorgani-
sationer, där ord som divisionalisering, bolagisering, profit-
center, privatisering, entreprenader och personalkooperativ 
förekommer, är en fråga om att finna nya strukturer för verk-
samheten.  

Jag ska visa vad jag menar med struktur med stöd av några 
organisationsmodeller för kommunal verksamhet. Motsvarande 
exempel finns inom näringslivet och i statlig verksamhet.  

En sannolik orsak till den bristande produktivitetsutveck-
lingen i den offentliga sektorn är att samhällelig service till-
handahålls i en struktur som är anpassad för myndighetsutöv-
ning. Det leder till att servicen både blir ineffektiv och dåligt 
kundanpassad. Därför behövs nya strukturer.  

För samhällelig verksamhet finns i huvudsak fyra olika 
strukturer att välja mellan. Beroende på vilken verksamhet det 
gäller, så är en av formerna bättre än de övriga. Om man väljer 
fel form lägger man alltså grunden för dålig effektivitet. 
Föreningen Den Nya Välfärden som utvecklat modellerna kallar 
dem:  
• Myndighetsmodellen  
• Entreprenadmodellen  
• Kundvalsmodellen  
• Marknadsmodellen  
Jag ska kommentera dem var för sig   91
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Myndighetsmodellen  
När denna modell tillämpas tar politiska organ in skatt från 
medborgarna och styr verksamheten genom ”anslag”. Ett 
anslag består av en summa pengar och en instruktion för hur 
medlen ska användas.  

Domstolarna, polisen, skatteförvaltningen, miljöskyddsorgan 
etc är myndigheter, de har inga ”kunder”, de har samhällets 
uppdrag att förvalta och verkställa, t ex lagstiftningen. Men 
även andra organ än dessa med polisiär framtoning har 
samhällets uppdrag att förvalta sådant som vi gemensamt ska ta 
ansvar för. Man kan välja olika kännetecken för att beskriva 
vilken grad av civilisation ett samhälle har uppnått. Ett väl 
fungerande rättsväsen och ett effektivt utbildningssystem är 
sådana kännetecken, men även samhällets förmåga att ta hand 
om de allra svagaste medborgarna är ett mått på civilisation, de 
som till följd av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålderdom 
inte kan betala för sig själva, kanske inte ens kan svara för sig 
själva . För att säkerställa att även dessa medborgare behandlas 
med den värdighet och respekt, som vi förväntar av ett 
civiliserat samhälle, behöver vi myndighetsmodellen. För 
ändamål som dessa är myndighetsmodellen bra. Eftersom den 
har en vidare användning än enbart den polisiära tycker jag att 
”uppdragsmodellen” eller ”samhällsmodellen” kan vara en 
alternativ beteckning.  

För andra slag av samhällelig verksamhet, t ex sådan som 
har karaktär av service, t ex skola, barnomsorg och äldre-
omsorg leder modellen till dålig effektivitet och dålig kund-
anpassning.  

Entreprenadmodellen  
När entreprenadmodellen tillämpas, anlitar man entreprenörer 
i stället för egna anställda. Dessa får, i konkurrens med 
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varandra, lämna anbud på den service, som ska utföras. Bland 
entreprenörerna kan finnas fristående företag, bolagiserade f  d 
kommunala förvaltningar eller personalkooperativ inom dessa 
förvaltningar.  

Modellen är bra, t ex för inköp av kollektiv service som 
parkskötsel och gaturenhållning. För andra former av service är 
den ofta mer kostnadseffektiv än myndighetsmodellen, men lika 
dåligt anpassad till att tillgodose enskilda medborgares indi-
viduella behov av att välja.  

Marknadsmodellen  
När kund och leverantör, utan inblandning från politiska organ, 
gör upp om vad som ska tillhandahållas och hur mycket det ska 
kosta, då kommer marknadsmodellen till användning. Här styr 
”plånboken”, därför är den olämplig för sådan service som av 
sociala skäl ska vara tillgänglig även för medborgare med svag 
betalningsförmåga.  

Marknadsmodellen är kundanpassad, men inte effektiv med 
avseende på angelägna sociala välfärdsmål.  

Kundvalsmodellen  
Kundvalsmodellen finansieras genom skatter. I kommunens 
budget anges, t ex hur mycket pengar en elev i mellanstadiet 
ska kosta. Elevens föräldrar får en anvisning på beloppet och 
väljer själva i vilken skola de vill att eleven ska studera. 
Finansieringen sker visserligen med skatter, men medborgarna 
får själva välja vem som ska leverera servicen. Skolan och 
äldreomsorgen är två områden där modellen anses vara 
lämplig.  

Kundvalsmodellen är kundanpassad och effektiv och den ger 
politiska organ möjlighet art ha kontroll över medlen för 
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ändamål som är angelägna ur samhällets synvinkel, t ex till 
skola och äldreomsorg.  

Samtliga fyra modeller har sina för- och nackdelar och de 
bör alla komma till användning.  

Avsikten med att beskriva de fyra modellerna för kommunal 
verksamhet är att illustrera vad ordet ”struktur” innebär. 
Motsvarande exempel finns även inom företagsvärlden och i 
statlig verksamhet.  
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 1976 - 77 samarbetade Lars Wiberg med Dr J Scott Armstrong, professor 54

vid Wharton School, University of  Pennsylvania. Han var och gästforskare 
vid Handelshögskolan under 18 månader.  
   Vårt samarbete rörde experiment med nya erfarenhetsbaserade undervis-
ningsmetoder avsedda att starta inlärningsprocesser som inte är påverkbara 
med traditionell undervisning. Ett av Armstrongs bidrag var rollspelet Pan-
Alba. Det byggde på läkemedelsföretaget Upjohn och neurosedynkata-
strofen. I spelet ingår styrelsemedlemmarnas sju roller. De får 45 minuter på 
sig att ta ställning till vilket av fem olika beslut de ska välja för produkten 
Panalbas framtid. Efter 20 års undersökningar har flera av varandra 
oberoende forskargrupper kunnat konstatera att Panalba sannolikt har 
mycket allvarliga bieffekter och nu är frågan vad styrelsen ska göra: 
•  Återkalla produkten omedelbart.  
•  Stoppa produktionen men sälj ut lagret.  
• Stoppa all reklam, men leverera till läkare som vill ha produkten.  
• Fortsätt som hittills tills Panalba blir förbjuden av myndigheterna.  
• Fortsätt som hittills att marknadsföra Panalba så effektivit som möjligt och 

vidta de juridiska och politiska åtgärder som behövs för att skydda 
Panalba från att bli stoppad av myndigheterna.  

Armstrong har genomfört rollspelet i många länder. Ingen grupp har 
återkallat produkten. 79% av grupperna valde alternativ 5.  
Efter det att spelet hade avslutats diskuterades vad socialt ansvar innebär för 
ett företag och Armstrong föreslog definitionen frånvaro av ”social irrespon-
sibility”. Jag har inte själv använt spelet på flera år bl a för att invändningar-
na från kursdeltagarna att ”vi gjorde bara det som stod i rollförutsättningar-
na”, vilket är precis vad spelet syftar till att förmedla, inte skapade några 
inlärningseffekter. Möjligen blev frustrationen än värre av att spelledningen 
som avslutning talade om att spelet också kallades ”The Eichman Case”, 
Adolf  Eichman försvarade sig också med att han bara gjorde vad som stod i 
rollen.  

J. Scott Armstrong: Long-Range Forecasting - From Crystal Ball to Computer. Wiley 
Interscience 2nd edition. 1985. 
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Knopf  , Inc. 1978.  
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Greiner: 1972. Forskning på grupprocesser har visat att även i utvecklingen 
av en grupp till ett väl fungerade team finns motsvarande steg.  
En av dialektikens lagar säger, att när en kvantitativ utveckling pågår 
tillräckligt länge övergår den till ett kvalitativt annorlunda tillstånd. Inom 
systemteorin kallas detta för fasövergångar.
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 Hans Werthén (VD och därefter styrelseordförande  för Electrolux 57
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 David McClelland: Power: The Inner Experience. Irvington Publishers 1975. 58

McClelland skiljer mellan tre olika drivkrafter: Sociala behov (Need for 
affiliation), Behov av att åstadkomma resultat (Need for achievement) och Behov 
av att påverka (Need for power). I ledarskap är det speciellt de båda senare 
behoven som bör vara starka för att man ska ha framgång.  
   I samarbete med kollegan David Burnham gjorde McClelland en studie 
över framgångsrika och mindre framgångsrika chefer inom olika 
verksamheter. Deras slutsats var att ”..i motsats till vad man tror är en bra 
chef  inte någon som behöver personlig framgång eller som bryr sig om 
människor, utan en person som tycker om makt”. Makt brukar beskrivas 
som ”förmåga att påverka”. Behovet av makt är naturligtvis en nödvändig 
förutsättning för ledarskap, som ju i grunden handlar om att påverka. Men 
Burnham och McClelland fann att bakom behovet av makt finns tre olika 
motiv. Det första motivet är det jag-inriktade. Det har sin grund i Maslow’s 
jag-känsla och kommer till uttryck i prestige- och kontrollbehov samt 
naturligtvis i egoism. Det andra motivet är det uppgiftsinriktade, ”det är 
resultatet som betyder något”. Detta motiv är inriktat mot det gemensamma 
bästa. Det hänger samman med Maslow”s självförverkligande. Det tredje 
motivet är det relationsinriktade. Att vara till lags och att undvika 
motsättningar är vägledande värden. I Maslows trappa ligger detta motiv på 
trappsteget samhörighet.  
   Karriäristers maktmotiv är ofta jag-inriktade och merparten av alla 
karriärister är män. Motsvarigheten bland kvinnor är de relationsinriktade, 
vars främsta motiv är att själva vara omtyckta. Det finns naturligtvis både 
män och kvinnor i båda grupperna, men tyngdpunkten ligger på män i den 
förra och kvinnor i den senare. De uppgifts- eller resultatsinriktade cheferna 
finns bland båda könen.  
   Denna teori om maktens motiv kan kopplas samman med begreppet 
maktstil och med Blakes och Moutons forskning om maktspektrum. Då får 
vi tillgång till insikter i maktens mekanismer, som är värdefulla när man ska 
försöka förstå varför vi drabbas av vissa problem i arbetslivet; problem som 
rör relationer, motsättningar människor emellan och problem som rör 
effektivitet, dvs produktivitet och kvalitet.  
   Motivet är en aspekt på makt, sättet att utöva den är en annan. Burnham-
McClelland fann att oavsett vilket motiv man har, kan man utöva makten 
auktoritärt, demokratiskt eller enligt en låtgå-modell. Det är alltså en 
utgångspunkt som motsvarar det jag tidigare beskrivit som uppfattningar att 
ledarskap har en dimension. De bästa cheferna domineras av uppgiftsinrik-
tade maktmotiv men de utövar makten i en sorts tränarlik demokratisk stil. 

 Richard Pascale: ”Managing on the Edge”. Sid. 25359
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 GE:s manpower review process innebär att hela företaget med jämna 60

mellanrum ser över bemanningen genom att svara på frågor som:  
”Vilka medarbetare har potential för mer kvalificerade uppgifter än de har 
idag?”,  
”Hur långt kan de gå?” , 
 ”Har vi tillräckligt många medarbetare med utvecklingspotential?”  
”Om nej: Vad beror det på?”  
Och: för var och en av medarbetarna som bedöms ha utvecklingsmöj-
ligheter:  
”Vad behöver de för att utvecklas i förhållande till sin potential?”,  
”Vad har vi gjort under den senaste 6 - 12 månadersperioden för att 
motsvara dessa behov?” ,  
”Hur framgångsrika har vi varit?” och  
”Hur kan vi, realistiskt sett, bli skickligare att motsvara dessa utvecklings-
behov under den närmaste 6 - 24 månaderna?” 
 Kotter: The Leadership Factor. Sid 102.

 Lars Wiberg & Ingeborg Stemme Målförverkligande ledarskap en bok om 61
självständighet och samverkan. Finns för nerladdning på LarsWiberg.com

 Lester C Thurow: Who Owns the Twenty-First Century? Sloan Management 62

Review. Spring 1992

 Richard Normann: Skapande företagsledning Aldus 1975. 63

 Richard Pascale: Managing on the Edge.64

 Peter Senge: The Fifth Discipline. 65

 Att förstå är att se mönster (Peter Gärdenfors). När man ser hur ”saker 66

och ting hänger ihop”, då ser man ”mönstret”, då förstår man. Det är en 
sådan förståelse för det gemensamma uppdraget som chefer ska säkerställa 
genom sitt ledarskap hos sina medarbetare.

 Warren Bennis & Burt Nanus: Leaders - The Strategies for Taking Charge. 67

Harper & Row 1985. Sid 90.

  Flera verk, som jag refererat till tidigare, kommenterar just detta att 68

verksamhetsidén inte har sin kraft genom formuleringen utan genom hur 
den förmedlas och blir levandegjord.
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 Ett utmärkt exempel på hur en avdelningschef  gick tillväga för att 69

etablera en verksamhetsidé finns i David L Bradford och Allan R Cohen: 
Managing for Excellence - The Guide to Developing High Performance in Contemporary 
Organizations John Wiley & Sons 1984.  
  Det handlar om ett bankkontor i en förort där de affärsmässiga förutsätt-
ningarna inte var de allra bästa. Här valde man ”the branch in the organi-
zation that best develops talent while still offering quality customer service”, 
som verksamhetsidé. Kontoret blev en plantskola för nya chefsämnen. Som 
biprodukt förbättrades kvaliteten även i andra avseenden Sid. 106 - 107.  
      Bradford & Cohen anger fyra kännetecken på vad de kallar ett ”over-
arching goal”, t ex för en avdelning:  
1.The goal reflects the core purpose of  the department.  
2.The goal is feasible i e consistent with the general purpose of  the 

organization and compatible with what other departments can deliver.  
3.The goal is challenging.  
4. The goal has a larger significance. Sid. 103 - 105. 

 Douglas McGregor: The Human Side of  Enterprise. Mc-Graw-Hill 1960.70

 SOU 1991:82 Sid. 206. Citatet används ganska flitigt. Det har sitt ur-71

sprung i en intervju som Richard Pascale genomförde med Konosuke 
Matsuchita 1982. Andra halvan av citatet är min egen översättning från 
Managing on the Edge Sid. 27 

Andrew S. Grove: High Output Management. Random House. 1983. Andrew 72

Grove var VD och en av grundarna till Intel ett av de mest framgångsrika 
företagen i Silicon Valley. Han har mycket precisa uppfattningar om hur 
medarbetarsamtalen ska hanteras så att medarbetaren verkligen tar sin del 
av ansvaret för sin egen utveckling. 

 Frederic Herzberg menar att det finns två slags faktorer som påverkar 73

människors handlingar: Hygien- och motivationsfaktorer.  
  Hygienfaktorerna återfinns på en skala från ”missnöje till inget missnöje”, 
   Motivationsfaktorerna på en skala från ”Ingen tillfredsställelse till 
tillfredsställelse”. Frederick Herzberg: One more time: How do you motivate 
employees? Harvard Business Review Reprint nr 68108. och The Managerial 
Choice -To Be Efficient and To Be Human Richard D Irwin, Inc 1976. 

 Tom Peters & Robert Waterman: In Search of  Excellence. Sid. 103. Min 74

översättning. 
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 BI a hade Sveriges Mekanförbund i början av 1970-talet en kommitté 75

med forskare och praktiker som diskuterade möjligheten att skapa en 
generell beräkningsmodell för att fastställa utvecklingsnödvändig vinst.

 Underlaget till denna beskrivning är manuskriptet till en artikel av Chris 76

Marlin, Kenneth N Wexley och Stanley B Silverman: Performance 
Management: A Systems Approach to Improving Individual and Organizational 
Productivity and Quality. Artikeln följdes upp genom en intervju med Kenneth 
N Wexley i augusti 1992. Wexley är Professor of  Management in The Eli 
Broad College of  Business at Michigan State University. Han driver egen konsult-
verksamhet i Human Resource Decision, Inc. Wexley har givit sitt tillstånd 
till detta referat. 

 C.G. Jung: Mitt liv. Wahlström & Widstrand. 1985. Sid 362.77

 T Deal & A Kennedy: Corporate Cultures. Sid 1878

 Peter Koestenbaum höll ett föredrag med titeln Beyond Excellence i 79

Stockholm i juni 1984. Seminariet var arrangerat av Svenska Dagbladets 
Executive Seminars i samarbete med P&P-gruppen.

 Intervjun ingår i ett företagsinternt utbildningsmaterial som jag fick ta del 80

av för några år sedan. Citatet är en minnesbild från detta tillfälle och kan 
vara något förvanskat.

 Freire, P Pedagogik för förtryckta81

 Harald Ofstad: Ansvar og handling. Universitetsforlaget. 1980. Svensk 82

översättning med samma titel Prisma 1982.

 I ett radioprogram omkring 1990 berättade en läkare att empati, förmåga 83

att leva sig in i patienternas situation kan mätas. Någon forskare har kunnat 
konstatera att under i övrigt lika förutsättningar återhämtar sig patienter 
väsentligt snabbare på vårdavdelningar, där de möter empati från persona-
len än där empatin är mindre utvecklad. Se även Ulla Holm Empati att förstå 
andra människors känslor. N&K 1987.

 Akio Morita: Partnering for Competetiveness: The Role of  Japanese Business 84
Harvard Business Review May-June 1992. Morita är styrelseordförande och 
grundare av Sony. Han hävdar att ”Japan needs a strong America, not a 
weak one” och utvecklar tankar kring integrationsmöjligheter mellan de 
båda ekonomierna.
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 David E Bowen och Edward E Lawler III: The Empowerment of  Service 85

Workers: ”What, Why, How and When”. Sloan Management Review Spring 
1992

 George Stalk, Philip Evans och Lawrence E Schulman:Competing on 86

Capabilities: The New Rules of  Corporate Strategy Harvard Business Review 
March-April 1992. Här säger man att ”The building blocks of  corporate 
strategy are not products and markets but business processes”. Sid 62.  

 Russel Johnston och Paul R Lawrence: Beyond Vertical Integration - the Rise of  87

Value-Adding Partnership. Harvard Business Review July-August 1988 och 
Fumio Kodama: Technology Fusion and The New R&D HBR July-August 1992.

 John Pound: Beyond Takeovers: Politics comes to Corporate Control. Harvard 88

Business Review March-April 1992. Sid. 83 

 I The Zero Sum Society av Lester Thurow, Penguin 1981, säger författaren 89

att för att besegra en individ av samma art inom dennes eget revir måste 
angriparen vara minst dubbelt så stark som den angripne. Ingen majoritet i 
samhället är dubbelt så stark som minoriteten. Därför hindrar vi varandras 
initiativ och ingen har tillräcklig styrka att skapa framgångsrika initiativ på 
egen hand.  
I en artikel Who Owns the Twenty-First Century? Sloan Management Review. 
Spring 1992. utvecklar Thurow tankegångarna från den tidigare boken. För 
att utvecklas till en första klassens industrination igen behöver USA utveckla 
ett system där konsumtionen under 10 år i följd växer med 1 % mindre per 
år än BNP. Detta är dock inte möjligt om inte nationen bestämmer sig för 
att integrera kring ett gemensamt tillväxtmål. I krissituationer som Pearl 
Harbor eller situationer som kan presenteras som kriser, t ex Sputnik har 
USAs befolkning visat en enastående förmåga att samverka. Med rätt ledar-
skap borde detta alltså vara möjligt. 

 I Interpersonal Barriers to Descision Making Harvard Business Review Reprint 90

nr 66201 redovisar Chris Argyris, att chefer som blivit medvetna om att det 
finns brister i relationerna till medarbetare och som avsiktligt förändrar sin 
ledarskapsstil för att reparera skadan, stöter på så starkt motstånd att de 
efter en tid återfaller i det gamla beteendet. Cheferna själva tar denna 
erfarenhet till intäkt för, att medarbetarna egentligen vill ha det på detta 
sätt. Medarbetarna å sin sida tolkar återfallet som bevis för att cheferna inte 
menade allvar med sin förändrade stil, utan bara var ute efter att manipu-
lera medarbetarna att jobba mer. 
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För en närmare presentation av modellerna se Föreningen Den Nya 91

Välfärdens skriftserie.
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