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Inledning 
Verbet differentiera betyder att särskilja. Man särskiljer stort 
från smått, väsentligt från oväsentligt, kortsiktigt från lång-
siktigt. Ernest Hemingway lär ha sagt, att det viktigaste för en 
bra författare, är att ha en inbyggd detektor mot smörja, att 
kunna differentiera mellan vad som är bra och vad som är 
dåligt. 

Konsten att differentiera är en grundläggande intellektuell 
färdighet. Den har central betydelse, inte bara för författare, 
utan för alla yrkesgrupper vars framgångar är beroende av 
intellektuella prestationer. En sådan yrkesgrupp är cheferna. 

En personligt profilerad politiker med excellenta talanger för 
verbal ekvilibrism, sa för många år sedan om småhusägarna: 
Det är vårt folk. Utan anspråk på andra likheter med giganten, 
vill jag travestera uttrycket och påstå att chefer är mitt folk. Det 
är chefer jag har arbetat med och skrivit för, och det är å 
chefernas vägnar jag försöker tänka. Därför vänder jag mig till 
chefer med den här lilla skriften. 

Man kan vara chef  på olika sätt. Om man vet, både vad som 
ska göras och hur det ska göras, är chefskapet närmast att likna 
vid en kontrollfunktion. Det kan vara svårt nog att vara kon-
trollant, men det finns något som är ännu svårare. Det är i 
förhållande till uttrycket att vi lever i en föränderlig värld, som den 
svårare formen av chefskap framträder. Oavsett hur duktig man 
är att kontrollera, så hjälper det inte, när själva grunden för 
verksamheten förändras. Eric Rhenman skiljer mellan inre och 
yttre effektivitet. Inre effektivitet har med resursanvändningen 
att göra. Om vi med samma mängd resurser kan göra mer i år än 
förra året, då har den inre effektiviteten ökat. Den yttre effek-
tiviteten beror på hur vår verksamhet värderas av marknaden. 
Om verksamheten värderas högre i år än förra året, då har vi 
förbättrat vår yttre effektivitet 
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Det kontrollerande chefskapet är inriktat mot den inre effek-
tiviteten, det svårare chefskapet är in riktat mot den yttre. 

Vi kan skilja mellan två slag av utveckling också. Den ena, 
och den vanligaste formen är pålagring, mer av samma slag. 
Den andra och mindre vanliga formen av utveckling är om-
orientering, att göra något annat, t ex för att omvärlden och 
marknaden har förändrats. 

I diskussionen om innovationer och entreprenörskap fram-
står omorienteringen, inte bara som finare än pålagringen, utan 
som den enda form av utveckling, som är värd namnet. Den 
uppfattningen är en följd av otillräcklig förmåga att differen-
tiera. 

Det är svårt att omorientera, att finna en ny idé, som kan 
exploateras, en ny nisch, en ny produkt. Men när man väl har 
hittat det nya målet att orientera emot, då vidtar pålagrings-
utvecklingen, det trägna arbetet för att förverkliga den poten-
tial, som finns i det nya målet. 

Omorientering är svår, men nödvändig när den föränderliga 
världen glider ifrån oss och den yttre effektiviteten minskar. 
Men den är till föga gagn om vi inte kan skarva i med pålag-
ringen och förverkliga omorienteringens nya möjligheter. 

Snabb och framgångsrik expansion kan ske, i kölvattnet på 
en lyckad omorientering. Oförmågan att differentiera leder 
antingen till, att den som svarat för omorienteringen anser att 
framgången är hens, eller till att den som svarat för pålag-
ringen anser att framgången beror på hens insatser. Förmågan 
att differentiera leder till att man inser att framgången är en 
följd av att man lyckats kombinera omorientering och pålag-
ring. Förmågan att differentiera är en förmåga till distans, till 
att lyfta sig från vardagsperspektivet för att få tillgång till 
helikopterperspektivet. När kortsiktiga och långsiktiga värden 
är i  konflikt  med  varandra  kan  vi  bara  nå  det  ena på 
bekostnad av det andra. Om vi har tillgång till  helikopterper-
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spektivet kan vi välja om vi vill offra det kortsiktiga för det 
långsiktiga, eller tvärt om. Saknar vi helikopterperspektivet kan 
vi bara få det kortsiktiga på bekostnad av det långsiktiga, efter-
som vi i allmänhet bara ser den kortsiktiga möjligheten. 

Tillgången till flera alternativ ökar sannolikheten för att vi 
ska nå våra mål, för att vi ska ha framgång. Förmågan att 
differentiera ger tillgång till fler handlingsalternativ och ökar 
därför sannolikheten för framgång. Konsten att differentiera är 
kanske inte synonym med konsten att tänka, men den fyller en 
viktig uppgift i tänkandet. Under de år jag ägnat åt chefsfrågor 
har jag träffat många chefer, både framgångsrika och mindre 
framgångsrika. Det som skiljer de framgångsrika från dem som 
är mindre framgångsrika är inte kunskaper i bokföring, kalky-
lering, budgetering, finansiering, planering etc, det är inte 
skillnader i kunskaper av det slag som man lär sig på manage-
mentkurser, som skiljer de framgångsrika från de andra. 
Skillnaden ligger i sättet eller förmågan att tänka. De fram-
gångsrika ser möjligheter, där de andra ser problem, de känner sig 
stimulerade av svårigheter när de andra blir stressade. 

Svårigheten att undervisa vuxna människor är inte att de är 
okunniga, utan att de kan så mycket, som inte är på det sättet. 
Kunskaper är naturligtvis bra – i allmänhet. Ibland, i samband 
med behov av omorientering, kan dock kunskaper vara handi-
kappande. Jag tror att det var Hjalmar Söderberg som sa, att 
vissa saker är så självklara att man måste vara expert för att inte 
begripa dem. Jag vet att det var Herman Kahn som myntade 
uttrycket educated incapacity. Kunskaper är strukturer, de är relativt 
enkla att göra synliga och kommunicera, därför fyller vi upp 
undervisningstiden med kunskapsöverföring. Att tänka är en 
process, den är svår att göra synlig och svår att kommunicera på 
ett tryggt och planerat sätt i en undervisningssituation. Därför 
undviker vi att blanda in den processen i undervisningen. 
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Jag tror att vi lägger för mycket vikt vid ensidig  kunskapsöver-
föring i vår undervisning av vuxna människor och för lite vikt 
vid att träna upp förmågan att tänka, att lyfta sig ur 
vardagsperspektivet för att få helikopterperspektivet och att 
differentiera. 

Learning is finding out what you already know. Vuxna 
människor har många erfarenheter och mycket kunskaper. Jag 
vet att man kan hjälpa människor att blir mer framgångsrika än 
de är, genom att visa dem mer ändamålsenliga sätt att tänka, hur 
de kan använda sina kunskaper på annat sätt än det närmast till 
hands liggande. 

I sin första version publicerades de tolv första kapitlen i den 
här lilla skriften i Ekonomen 1981. Det trettonde kapitlet 
Sysselsättningsbranschen kom till när boken Konsten att 
differentiera gavs ut, för att illustrera en verklig konsekvens av 
oförmågan att differentiera, nämligen risken för att vi tappar 
kontakten med våra egentliga mål. 

40 år har förflutit sedan de första delarna skrevs. Det hade 
varit roligare om jag nu kunde konstatera att bokens budskap 
är överspelade, men så är det dessvärre inte. De flesta av de 
förhoppningar om bättre ledarskap som ligger bakom denna 
tankebok är fortfarande just förhoppningar. Därför har jag 
2021 ansett det vara meningsfullt att bearbeta texten ännu en 
gång. 

Lars Wiberg 
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Sant och riktigt 
Om jag berättar något för dig, något som jag sett med mina egna 
ögon, då talar jag väl sanning? Men tänk om jag missuppfattat 
den händelse, som jag berättar om, då är ju min berättelse orik-
tig eftersom den inte överensstämmer med verkligheten. Trots 
detta talar jag väl sanning? Den här oriktiga sanningen be-
skriver en händelse som har inträffat. Det finns framåtriktade 
sanningar också. 

1927 hölls en företagarkonferens i Jönköping. En av talarna 
visste då att berätta att om lagförslaget X går igenom, så är den 
sista spiken i den svenska företagsamhetens kista islagen Lagen 
gick igenom, men talarens sanning var fel. 

Vi talar sanning när vi berättar vad vi sett och förstått, vi talar 
sanning, när vi delger andra vad vi vet och vad vi tror. Men vi 
kan ju ha förstått fel och våra erfarenheter som vi använder för 
framtidsprognoser kanske inte är giltiga i den nya situation som 
framtiden bjuder på.     

 The whole truth and nothing but the truth. Är det så att vi till 
vardags uppfattar sanning som något annat än det i själva verket 
är och att vi använder sanningar för ändamål, som den subjektiva 
sanningen inte räcker till för? Bedrar vi oss själva ibland för att 
vi inte kan differentiera mellan vad som subjektivt är sant och 
som objektivt är riktigt? 

Om konsten att differentiera 
Det finns andra sanningar än dem som vi själva sett, det finns 
myter som vi tror på och som därför är sanna för oss, även om 
de inte överensstämmer med verkligheten. En sådan myt mötte 
jag någongång under 1970-talet. 

Lagen om styrelserepresentation för de anställda togs av 
riksdagen i mitten av 70-talet. Åren dessförinnan arbetade jag 
med utbildning av företagsledare i mindre företag och lagen 
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diskuterades som vore den ett monument över företagsamhetens 
domedag. ”Alla visste” att lagen skulle innebära en katastrof  för 
alla företag och när man talade om katastrofen talade man 
sanning. Jag frågade många företagsledare på vilket sätt lagen 
skulle hota just deras företag. De svar som jag fick var alla 
variationer på detta tema: hos oss har vi så bra relationer med 
facket, vi snackar bra ihop och även om vi inledningsvis har 
olika åsikter så hittar vi alltid en vettig lösning. För oss är inte 
lagen något problem, men tänk på alla andra. . . ! Jag träffade inte 
någon företagsledare som ansåg att lagen skulle bli besvärande 
för hen, däremot visste alla att den skulle bli förödande för alla 
andra. 

Därefter har jag under åren träffat på en annan sådan myt- 
eller är det en sanning? Luften har gått ur Sverige, vi kan 
ingenting, vill ingenting och orkar ingenting längre. Tidningarna 
är fulla av domedagsprofetior och alla vet att det kommer att 
gå åt..… 

Jag träffade många chefer på många kurser, det är ju en del 
av mitt yrke, men hos dem möter jag inte domedagsstäm-
ningen. Jag möter kloka, kompetenta människor med stabil 
självkänsla, lyssnande och intresserade personer, som känner sig 
utmanade av den dystra samhällssituationen, chefer som ser 
Medbestämmandelagen som en, visserligen lite knölig, men 
dock, tillgång i jobbet. Man har en balanserad syn på den 
tekniska utvecklingen, det blir svårt men intressant att försöka 
hänga med och man är positiv till det företag man jobbar i. 

När jag berättade om detta för kursdeltagarna; när jag 
berättade om skillnaden mellan vad pressen säger är sant och 
vad de berättar om sig själva och om sin verklighet, då mötes jag 
av opposition: Det är kris och det går åt fanders, men vi är det 
undantag som bekräftar regeln. Konstigt att jag bara träffar 
undantag! 
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Någonting har vänt. Bara för några år sedan var stämningen 
annorlunda, mer pessimistisk och kvirrande, men i takt med att 
de officiella rapportena blir allt dystrare blir cheferna allt mer 
balanserat optimistiska. Hur är det egentligen? Vad är sanning? 
Vad är riktigt? 

Sanningen är ofullständig. Om vi är säkra på att det som den 
andre säger är sant så vet vi något om hens sanningsenlighet, hen 
är en ärlig och renhjärtad person. Vi vet dock fortfarande inte 
med säkerhet något om den verklighet hen uttalat sig om. 

Det är ofta viktigt att differentiera mellan vad som är 
sanning, den subjektiva uppfattningen om verkligheten och vad 
som är riktigt, vad som är den objektivt sett riktiga beskriv-
ningen av verkligheten. Ju bättre överensstämmelsen är mellan 
sanningen och riktigheten, desto bättre kontakt har vi med 
verkligheten och desto bättre förutsättningar har vi att undvika 
felbeslut p g a felaktigt underlag. 

Konsten att differentiera gäller inte bara sanningen och 
riktigheten, den är betydelsefull i många sammanhang: Är 
lydnad detsamma som disciplin? Hur hänger frihet och trygghet 
ihop? Finns det olika slags trygghet och olika slags frihet? Och 
aggressivitet är det alltid detsamma, är den något som ska 
undvikas eller är den acceptabel ibland? 

Vad har vi för nytta av konsten att differentiera? Om vi tittar 
på skillnaden mellan den subjektiva sanningen och vad som 
objektivt sett är riktigt, så kanske medvetenheten om denna 
skillnad kan påverka oss att vara lite mindre tvärsäkra, lite mindre 
snabba att fatta beslut på felaktiga grunder, lite duktigare att 
lyssna och väga samman olika människors sanningar. Det är 
nämligen ett bra sätt att komma den objektiva riktigheten 
närmare. Kanske kan förmågan att differentiera mellan sant 
och riktigt bidra till att världen blir en fort-men-fel-chef  
fattigare. Kanske? 
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Organisationers politik 
Chefer på mellannivå, som inte tillhör den högsta företags- eller 
verksledningen, men som ändå har en eller ett par nivåer che-
fer under sig i hierarkin  –  sådana chefer träffade jag ibland. 
Vad de ofta efterlyser, speciellt om jag möter flera från samma 
företag samtidigt, är en företagspolitik. Det man menar är, 
såvitt jag förstår, ett dokument som beskriver företagets mål 
och riktlinjer i övrigt för verksamheten. I skarven mellan 60- och 
70-talen var det populärt att publicera sådana dokument, något 
företag lät t o m allmänheten rekvirera ett ex av företagspoli-
tiken genom att sända in en kupong i en annons. Vad är 
egentligen en organisations politik? Är den ett tryckt dokument? 

Eller är politik något annat? 

Varje organisation har en politik 
Om vi kan enas om att politik anger en inriktning, mål och 
regler och normer för vad som är tillåtet och otillåtet, vad som är 
bra och dåligt, så kanske vi också kan komma överens om att det 
finns en politik i alla organisationer. Det finns olika uttryck för 
detta, vi väljer att kalla det för företagskultur eller normer. 

Normer finns och det är de, som är den egentliga politiken. 
Normerna är ofta stödjande för organisationens verksamhet, 
men ibland kan de vara hindrande. Det gäller i synnerhet när 
man ska införa något nytt, något som strider mot de gamla 
normerna. Den s k NIH-effekten är ett exempel på detta. NIH 
står för Not Invented Here och är ett uttryck för, t ex utveck-
lingsavdelningars benägenhet att förkasta alla idéer, som inte är 
deras egna. Xerografins uppfinnare lär ha erbjudit sin nya 
kopieringsteknik till åtskilliga kopieringsföretag innan han till 
slut fick den accepterad av Rank. NIH-effekten finns även på 
andra håll i organisationerna än på utvecklingsavdelningar. 
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Överallt kan det finnas normer, enligt vilka vissa nyheter 
förkastas, inte för att de är fel utan för att de inte stämmer med 
det invanda sättet att tänka. Jag har, t ex talat med högsta 
ledningen i några organisationer om mellanchefernas utsagda 
behov av en företagspolitik. Ofta slår man bort problemet, men 
ibland säger man sig inte ha hört talas om det. Enligt mellan-
chefernas normer, är det inte deras sak att tala om för högsta 
ledningen vad de själva anser sig behöva för att sköta sitt jobb – 
det ska väl ledningen begripa själva! Det ingår inte heller i 
högsta ledningens normer att fråga sina mellanchefer vad de 
behöver och följaktligen finns det normer hos båda parter som 
hindrar att problemet löses. Den befintliga politiken hindrar 
med andra ord att vissa väsentliga problem inte kommer att 
lösas. 

Ett annat exempel på hindrande normer kan vi finna när det 
gäller utveckling av människor. För att utveckling ska komma 
till stånd krävs, dels utmanande arbetsuppgifter, uppgifter som 
är svåra att klara av och därför medför risk för misslyckande, 
dels återkoppling, löpande besked om hur man klarar av sitt 
arbete. Två normer som vanligen lägger hinder i vägen för 
utvecklingen är: dels att man har inte rätt att göra fel, som lägger 
hinder i vägen för riskbenägenheten, dels de goda personliga 
relationernas princip, som blockerar all negativ återkoppling. Den 
senare normen innebär att vi alltid ska vara vänliga och 
behagliga mot våra medarbetare. Kritik är alltid förenad med 
någon känsla av obehag, därför kan kritiken inte förenas med 
den rollspelande vänligheten. 

Organisatorisk schizofreni 
Normerna, företagskulturen är organisationens verkliga politik. 
Om vi vill ändra politiken måste också normerna ändras, det 
finns annars risk för, att vi genom ett dokument, som vi kallar 
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Vår företagspolitik skapar organisatorisk schizofreni. Det innebär 
att vi uttalar en vilja i dokumentet, en vilja som inte kan för-
verkligas, p g a att vissa befintliga normer lägger hinder i vägen. 
Den konflikt, som vi på detta sätt bygger in i organisationen är 
ofta mycket energikrävande. Här följer ett par exempel:  

Enligt min erfarenhet är det få hotell, inklusive s k konferens-
hotell som är duktiga att ta hand om konferenser. På Sheraton i 
Paris fanns för 50 år sedan en skylt med texten: We can handle 
any and all your problems. Den förändrade min gamla nollställda 
förväntan. I stället för att utgå från att ingenting är möjligt, vilket 
jag normalt gör, så utgick jag från att de tre problem jag hade 
under en tredagarskonferens skulle kunna ordnas galant. Det 
gällde isvatten, en sedan tre månader beställd videoutrustning 
och blädderblock. Hotellet gick bet på samtliga tre punkter. 
Utan den skrytsamma skylten hade Sheraton i Paris bara varit 
ett normalinkompetent konferenshotell. Med skylten är det ett 
kundfientligt och lögnaktigt företag, som jag varnar alla jag 
möter för att besöka. Hotellet lider av organisatorisk schizo-
freni, en flagrant brist på överensstämmelse mellan ord och 
handling, mellan uttalad och verklig politik. 

Televerket var ett annat exempel. Man uppmanade allmän-
heten att hålla kontakt med varandra, men utsatte sina kunder 
för rena övergrepp p g a dålig intern kommunikation. I sam-
band med en skilsmässa beställde en av mina bekanta flyttning 
av en ärvd telefon. Det visade sig att han inte behövde flytta 
telefonen, så flyttningen avbeställdes skriftligt innan den hade 
verkställts. Han blev krävd på flyttningskostnaden, ringde upp 
och klagade och Verket bad om ursäkt för fadäsen. Något senare 
stängde Verket av telefonen för hans f  d hustru. Motivet var att 
min gode vän fortfarande stod som abonnent till hennes telefon 
och ansågs häfta i skuld för en flyttning av en telefon inom ett 
annat distrikt. Det tog två veckor med många samtal innan 
telefonen kopplades in igen. Verkets politik hindrade  medarbe-
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tarna från att ta kontakt med varandra när det gäller kunders 
problem. Det hindrar inte att man uppmanar kunderna att 
sinsemellan hålla kontakt, vilket vi gärna gör om Verket inte 
stänger av våra telefoner. Engångsföreteelse? Jag har tre 
exempel till från samma Verk. (Detta skrevs i början på 1980-talet. 
2021 finns inte något televerk och allt färre privatpersoner har fast telefoni) 

En bra företagspolitik 
En företagspolitik är bra om de normer som finns i organisa-
tionen är stödjande för sådana handlingar, som bidrar till 
organisationens effektivitet och fortbestånd. Normer som tillåter 
eller t o m stödjer utveckling, resultatinriktat arbete, och öppen 
kommunikation kring viktiga problem är tillsammantagna en 
bra politik, de är integrerande, ömsesidigt stödjande inom 
ramen för gemensamma överordnade värderingar. Schizofreni 
är klyvning, disintegration, brist på kontakt och brist på helhet. 
Schizofreni är ineffektivt. 

Att skapa en bra företagspolitik är inte detsamma, som att 
författa ett dokument med honnörsord om mänsklig utveckling, 
marknadsorientering och att man kan ”handle any and all your 
problems”. En bra företagspolitik är en vital kultur, vital för att 
den tillåter och stimulerar meningsfulla arbetsinsatser och 
spännande utveckling. Den kulturen skapar vi genom hand-
lingar, inte genom att skriva papper. 

När jag arbetade med arbetsplatsutformning på 60-talet sa 
en grånad kollega till mig att om folk klagar på att det drar, så 
försök inte täta fönstren, det är något annat som är fel, chefen, 
arbetskamraterna eller klimatet i företaget. Jag tror att önske-
målet om en företagspolitk egentligen är uttryck för något annat, 
t ex behov av att få kontakt med högsta ledningen. Mellan-
cheferna har kommit på mellanhand i kölvattnet på MBL. Facket 
och därmed chefernas medarbetare är ofta bättre informerade än 
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de själva, men normerna tillåter inte att man klagar på detta. 
Därför behöver man en företagspolitik. 

Det är viktigt att kunna differentiera mellan företagspolitik och 
verklig företagspolitik, mellan symtom på problem och problem. 
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Kritik av olika slag 
Det som förr kallades nervösa besvär och som nu mera kallas 
psykiska eller psykosomatiska symtom, är ett vanligt och viktigt 
problem för många människor i arbetslivet. En orsak till dessa 
problem är att människor känner sig osäkra. Vad förväntar sig 
chefer och medarbetare av oss? Klarar vi av att leva upp till 
förväntningarna? Vad vill vi egentligen själva med vårt arbete? 
För att komma till rätta med åtminstone några av dessa 
oklarheter är kritik eller återkoppling ett bra hjälpmedel. Den 
hjälper oss till medvetenhet om vad vi är bra på och i vilka 
avseenden andra tycker att vi kunde prestera bättre. Återkopp-
lingen hjälper oss att utvecklas, den bidrar till att stärka själv-
förtroendet och ökar självinsikten. Därför är det bra att lära sig 
att hantera återkoppling, både att ge och att ta emot den. 

Som ett första steg i utvecklingen av förmågan att hantera den 
kan vi lära oss att differentiera mellan olika slags återkoppling. 
Differentieringen kan med fördel ske utifrån vilka motiv vi har 
för att ge återföringen. Jag skiljer mellan värdemotiv, egomotiv 
och skenmotiv. 

Värde-motiv 
Värde-motiven förekommer förhoppningsvis i föräldrars 
återkoppling vis-a-vis sina barn. Respekt för medmänniskor, 
solidaritet med kamrater, generositet, sanning och rättvisa, är 
värden, som vissa föräldrar med återkopplingens hjälp försöker 
inpränta i sina telningar. 

Thomas Watson Jr, legendarisk chef  för IBM, berättar i sin 
bok A Business and it's Beliefs, att nästan alla väsentliga problem 
under IBMs historia varit för knippade med brott mot den 
speciella etik som är IBMs. Företagsledningen har ansett det 
vara viktigt att inpränta sina beliefs i organisationen nämligen 
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Respekt för individen, Bästa möjliga kundservice och Bästa möjliga 
produktkvalitet. När någon bryter mot dessa centrala värderingar 
leder det till problem. Därför är det viktigt att ingripa ome-
delbart med kritisk återkoppling. Värdemotiven utgör en etisk 
grund för kritik av andra människor. 

Ego-motiv 
Var och en måste få försvara sin rätt att göra ett bra arbete. För 
att en chef  ska kunna göra ett bra arbete krävs att hans kolleger, 
medarbetare och chefer gör ett anständigt jobb. 

Vi vill göra ett bra resultat och vi vet hur vi ska nå det. Vi 
har rätt att förverkliga våra ambitioner, därför har vi rätt att 
kritisera dem som genom oförmåga, ovilja eller lättja hotar 
våra arbetsresultat. Detta är kritikens ego-motiv. 

För att vi ska kunna kritisera enligt egomotivet krävs att vi är 
medvetna om vilka mål vi har. För den som saknar mål är 
allting antingen lika viktigt eller lika oväsentligt. Medvetenheten 
om målen bidrar till att händelser betyder något bra eller något 
dåligt. Den som bidrar till en negativ händelse ska ha brom-
sande, korrigerande återkoppling och den som bidrar till en 
positiv händelse ska ha förstärkande, stödjande kritik. Om man 
som chef  inte är medveten om vilka mål man har, saknar man 
underlag för att kritisera. Avsaknad av mål innebär också 
avsaknad av underlag för att ställa krav på medarbetare. Det 
bidrar till den osäkerhet, som jag inledningsvis angav som en 
orsak till de nervösa besvären. 

Självförtroendet är vid sidan av målmedvetenheten en viktig 
grund för förmågan att ge kritik. Vi måste ha tillräckligt själv-
förtroende för att acceptera vår rätt att kritisera andra. 

En medarbetare som inte är tillfreds med sin arbetssituation 
ska ha tillräckligt självförtroende för att vara tydlig med sina 
klagomål till chefen. Annars kanske hen stoppar in kritiken 
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bland många andra ärenden tio över fem, när chefen är trött 
och vill gå hem. När chefen inte reagerar på den otydliga 
kritiken känner sig medarbetaren överkörd och missförstådd. 
Varje människa har rätt att tycka att hen har ett viktigt upp-
drag. I kraft av detta uppdrag har man också rätt att skydda 
sina möjligheter att sköta jobbet på ett bra sätt. Bristen på mål-
medvetenhet och bristen på självförtroende är två viktiga skäl 
till att kritik enligt ego-motiven är så sparsamt förekommande. 

Sken-motiv 
Föräldrar, som är irriterade över något, låter den irritationen gå 
ut över ungarna i form av kritik. Det är skenmotiv. Paralleller 
finns även mellan vuxna människor i arbetslivet; negativa 
känslor, som avund och besvikelse, proji-ceras som kritik. 

Katarsis är den lättnad vi erfar, när vi får ge utlopp för en 
känsla. Att skälla ut någon när man är arg ger katarsis. Det 
behöver vi alla nu och då. Det är dock fel att kanalisera sina 
olustkänslor i form av kritik av andra människor, att m a o 
använda kritiken som katarsis för sig själv. 

Av de olika motiven för kritik är skenmotiven kanske vanli-
gast. Det kan var orsak till att konstruktiv kritik är dåligt 
utvecklad. När vi blivit orättvist kritiserade av en aggressiv 
människa ett par gånger, ligger det nära till hands att inta en 
negativ hållning till all kritik. Det är destruktivt både för 
medarbetare och för effektiviteten i organisationerna. 

Bra kritik 
Bra kritik grundas på värdemotiv eller egomotiv. Den är sakligt 
hållen, inriktad på skillnaden mellan vad som är och vad som 
bör vara. Det lyfter fram det, som är otillräckligt eller fel om 
den är negativ, och det som är rätt och bra, om den är positiv. 
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Bra kritik behöver inte ha aggressiviteten, som drivgas för att 
komma fram. Visst kan man vara saklig och aggressiv, men i 
allmänhet tror jag att ilskan blockerar både avsändarens sakliga 
omdöme och mottagarens förmåga att ta emot det egentliga 
budskapet. Frånvaro av aggressivitet får dock inte bli detsamma 
som frånvaro av engagemang. Historien om chefen som var så 
vänligt vag när han skulle avskeda en försumlig arbetare att 
denne uppfattade uppsägningen som beröm, har väl alla hört? 
Bra kritik är förändringsorienterad. Var konstruktiv i din nega-
tiva kritik ! Det kanske inte räcker att tala om att någon gjort fel, 
vi måste också tala om vad som är rätt. Som kontrast mot 
förändringsorienteringen, kan man ställa kritiken som straff: Han 
har gjort en tavla och det ska han få för! Peter Sellers kommis-
sarie i Rosa Pantern gör aldrig om ett misstag, han gör ständigt 
nya. Människor som bestraffas känner sig kvitt, man har betalat 
sitt misstag genom bestraffningen. Därför kan man göra om 
samma misstag igen, i stället för att – som Peter Sellers – göra 
nya. 
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Jag och du 
Du får inte ta mer efterrätt, säger Stinas mamma. Mamma är 
dum, säger Stina. Att Stina blir besviken när hon inte får mer 
marängsuisse, kan man förstå och man kan också förstå att hon 
projicerar sin besvikelse på sin mamma. Det gör ju vi vuxna 
också. Vår glädje över vänliga människor projicerar vi på dem och 
kallar dem snälla, vår ilska över människor som illfänas med oss 
projicerar vi på dem och kallar dem elaka. Vi ger uttryck för 
våra känslor och det är väl ganska naturligt att vi uttrycker dem 
mot de människor som vi anser vara orsak till känslorna. Vi 
kanske t o m ser våra egna reaktioner, som egenskaper hos den 
andre utan att vara medvetna om att det i själva verket är 
känslor hos oss själva. 

Det är naturligt att projicera, men ofta är det inte bra. Det är 
inte bra om gränserna mellan mig själv och andra blir oklara, om 
Jag ser mina egna känslor som egenskaper hos andra människor. 
Att misslyckas med att differentiera mellan Jag och Du inverkar 
på Jags möjligheter att ta ansvar för sig själv. 

Ansvar och makt 
Makt är förmåga att påverka. För att ta ansvar måste vi kunna 
påverka. När Jag projicerar lägger Jag ansvaret för mina egna 
känslor på den andre. Jag gör mig ansvarslös och maktlös, Jag 
gör det inte medvetet, men genom den psykologiska manöver 
som kallas projektion. 

Mina förväntningar och Dina handlingar 
Grunden till projektionen är ofta en besvikelse. Den kanske 
uppkommer så här: Jag Per har förväntningar på vad Du Pål ska 
göra, om Pål inte motsvarar Pers förväntningar blir Per besvi-
ken. Besvikelsen är alltså en följd av samspelet mellan något 
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som Per gör (ställer upp förväntningar) och något som Pål gör. 
Besvikelsen är en följd av att Påls handling inte motsvarar Pers 
förväntningar. Det kan man naturligtvis göra något åt: Antingen 
kan Per ändra sina förväntningar eller också kan Pål handla 
annorlunda. 

Jag har inte har särskilt höga förväntningar på konferens-
hotell. I många år band jag upp energi i irritaion över torra 
spritpennor, tomma blädderblock, dålig service etc. Detta är 
fullständigt meningslöst. Numera utgår jag ifrån att konferens-
hotellen inte ska fungera, jag förväntar mig inte någon som 
helst service och blir därför inte heller besviken. Någon enstaka 
gång råkar jag dock ut för en positiv överraskning. 

200 % ansvar 
Per kan ändra sina förväntningar, Pål kan ändra sitt sätt att 
handla, båda har förmåga att påverka, båda har makt, båda 
kan ta ansvar. I relationer mellan människor finns 200% ansvar, 
båda parter har hela ansvaret. Om Per och Pål inser att de har 
möjligheten att ta ansvar förstås! 

Att disponera sin energi 
När Per blir besviken, binder han upp energi i irritation. Ge-
nom att projicera sin besvikelse på Pål kan han hålla energin 
bunden ganska länge. Om Per prutar på sina förväntningar kan 
han undvika besvikelsen. Men förväntningar är ju uttryck för 
engagemang, för en positiv hållning till den andre. Lågt ställda 
förväntningar kan ju i sämsta fall vara uttryck för förakt. För-
väntningarna, engagemanget är ett uttryck för ansvar, men hur 
mycket energi har vi att engagera i ansvarskänslor? Att vi är 
engagerade i våra barn, medarbetare och vänner eller kunder 
är väl bra. Men ska jag ta energi från kunderna, kursdelta- 
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garna och engagera den i konferenshotellens dåliga service? Jag 
tycker inte det. Det är ett mer kvalificerat ansvarstagande att 
bestämma vad vi ska engagera vår energi i och se till att vi gör 
något åt det. 

Nu och då läser man i pressen att mellancheferna känner sig 
förbigångna av sina företagsledningar. Den besvikelsen borde 
kunna hanteras genom att ställa krav på att ledningen ändrar 
sitt sätt att handla. Ur verksamhetens synvinkel är det mer 
effektivt än att ändra mellanchefernas förväntningar. Det sena-
re kan bidra till att utveckla BOHICA-syndromet. Ofta för-
medlar inte Per vad han förväntar sig av Pål, han anser att Pål 
faktiskt bör förstå själv. Om Pål inte förstår, förmenar Per 
honom möjligheten att ändra sig om Per förmedlar sina för-
väntningar. Det kan ju hända att Pål inte är medveten om att 
hans sätt att handla blir orsak till en besvikelse. Det finns alltså 
flera sätt att hantera besvikelsen: 
• Per kan tala om för Pål vad han förväntar sig och låta Pål 

förstå att Per känner engagemang och ansvar. 
• Per kan sänka sina förväntningar eftersom han inte är till-

räckligt engagerad i Pål för att binda upp sin energi i att 
påverka honom. 

Slutligen, och det är det sämsta alternativet, kan Per avstå från att 
förmedla sina förväntningar till Pål. Då tar Per ifrån Pål 
möjligheten att leva upp till dem. När Pål bryter mot Pers för-
väntningar projicerar Per sin besvikelse på Pål, men han för-
medlar inte sin kritik till Pål utan väntar tills han finner någon 
annan som också blivit besviken på Pål. Då delar Per och den 
nyvordne vännen sitt missnöje med Pål och gottar sig åt att vara 
delar av ett överlägset brödraskap: Vi som vet hur Pål borde 
vara för att vi inte skulle vara besvikna, men som förmenar Pål 
möjligheten att ändra sig. Detta bekommer oss föga, vi vet att vi 
har rätt, vi projicerar båda vår besvikelse på Pål och vi får 
medhåll från varandra. Hurra vad vi är förträffliga! 
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Självständighet och avståndstagande 
Nu och då möter jag kursdeltagare, som gör jämförelser mellan 
sig själva som tonåringar och sina nu tonåriga barn: Säga vad 
man vill om ungdomen nu för tiden, men nog är de mycket mer 
självständiga numera än vad vi var på vår tid? Är det så? Stäm-
mer det verkligen? Är det kanske så, att många ungdomar nu för 
tiden valt ett annat sätt att vara osjälvständiga på, än det sätt 
deras föräldrar valde för sin osjälvständighet? Vad är då 
självständighet? Kanske kan det illustreras med följande 
exempel: 

Personen A säger b. Till detta kan Per förhålla sig på fyra 
olika sätt: 

• Per tycker om A, och han tycker A har rätt +, + 
• Per tycker om A, men nu har A fel	+, - 
• Per tycker illa om A, men nu har A rätt -, + 
• Per tycker illa om A, och A har fel	-, - 

Ett uttryck för självständighet är att Per klarar av att välja mellan 
samtliga fyra alternativ. Osjälvständighet yttrar sig, bl a i att Per 
bara har tillgång till alternativen 1 och 4 (+, + och–,–). Hur var 
det då med tonåringarnas självständighet? Jag tror att vi, på 
den gamla goda tiden, var osjälvständiga enligt alternativ 1: det 
föräldrarna sa anpassade vi oss till. Idag är många tonåringar 
osjälvständiga enligt alternativ 4: oavsett vad föräldrarna tycker 
så är det fel. 

Självständighet är något som vi lär oss, inte något som vi föds 
med. Vi lär oss självständighet i konfrontation med andra män-
niskor, t ex våra föräldrar eller våra chefer. Det innebär att 
föräldrar och chefer kan bidra till att telningar och medarbetare 
utvecklar sin självständighet förutsatt: att de tycker att själv-
ständighet är viktigt och att de känner igen den, att de själva kan 
differentiera mellan självständighet och avståndstagande. 
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Under min egen uppväxttid fanns i mina föräldrars bekant-
skapskrets en person som konsekvent stängde av radion när Tage 
Erlander talade: Man vet väl på förhand vad sossarna har att 
säga. Jag frågade någon gång hur man kunde veta vad Erlander 
hade att säga när man aldrig lyssnat på honom och fick till svar att 
jag var för ung att förstå det.(Dessvärre är jag fortfarande för ung för 
att begripa just detta) 

Detta beteendemönster är ganska vanligt hos vuxna män-
niskor som stelnat i föreställningen att självständighet och av-
ståndstagande är samma sak. Det är lätt att inse att avstånds-
tagande i många fall är förödande ineffektivt. Genom att ta 
avstånd från verkligheten frånhänder vi oss själva möjligheten att 
förstå den, och om vi inte kan förstå den kan vi inte hantera den 
utan måste låta oss hanteras av den. Den osjälvständiga män-
niskan har att välja mellan att anpassa sig till verkligheten eller 
att stöta den ifrån sig, hen lever antingen i eller utanför 
verkligheten och är därmed ett offer för den. Den självständiga 
människan kan leva med verkligheten och välja mellan att sam-
verka med den eller motverka den, mellan att påverka verk-
ligheten eller låta sig påverkas av den. Hon bestämmer också 
själv distansen till företeelser och människor; man vill vara intim 
med några få, ha nära kontakt med några fler, ha kontakt med 
ganska många och slippa kontakt med somliga. Den själv-
ständiga människan kan själv bestämma hurudan tillvaron ska 
vara för henne. 

Självständigheten är i sig själv baserad på en förmåga att 
differentiera mellan känsloreaktioner och sakliga ställnings-
taganden. Den självständiga människan är medveten om sin 
sympati för Pål men kan hålla den känslan för Pål borta från sin 
bedömning av Påls medelmåttiga arbetsinsats. Hen klarar också 
av att hålla sin antipati för Harry skild från bedömningen av att 
Harry i vissa fall gör ett mycket bra jobb, men att det finns 
sakliga skäl för att tycka att hans insatser är undermåliga i andra 
fall. 
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Självständigheten är viktig och den kan läras, om vi får hjälp 
att lära den. Men det är inte lätt, och tro inte att den osjälv-
ständiga människan tackar för dina insatser omedelbart. 

Att utveckla självständighet, att välja åsikter och handlingar 
medvetet och stå till svars för sina val, är svårt, men ganska okom-
plicerat. Det handlar om att kräva av människor, inklusive av 
sig själv att inte bara ska reagera emotionellt utan också sakligt 
motivera sitt ställningstagande. Det är så lätt att man låter sin 
besvikelse uttryckas i projektion, att det är den illvilliga omgiv-
ningen som hindrar att man får det som man vill. Projektionen 
hindrar oss att förstå vad det egentligen är som händer och att 
göra något åt problemet. Den som då hjälper oss att komma till 
insikt om varför, uppfattas ju lätt som motståndarens advokat. 
Min brillianta idé som jag är så stolt över, kanske inte passar in i 
sammanhanget just nu. Om vi kan förstå det, så hanterar vi 
idéförsäljningen annorlunda. Men hur ska Per veta att den 
kloka människa som försöker hjälpa honom att komma till 
insikt, inte motarbetar honom? 

Utvecklingen mot självständighet når aldrig ett slutmål, 
ingen kan bli självständig i absolut mening. Vi kan dock utveck-
las mot allt högre grad av självständighet och hastigheten acce-
lererar om vi har förmånen att få leva i ett progressivt klimat, där 
vi har rätt att ha känslor och även visa dem, men där det krävs att 
vi inte tillåter känslorna att fatta beslut. Föräldrar, chefer, kollegor 
och i mindre utsträckning medarbetare och hustrur/äkta män 
kan vara behjälpliga i utvecklingsprocessen. Att jag tror mindre 
på medarbetare och äktenskapspartners beror på det nära bero-
endeförhållandet, ofta permanentat i rollspel, som uppkommer 
i dessa relationer. 

Chris Argyris, som ägnat mycket uppmärksamhet åt den här 
utvecklingsproblematiken, säger att vår tendens att handla 
destruktivt för oss själva, ofta är uppenbart för människor i vår 
omgivning, med ett undantag our loved ones. We marry people 
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who help us to remain the way we are. (Det sista stycket har 
varit med i texten från början. På senare år har jag fått tillgång 
till erfarenheter, som gett mig anledning att ifrågasätta Chris 
Argyris uttalande.) 
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Kort och lång sikt 
Räntesatsen speglar vår värdering av framtiden. Ju högre ränta 
desto lägre värde tillerkänner vi framtiden, desto sämre är vår 
framtidstro. I tider med inflation blir framtidens värde lägre; till 
det normala avkastningskravet adderas inflationsprocenten. Ju 
högre krav på avkastning desto mindre tilltro till framtiden. 

Vi kan skilja mellan två slags investeringar. De långsiktiga, 
offensiva, som syftar till att skapa något nytt, och de mer kort-
siktiga, defensiva, som syftar till att förbättra det som redan finns. 
Det kanske inte är två olika slag, det kanske är fråga om en skala 
med defensiva investeringar i den ena ändan och offensiva i den 
andra? Ju högre räntan är och ju lägre vår tilltro till framtiden är, 
desto lägre är sannolikheten för att vi ska välja offensiva 
investeringar. 

I ett TV-program i början av 1980-talet sa dåvarande SCA-
chefen Bo Rydin att hans företag hade ett av de mest ambitiösa 
investeringsprogrammen i svensk industri. Han sade också att 
nästan allt var av defensiv karaktär, det rörde sig om rationa-
liseringsinvesteringar för att pressa kostnaderna. Detsamma 
tycks gälla mycket av vad vi gör här i Sverige: totalt sett gör vi för 
lite och det lilla vi gör är av defensiv, kortsiktig karaktär. Men vi 
är inte ensamma om att hantera vår framtid så. 

Myron Tribus vid Center for Advanced Engineering Study vid MIT 
höll ett föredrag vid en konferens i Washington D.C. för många 
år sedan. Bl a drog han upp ett, som han sade, klassiskt exem-
pel: Med de krav på Return on Investment (ROI) som industrin 
haft under hela efterkrigstiden har det inte varit lönsamt för 
stålindustrin att göra investeringar på 25 års sikt. Den japanska 
industrin med sina mycket låga krav på avkastning fann det 
däremot lönsamt att satsa. Resultatet av denna skillnad i 
avkastningskrav känner vi av idag (det var 1980), när vår 
konventionella industri ska konkurrera med japanernas moder-
na produktionsresurser. 

28



Där alla tänker lika tänks det inte särskilt mycket. Om alla 
handlar kortsiktigt konserveras situationen i stort och konse-
kvenserna av vars och ens kortsiktighet blir inte särskilt förö-
dande för hen själv. Men om någon satsar offensivt när alla andra 
satsar defensivt, då förändras den yttre situationen till fördel för 
den som satsar långsiktigt. 

Alfred Adler, en av psykologins fäder, sade: Att vara bort-
skämd är en strävan efter omedelbar behovstillfredsställelse. Att 
vara bortskämd är också ett uttryck för bristande mognad. 
Framtidstro och offensiva satsningar är alltså ett mått på besluts-
fattarens mänskliga mognad, ju högre krav på avkastning desto 
mer infantila är vi. Japanerna var mindre infantila än vi. 

I Jean Phillips-Martinssons lilla viktiga bok Swedes as others see 
them, som alla svenskar med intresse för vår exportframtid bör 
läsa, finns ett exempel som står i bjärt kontrast till det hon berättar 
om svenska företag. Det handlar om en japan. 

Han sändes ut till ett land i Sydamerika för att under ett år lära 
sig språket och kulturen, bygga upp ett socialt kontaktnät o s v. 
Efter denna långa smekmånad fick han lov att börja bygga upp 
en verksamhet i landet. Det gick naturligtvis bra. Ett klagomål på 
svenskar som Jean Phillips vidarebefordrar till sina läsare är att vi 
har så bråttom hem på fredagen för att få tillbringa helgen med 
familjen, att våra utländska affärskontakter inte får tid att lära 
känna oss. Om värdet av de fördelar vi vinner genom vårt 
kortsiktiga sätt att handla är lägre än de fördelar vi skulle vunnit 
om vi handlat mer offensivt, så saboterar vi oss själva. Genom 
vårt eget sätt att prioritera minskar vi våra möjligheter att få del 
av de mer värdefulla fördelarna. Resonemanget har även en 
etisk sida. Om de fördelar ett företag vinner på kort sikt förverk-
ligas på bekostnad av möjligheten att överleva på lång sikt, då 
handlar ledningen oansvarigt eller omoraliskt. 

Greshams lag, att kortsiktiga ärenden tenderar att lägga beslag 
på hela vår tid på bekostnad av de långsiktiga ärendena, är 
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ytterligare en variant på temat. (Gresham var skattmästare hos 
Henrik VIII. Han märkte att om mynt med samma nominella 
värde men med olika silverhalt var i omlopp samtidigt, så 
försvann de mynt ur cirkulationen, som hade den högsta silver-
halten.) 

Kortsiktighet, ovilja att ta ansvar för långsiktiga, offensiva 
satsningar, vare sig det gäller pengar för utveckling eller 
investering i självdisciplin för långsiktig problemlösning eller 
sundare kostvanor; den kortsiktigheten visar sig även i utbild-
ningssituationer. Den jobbiga, omständliga processen att tänka 
själv, att slita med att precisera problem och definiera mål för att 
därefter själv finna lösningen, den processen kommer ofta till 
korta till förmån för metoder och tekniker. Det omedelbart 
användbara är bra! Checklistor för att snabbt ta sig igenom 
utvecklingssamtal med medarbetare, färdigskrivna policies för 
personalutveckling, analysblanketter för att få reda på hurudan 
man är etc, etc, sådana hjälpmedel är populära i sig själva, 
fristående från det svåra kravet att tänka själv och pröva sig fram 
till vilken metod man egentligen har behov av. Gladpiller, 
undermedel, hjälpmedel som lovar att man kan spara flera 
hundra timmar per år, halvfabrikat och instantprodukter är alla 
i likhet med diamantinvesteringar och lotterier ett inflations-
fenomen. Om vi kunde avstå från felriktade genvägar, skulle vi 
kanske kunna ta tag i de mer långsiktigt lönsamma problemen. 
Det tar emot i början men jag har hört att man efterhand finner 
att det långsiktiga tänkandet faktiskt kan vara vanebildande. 
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Var och varthän? 
Vi hade besökt ett företag på eftermiddagen och var på väg till 
Stadshotellet för att möta industrifolk. Vi åkte i Nils stora 
Mercedes som var utrustad med kompass. Han gillade att köra 
bil i Europa och påstod att han alltid hittade rätt med hjälp av 
kompassen. I ett vägskäl markerade Nils att han tänkte svänga till 
höger, så jag protesterade: Stadshotellet ligger åt andra hållet!. 
Nej du sade Nils, jag kör inte fel, kompassen hjälper mig alltid att 
hitta rätt. Nils, sade jag, mina morföräldrar bodde här, när jag 
var barn, Eskilstuna är de stenar där barn jag lekt, den här 
gången har du fel. Eskilstuna?? sa Nils, Är vi inte i Västerås? Om 
man vet vad man vill och får det som man vill ha det, då har 
man framgång, framgång är att nå sina mål. För att ha fram-
gång krävs att vi är medvetna om vilka mål vi har, att vi är 
medvetna om Varthän. Men det räcker inte med bara 
målmedvetenhet. Vi måste också veta Var vi är i förhållande till 
målet. Är vi i Eskilstuna eller i Västerås? 

Motsatsen till framgång, kan man kalla ”att vara offer för 
omständigheterna”. 

Det finns två orsaker till att vi blir offer för omständigheterna; 
antingen har vi förlorat kontakten med Varthän, och går vilse i vår 
stressade arbetssituations alla krav på omedelbara åtgärder, eller 
har vi tappat kontakten med Var vi är och då saknar målen 
förankring i verkligheten 

Att vara offer för omständigheterna innebär att vi bär 
orsaken till våra bristande framgångar inom oss själva. 

En orsak till att vi blir offer för omständigheterna är att vi 
använder våra känslor, detta utmärkta signalsystem, på fel sätt. 
Vi överlåter inte bara signaltjänsten till känslorna, vi låter även 
signalsystemet fatta våra beslut. Så här t ex: Alla människor är 
mer eller mindre rädda för att misslyckas. Om vi låter denna 
rädsla styra våra handlingar går vi inte in i riskabla situationer 
och undviker därmed misslyckandet. Det känns tryggt och bra. 

31



Men misslyckandet är ju framgångens komplement, inte dess 
motsats, precis som kärlek och hat är varandras komplement 
inte varandras motsatser. Deras motsats är ju likgiltigheten. Med 
detta vill jag säga att om vi ständigt strävar efter att undvika 
misslyckanden avstår vi samtidigt från möjligheterna till fram-
gång. Vi låter rädslan för att misslyckas sköta besluten, t ex när vi 
inte preciserar våra mål. Om målen är luddiga kan vi ju inte 
värdera om vi nått dem eller ej. Vi kan inte få framgång, men vi 
slipper ju också att misslyckas. 

Rädslan för att misslyckas är en signal. Om vi låter den 
signalen bestämma, avstår vi från att göra målen tydliga. Då 
slipper vi misslyckandet men avstår samtidigt från framgången; 
vi avstår från medvetenheten om Varthän. 

Olusten inför osäkerheten är en signal, som på motsvarande 
sätt hindrar kontakten med Var vi är. 

För att undvika misslyckanden planerar vi ofta i detalj. När 
vi börjar arbeta för att sätta planen i verket finner vi att den 
bökiga verkligheten inte uppför sig så som planen förutsätter att 
den ska uppföra sig. Tryggheten, det förutsägbara finns i planen, 
inte i verkligheten utanför planen. Och när kartan och terräng-
en inte stämmer känns det faktiskt bättre att hålla sig till kartan! 

Planeringsmetoder och kontrollsystem måste vi ha. Men om 
vi inte har målet klart för oss när vi börjar resan, hjälper det inte 
med aldrig så sofistikerade planeringsmetoder. Och om verk-
ligheten inte låter sig fångas i ett planeringssystems struk-
turer hjälper det i allmänhet inte om vi försöker göra kontroll-
nätets maskor tätare. Olusten inför osäkerheten driver oss också 
att söka tryggheten i problemlösningar som fungerat bra för 
andra. Vi kopierar det andra har gjort, i stället för att välja den 
mer omständliga strategin att klargöra varthän vi strävar, var vi 
står, och själva utarbeta en metod att för flytta oss mellan var 
och varthän. 
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En grov skiss över tillståndet i nationen utifrån min 
utsiktspunkt ser ut så här: Ju högre upp i stora organisationers 
hierarki man kommer, desto större är risken att olusten inför 
osäkerheten medverkar till att man tappar kontakten med 
situationen. Problemet är att man tror sig vara i Västerås ! 

Ju längre ner i organisationen desto svagare blir målmedve-
tenheten, beroende på att rädslan att misslyckas väger allt tyngre, 
vilket i sin tur har flera olika men ömsesidigt förstärkande or-
saker. Problemet är att vi saknar kompassen i bilen! 

Lösningen på problemet? Nils och jag resonerade med 
varandra. Han visste Varthän och jag visste Var vi befann oss, 
så vi kom fram i tid. Jag vill minnas att man serverade Crèpes 
Success till desserten. 
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Solidaritet & anarki 
”Sedan urminnes tider har det här företaget varit centralstyrt”, 
sa VD. ”Min företrädare var en gammaldags patriark, som även 
nu, efter sin pensionering, har synpunkter på detaljer i verk-
samheten. Det vill jag ända på. Jag vill decentralisera och lägga 
ut ansvaret i organisationen, så långt bort från mig själv som 
möjligt”. 

”Vilka effekter är det du vill nå med decentraliseringen”, 
frågade jag, ”vad är det du vill att människor ska göra annor-
lunda framdeles, jämfört med hur de agerade i sin centralstyrda 
historia”? 

Frågan var inte helt lätt att svara på, men efter en stund kom 
vi fram till, att det var ökad självständighet hos personalen, som 
VD syftade till med sin decentralisering. Människor ska själva 
fatta beslut, som tidigare fattats högre upp i hierarkin, de ska ta 
fler initiativ och ett större ansvar för den del av verksamheten de 
kan överblicka. Vi fortsatte resonemanget om självständighet. 
Finns det olika former av självständighet? Och är i så fall den 
ena sorten lika god som den andra? Solidaritet är, t ex ett 
slags självständighet, som brukar översättas till gemensamt an-
svarstagande. Ett antal människor har ett gemensamt mål som 
de, var och en för sig, strävar efter att förverkliga tillsammans. 

Men anarki är också självständighet. Var och en sköter sitt 
utan hänsyn till de andra, vi sköter oss själva och skiter i andra. 
Vi enades om att det var solidariteten, som skulle förverkligas 
och anarkin, som borde undvikas. 

”Hur klarar vi det då”? frågade VD, ”hur ser vi till att 
decentraliseringen leder till självständighet inom ramen för 
gemensamma mål och inte skapar ett anarkistiskt kaos”? 

Till att börja med är det viktigt att vara medveten om att det 
centralstyrda systemet och den decentraliserade organisationen 
är två olika kulturer. Man ändrar inte en kultur genom ett nytt 
organisationsschema och nya befattningsbeskrivningar. Central-
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styrningen påverkar människors handlingar i huvudsak med 
hjälp av belöningar och bestraffningar. Det är ju deras följsam-
het till instruktioner man eftersträvar. Medarbetarnas motiv för 
att handla är att de vill ha bekräftelse på att de i organisationens 
ögon gjort rätt. För den enskilda medarbetaren är det alltså inte 
målet som är motivet. I den decentraliserade organisationen 
styr medarbetarna sina egna handlingar och motivet, för att göra 
något, är att man vill förverkliga ett mål. Den centraliserade och 
den decentraliserade verksamheten är alltså två helt olika kul-
turer. 

”Menar du att centralstyrningen saknar mål”? 
”I centralstyrda organisationer styr man med hjälp av in-

struktioner och normer. Man talar om hur människor ska handla 
men inte varför; målen finns kanske, men de är dolda för 
människorna. I din sköna nya decentraliserade värld är målen 
avgörande. Du vill att människor solidariskt ska ta ansvar för 
mål, vilket är något väsensskilt från den lojala följsamheten till 
de instruktioner eller normer, som finns idag. En konsekvens av 
ansvarstagandet är att dina medarbetare inte kommer att stilla-
tigande se på, när de tycker att du handlar fel. Lojaliteten i 
centralstyrningen inkluderar kritiklös acceptans av ledningens 
instruktioner. Solidariteten, som är väsensskild från lojalitet är 
knuten till målen, inte till personhänsyn”. 

”Det låter ju vettigt, men de får ju inte opponera hur som 
helst, det är ju ändå jag som är VD”! 

”Alldeles korrekt. Du och dina avdelningschefer måste ut-
veckla ett annorlunda ledarskap i den decentraliserade organi-
sationen. Att medarbetarna har synpunkter innebär ju inte 
nödvändigtvis, att man som chef  okritiskt ska abdikera för dessa 
synpunkter, lika lite som det innebär att man kritiklöst ska 
bekämpa dem. För att lösa sådana här konflikter måste ni också 
ha synliga mål till hjälp. Om chefen i det centraliserade systemet 
jobbar med instruktioner och kontroll, jobbar chefen i den 
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decentraliserade organisationen med mål och stöd, som vi kan 
kalla coaching. I anarkin abdikerar cheferna”. 

”Såvitt jag förstår får detta konsekvenser även för stabs-av-
delningarna. Åtminstone i det här företaget ser stabsavdel-
ningarna, enkannerligen ekonomi och personal, sig som kon-
trollorgan för den verkställande ledningen”. 

”Det tror jag är mycket vanligt. Systemet är ett arv från Martin 
Luther som sa att i det hierarkiska systemet har man absolut 
makt över dem som står under en, men ingen makt alls över sig 
själv och över dem som står högre upp i trappan. När det gäller 
staberna får du en nöt att knäcka. Deras roll förändras radikalt 
från att ha varit godsägarens fogdar, till att bli serviceorganisa-
tioner till självägande bönder. Det är inte lätt”. 

”Så undergivna är faktiskt inte linjecheferna i det här före-
taget”. 

”Nej, jag tror inte att linjens chefer i realiteten är undergivna 
fogdarna, även om dessa gärna skulle se att det var så. I det 
decentraliserade systemet ska staberna ge stöd åt linjen. Det blir 
inte lätt om staberna haft ambitionen att styra linjen och 
linjecheferna har strävat efter att hålla sig undan för  fogdarna”. 

”Så chefsrollen förändras, stabsrollen förändras och målen 
får en mer central betydelse. När det gäller målen håller jag inte 
med dig. Vi har redan tydliga mål uttryckta i budgeten. Räcker 
inte det”? 

”Nej, det räcker inte. För att vara motiverande måste målen 
kännas värdefulla för människorna. Exempel på sådana värden 
är kvalitet, utveckling, rättvisa, nytta för andra. I japanska företag 
är denna typ av mål viktiga, moralen där är inte ett genetiskt 
fenomen utan effekten av medvetna mål. Thomas Watson Jr, 
IBMs legendariske chef, beskriver behovet av kvaliteter som mål 
i en organisation i sin bok A business and it's Beliefs. Vare sig du 
tror mig eller ej i det här avseendet, så anser han att företagets 
framgångar varit helt baserade på förekomsten av dessa beliefs. 
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Du kan också se hur, t ex arbetarrörelsen var en vital rörelse så 
länge kraven på förbättrade materiella villkor vilade på en bas av 
rättvisekrav. I dag är det tveksamt om ytterligare förbättringar 
till välfödda svenskar i en svältande värld känns särskilt rättvis 
och så går luften ur rörelsen. Vill du fortfarande decentralisera”? 

”Ja, definitivt. Men jag ska nog fundera igenom problemen 
lite mer innan jag sätter igång”. 
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Logik och rationalitet  
Om mitt barn gör något riktigt dumt så att jag blir ursinnig, är 
det logiskt, följdriktigt att jag klipper till ungen. Om jag har för 
avsikt att påverka barnet till att bli en mogen, medveten män-
niska, som är tillräckligt trygg i sig själv för att våga ta risker, är det 
inte rationellt, inte ändamålsenligt, att klippa till. Logik är 
följdriktighet, rationalitet är ändamålsenlighet. Det är ofta 
meningsfullt att differentiera mellan logik och rationalitet. 

I naturen sker inget utan orsak men allt utan avsikt. Kultur-
människan skiljer sig från andra delar av naturen genom att hon 
med sina avsikter kan sätta sig över den mest omedelbara 
logiska följdriktigheten och i stället handla rationellt. 

Om Per är hungrig är det logiskt att han äter. Om han har för 
avsikt att gå ner i vikt är det dock inte rationellt att äta så mycket, 
som vore följdriktigt med hänsyn till hur hungrig han är. Om 
han i stället har för avsikt att gå upp i vikt är det rationellt att 
äta mycket. 

Kulturmänniskan är en produkt av odling, inte en naturlig 
företeelse. Den ädle vilden är dessvärre en falsk myt. Vilden är 
naturlig och den naturliga människan handlar logiskt i enlighet 
med sina momentana drifter. Vilden är barbar. Filosofi, veten-
skap och konst är kulturfenomen, som ger oss sådana kun-
skaper om verkligheten och om oss själva, att vi klarar av att handla 
rationellt med avseende på mål, som vi själva valt. Logiken, 
följdriktigheten är ett naturfenomen. Rationaliteten ändamåls-
enligheten är ett kulturfenomen. Detta är viktigt att förstå om vi 
som chefer, föräldrar eller politiker har till uppgift att påverka 
andra människors utveckling och deras handlingar. När det är 
konflikt mellan logiken och rationaliteten är det naturligt att vara 
barbar. Att avstå från att äta när vi är hungriga, för att vi avser 
att gå ner i vikt är uttryck för en odlad förmåga att ta ansvar för 
det rationella, på bekostnad av den logiska följdriktigheten. 
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Ganska ofta, men långt ifrån alltid är det konflikt mellan det 
kortsiktiga logiska förloppet och det mer långsiktiga rationella 
förloppet. Lusten att konsumera gör det logiskt att låna nu och 
betala sedan. Om vi i framtiden har glädje av att ha lite pengar 
tillgängliga och känna oss ekonomiskt oberoende, så saboterar 
vi ju den avsikten genom att låna nu till konsumtion. Det är logiskt 
men inte rationellt att låna. 

Förmågan att handla rationellt blir viktigare ju större skill-
naden är mellan det logiska förloppet och det rationella 
skeendet. Det är rationellt att vara ekonomiskt oberoende, om vi 
som nation tycker att friheten från yttre påverkan är viktig. Om vi 
vill vara ekonomiskt oberoende måste vi vara i stånd att leva 
inom ramen för våra inkomster. Ju längre bort från vårt ekono-
miska oberoende vi kommer, desto mer angelägen blir förmå-
gan att handla rationellt. 

Att handla rationellt när skillnaden mellan logik och rationa-
litet är stor, kräver ett stort mått av moral, oväld och osjälvisk-
het, dygder vars marknadsvärde är ganska lågt. Som företagare 
i ett land, där arbetslöshet är ett problem, är det rationellt att 
anställa så mycket folk som möjligt med hänsyn till nationens 
mål. Det är dock ologiskt ur företagets synvinkel. 

Ett sätt att utveckla rationalitet är att flytta de rationella 
målen närmare i tiden, så att de blir tydligare. För rökaren är det 
rationellt men ologiskt att sluta röka. När lungröntgen visar en 
misstänkt skugga på ena lungan, blir det genast lättare att vara 
rationell. Den första hjärtinfarkten brukar vara till god hjälp för 
att bygga upp sundare, mer rationella kost- och motionsvanor. 
Om man är chef  är det bra att utgå ifrån att människor alltid 
handlar logiskt utifrån sin egen utgångspunkt. Om deras för-
måga att handla rationellt är dålig, kan den förmågan utvecklas 
genom flytta rationella mål, som är i konflikt med de kortsiktiga 
logiska närmare i tiden och göra dem tydliga. Men detta är 
bara första steget. 
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Förmågan, att handla rationellt, kan utvecklas så att vi blir 
kapabla att handla mer långsiktigt och målinriktat. För att 
lyckas med den utvecklingen måste varje rationell seger 
konsolideras. Det måste löna sig att handla rationellt. Vi ska sträva 
efter, att det vi offrar i form av kortsiktig bekvämlighet, gör de 
långsiktiga värdena tillgängliga. Om vi inte tror på möjligheten 
att förverkliga dessa värden hindras vi att handla rationellt. 
Polen var, enligt Rikard Schwartz (SvD 17.8.81), ett exempel på 
detta. Den enda lösningen på den polska ekonomiska krisen var 
att människorna börjar arbeta solidariskt för landets försörj-
ning, men varför ska de göra det? De tror inte på att de själva 
kommer i åtnjutande av värdet av sina egna arbetsinsatser. Infla-
tionen och den bristande tilltron till framtiden är också opålit-
lighetsfenomen, som skapar en miljö där människor i gemen 
hindras att handla långsiktigt rationellt. Hans uppfattning 
verifierades efter kommunismens fall, när den ekonomiska kata-
strofen inom några få år förändrades till ett ekonomiskt under. 

Under senare delen av 60-talet arbetade jag med rationali-
sering av administrativt arbete. Jag har aldrig träffat på en 
klientorganisation, där man inte med bibehållen verkningsgrad 
kan sänka kostnaderna med minst 10% på ett års sikt. Att man 
inte gör det är helt logiskt. Vem vill visa att man kan sänka sina 
kostnader utan att förlora slagkraft? Den chef  inom den offent-
liga sektorn som visar att kostnaderna kan sänkas med mer än de 
2% som var målet i början av 1980-talet, handlar rationellt ur 
nationens synvinkel, men ologiskt ur sin egen. 
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Original och originell 
”Vet du vad jag har gjort under helgen”, sade VD, och utan att 
vänta på svar fortsatte han: ”Jag har uppfunnit hjulet!” ”Jag var 
ensam och var tvungen att dra upp roddbåten på land. Jag 
letade fram ett par trärullar och började dra upp båten. Rullen 
förflyttar sig lika långt på marken som på båtens köl när den rullar 
ett varv. Det var alltså mer ekonomiskt att fasa ur rullen några 
centimeter för kölen. På ett varv förflyttade den sig då kortare 
sträcka i botten på båten än på marken. Jag var rätt stolt över 
min uppfinning, ända tills jag kom på att det ju faktiskt var 
hjulet jag hade uppfunnit”. 

”Varför slutade du upp att vara stolt då? Det var ju fort-
farande din uppfinning”. 

”Men herregud, hjulet uppfanns ju före de gamla grekerna.” 
”Jag håller med om att din uppfinning inte var särskilt origi-

nell, men den var ju onekligen en originalprodukt. 
”Hur menar du?” 
”Jag tror, att vi ofta gör felet att vara ganska enkelspåriga, när 

vi bedömer värdet av utveckling. Vi ser bara det originella 
utvecklingsresultatet som ett värde av utveckling. Men du har ju 
själv erfarenhet av att originalprocessen, som leder fram till 
resultatet också har ett värde, oavsett om produkten är originell 
eller ej.” 

”Har jag erfarenhet av. . .?” 
”Ja, det måste du väl ha . Du började ju vårt möte med att 

entusiastiskt berätta att du hade uppfunnit hjulet. Att vara 
entusiastisk är att vara energisk och att vara energisk inför en 
uppgift är väl att vara motiverad. Företaget har lagt ner förmögen-
heter på motivationsfrämjande åtgärder, så visst är väl motiva-
tionen värdefull? Eftersom du nu har erfarenhet av vilka meka-
nismer, som skapar motivation, så kan du ju aktivera dessa 
erfarenheter till användbara kunskaper om hur man skapar 
respektive hindrar människors motivation. ”Learning is finding 
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out what you already know”, som Richard Back skriver. Lärande 
är ofta en följd av att vi omvärderar erfarenheter, som vi redan 
har. Du har inte bara uppfunnit hjulet, du har uppfunnit mo-
tivationen också, en uppfinning kommer sällan ensam. 

”Vad innebär detta i praktiken? 
”Åtminstone två problem är förknippade med vår oförmåga 

att differentiera mellan original och originell. Dels hindrar vi 
energiflödet, motivationen i organisationen, om vi bara värderar 
de originella resultaten och bortser ifrån att originalprocessen 
genererar energi. Du förlöjligade ju din egen originalskapelse 
och lät löjets skimmer vila över uppfinningen av hjulet. Det 
smittar av sig även på originalprocessen. Därför hindrar vi 
människors entusiasm för nyskapandet, om vi nedvärderar de 
bidrag som inte är originella”. 

”Det har jag faktiskt inte tänkt på. Jag läste en artikel i Business 
Week om ett mycket framgångsrikt företag i USA. De hade en 
regel som de kallade ”det elfte budet”. Budet säger att Du ska 
icke avliva någon ny idé förrän den blivit allvarligt prövad”. 

”Det verkar sympatiskt. Det elfte budet bär ju på en kultiverad 
respekt för människors rätt att tänka själva, oavsett vad det leder 
till. Kanske är det samma respekt, samma vilja att lyssna och 
förstå, som är en av hemligheterna bakom de japanska fram-
gångarna. Är det något man är angelägen om i Japan så är det 
att andra människor inte ska förlora ansiktet". 

”Vilket är det andra problemet? 
”Alla originalprocesser leder inte till originella resultat, men 

alla originella idéer är resultatet av originalprocesser. Tänk om 
vi hindrar människors genuina strävan efter egna problemlös-
ningar, med kravet att lösningarna ska vara originella för att vara 
värda något. Det är som att kräva av en guldgrävare att han bara 
ska ta upp guldförande sand i vaskpannan. Edison lär ha prövat 
8000 olika glödtrådar till glödlampan innan han fann en som 
fungerade! Även mycket kreativa människor har väsentligt fler 
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floppar än flippar. Om man stoppar kreativiteten så minskar ju 
antalet ”uppfinningar”, och därmed minskar förmodligen också 
sannolikheten för att man ska få fram originella  idéer”. 

”Detta verkar ha samband med NIH-effekten, utvecklings-
avdelningars obenägenhet att ta till sig produkter som kommit 
till någon annanstans, idéer som är Not Invented Here”. 

”Ja, det är jag övertygad om. När du har uppfunnit hjulet är 
lösningen känslomässigt din på ett helt annat sätt än alla tidigare 
hjul du träffat på. Hjulet är nu ditt barn och när du känner 
föräldrakärleken till en problemlösning, så är engagemanget från 
din sida starkare, än när någon kommer utifrån och kräver både 
att du ska adoptera hans baby och älska den mer än dina egna 
barn. Människor på utvecklingsavdelningar är människor de 
också, även om det står i befattningsbeskrivningen att de är 
föreståndare för en förskola”. 

”Så du tycker att man ska ta människors idéer mer på allvar 
än vad vi vanligen gör?” 

”Jag tycker att man ska ta människors egna idéer mer på 
allvar. Uppvärderingen av de originella slutprodukterna, har ju 
också blivit god jordmån för epigoner. Man tror att idéer är bra i 
sig själva. Om de funkar på ett ställe så kan man korpa dem och 
stoppa in dem i en annan organisation. När de sedan inte 
fungerar på det nya stället så tror man att det är människorna i 
organisationen det är fel på, inte idén. Den har ju tidigare visat sig 
livsduglig på annat håll. Nedvärderingen av den genuina krea-
tiviteten skapar utrymme för att stjäla originella idéer, vilket i de 
allra flesta fall inte går särskilt bra”. 
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Roller och resultat 
”En sak har vi lyckas med”, sa VD. ”Vi har kundorienterat 
företaget. Våra tekniker ägnar sig verkligen åt att lösa kun-
dernas problem”. 

”Det behöver ju inte betyda att företaget är kundorienterat. 
Antag att jag vänder mig till en duktig schackspelare med ett 
svårt problem. Med stor entusiasm tar han sig an uppgiften och 
löser den. Är han kundorienterad? Eller är han en glad tekniker 
som fått en chans att lösa ett spännande problem? Om schack-
spelaren är kundorienterad eller ej, avgörs av om det är 
problemet eller omsorgen om kunden som står i fokus för hans 
engagemang. 

”Spelar det någon roll? Vi säljer ju bra”. 
”Så länge de tekniska problemen ligger i linje med vad 

kunden behöver går det bra. Svårigheterna uppkommer när 
kundernas situation förändras, så att de tekniska problemen blir 
mer traditionellt vardagliga. Hur lyckliga vore dina tekniker om 
det visade sig att kunderna var mer betjänta av förra gene-
rationens teknik än av det nyaste nya? Tanken att sådana 
förändringar ska komma är inte orimlig. Ett av de snabbast 
växande företagen i den amerikanska databranschen i början av 
1980-talet sålde gårdagens mer pålitliga och mindre sexiga 
teknologi till lågt pris och med stor framgång. Det kan hända 
igen och i andra branscher. Hur kundorienterade dina tekniker 
är visar sig först om de förmår hänga med när kundernas 
problemsituation förändras. 

”Och om de inte lyckas hänga med”? 
”Då finns det risk, att deras arbete i stället för att vara inriktat 

mot att lösa problem för avnämaren, övergår till ett slags 
rollspel. Rollen blir viktigare än resultatet, de låter sig styras mer 
av sina egna intressen än av kundernas behov.  

”Det är vad som hänt på vår dataavdelning. System-
männen är mer intresserade av att designa tjusiga tekniska 
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lösningar än av att hjälpa linjens chefer att få reda på vad 
som händer i deras verksamhet. Det verkar vara viktigare att 
bli uppskattad för sin tekniska briljans av kollegerna i dataskrået, 
än att göra resultat som avnämarna behöver. 

”En roll är ett beteende som svarar upp emot en given upp-
sättning normer. Om teknisk briljans är viktig för att man ska bli 
uppskattad som en bra systemman av kollegerna , så strävar man 
efter att upp fylla den normen. Då blir man uppskattad av dem 
man vill bli uppskattad av. Senast har jag diskuterat detta med 
Sveriges Television. Ett program om chefsutbildning, som jag 
tyckte var vinklat, ovederhäftigt och infamt, en uppfattning som 
delades av de tittare som jag talat med, ansågs av en högt uppsatt 
representant för SVT vara bra och nyanserat. Skillnaderna i våra 
uppfattningar var så stora att vi ifrågasatte om vi verkligen hade 
sett samma program. Jag är övertygad om att SVT-personalen 
har andra kriterier än vi, för vad som är bra television. Samma 
fenomen träffade jag på i en annonsbyrå för många år sedan. När 
man bedömde ett annonsförslag som skulle införas i en tidning 
klev man upp på en stol och tittade på skissen som låg på golvet. 
Det är ju knappast så en läsare möter annonsen, men det var i det 
perspektivet kollegorna bedömde annonsmakarens duktighet. 

”Patrik Engellau beskriver ”rollspelet” hos biståndsmyndig-
heter i sin uppsats i antologin Surviving Failures. Biståndsmyn-
digheterna är mer angelägna om sin roll som generösa givare 
än om att åstadkomma resultat i mottagarländerna. Hjälp-till-
självhjälp projekt står inte särskilt högt i kurs hos givaren. Där är 
ju mottagaren huvudpersonen, hen som presterar resultatet. 
Givaren bidrar bara med förutsättningar. Ett uttryck för detta är 
att biståndsmyndigheter redovisar sitt fögderi i bortskänkta 
pengar, inte i uppnådda resultat. 

”Rollspelet hindrar också chefer från att vara chefer. Under 
första delen av sin karriär bedöms en ingenjör utifrån sin tekniska 
kompetens. Ju mer teknik han kan, ju duktigare han är att lösa 
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tekniska problem, desto duktigare anses han vara. Han lär sig att 
leva upp till rollen som tekniker. Så småningom blir han chef. 
Först teknisk arbetsledare, gruppchef  sedan mer och mer chef  
och mindre och mindre tekniker. Till slut borde han kanske vara 
chef  helt och hållet, men kommer inte ur sin teknikerroll. Han 
vill fortsätta att leva upp till normerna som, om inte världens 
bästa så åtminstone avdelningens eller företagets bästa tekniker. 
Han vill fortsätta att vara ”bäst i klassen”, något som han 
ursprungligen fick beröm och belöningar för. Det hindrar 
honom från att vara chef, det hindrar honom från att ta tillvara 
och utveckla sina medarbetares resurser för att uppnå resultat. 

”Jag tror att jag känner igen rollen. Det finns sådana roller 
bland marknadsförare, ekonomer och personaladministratörer 
också. De känns igen på sina klagomål över att tiden inte räcker 
till, på att gärna tala om tekniska problem och sällan tala om 
resultat. 

”När chefen är mer tekniker än chef  händer det att medar-
betare i företaget säger, att man inte kan få fem minuter för att 
diskutera strategi, policies och organisation, men att det går att 
få en ostörd timma om man kommer med ett problem där han 
får ta fram ”räknestickan”. 

”Det innebär alltså att kundorienteringen kan existera även 
internt i företaget. Är jag en sådan chef, som mina medarbetare 
behöver för att sköta sitt arbete och utvecklas, eller spelar jag en 
”chefsroll”? Ett sätt att vara kundorienterad i detta hänseende 
vore kanske att fråga medarbetarna vad de tycker. Jag ska göra 
det. 
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Konservativ och radikal 
”Jag läst någonstans att Marx inte ville bli betraktad som 
marxist. 

”Jag känner igen det. Han ansåg att ”ismer” är strukturer, 
som låser människors tänkande och hindrar dem att vara 
radikala. 

”Är det en variant på temat att det tar högst en generation för 
en levande ideologi att stelna till dogmatik? 

”Kanske, men det gäller ju i mer vardagliga sammanhang 
också. I organisationer är det vanligt att den ena generationens 
förnyare blir nästa generations bromsklossar. Marx menade att 
det är viktigt att skilja mellan processen, som skapar de resultat 
vi vill ha, och strukturen, som är nödvändig för att kanalisera 
processen. Vägar, hus och organisationsscheman är strukturer 
men också normer, dessa kulturens trafikregler för vad som är 
bra och dåligt uppförande, är strukturer. ”Ismernas” dogmer är 
strukturer både i marxism, protestantism och khomeinyism. 

”Varför är det viktigt att skilja mellan struktur och process? 
”Vi skiljer mellan utveckling som omorientering och utveck-

ling som pålagring. Utvecklingen inom ramen för en given 
struktur är pålagring, mer av samma slag. Strukturen är ju avsedd 
att kanalisera processen och hindrar därför omorientering. Marx 
ansåg att när pålagringen får pågå tillräckligt länge så övergår 
den kvantitativa förändringen till en ny kvalitet. Idén, som först 
lanserades av Herakleitos och senare av Hegel, var för Marx 
kanske inspirerad av naturvetenskapens sökande efter lagbun-
denhet. Om vi värmer vatten tillräckligt mycket övergår det från 
vätska till gas, till en ny kvalitet. 

”I boken The Third Wave ger Alvin Toffler ett exempel på 
denna lag från samhällets utveckling. När majoriteten är fattig, 
som i 1800-talets USA, kan man förvänta sig att den demokratiska 
majoritetsprincipen leder till ökad ekonomisk rättvisa. Inom 
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ramen för denna demokratiska struktur har samhället förändrats 
genom pålagring, så att majoriteten nu är hyggligt välbärgad 
och minoriteten är fattig. Strukturen, majoritetsprincipen ger 
nu de rika möjlighet att konservera de fattigas fattigdom. 
Pålagringen har givit den demokratiska strukturen en kvalitet 
som är raka motsatsen till det ursprungliga syftet. 

”Att vara radikal är att gå till roten och roten är det mål, det 
värde man vill att processen ska förverkliga. Om vi med 
demokrati menar att majoriteten ska bestämma, så talar vi om 
en struktur, en metod att fatta beslut, inte om ett värderings-
system. Under vissa yttre förutsättningar, t ex de som gällde i 
vårt land i 1900-talets början, leder metoden till att vissa huma-
nistiska värderingar förverkligas. Humanismens grundvärde-
ring är ju ”allt det bästa till människan, till varje människa”. Om 
majoriteten ser till sitt och anser att de svagaste samhälls-
medborgarna får klara sig bäst de kan, då förverkligas fascist-
oida värderingar med den demokratiska metoden. 

”Du vill väl inte påstå att samhället håller på att bli 
fascistiskt”?  

”Fascismen är en ideologi som liberalism och socialism. 
Fachistoid betecknar en människotyp. Det är samma slags 
kategori som schitzoid och paranoid. Dess motpol är empati, 
medkänsla med andra människor. Humanismen är en empatisk 
värdelära, fascismen en fascistoid ideologi. För att förverkliga 
de värderingar som finns beskrivna i humanismen och i folk-
rörelsernas ideal om frihet, rättvisa, solidaritet etc måste vi 
ständigt granska våra strukturer. Det betyder att vi är radikala, 
håller ständig kontakt med rötterna.  

”John Gardner, den amerikanske samhällsreformatorn är 
alltså radikal när han säger att det är varje generations uppgift 
att utveckla ett eget sätt att förverkliga de eviga värdena”. 

”Ja, det verkar så. Tradition tells how, not why. Den konser-
vative vill bevara strukturerna. Förklaringen till detta kan vara 
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att strukturer är synliga medan värden är svårgripbara. Demo-
krati var väl egentligen en värdelära, men eftersom det är svårt att 
urskilja värdena, sätter man likhetstecken mellan värdet och den 
struktur som ska möjliggöra att värdet blir verklighet. Man anser 
att strukturen, t ex majoritetsstyre är detsamma som demokrati. 
Den radikale Marx skulle förmodligen opponerat sig kraftigt mot 
att den offentliganställda majoriteten på SAP-kongresserna 
fattade beslut om industriarbetarnas framtida försörjningsmöj-
ligheter och kallade beslutet demokratiskt. Strukturer säger hur 
men inte varför! 

”Strukturerna behöver alltså revideras för att stämma av att de 
fortfarande är bärare av de värden som de ursprungligen var 
avsedda för. Det verkar ju också konservativt”. 

”Ja, naturligtvis. Den radikale är värdekonservativ. Sanning, 
rättvisa, frihet, solidaritet och respekt för människor är värden, 
som inte förlorar sin aktualitet bara för att historien rullar vidare. 
Att vara radikal innebär att ständigt kritisera strukturerna och 
pålagringsutvecklingen så att värdena inte kommer bort när 
strukturen övergår i nya kvaliteter”. 

”Kritik blir man inte populär på. Men den är nödvändig. På 
samhällsplanet har vi i Sverige haft en inbyggd ”kritik” i mot-
sättningarna mellan de tre parterna Staten, Fackföreningsrör-
elsen och Arbetsgivarna. Det är viktigt att dessa naturliga 
motsättningar hålls vid liv och att vi har gemensamma spelregler 
för hur de ska hanteras”. 

”Det är jag övertygad om. Hotet, som jag ser det, är om nå-
gon av parterna försvagas. Om medlemsengagemanget sviktar 
så lojaliteten falnar, då försvagas organisationen”. 

”Det är väl vad som började hände i skiftet mellan 1970-och 
80-talen? Dåligt medlemsengagemang i facken, svartjobb och 
misstro mot politiker i samhället. Dessvärre visade sig denna 
misstro vara välgrundad när den ena ”affären” efter den andra 
rullades upp femton senare”. 
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”Ja och det finns risk för att den svagheten leder till att parterna 
håller fast allt mer krampaktigt i de strukturer, som mer och mer 
motverkar det som är allas vårt bästa. Om vi inte klarar 
omorienteringen accelererar vi pålagringen, t ex med tre nya 
förbud om dagen. Om vi inte klarar av att göra något åt 
problemen, kan vi åtminstone förbjuda dem. 

”Det är en ny kvalitet jämfört med den gamla politikernormen, 
att om man inte har makt att se till att ett förbud efterlevs, ska man 
inte lagstifta. Det leder till att samhällsmoralen degenererar”. 
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Sysselsättningsbranschen 
Varje frihet har, och måste ha sin begränsning. Någon har sagt att 
den absoluta friheten är en steril öken. Resurser ger oss 
möjligheter att handla, att åstadkomma resultat, men resur-
serna begränsar också vår handlingsfrihet till det som resurser-
na kan användas till. Att friheten alltid måste ha sin begränsning 
är en viktig utgångspunkt för det som jag tänker säga som 
avslutning på den här lilla skriften.Vi kan ifrågasätta vilka 
begränsningarna ska vara, men vi kan inte ifrågasätta att det 
alltid måste finnas begränsningar. 

En organisations uppdrag 
En väsentlig begränsning för en organisations frihet är dess 
uppdrag. Som exempel kan vi ta Ericssongruppens division för 
publik telekommunikation. Divisionens uppdrag har åtminstone 
två delar: 
• dels ska man ägna sig åt produkter och tjänster som ligger 

inom området publik telekommunikation, man har ett upp-
drag för sina kunders skull, 

• dels ska man bidra ekonomiskt och utvecklingsmässigt till hela 
Ericssongruppens framtid, samt vidmakthålla eller förstärka 
gruppens goda anseende på marknaden. 

Divisionens uppdrag har förmodligen fler inslag, men för 
resonemangets skull räcker dessa två just nu. 

Så länge vi fullgör vårt uppdrag på ett tillfredsställande sätt, 
är vi fria att handla som vi vill. Uppdraget begränsar friheten, 
men det ger samtidigt grunden för friheten: ”Så länge vi fullgör 
vårt upp drag, slipper vi interventioner utifrån”. Det här reso-
nemanget leder till några olika konsekvenser: 
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För det första är det viktigt, att uppdraget definieras tydligt, 
så att både uppdragsgivare och den organisation som ska utföra 
uppdraget ser till, att man är överens om uppdragets innebörd. 
För det andra är det viktigt att man är överens om vilka regler, 
som ska gälla när uppdraget ska formuleras eller omformuleras, 
vilka spelregler som ska gälla för båda parter. För det tredje ger 
”uppdragsprincipen” en saklig grund för medinflytande, an-
svarstagande och kritik, som väl låter sig förenas med grund-
läggande demokratiska värderingar. 

Andra liknande mönster 
I uppdragsprincipen ligger ett viktigt mönster. Delarnas krav 
måste underordnas helhetens. Detta mönster går igen inom 
andra delar av samhällslivet. Präster, läkare och jurister har 
tystnadsplikt i vissa avseenden. Det överordnade kravet på skydd 
för individers integritet, som är centralt för alla medborgare, 
måste få gå före kravet, att i ett enskilt fall få fast en brottsling. En 
läkares rätt till fritid efter klockan 17 måste underordnas upp-
draget att slutföra operationen som hen håller på med när 
klockan slår fem. Ämbetsmannamoralen, opartiskhet och oväld, 
önskemålet att skydda elever från lärares godtycke i betygsätt- 
ningen genom centrala prov etc, är andra exempel. Det finns 
alltså en rättstradition i vårt samhälle där ”uppdragsmönstret” 
har knäsatts. Lägg märke till att ”uppdragsprincipen” inte är 
baserad på majoritetens aktuella uppfattning, utan på en över-
ordnad etik. Den är alltså inte liktydig med majoritetsprin-
cipen. Att mobben eller massan är större till antalet än den 
ensamme sheriffen, ger dem inte rätten att lyncha en skäligen 
misstänkt, men ännu inte dömd, boskapstjuv. 

52



Etik och förmågan att differentiera 
Uppdragsprincipen bygger på två förutsättningar: 
• dels ett regelverk av värderingar, av moraliska principer, 
• dels förmåga att differentiera, mellan lång och kort sikt, 

mellan mig och andra, mellan egen bekvämlighet och 
viktigare värden etc. 

Ordet etik låter ju tungt och allvarligt, men etiken är ju egent-
ligen det centrala i uppdragsmönstret: ”Vilket är vårt uppdrag 
som vi accepterar som begränsning eller yttre styrning för våra 
handlingar?” För att mjuka upp predikostämningen litet ska jag 
berätta om Erland och hans uppdrag. Erland var chef  för ett 
bankkontor någonstans i Sverige i slutet av 1970-talet. När han 
tog över kontoret hade han en omslutning på 40 miljoner och 
röda siffror! Sju år senare hade han han 800 miljoner och 
många svarta siffror. Han skiljer sig från sina kolleger, bl a 
genom att tycka om konkurser. De ger affärsmöjligheter, och även 
om han förlorar litet pengar nu och då på en konkurs, så är det 
lönsamt i längden. Hur såg hans konkurrenter på hans framfart 
bland marknadsandelarna? Han hade inga konkurrenter i den 
bransch där han var verksam. Kollegerna i de andra bankerna 
var i ”undvika-att-förlora-pengar-branschen”, de hade uppfat- 
tat sitt uppdrag som att man ska undvika misstag. Erland var i 
”tjäna-pengar- branschen”, hans uppdrag är att göra insatser för 
kunderna som de tycker är så värdefulla att de är beredda att 
betala bra för dem. 

Vilken bransch är vi verksamma i? 
En organisation är verksam i den ”bransch”, vars uppdrag 
förverkligas genom organisationens verksamhet. Många organi-
sationer tror sig vara verksamma i en bransch, men är i själva 
verket febrilt aktiva i en annan. Om vi låter våra handlingar 
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styras av en rädsla att förlora pengar, är vi i samma bransch 
som Erlands kolleger. Om vi låter våra handlingar styras av en 
önskan att åstadkomma resultat är vi i samma bransch som 
Erland. Fatta nu inte det här alltför bokstavligt. Det är inte ”att 
tjäna pengar” som är det centrala i resonemanget, utan upp-
draget. Jag har haft en del kontakter med ideella organisationer 
och där finns paralleller till bankbranscherna, som ser ut så här. 

De flesta välgörenhets- eller ideella organisationer skulle 
säga att de är verksamma i ”göra-världen-bättre-för-dem-som-
har-det-svårt branschen”. Om vi tittar efter vad som ofta styr 
medarbetarnas handlingar är de snarare verksamma i ”söka-
bekräftelse-på-att-vi-själva-är-snälla-och-duktiga-branschen”. 
Det uppdrag man försöker fullgöra är inte det yttre över-
ordnade, utan det egna underordnade. Behovet hos medar-
betarna själva, att bli uppfattade som ”snälla”, styr deras hand-
lingar, ofta på bekostnad av det överordnade uppdraget att göra 
världen bättre. Om det är konflikt mellan att göra gott och att 
vara snäll, väljer man det senare. Det ligger närmare till hands 
än att ta den personliga risk som kan vara förknippad med 
möjligheten att åstadkomma ett resultat. 

När Nietzsche sa att Gud är död, var det dels en protest mot 
att man gjorde ett dogmatiskt och utompersonligt objekt av den 
dynamiska religiösa upplevelsen, man tog ifrån människorna 
deras Gud och gjorde ett dött beläte av honom, dels var det en 
protest mot strävandena att trivialisera kampen mot det onda, 
vårt eviga uppdrag att förverkliga en civilisation bland de natur-
liga barbarer som är vi. 

Kristus var inte någon ”snäll” människa. Den som tror det, kan 
ju försöka sätta sig in i vad månglarna i templet tyckte, när de 
utsattes för hans vrede. Uppdraget att göra gott är ett krav på 
att åstadkomma resultat, som inte får komma till korta bakom 
ambitionen att bli uppfattad som snäll. Lika litet som jag vill 
beskylla alla chefer för att vara rädda för att ta risker, lika litet 
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vill jag beskylla de människor, som arbetar med välgörenhet eller 
social hjälpverksamhet för att vara egocentrerade rollspelare. Jag 
vill dock lyfta fram problemet och ge var och en chansen att själv 
försöka bedöma, dels i vilken bransch man är verksam, dels ta 
ställning till i vilken bransch man egentligen skulle vilja vara. 

Sysselsättningsbranschen 
När en organisation tappar respekten för, eller kontakten med 
sitt uppdrag och börjar låta sig styras i första hand av de egna 
önskemålen, då börjar man glida in i sysselsättningsbranschen. 
Så länge det yttre uppdraget är vägledande och tillåts begränsa 
friheten, så länge är man verksam i en ”uppdragsbransch”. Där 
strävar man efter att göra sådant som kunderna behöver, till 
priser som de är beredda att betala. 

När vi börjar kräva egna favörer på uppdragets bekostnad, då 
glider vi in i sysselsättningsbranschen. I den branschen är 
organisationen inte längre till för sina kunder, för att fullgöra sitt 
uppdrag, utan för sin personal. De politiska uppdragen är inte 
till för samhällets bästa utan för att försörja politiskt förtjänta 
personer på hög och bekväm nivå livet ut. Sjukvården blir till för 
personalen och skolan för lärarna. 

Här kommer ett exempel: 
En turist i Stockholm, som gått vilse en mörk natt nere i city 

känner sig förmodligen ganska ynklig. Vem ska han fråga om 
vägen bland alla de skumma element, som han ser omkring sig? 
Plötsligt får han se en polis. Då vet han vem han ska fråga. Han 
vet att det är en polis, för polisen har uniform. Uniformen är 
inte till för polisen utan för att allmänheten, som är hans 
kunder ska veta, att han har accepterat ett uppdrag för vår 
skull. 

På motsvarande sätt betyder uniformerna något i sjuk-vår-
den. För en sjuk patient är det inte likgiltigt, om det är en 
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sjukvårdare eller en lokalvårdare som säger att man snart 
kommer att bli frisk. Legitimiteten, och därmed den  terapeu-
tiska verkan av kontakten med sjukhusets personal är avhängig, 
att vi vet vilket slags människa det är vi talar med. När perso-
nalen på sjukhusen avskaffat uniformeringen har de självs-
våldigt förändrat sitt uppdrag för sin egen skull och på upp-
dragets bekostnad. De är därför på väg in i sysselsättnings-
branschen. Enligt läkaren och riksdagsmannen Gunnar Biörck 
gick av uniformeringen i mentalvården så långt i slutet av 1970-
talet, att man inte längre kunde skilja personal från patienter. 
När den ena parten ensidigt förändrar en organisations 
uppdrag är det inte demokrati. Att uppfatta demokratiskt 
ledarskap som liktydigt med att säga ja till alla stolligheter som 
krävs i ”företagsdemokratisk ordning” är att blanda ihop det 
demokratiska ledarskapet med det abdikerade. Denna sam-
manblandning är bl a en följd av otillräcklig förmåga att 
differentiera. Varje gång vi ser en medarbetare handla i enlig-
het med egna önskemål på ett sådant sätt att organisationens 
uppdrag naggas i kanten, då ser vi en tendens till att vi är på 
väg in i sysselsättningsbranschen. Överföringen av detta resone-
mang till 70-talets industripoitiska miljardrullning och därmed 
sammanhängande insatser både från politiker och fackliga 
företrädare lämnar jag till dig som läsare att själv fundera över. 

Sysselsättningsbranschen är livsfarlig i det långa perspek-
tivet. Någonstans slutar våra uppdragsgivare att vilja betala för, 
att vi prioriterar vår egen bekvämlighet på deras bekostnad. 
Det innebär givetvis inte att vi obegränsat ska prioritera våra 
uppdragsgivares krav på vår egen bekostnad. Vi fastställer upp-
draget gemensamt och ändrar det gemensamt. Det är demo-
kratiskt. Den ensidiga förändringen av uppdraget, som vi sett 
många tendenser till, den är odemokratisk och livsfarlig. 
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Framgångsrika företagsledare 
Michael Maccoby gjorde stor lycka med bestsellern The 
Gamesman i svensk översättning av Lars Berg Spelaren, Askild 
och Kärnekull. Hösten 1981 gav han ut en ny bok The Leader, 
som blev omskriven på svenska löpsedlar eftersom ett kapitel 
handlar om dåvarande volvochefen Pehr G Gyllenhammar. I 
The Leader redovisar Maccoby några kriterier på framgångs-
rika chefer som han intervjuat mycket grundligt (Maccoby är bl a 
psykoanalytiker). Han finner att trots att de i många avseenden 
är mycket olika finns det några tydliga gemensamma drag hos 
dem. 

Ett sådant gemensamt drag är, att de tar sin egen ledar-
filosofi mycket allvarligt, och att de har ett medkännande 
(caring), respekterande och ansvarstagande förhållningssätt till 
sitt arbete. Som jag har fattat Maccoby, så har framgångsrika 
ledare en egen etisk hållning, som de tar på allvar. Det är ett sätt 
att skydda deras organisationer, bl a mot att glida in i syssel-
sättningsbranschen. Ett annat skydd mot sysselsättnings-
branschen är en väl utvecklad förmåga att differentiera, en 
förmåga som jag försökt ge några illustrationer till i den här 
lilla skriften.
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