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Varför läsa en 25 år gammal bok om ledarskap 
och förändring? 

Frågan är befogad. Vi lever ju i en värld där takten, kraften och 
oförutsebarheten i omvärldens förändringar är mördande, så låt 
mig förklara. 

Våga Välja Väg kom ut 1982. 1984 kom en andra upplaga och 
1997 tog jag fram en tredje till en kurs vid Lunds Universitet. 
Sedan dess har jag inte haft någon kontakt med boken. 

Hösten 2006 träffade jag Tommy. Han var deltagare i IFL-
skolan på 70-talet och vi har haft sporadiska kontakter genom 
åren. Han frågade om det går att få tag på alla mina böcker, 
han ville läsa om några av dem. De äldsta är sedan länge 
utgångna från förlagen – böcker är ju numera färskvara med 
något längre bäst-före-datum än tomater. Jag lovade Tommy att 
inom några månader förse honom med mina gamla texter. 
Några, som Våga Välja Väg , hade jag digitaliserat, andra kunde 
jag sprätta upp, lägga i skannern och konvertera till pdf-filer. 
Detta var skälet till att jag läste om Våga Välja Väg under 
julhelgen 2006. 

Pete Seegers omkväde i Where have all the flowers gone har följt 
med i läsningen: ”When will we ever learn, when will we ever learn”. 
Jag har givit ut ett drygt halvdussin böcker och skrivit två dussin 
artiklar efter Våga Välja Väg, men vad nytt har dessa texter till-
fört? Mycket av det, som jag publicerat senare finns redan i 
Våga Välja Väg. Det teoretiska underlaget har blivit fastare och 
tydligare, ordvalet är delvis ett annat, men i stort tycker jag att 
vi bara har lagt till ännu fler argument för att utveckla arbets-
livets ledarskap mot lärande och utveckling. Så, vad väntar vi 
på, eller vad gör vi fel, vi som känner oss kallade att bidra till 
arbetslivets utveckling? 
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Det finns några bidrag i den här boken som jag inte har sett 
i andra verk och som jag inte heller själv har skrivit om eller 
argumenterat för i andra skrifter. Jag tycker att de är lika 
aktuella nu som när de först publicerades. Därför rekommen-
derar jag dig att ta del av dem. Några argument som 
tillkommit de senaste åren saknas givetvis också. Vi har fått nya 
kunskaper om grunden för företags uthålliga framgång, en stabil 
struktur för att utveckla dialogen och de nya systemteorierna har 
givit oss en stabil förståelse för varför vissa insatser fungerar så bra 
som de gör. Men preludierna till dessa ”nyheter” fanns redan för 
fyrtio år sedan. 

Två avsnitt som känns fräscha är redogörelsen för energimodellen på 
sid 97 och efterskriften som handlar om värderingar och 
demokrati kopplat till ledarskap. På sidan 21 finns en översikt 
över bokens innehåll. 

Alla mina böcker finns nu som e-böcker. Den senaste 
upplagan av Vilja Välja Verklighet (2021), Gränslandet 
(reviderad 2005), Visionen som ledningsinstrument (2021) och 
Delaktighetskoden (2005) AR-en introduktion, Personlig 
planering – Handbok om hur man hanterar sig tid, Konsten att 
differentiera –– en tankebok om ledarskap, Målförverkligande 
ledarskap - en bok om självständighet och samverkan och Teori 
3 - ledarskap för delaktighet i lärande organisationer kan laddas 
ner från LarsWiberg.com. 

Stockholm i mars 2021  

Lars Wiberg 
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Förord 

Utgångspunkten i Väga Välja Väg kan beskrivas så här: 
Tänk dig en kris, en konflikt, ett problem, en situation som 

inte är sådan, som du tycker att den borde vara – en störning, 
vilken som helst. Till denna störning kan du förhålla dig på två 
olika sätt. 

Du kan förhålla dig defensivt. Då blir du stressad och ditt 
beteende kan beskrivas som ”fight or flight”. Du försöker fly 
från störningen, eller bekämpa den. 

I stället kan du förhålla dig lärande. Då tar du till dig 
störningen, försöker förstå vad den beror på och lära dig vad du 
kan göra för att bli av med den eller kanske t o m dra nytta av 
den. Du försöker finna en lösning på problemet. 

Lägg märke till att störningen i båda fallen är densamma. 
Skillnaden i hur du handlar beror på ditt eget förhållningssätt, 
din attityd till störningen.. 

Målet är att Våga Välja Väg ska bidra till en viktig förändring. 
Jag vill påverka människor och organisationer, att i högre 
utsträckning förhålla sig lärande till störnings situationer, oavsett 
vilken störningen är. Min ambition har mycket gemensamt 
med ambitionen att kundorientera en verksamhet. Det betyder 
att den förhärskande ”produktionsorienteringen”, som tar sin 
utgångspunkt i vad företaget vill tillverka och sälja, ska förändras 
till att i stället ta sin utgångspunkt i vad kunderna behöver. I som-
liga företag lyckas kundorienteringen. I andra företag lyckas 
man inte, där händer ingenting. Detsamma gäller insatser för att 
utveckla ett bättre ledarskap. Ibland lyckas man och ibland 
händer nästan ingenting. För några år sedan kom en rapport 
från ett brittiskt managementinstitut. Man hade studerat 
effekterna av ett långt program för ledarskapsutveckling och 
fann att bara 4% av deltagarna hade påverkats av utbildningen. 
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Å andra sidan vet vi att 70 % av deltagarna kan bli effektivare 
i sitt sätt att arbeta, efter en insats av 15 timmar – om man lägger 
upp utbildningen på ett annat sätt. Man kan alltså lyckas med 
”kundorienteringen”, påverka människors förhållningssätt i 
lärande riktning. Varför lyckas man ibland, vad skiljer de 
framgångsrika insatserna från dem där man inte lyckas? 

Erfarenhetsbaserat lärande 
Att utvecklas som människa innebär förändring. Man blir 
starkare, skickligare, klokare eller t o m visare och efter en 
utvecklingsprocess handlar man annorlunda än man gjorde 
före ”förändringen”. För att åstadkomma dessa förändringar i 
sättet att bete sig, måste vi förändra individens förhållningssätt. 
Det lyckas man sällan med genom traditionell undervisning! 

För att förändra en människas förhållningssätt måste man ge hen 
tillgång till nya erfarenheter.  

Läs föregående mening en gång till och behåll den i minnet 
när du läser vidare. Traditionell undervisning förmedlar 
kunskaper. Om tillämpningen av dessa kunskaper inte stöds av 
kursdeltagarnas förhållningssätt, kommer kunskaperna inte att 
komma till användning. Värderingen av kursen kan bli mycket 
positiv i alla fall: Intressant, man fick verkligen något att tänka 
på, mycket stimulerande föreläsare och så vidare! När man 
kommer tillbaka till jobbet fortsätter man som tidigare! 

Förändringar mot kundorientering som genomförs kundorien-
terat   och förändringar mot lärande som genomförs inom ramen 
för en lärande strategi kan bli  framgångsrika, de andra miss-
lyckas. Förändringsprocessen ska alltså vara konsistent, den ska 
stämma överens med det mål man vill nå. 

En produkt av en chefs arbete är ledarskap och hens 
medarbetare är hens kunder. Kundernas, medarbetarnas behov, 
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i deras egenskap av medarbetare är att medverka till att 
förverkliga verksamhetens gemensamma mål. Ledarskapet har 
två deluppgifter. Dels ska chefen förmedla en så tydlig 
föreställning om vilka de gemensamma målen är att med-
arbetaren själv kan dra slutsatser om hur hen kan medverka. 
Dels ska chefen tillhandahålla stöd så att medarbetaren lyckas. 

En framgångsrik chef  berättade hur han gick till väga. När 
han tillträdde sin befattning ägnade ganska mycket tid åt att tala 
med medarbetare i hela företaget för att sätta sig in i hur de 
tänkte. Sedan utarbetade han ett program för förändring. På 
kort tid vände den dåliga lönsamheten till vinst. Förändrings-
programmet byggde dels  på han själv ville med företaget, dels 
på medarbetarnas uppfattningar. En chef  i ett annat företag 
berättade om sin VDs förmåga att lyssna: ”När man talar med 
honom känns det som om mitt problem är det enda han har att 
intressera sig för i hela världen”. 

Båda dessa chefer har medverkat i kurser där jag varit 
kursledare. Även i lektionsalen är de ”kundorienterade”. De är 
angelägna om att förstå frågor från auditoriet rätt och ställer 
kontrollfrågor: ”Menar du att . . .?”. När de svarat på frågan tar 
de reda på om den som frågat är nöjd med svaret. 

På många håll finns ett dött dokument som kallas företags-
politik. Det påverkar inte organisationens liv, därför är det dött. 
Det ger inte stöd och hjälp i det praktiska arbetet. Andra har en 
levande företagspolitik. Ett företag som tog fram en utbildnings-
politik startade med gruppintervjuer där chefer, fackliga företrädare 
och personal deltog. Vad ska vi ha utbildning till? Vilka 
utbildningsbehov är viktigast? Vad är bra utbildning? Etc. 

Med gruppdiskussionerna som grund, utformades utbild-
ningspolitiken, och den lever. Den fungerar som måldokument 
och bärare av en gemensam politik. I andra företag har man 
genom fokuserande gruppdiskussioner kunnat beskriva infor-
mationsglapp och brister i kommunikationen mellan olika 

13



funktioner. Detta har gett en bra grund att gå vidare ifrån med 
konkreta åtgärder. 

”Charity begins at home”, säger ordspråket. En organi-
sations ledarskap påverkas starkt av företagsledningen. En 
produktionsorienterad ledning skapar ett produktionsorien-
terat, defensivt ledarskap. Det kan man inte ändra på genom att 
”sälja in” kundorienteringen med propaganda. I ett företag där 
man hade lagt ner mycken möda på en informationskampanj 
om den nya kundorienteringen sa en grupp avdelningschefer: 
”Kunden i centrum, det har vi väl alltid haft. Vi förstår inte vad 
som är nytt i detta”. Ledningen hade fortsatt att leda 
organisationen på samma sätt som tidigare, i tron att kunderna 
bara finns utanför företaget. 

Det går att ändra ledningsstil inom ramen för en produk-
tionsorienterad företagslednings gamla ledarmodell. En avdel-
ningschef  kan alltså ändra sin organisation från att vara defensiv 
till att bli lärande, utan stöd uppifrån. Jag har sett exempel på 
detta. Men det är svårt. Och avdelningschefen måste slippa 
klåfingriga insatser ”uppifrån”. 

Alla är beroende av bekräftelser och belöningar på sina 
handlingar. I det produktionsorienterade, defensiva företaget 
finns inget yttre bekräftelsesystem för lärande ledarskap. En 
chef  som ska lyckas utan detta stöd måste vara så självständig i 
förhållande till företagsledningen och ha starkt eget behov av 
att arbeta på ett annorlunda sätt. De som försöker, lyckas ibland 
men det är inte säkert att framgången belönas. I den defensiva 
organisationen är det ofta viktigare att uppträda på rätt sätt än 
att leverera resultat. 

Företag kan vara framgångsrika under ganska långa perioder 
om de har ”bra” produkter. Företag kan alltså vara lönsamma 
utan att ha en bra ledning. Men många historiskt framgångsrika 
företag drabbas av problem. Det finns också exempel på att 
företag varit oavbrutet framgångsrika i mer än ett halvt sekel. 
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Dessa företag har utvecklat ett mer medvetet ledarskap än de 
mindre framgångrika konkurrenterna. 

En chef  för en framgångsrik organisation har i olika sam-
manhang talat om att det är människorna i organisationen som 
skapat framgången, inte han. Det är trevligt med artiga chefer, 
men han delvis har fel! ”Generalen ensam vinner inte slaget”, 
det  är sant, men ”generaler” i krisbranscher, i hopplöst 
underläge har visat att chefen har stor betydelse. 

”Våga Välja Väg” har tre delar: 
I första delen (kapitlen 1–3), beskriver jag, vad jag menar med 
det lärande förhållningssättet. 

Första kapitlet ”Villkor för förändring” lyfter fram tre teser: 
Den verklighet vi har omkring oss är så komplex, att den inte är 
tillgänglig i sin helhet för någon människa. 

Det vi kallar verklighet är alltså fragmentariska bilder eller 
”teorier” för hur den fullständiga verkligheten fungerar. En verk-
lighetsuppfattning är alltid ofullständig, därför är den aldrig 
”rätt”. Verklighetsuppfattningar är däremot mer eller mindre 
ändamålsenliga. Varje människa har rätt att välja en annan 
verklighet än den hen för tillfället lever i, t ex en som är mer 
ändamålsenlig än den gamla. 

Den andra tesen är att människors och organisationers 
framgångar, på avgörande sätt påverkas av deras förmåga att 
välja ändamålsenliga teorier. En ändamålsenlig verklighet ger 
en ram där verksamhetens mål låter sig förverkligas. 

Den tredje tesen gäller människors identitet. Den består av två 
delar, rollidentitet och viljeidentitet. Rollidentiteten är avhängig 
våra förställningar om den yttre verkligheten. Om en människa 
väljer en annan verklighet väljer hon också att förändra sin 
identitet. Svaret på frågan: ”Vem är jag?” blir ett annat när 
verklighetsuppfattningen  förändras. Rollidentiteten är en spegling, 
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hos den enskilda människan av omgivningens förväntningar. 
Identitetens andra del, viljeidentiteten uttrycker människans egen 
genuina vilja, svaret på frågan ”Vad vill jag i den verklighet jag 
har omkring mig”? ”Vad vill  jag bidra med och vad vill jag ha i 
utbyte för mina insatser”? 

Om vi vill ha fler framgångsrika företag och enskilda indi-
vider behöver viljeidentiteten stärkas på rollidentitetens be-
kostnad. En verklighetsuppfattning är mer ändamålsenlig om 
den ger stöd att förverkliga egna avsikter än om den inte ger sådant 
stöd. Därför måste man veta vad man vill för att kunna välja en 
mer ändamålsenlig verklighet. 

Andra kapitlet har rubriken ”Människors handlingar”. En 
handling skapar resultat genom energi som kanaliseras i en 
struktur. För att påverka människors handlingar kan man välja 
två åtgärder: 

• Man kan påverka hur energin genereras och 
• Man kan påverka hur energin kanaliseras. 
Kapitlet avslutas med en problemskrivning, som jag kallar 
”Flykten från friheten”. När man möter svårigheter, t ex störning 
kan man handla på två olika sätt: 

• Man kan göra sig fri från de strukturer, de verklighetsupp-
fattningar, som man dittills levt i och utveckla en ny, mer 
ändamålsenlig verklighet. 

• Man kan förankra sig i de kända strukturerna som känns trygga 
och välbekanta. 

Det första alternativet är lärande. Det är konstruktivt men inte 
särskilt vanligt. 

Det andra alternativet är det defensiva sättet att handla. Det 
är ”Flykten från friheten”. Det är vanligast. 
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I tredje kapitlet, ”Människors energi”, beskriver jag de båda 
förhållningssätten defensivt och lärande, som två olika slag av 
energi, två olika kvaliteter av energi. Jag    visar hur de strukturer vi 
lever i, de synliga och kännbara delarna av vår yttre verklighet 
påverkar vårt energiflöde att antingen bli lärande eller defensivt. 
Jag beskriver också sambandet mellan de två begreppen ”Le-
darskap” och ”Personlig effektivitet”. 

God personlig effektivitet ger den enskilde individen förmåga 
att frigöra sig från strukturens inverkan på energiflödet och själv 
ta kommandot. Då säkerställer hen tillgången på kreativ och 
målinriktad lärandeenergi. 

För att stimulera medarbetares energiflöde och öka tillgången 
på lärandeenergi behöver chefer förstå de mekanismer som 
påverkar energiflödet. Den som förstår hur mekanismerna 
fungerar och hur denna kunskap kan användas kan utöva ledar- 
skap. Hen kan ”ta tillvara och utveckla mänskliga resurser för 
att nå mål”. 

Den som ska lyckas med sitt ledarskap behöver först 
behärska sin egen Personliga effektivitet. Därför är ”Våga Välja 
Väg” en logisk, men helt fristående efterföljare till min bok 
”Vilja Välja Verklighet” – en bok om personlig effektivitet. 

Första delen av ”Våga Välja Väg” är de tre första kapitlen. 
Den andra delen, består av det fjärde kapitlet. Det heter 

”Våga Välja Väg”. Där beskriver jag förändringen från det 
förhärskande defensiva klimatet till den lärande organisa-
tionens klimat. Förändringsprocessen beskrivs i tre steg. 

Medvetenhet, samtidig distans till och kontakt med den 
situation man befinner sig i. Medvetenheten är i huvudsak en 
fråga om att hantera energi. 

Vilja som är en tredelad företeelse. Den är inriktad mot ett 
värde, som man väljer själv. Att vilja förutsätter ett visst mått av 
självförtroende och att man klarar av att prioritera mellan olika 
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ändamål som man kan använda sin energi till. 
Handling, betyder att man omsätter sin vilja i handling. 

Handlingen ger ett resultat och en möjlighet att revidera de två 
första stegen i processen. Blev det som jag hade tänkt mig? Om 
inte – vad gjorde jag för fel? 

Den tredje delen av ”Våga Välja Väg” är en ”Efterskrift”. 
Där redogör jag för de värderingar som ligger till grund för 
boken. 

I den första delen beskriver jag min uppfattning om ”Vår Tids 
Problem”. Halvseklet efter andra världskriget har försörj-
ningsproblemet, som tidigare dominerat, ändrat karaktär. Det 
gamla problemet kunde beskrivas med orden Produktion och 
Ekonomi, det nya problemet kan beskrivas med orden Peda-
gogik och Moral. 

I Efterskriften visar jag hur budskapet i ”Våga Välja Väg” 
överensstämmer det nya problemet, med Pedagogik och Moral. 
Där redogör jag för de värderingar som är grunden för 
Personlig effektivitet och Ledarskap. Värderingarna beskriver 
jag som Humanism och Demokrati, metodiken som Utveckling 
och Dialektik. 

För att en bok ska bidra till förändring måste den läsas och för 
att bli läst måste den köpas. Därför vill varje författare att hans 
böcker ska köpas. Jag är inget undantag. Men min främsta 
ambition är att påverka dig att göra något med det du läser. 
Därför skulle jag vilja att du bär med dig den här frågan under 
läsningen: 

”Om jag accepterar dessa idéer och tror på dem, vad kan 
jag då göra praktiskt för att åstadkomma en förändring till det 
bättre?”
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Förändringar i fjärde upplagan 
I förordet till en av Abraham Maslows sista böcker skriver han att 
”inom ett decennium kommer man att se helt annorlunda på...”. 
Jag läste om den boken tjugofem år senare och tänkte att vissa 
förändringar i vår föränderliga värld sker mycket långsammare än 
man tror. Synsättet som Maslow refererade till är fortfarande 
detsamma som då, men med begrepp som TQM, Total Quality 
Management (kvalitetsutveckling på svenska) och Lärande 
Organisationer börjar utvecklingen åtminstone röra sig åt det 
håll som  Maslow spådde. 

Jag reagerade på liknande sätt när jag läste om ”Våga Välja 
Väg” efter många år. Jag fann att det mesta av innehållet i den 
andra upplagan från 1984 fortfarande var aktuellt. Därför var 
budskapet i den tredje upplagan i stort sett detsamma som i  de 
två första. Nu är det 2021 och frågan är vad som har förändrats. 

Begreppet offensiv bytte jag ut mot med lärande redan i 
tredje upplagan. Ordet förmedlar bättre vad jag avser och 
avsåg redan från början. Begreppet personlig effektivitet ersatte 
jag i tredje upplagan med personligt mästerskap av samma 
anledning. Peter Senge har i sin bok Dem femte disciplinen – den 
lärande organisationens konst beskrivit personligt mästerskap som 
den lärande organisationens ”själ”. Det han kallar personal 
mastery överensstämmer nästan i alla detaljer med det jag 
kallade personlig effektivitet. Begreppen personlig och social 
kompetens har Ingeborg Stemme och jag utvecklat under de 
första åren på 2000-talet. De bygger vidare på Senges Personal 
Mastery, men det för alltför långt att i denna omarbetning av 
Våga Välja Väg inkludera dessa begrepp. Därför återgår jag till 
det ursprungliga personlig effektivitet. 

Jag hade inte tillgång till ordbehandlare när jag skrev andra 
upplagan. Därför blev ordval och formuleringar ganska yviga. 
Här har jag försökt att putsa bort en del av yvigheten och 
hoppas att boken blivit läsvänligare på det sättet. 
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Noterna som finns samlade i slutet av boken innehåller vissa 
uppdateringar. Tillsammans med Ingeborg Stemme skrev jag 
boken Målförverkligande ledarskap - en bok om ledarskap och samverkan 
1987 och på egen hand gav jag ut Teori 3 - ledarskap för delaktighet 
i lärande organisationer 1992. Jag har också givit ut Gränslandet en 
bok om medarbetares delaktighet och verksamheters förnyelse (1999) 
Visionen - ett ledningsintrument i lärsamhället (2001) och Delaktig-
hetskoden - en formel för framgångsrikt företagande (tillsammans med 
Anders Cedervall) 2005. Dessutom har Ingeborg Stemme och 
jag hunnit med en del annat utvecklingsarbete under de år som 
förflutit. Jag anknyter till detta i noterna. 

Stockholm mars 2021 

Lars Wiberg 
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Villkor för förändring 

Tre teser 
Den verklighet som vi har omkring oss, den yttre verkligheten, 
är oändligt komplex. Den är så komplex, att den är bara till-
gänglig för oss som fragment. Det vi kallar verklighet är alltså i 
själva verket bara utsnitt ur den fullständiga yttre verkligheten. 

Det som vi av erfarenhet har lärt oss att verkligheten är, vår 
verklighetsuppfattning, fungerar ofta som en självuppfyllande 
profetia. Vi ser verkligheten så som vi för väntar oss att se den, 
och därför får vi bekräftelse på att vår verklighetsuppfattning är 
riktig. Vår verklighetsuppfattning är fragmentarisk, därför kan 
vi välja en annan verklighet, som är lika ofullständig som den 
första och få bekräftelse på att även den är riktig. Den ena verk-
ligheten kan vara lika riktig som den andra, men mer ändamåls- 
enlig. Verklighetsuppfattningar skiljer sig alltså inte från varan-
dra genom att vara rätt eller fel, utan genom att vara mer eller 
mindre ändamålsenliga. 

Om vi har framgång, om vi lyckas med det vi tar oss före, är 
våra verklighetsuppfattningar ändamålsenliga. Om vi inte har 
framgång är vår verklighetsuppfattning mindre ändamålsenlig. 

Min första tes är att både organisationers och människors 
framgångar i stor utsträckning beror på den verklighet de valt. 

Min andra tes är att var och en är fri att välja andra verk-
ligheter än dem vi lever med nu, betraktelsesätt, som är mer 
ändamålsenliga än de gamla. Problemet med detta byte av 
verklighet är att vår uppfattning om oss själva, vår identitet, i 
stor utsträckning är knuten till våra föreställningar om den yttre 
verkligheten. Därför kommer vi också att ändra på vår 
uppfattning om oss själva när vi byter verklighet. Det är svårt 
och psykologiskt betydelsefullt. 
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En människas identitet består av två delar, en yttre, roll-
identiteten och en inre  viljeidentiteten . Rollidentiteten är så 1

fast förankrad i vår uppfattning om den yttre verkligheten att 
den nästan är dess spegelbild. Rollidentiteten hotas, när vi 
förändrar våra betraktelsesätt. Viljeidentiteten hotas inte av 
sådana för-ändringar. 

Min tredje tes är att friheten att välja en annan verklighet 
hindras av rollidentiteten och främjas av viljeidentiteten. Roll-
identiteten är ju en spegling av de verklighetsuppfattningar vi 
har. Om vi vill medverka till vår egen och andra människors 
framgång, till förmågan att nå sina mål, behöver vi stärka 
viljeidentiteten på bekostnad av rollidentiteten. Min erfarenhet 
är att viljeidentiteten ofta är svagt utvecklad1. 

Ledarskap syftar till att förverkliga mål, eller, för att använda 
det synsätt jag nyss introducerat: Ledarskap ska skapa fram-
gång. Ledarskapets ”metod” att skapa framgång är ”att ta till-
vara och utveckla mänskliga resurser”. 

Framgång beror på hur ändamålsenliga våra verklighetsupp-
fattningar är. Våra möjligheter att byta till en mer ända-
målsenlig verklighet beror på styrkan i vår viljeidentitet. Därför 
är viljeidentiteten och förmågan att utveckla ändamålsenliga 
verklighetsuppfattningar sådana resurser, som ledarskapet ska 
”ta tillvara och utveckla”. Jag ska beskriva hur man kan gå till 
väga. 

Vad är verklighet? 
Detta har varit en vanlig situation för mig: Jag befinner mig i 
en lektionssal med 30 chefer som går på kurs. Deras genomsnitts-
ålder är 40 år. Vad är verklighet i den situationen? Lokalen och 
möbleringen, som ”tvingar” mig att stå vid tavlan, som en 
lärare, och som ”tvingar” dem att sitta i sina bänkar, som 
skolbarn, är en del av verkligheten. Deltagarna har varit 
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skolbarn och de har gått på kurs förut. Då har de ”lärt” sig hur 
relationerna mellan lärare och elever ska vara. Därför har rela-
tionen mellan dem och mig i skolsalen en given betydelse. Jag har 
också liknande erfarenheter som påverkar mig till vissa 
beteenden. Trots att vi aldrig tidigare har träffats, så ”vet” vi 
mycket om varandra, vi har våra erfarenheter med oss och vi 
har förväntningar på varandra. Erfarenheterna och förvänt-
ningarna är delar av verkligheten. 

Våra livserfarenheter är en del av verkligheten i lektions-
salen. 30 människor som i genomsnitt är 40 år gamla. Det 
innebär att vi i samma rum har 1.200 års mänsklig erfarenhet, 
som en del av verkligheten. Om vi startar lektionen med att dela 
med oss  till varandra av den verkligheten kommer vi att finna 
att den samlade erfarenhetsmängden förändras när vi försöker 
komma i kontakt med den. När en av deltagarna berättar om 
sina erfarenheter, börjar någon annan, att med hjälp av den 
förstes berättelse, omvärdera sina egna tidigare erfarenheter. Vi 
förändrar alltså vår egen verklighet, när vi tar del av andras. 
Slutsatsen är att eftersom verklighetsbilden förändras när vi 
försöker ta del av den, så är den yttre verkligheten inte tillgäng-
lig för oss i sin  helhet. 

Att detta gäller den psykologiska verkligheten, den som har 
med människoras  erfarenheter och handlingar att göra, är 
enkelt att förstå. Men det gäller faktiskt också den fysiska 
verkligheten. Fysikern och nobelpristagaren Werner Heisen-
berg visade att objektiv observation av atompartiklar är en 
omöjlighet. Själva observationen påverkade det observerade 
objektet och förändrade dess läge och egenskaper. Det är 
således inte möjligt att med fullständig noggrannhet samtidigt 
ange både en partikels rörelsemängd och dess läge enligt 
kvantmekaniken. 

Nobelpristagaren Niels Bohr visade att ett experiment inom 
fysiken ledde till en förklaring, medan ett annat slags experiment 

23



gav en annan förklaring som uteslöt den första. Han kallade detta 
komplementaritetsteorin och menade att förklaringarna både 
utesluter och kompletterar varandra. Ljus kan t ex vara både ett 
vågfenomen och en  svärm partiklar, ljuskvanta. 

Detta kan förefalla vara kuriosa i en bok om ledarskap, men 
för det fortsatta resonemanget är det viktigt att du kan accep-
tera, att den yttre verkligheten i själva verket inte är tillgänglig 
för oss i sin helhet. Våra föreställningar om verkligheten är 
alltså ofullständiga eller fragmentariska. Dessutom kan före-
ställningar var för sig vara korrekta trots att de utesluter var-
andra. 

Teorin bestämmer verkligheten 
”It is the theory which decides what we can observe”, sa Albert 
Einstein, det är teorin  som bestämmer vad vi ser. 

Ordet teori kommer från grekiskan och betyder ungefär 
beskådande. När jag använder ordet i den här boken, menar jag 
något vidare än, t ex vetenskapligt underbyggd teori. Jag menar ett 
vägledande synsätt, en föreställning om hur verkligheten fungerar, 
oavsett varifrån denna verklighetsuppfattning kommer. ”Gud 
skapade världen” och ”The Big Bang” är två olika teorier för 
hur världen kommit till, två olika föreställningar om hur univer-
sum skapades. 

Teorin avgör vad vi ser, vilka aspekter, vilka fragment vi 
väljer ut ur den oändligt komplexa verklighet som finns omkring 
oss. När jag kommer in i ett rum kan jag se det ur målarens 
perspektiv och tittar då på färger, målning och tapetuppsättning. I 
stället kan jag välja arkitektens, städarens, ventilations-
teknikerns, inrednings- expertens, historikerns eller kulturantro-
pologens ögon. Då ser jag andra verkligheter än målarens. 

Samtidigt som teorin bestämmer vad vi ser, så bekräftar eller 
förnekar den yttre verkligheten våra teorier. För att utveckla 
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verklighetsuppfattningar som fungerar bra för oss, måste vi ha 
både teorier om verkligheten och erfarenheter från verklig-
heten. Teorier utan erfarenheter är meningslösa och erfaren-
heter utan teorier är att jämföra med en uppsättning strängar 
utan resonansbotten, de blir platta och ointressanta. 
Så långt verkar väl detta ganska begripligt? Nu blir det svårare: 
Många av de teorier vi använder är vi inte medvetna om. Man 
kan t ex inte fråga människor om deras verklighetsuppfatt-
ningar och få reda på vilka teorier de använder. Det enda sättet 
att någorlunda säkert få tag i människors teorier är att härleda 
dem genom observation och analys av handlingar. 

Teorier är t ex fördomar, föreställningar baserade på felak-
tiga tolkningar av verkligheten. Könsfördomar och rasfördomar, 
fördomar mot människor med annorlunda kultur och utseende är 
också teorier i den mening jag använder ordet här. 

Teorier är också projicerade känsloupplevelser. Positiva för-
väntningar vid inköp av en begagnad bil eller shopping på 
loppmarknaden i Paris projiceras på försäljaren, vilket ger 
honom en chans att lura mig. Jag vill så gärna göra en bra affär, 
att jag inte kan acceptera tanken att min motpart är en skurk. 

Teorier som dessa båda, fördomar och projektioner, är vi ofta 
omedvetna om. Det hindrar inte att de fyller samma funktion 
för att bestämma vår verklighet, som medvetna teorier gör. 

Självuppfyllande profetior 
Fysiska fenomen, är ganska oberoende av våra teorier. Jorden 
är rund och vattnet kokar vid uppvärmning oavsett vad vi tycker 
och tänker. När det gäller sociala fenomen är det annorlunda. 

Teorin styr inte bara varseblivningen och bestämmer vilken 
verklighet vi ser, som Einstein konstaterade. Dessutom 
innehåller våra teorier ett mått av självuppfyllande profetior, de 
bidrar till att forma verkligheten i enlighet med teorin. 
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Människor som betraktar andra som överlägsna sig själva intar 
en ”undersåtlig” ställning i förhållande till andra. När vi möter 
människor som nedvärderar sig själva, är det enklast att spela 
med i spelet och själv uppträda ”översåtligt”. Den som betrak-
tar   andra som fiender uppträder själv försiktigt eller taggigt och 
kommer förmodligen ofta att möta fientliga människor. 

Alltså: varje uppfattning om den sociala verkligheten, varje 
teori som vi har om  människors beteenden och relationer, är till 
viss del en självuppfyllande profetia. Teorier om den sociala 
verkligheten är – som Herbert Simon  sa – teorier om artifi-2

ciella fenomen. Många fakta i den sociala verkligheten är till-
fälliga för att de har kommit till som konventioner och fortsätter 
att existera utan att ha samband med människans egentliga 
behov eller avsikter. Därför kan man förändra sådana ”fakta”. 

Att välja verklighet 
Verkligheten förändras ständigt och är dessutom obegränsat 
komplex. Det är våra egna teorier som avgör vilken verklighet vi 
uppfattar och därför kan man byta verklighet  genom att byta 
teori. Jag ska visa ett par exempel: 

I sin vanliga verklighet på kontoret är Per chef. Han talar om för 
sina medarbetare vad de ska göra och kontrollerar att de gjort rätt. 
Enligt Pers teori är han den som kan, hans medarbetare är – i 
jämförelse med Per – okunniga. 

Så bestämmer han sig för att byta teori och vänder på 
steken. Per utgår ifrån att medarbetarna har erfarenheter och 
att han behöver deras hjälp för att fatta bra beslut. När han 
byter teori, förändrar han även deras verklighet. Det kan 
åstadkomma en viss förvirring. Efter en tid kommer Pers 
verklighet att förändras, den överensstämmer allt bättre med 
teorin, hans medarbetare blir mer aktiva och hans egen 
arbetssituation blir annorlunda. 
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Här är ett exempel på familjelivet: 
Harry kommer hem från en händelserik dag och vill dela 

med sig av sina upplevelser till familjen. Enligt hans teori har 
familjen längtat efter honom och vill ha kontakt. Det märks på 
deras intresse för vad Harry har att berätta. 

Familjen kanske är i samma läge som han. De har också varit 
med om händelser som varit viktiga för dem, och vill att Harry 
ska visa att han vill ha kontakt med dem genom att lyssna på 
deras berättelser. Denna ”kollision” slutar kanske med att båda 
parter blir besvikna. Harry sätter sig med tidningen och familjen 
går till sitt. 

Harry kunde välja ”frågeteckenteorin” i stället: Han vill 
berätta för familjen, men vad vill de? Vad har de varit med om? 
Vad vill de honom? Den verklighet Harry möter med den senare 
teorin är annorlunda än den första. 

Många misslyckanden och besvikelser är en följd av att man 
valt dåliga teorier.  Därför hamnar man i dåliga verkligheter. Det 
finns också risk för att man till slut accepterar att verkligheten 
en gång för alla är sådan som man möter den. Då kanske man 
resignerar i stället för att byta verklighetsuppfattning, att välja en 
annan teori och finna en bättre verklighet. 

Vilken verklighet är rätt? 
Om man kan välja olika verkligheter, kan man ju fråga sig 
vilken verklighet man ska välja. Vilken verklighet är rätt? 

Rätt eller fel verklighet 
Vissa aspekter på verkligheten kan beskrivas och man kan säga 
att beskrivningen är rätt eller fel. Temperatur, vägsträcka och 
höjd över havet är mått som ger en korrekt beskrivning. Men 
verkligheten, hela den situation vi lever i, är mer komplicerad än 
så. 
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Vår verklighetsuppfattning låter sig inte bedömas som rätt 
eller fel. Det hindrar  inte att många människor ändå gör det 
och att de dessutom bekämpar människor som har andra 
uppfattningar om verkligheten. 

Föreställningen att verklighetsuppfattningar är rätt eller fel 
ställer till trassel för oss på två sätt: dels ger den upphov till 
konflikter, dels bidrar den till att skapa en falsk samhörighet 
mellan människor. 

Att jag anser att min verklighet är rätt och att din verklighet 
är fel, kan vara en källa till konflikt är väl klart. Människor som 
trott på olika gudar, har sett detta som skäl att slå ihjäl varandra. 
Även olika uppfattningar i metodfrågan är skäl för fiendskap. 
Katoliker och hugenotter trodde på samma gud, men på olika 
sätt, vilket      var skäl nog att bekämpa varandra. Idag gäller det 
shia- och sunnimuslimer. Men att rätt eller fel verklighet också är 
en grund för falsk samhörighet kräver kanske en förklaring. 

Äkta samhörighet bygger på kontakt mellan människor och 
medvetenhet om gemensamma mål. Vi kan känna samhörighet 
för att vi tillhör samma religiösa församling, samma politiska 
grupp eller samma sociala kulturkrets. Den samhörigheten bygger 
mer på den gemensamma känslan av att ”de andra” är utanför 
gemenskapen och mindre på kontakt mellan människorna i 
gruppen. Känslan av samhörighet blir falsk eller åtminstone 
ytlig. ”Samhörighet” är egentligen en positiv känsla av trygghet. 
Den är en produkt av att man är accepterad av de andra. 
Känslan projiceras på de andra medlemmarna och kallas 
samhörighet. Motsvarande falska samhörighet kan  också finnas 
i släkter och familjer. Man relaterar sig till varandra som 
rollgestalter och delar vissa normer, samt myten om den egna 
familjens särart i förhållande till andra människor. Samhö-
righeten blir då en misstolkad trygghetskänsla, som följer av att 
man ingår i en exklusiv krets dit majoriteten av mänskligheten 
inte har tillträde. 
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Verklighetsuppfattningar är sällan helt rätt eller fel. Vissa 
föreställningar som tillkommit i enlighet med allmänt vedertagna 
konventioner kan naturligtvis anses vara rätt eller fel. Totalt sett 
är det dock inte möjligt att värdera verklighetsuppfattningar 
som rätt eller fel. 

Ändamålsenlig eller inte ändamålsenlig verklighet 
Det är bättre skilja mellan ändamålsenlig och inte ändamålsenlig 
verklighet än mellan rätt och fel. Om Harry vill ha kontakt med 
familjen när han kommer hem är ”frågeteckenteorin” mer 
ändamålsenlig än ”nu-ska-jag-berätta-för-er-och-ni-ska-lyssna-
på- mig-teorin”. 

Om man vill ha mer självständiga och aktiva medarbetare 
är ”lyssnarteorin”  mer ändamålsenlig än ”instruktörsteorin”. 

Ju bättre våra teorier bidrar till att vi når våra mål, ju 
bättre de bidrar till vår  framgång, desto mer ändamålsenliga är 
de. 

I nästa kapitel ska jag illustrera det jag nu sagt om mer 
eller mindre ända målsenliga teorier. 

Två förhållningssätt 
Om verkligheten i stor utsträckning bestäms av våra upp-
fattningar, så kan vi välja två olika sätt att förhålla oss till våra 
teorier. 

Antingen kan vi välja att försvara våra teorier, att sträva efter 
att behålla dem, eller också kan vi välja att ifrågasätta dem. 
Detta val är valet mellan två olika grundinställningar, två 
förhållningssätt, det defensiva och det lärande. 
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Det defensiva förhållningssättet 
”Om kartan inte stämmer överens med terrängen, anser jag att 
kartan är rätt” är ett uttryck som illustrerar det defensiva 
förhållningssättet. Det förutsätter att vi kan dela in uppfattningar 
om verkligheten i rätt och fel och att våra egna teorier är rätt. Vi 
förväntar oss att verkligheten ska uppföra sig enligt våra teorier. 
Om den inte gör det, då är det fel på verkligheten. Vi blir 
besvikna och projicerar vår besvikelse på vår omgivning. Det 
hindrar oss naturligtvis från att förändra våra teorier. 

När jag framställer ett beteende så här är det självklart att 
det defensiva förhållningssättet inte är bra. I sin mest extrema 
form är det dumhet. 

Ändå vill jag påstå att det defensiva förhållningssättet är 
vanligast. Våra föreställningar om verkligheten ger oss en känsla 
av att vi vet hur verkligheten fungerar, en känsla av trygghet. 
Tryggheten är falsk, om de teorier som tillsammans är vår 
verklighetsuppfattning, hindrar oss från att vinna framgång. 
”Problemet med att undervisa vuxna människor är inte att de är 
okunniga, utan att de kan så mycket, som inte är på det sät tet . 3

Chris Argyris  säger att i valet mellan framgången och den 4

falska tryggheten i de oförändrade teorierna, väljer de flesta 
människor den falska tryggheten. 

Det defensiva förhållningssättet medger givetvis också att vi 
ändrar uppfattning om verkligheten, men det tar tid. Vi försöker 
undvika att ändra uppfattning så länge som möjligt, med hjälp 
av argument som: ”Det är undantagen, som bekräftar regeln”. 

Det lärande förhållningssättet 
Det kan finnas olika förklaringar till att kartan och terrängen 
inte stämmer överens. Det kan det bero på att kartan är fel, 
eller på att vi inte förstår hur kartan avbildar verkligheten, 
eller också kan det ha blivit ”fel” på terrängen. Det lärande 
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förhållningssättet medger att vi prövar olika förklaringar till 
varför något inte stämmer – eller till att något stämmer. Den 
äldre dam, som efter första världskriget sålde sina kullageraktier 
strax före ett kraftigt kursfall, motiverade sin affär med man inte 
behöver  kulor och krut när kriget är slut. Hon gjorde rätt men 
på fel premisser. När det går bra  för ett företag vill man ju gärna 
att det ska vara den egna skickligheten som är orsak till de goda 
resultaten. Det kan vara farligt om det i stället är en tillfällig och 
förmånlig yttre företeelse som är orsaken. Det finns många 
exempel på företag som i framgångstider döljer självbelå-
tenheten under en mask av falsk blygsamhet. I motlutet lägger 
man hela skulden för sina dåliga resultat på företeelser utanför 
sig själv. 

Det lärande förhållningssättet medger att vi söker verklighets-
uppfattningar som är ändamålsenliga, inte bara för oss själva 
utan också för andra. Det lärande förhållningssättet förutsätter 
ju en förmåga att samtidigt hantera olika tolkningar av verklig- 
heten, annars kan vi ju inte välja mellan de olika teorierna. Den 
förmågan medger att vi lättare kan hantera andra människors 
avvikande uppfattningar. Den bidrar till att vi kan söka lösningar 
på problem som medger att båda parter vinner, trots att de 
inledningsvis hade motstridande mål. 

Jag vill förtydliga detta med ett exempel. En gång hade jag en 
endagskonferens med 30 avdelningschefer inom ett stort företag. 
En av deltagarna imponerade på mig. Han ställde konstruktiva 
kritiska frågor och försökte dra de praktiska konsekvenserna av 
mitt budskap för sitt eget arbete. När konferensen var slut talade 
jag med företagets chef, och sa något uppskattande om denne 
deltagare. ”Ja, han är bra”, sa VD, ”han  var fackligt aktiv hos 
oss i tre år, och nu har han blivit utnämnd till avdelningschef. Jag 
vet inte om vi bytt upp oss eller bytt ner oss. Under den tid han 
var facklig förtroendeman hade vi inte några som helst problem. 
Han jobbade för att få företagsledningen att förstå fackets 

31



synpunkter och för att få facket att förstå hur vi tänker. Och han 
har lyckats! Han bidrog till en gemensam vilja att förstå mot-
partens situation som både  facket och företaget har haft nytta av. 
Alla har tjänat på det. Han är mycket duktig som  chef  också, 
löser upp knutar och får saker och ting att hända med ganska små 
medel.” Den nye avdelningschefen är en människa med ett 
lärande förhållningssätt. 

Han får det nästan alltid som han vill utan att det sker på 
andra människors bekostnad. Det lärande förhållningssättet har 
två kännetecken: 
• inlevelseförmåga med andra människor och 
• intellektuell hederlighet. 
Vi ska granska dessa båda kännetecken. De är centrala begrepp i 
det slags ledarskap, som jag vill bidra till att utveckla. Därför ska 
jag kommentera dem lite närmare. 

Inlevelseförmåga 
Medlidande och inlevelseförmåga är olika saker, Medlidande är 
ibland ett översåtligt ”tycka-synd-om”. Inlevelseförmåga är inte 
heller sympati, som betyder ”tycka om” eller känna gemenskap 
med. Inlevelseförmåga, eller medkänsla är något annat. Med- 
känsla är en kvalificerad mänsklig förmåga att leva sig in i sig i 
en annan människas ställe och förstå hur den andre själv 
upplever sin situation. Inlevelseförmåga förutsätter, att man kan 
att differentiera och förstå sina egna känslor i olika situationer. 
Den förmågan är en knapp resurs i vårt samhälle. In-
levelseförmågan är en av de resurser som behöver utvecklas för 
lärsandeamhällets ledarskap. 

Det finns två slags medkänsla. En mer primitiv och en mer 
kvalificerad. Den primitiva är att leva sig in i hur man själv 
skulle känna sig i hens ställe. 
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Den mer kvalificerade formen är att leva sig in i en annan 
människas situation med hens känslor. Den primitiva 
medkänslan, som liknar medlidande eller sympati ingår ofta i 
den konventionella kvinnorollen. Den kvalificerade medkänslan 
är varken specifikt manlig eller specifikt kvinnlig. Den finns hos 
människor som nått den grad av mänsklig mognad att de 
medvetet kan låta sitt intellekt och sitt känsloliv samverka i en 
kreativ process. För att leva sig in i en annan människas situation 
med den andres känslor behöver man ha distans både till sig 
själv och till den andre. Då kan man undvika att den egna 
sentimentaliteten stökar till förståelsen av situationen. Medkänslan 
förutsätter också att man kan släppa fram sina egna känslor så 
att man får kontakt både med sig själv och med den andre. 

Varför är inlevelseförmågan bra? Här följer ett exempel. 
Marknadsföring kan vara mer en fråga om förhållningssätt än 

om teknik. Mark nadsföring är att tillhandahålla produkter som 
kunderna vill ha på villkor som är mer attraktiva än kon-
kurrenternas . 

Jean Phillips-Martinsons bok Swedes as others see them  byggde 5

på 100 intervjuer med människor i andra länder som gör 
affärer med svenskar . Författaren fann att många goda affärer 
går våra företag förbi på grund av svenskarnas oförmåga att 
leva sig in i sina kunders situation. En god vän till mig, som 
själv varit framgångsrik i affärer med arabstaterna, har berättat 
om hur representanter för svenska företag genom sin oförmåga 
att förstå sin motpart, missat stora order. Andra nationer är 
kanske inte bättre än vi. Det är snarare ett argument för att 
försöka utveckla oss själva än ett försvar av vår oförmåga. 

Företag får inte sin order för att konkurrenterna är dåliga 
utan för att de själva  är bra. Vi kan alltid sträva efter att själva 
bli bättre. Andra nationers bristande inlevelseförmåga är ingen 
ursäkt för att vi ska avstå från att utveckla vår egen. 
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Var och en vill använda de talanger man har. Den som har 
en väl utvecklad inlevelseförmåga söker sig till situationer där 
hen får användning för den. Representanter för svenska 
handelshus i fjärran östern har berättat hur de blivit ombedda 
att arrangera möten mellan potentiella kunder och svenska 
företagsrepresentanter. När svenskarna kommer fram händer 
det att de tillbringar tre dagar i samma stad utan att träffa en 
enda av de tilltänkta kunderna. De sitter på sitt hotellrum och 
går igenom analyser eller intervjuar handelshusens svenska 
personal. De förberedda besöken måste ibland ställas in. Jag tror 
inte att man säljer mer till företag vars repre sentanter man inte 
träffat, än till företag som man har haft personlig kontakt med. 
Svensk ambassadpersonal i utlandet kan berätta liknande his-
torier. Man arrangerar ”parties” med viktiga utländska gäster för 
att svenska affärsmän, politiker och fackliga företrädare ska få 
tillfälle att bygga upp internationella kontakter. Svenskarna 
söker sig till varandra och talar svenska, värdfolket får ta hand 
om de utländska gästerna. Orsaken till att man inte tar kontakt 
är att inlevelseförmågan är så svagt utvecklad att  man inte 
förstår att man bör försöka komma över sin rädsla för att ta 
kontakt med andra människor. Det kan bero på att vi inte ens 
själva vill kännas vid att vi är rädda för att ta kontakt. Det finns 
många sätt att ”rationalisera” sådan rädsla. Man kan t ex hävda 
att det är nödvändigt att skaffa sig en ”strategisk överblick över 
den aktuella marknadssituationens potentiella relevans” innan 
man träffar en blivande kund. 

Om vi lämnar marknadsföringsområdet och tittar på andra 
funktioner är bristen på inlevelseförmåga ett problem även här. 
Chefers oförmåga att förstå sina medarbetare, kollegers oför-
måga att leva sig in i andra funktioners situation och medarbetares 
oförmåga att leva sig in i sina chefers situation kostar pengar 
varje dag. 
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De moraliska och allmänmänskliga konsekvenserna av 
bristande medkänsla tänker jag inte gå in på här. Jag har tagit 
med några ord om detta i en not  6

Intellektuell hederlighet 
Att vara intellektuellt hederlig innebär att man är beredd att ta 
konsekvenserna av ett  resonemang eller en bevisföring, även om 
dessa konsekvenser är negativa för en själv. 

Det är lättare att illustrera bristen på intellektuell hederlighet 
än att visa vad den är. Om man förespråkar en fri konkurrens-
marknad så länge man själv är stark, men  kräver regleringar 
när konkurrenterna blir övermäktiga, då brister den intellek-
tuella hederligheten. När man gör sig till tolk för demokratiska 
frihet-jämlikhet-broderskaps-ideal i sammanhang där egna 
ojämlika privilegier inte hotas, och motarbetar samma  ideal när 
de egna privilegierna kommer i farozonen, då brister också den 
intellektuella hederligheten. Ekonomisk utjämning och eko-
nomisk tillväxt i ett samhälle är uppenbarligen möjliga att 
kombinera till en viss gräns, men inte längre. Det är ohederligt 
att förespråka maximering av båda, så som förekommer i den 
politiska debatten i Sverige. 

Brist på klara mål och på rak kommunikation nämns ofta 
när kursdeltagare talar om det egna företaget. När vi försöker 
precisera dessa brister och finner att deltagarna själva genom 
att agera annorlunda skulle kunna ändra på situationen, då är 
det stopp. ”Nja, så enkelt är det inte”, ”Du känner inte våra 
chefer”, ”Så kan man faktiskt inte göra hos oss” är vanliga 
argument. Om jag trots detta inte ger mig, kommer det slutliga 
skamgreppet: ”Du har ingen erfarenhet av att arbeta i vårt 
företag.” 

Under andra världskriget var det ont om varmvatten. Min 
bror och jag badade  en gång i veckan och vi satt i var sin ända 
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av badkaret. När det började bli dags att gå upp ur vattnet och 
gå till sängs, sa vi till mamma: ”Visst ska vi gå upp, vi ska bara 
fiska upp tvålen först”. Vattnet var ogenomskinligt av upplöst 
tvål när vi satte igång att försöka få tag i tvålen. Så fort någon 
fick grepp på tvålen klämde han till och så stack tvålen iväg 
igen. Ungefär så känns det att diskutera med personer som inte 
är intellektuellt hederliga. När vi väl preciserat problemet och 
kommer med förslag till åtgärder, då visar det sig att man 
”missuppfattat” problemet eller att man inte förstått det eller att 
det nog inte är så farligt i alla fall. ”Forced to choose between 
getting what we want and maintaining second order constancy, 
we may choose not to get what we want.”, ”om vi måste välja 
mellan att få det som vi vill och att behålla andra rangens 
stabilitet, händer det att vi väljer att inte få det som vi 
vill” (Chris Argyris not 4). 

Alltså, det lärande förhållningssättet har som sina viktigaste 
kännetecken två knappa resurser, inlevelseförmåga och intellektuell 
hederlighet. För att öka framgången, som beror av förmågan att 
välja mer ändamålsenliga verkligheter, behöver vi utveckla det 
lärande förhållningssättet. Det innebär att inlevelseförmåga och 
intellektuell hederlighet också utvecklas. 

Framgång och misslyckande 
Jag hävdar varje människas rätt att välja vilken ändamålsenlig 
verklighet som helst. Jag hävdar också, att om detta val ska vara 
möjligt, måste det förhärskande defensiva förhållningssättet änd-
ras till det mindre vanliga lärande förhållningssättet . 

Skälet till att jag hävdar dessa uppfattningar är att både indi-
viders och organisationers framgångar är knutna till deras för-
måga att välja ändamålsenliga verkligheter. Den förmågan är 
beroende av vilket förhållningssätt man har utvecklat. 
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Vår föränderliga värld 
När världen förändras måste vi också förändra de kartor som vi 
använder för att ta oss fram i världen. Om vi inte förändrar 
kartorna kommer vi fel. 

Det defensiva förhållningssättet innebär att vi försvarar våra 
kartor, våra teorier och verklighetsuppfattningar mot att världen 
förändras. 

Även om det faktum att världen förändras är självklart intill 
gränsen till det triviala, ska jag kommentera det. Begreppet som 
sådant blivit en schablon, ett konstaterande utan egentlig inne-
börd. 

Två slags utveckling 
Vi kan skilja mellan två slags utveckling: pålagring och omorientering. 
Pålagring innebär ”mer av samma slag”. Det är visserligen 
förändring, men förändring inom ramen för ett känt mönster. 
Pålagring är kvantitativ förändring. 

Omorientering är kvalitativ förändring, en förändring av det 
mönster inom vilket  pålagringen sker. 

Karl Marx är en av många som aktualiserat dialektikens 
andra lag . Den säger att en pågående kvantitativ förändring så 7

småningom övergår i en annan kvalitet. Marx var påverkad av 
sin tids många naturvetenskapliga upptäckter av lagbundenheter i 
naturen och sökte efter motsvarande lagbundenheter i samhället. 
Den andra dialek tiska lagen kan illustreras med uppvärmning 
och nedkylning av vatten. När man höjt temperaturen tillräckligt 
mycket övergår vattnet från vätska till gas. När man sänker 
temperaturen tillräckligt mycket övergår vätskan till fast form, 
is. 

Om dialektikens andra lag är generellt giltig för förändringar i 
sociala system är av underordnat intresse här. Den gäller i 
tillräckligt många fall för att vara en ändamåls enlig karta, en teori 
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för förändringar i olika situationer. I en ganska omfattande not  8

har jag beskrivit ett ”bevis” för att lagen om pålagrings- 
utvecklingens övergång till omorienteringsutveckling kan gälla för 
både sociala system och individer. 

Kris och utveckling 
En kris är en situation där våra tidigare erfarenheter och kun-
skaper inte räcker till för att vi framgångsrikt ska kunna hantera 
verkligheten. En kris är alltså en händelse där en kvantitativ 
förändring övergår till behov av omorientering. 

Eftersom våra tidigare kartor inte räcker till för den nya si-
tuationen, måste vi utveckla nya kartor, nya teorier. Det innebär 
att samtidigt som en kris är farlig och hotande bjuder den också 
på en möjlighet till nyutveckling. 

Jag är övertygad om att kris- och utvecklingstemat är ett 
generellt mönster i allt mänskligt liv. Den övertygelsen är grunden 
för min uppfattning att vi har rätt och möjlighet att välja andra och 
mer ändamålsenliga verkligheter än dem vi lever i. Orsakerna 
bakom kriserna är naturligtvis olika beroende på om vi ser på 
mänsklighetens historia under tiotusen år eller på de första tio 
åren av en människas liv, men mönstret finns  där i båda fallen. 

Senare kommer jag att ta upp utveckling som företeelse. Jag 
kommer då att hävda att utveckling är ett grundläggande mänsk-
ligt behov, som behöver tillfredsställas för att människor ska vara 
friska i psykisk mening. Resonemanget, som leder fram till den 
slutsatsen, sparar jag till senare. Här nöjer jag mig med att 
påstå att människor för sitt eget psykiska välbefinnande behöver 
utveckling i bemärkelsen omorientering. Av samma anledning 
behöver människor svårigheter och krissituationer. Utveck- 
lingsmöjligheterna finns ju i krissituationerna. 

En kris är en situation, där våra tidigare erfarenheter, kun-
skaper och teorier inte längre räcker till, för att vi ska kunna 
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hantera situationen tillfredsställande. För att klara oss måste vi 
här ”uppfinna” nya kunskaper, nya teorier, och skaffa oss nya 
erfarenheter, som fungerar i krissituationen. Att uppfinna något 
som är nytt, att uppfinna en ny och mer ändamålsenlig verklighet, 
det är utveckling. Uppfinningen kan tidigare  vara uppfunnen av 
andra men en människas utveckling behöver inte tillföra 
mänsk ligheten något helt nytt, den fyller ändå ett behov. Varje 
gång en människa på egen hand uppfinner hjulet skapar hon 
utveckling åt sig själv, även om mänskligheten i övrigt haft 
tillgång till hjul i åtskilliga generationer. Utvecklingen innebär att 
vi växer, att vi blir något mer än vi var – och människor behöver 
växa. 

Utveckling är alltså något som var och en skapar för sig själv. 
Man kan inte utveckla andra människor, men man kan skapa 
förutsättningar för andra människors utveckling, och det är inte 
så lite. 

Krissituationer som vi tvingas in i ger möjlighet till ut-
veckling. Vi kan också medvetet söka oss till situationer där våra 
tidigare kunskaper och erfarenheter inte räcker till. Då försätter 
vi oss i en frivillig ”kris”. Som chef, förälder eller lärare kan du 
leda dina medarbetare, barn eller elever in i situationer, som de 
från början inte kan klara, och du kan ge dem stöd att utveckla sin 
förmåga att hantera ”krisen”. Det lärande förhållningssättet kan 
beskrivas som ett sådant sökande efter utvecklingsmöjligheter. 

Vad är framgång? 
Det är viktigt att skilja mellan ”att ha framgång” och ”att vara 
duktig”. Framgång är att förverkliga det man själv vill. Att vara 
duktig är att göra sådant som andra människor tycker är bra. 
Framgång och duktighet behöver inte utesluta varandra. Ofta 
vill vi själva åstadkomma sådant, som andra tycker är bra, men 
framgång och duktighet behöver inte vara samma sak. 
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En ung kvinna med egna yrkesambitioner, som blev en 
duktig hustru för att hennes make och hennes svärmor tyckte att 
kvinnor ska sköta hemmet och inte ägna sig åt ”manliga” syssel-
sättningar, var kanske duktig men inte framgångsrik. Karriär- 
chefen, som i sin verksamhet förverkligar sin hustrus och sin 
svärmors sociala ambi tioner att få en VD i familjen, är troligen 
också duktig utan att vara framgångsrik. Den  unge mannen som 
avbryter sina akademiska studier för att starta ett eget företag 
är till att börja med inte duktig, eftersom man enligt gängse sätt 
att se, först ska slutföra sina studier. Om han lyckas med sitt 
företag som han själv vill, kan det hända att han  även blir duktig 
i omvärldens ögon. 

Sambandet mellan framgång och utveckling kanske fram-
skymtar här. Utveckling är resultatet av något som vi själva ska-
par, framgång är att förverkliga mål som vi själva vill nå. Både 
framgången och utvecklingen är alltså resultat av något 
genuint  eget hos den enskilde individen. 

Jag mötte en gång en mycket framgångsrik egen företagare. Jag 
frågade honom  vad som var mest meningsfullt i hans liv och 
han svarade: ”Detta att själv få bygga upp ett företag, att se sina 
egna idéer förverkligade, det har varit kryddan i mitt liv”. När 
jag sedan frågade honom vad som bekymrade honom mest blev 
han allvarlig och sa: ”Genom mitt företag och min förmögenhet 
har jag tagit ifrån mina barn det som varit viktigast i mitt liv. De 
kommer inte att bygga något eget, de blir förvaltare av mina 
pengar”. Han var en man med en lärande attityd till sitt eget liv. 
Han visste av erfarenhet vad detta förhållningssätt leder till, inte 
bara i form av ekonomiska resultat utan i form av egen till-
fredsställelse med tillvaron. Han förstod sambandet mellan 
framgång och  utveckling, och han förstod värdet av båda. 
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Mitt mål med ”Våga Välja Väg” 
Mitt mål med ”Våga Välja Väg” är att påverka människor och 
organisationer att lämna det förhärskande defensiva förhåll-
ningssättet och sträva efter att bli mer lärande. Jag vill bidra till att 
människor och organisationer når sina mål, att de blir mer 
framgångsrika än hittills. Bakom framgångsmotivet finns två 
grundläggande värderingar, en materiell och en social. 

Det materiella värdet har naturligtvis att göra med värdet på 
de resultat som framgången skapar, t ex ekonomiska resultat. 
Långt ifrån alla ekonomiska värden används på ett ansvarsfullt 
och meningsfullt sätt, det är sant, men utan materiella värden 
saknas grunden för all utveckling. 

Det sociala värdet hänger samman med framgångens 
betydelse för de människor som skapar framgången. Fram-
gångsrika människor har bra självförtroende, som minskar deras 
behov av att ha människor omkring sig som de kan förtrycka. 
Det minskar också risken för olika psykologiska och psykoso-
matiska problem. Framgången bidrar till att människor far 
mindre illa som individer. Men det blir också lättare att skapa 
ett demokratiskt och jämlikt samhälle. 

Bristen på framgång hindrar människor att utveckla sitt 
självförtroende. Det svaga självförtroendet gör att man nedvär-
derar sig själv och utvecklar en ”teori” av att inte betyda något. 
Att inte betyda något är att vara maktlös. Den som är maktlös 
kan inte påverka andra människor. Maktlösheten ger apati, 
energibrist och sjukdomsymtom. Maktlöshet kan också blossa 
upp i våldshandlingar – ingen människa kan uthärda sin egen 
maktlöshet, man försöker fly från den eller bekämpa den. 
Apatin är  flykt, våldet är kamp. 
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Framgång är att nå mål, hur når jag mitt mål? 
Jag vill alltså bidra till organisationers och människors ökade 
framgång genom att påverka det förhärskande defensiva 
förhållningssättet i riktning mot ett mer lärande. 

För att lyckas med detta behöver jag själv välja verklighet. 
Jag behöver göra klart för mig vilket utgångsläget är, vilka hinder 
som finns och vilka krafter som skapar  hindren. Jag behöver 
också precisera vad jag egentligen menar med ”lärande förhåll- 
ningsätt”. Annars kanske jag inte känner igen förändringen när jag 
ser den. Människor säger sig ibland vilja förbättra världen utan 
att göra klart för sig vad de menar med ”bättre”. Fylld av goda 
föresatser, jobbar och strävar man utan att veta vart man är på 
väg. 

Slutligen behöver jag förstå de processer som utvecklar det 
lärande förhållningssättet. Då kanske jag kan påverka utveck-
lingen i önskad riktning. Jag behöver alltså vara medveten om 
utgångsläget, ha en klar bild av målet och en strategi som jag 
tror på, för att ha framgång. Denna verklighet ska jag nu ska 
välja. 

Utgångsläget 
Även när våra teorier, våra uppfattningar om verkligheten gäller 
företeelser helt utanför oss själva, innefattar de också en före-
ställning om oss själva. Även om världen omkring oss skulle vara 
oförändrad, så förändras vi själva genom att vi blir äldre. Den 
relation  mellan en människa och omvärlden, som hen kallar sin 
verklighet förändras alltså genom att hen själv förändras. Teorier 
om vår sociala verklighet är föreställningar om relationer där 
subjektet, man själv, är en part i relationen. 

Verklighetsuppfattningen är således inte bara en teori om det 
som ligger utanför oss, den innehåller även en föreställning om 
oss själva. Därför ändrar en människa också i någon mån sin 
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uppfattning om sig själv, sin identitet, när hon ändrar sina 
teorier om verkligheten. 

En människas identitet är i djupaste mening själva kärnan i 
hennes existens. Antag att du skulle få ett erbjudande att 
förändra hela din personlighet, t ex med hjälp av några ofarliga 
operationer och viss medicinering. Du skulle garanteras en 
uppsättning talanger, som vida överträffar de talanger du nu har: 
begåvning, bildning, attraktivt utseende och alla egenskaper som 
en perfekt människa ska ha. Det erbjudandet skulle du förmod-
ligen tacka nej till av samma anledning som nästan alla andra 
skulle  tacka nej: Du vill inte ge upp din identitet. 

En människas identitet 
Vi ska se hur en människas identitet växer fram. Malin får 
hjälpa oss som exempel. 

När Malin var riktigt liten, ställdes inga direkta krav på 
henne. Så småningom börjar kraven komma, först som positiva 
förväntningar från hennes föräldrar. Hennes  mamma berättar 
för den som vill lyssna att Malin ökar fortare i vikt än de andra 
barnen, hon fäster blicken tidigare o s v. Man börjar ana att det 
finns  förväntningar på att hon ska sitta före de andra, stå och gå 
före de andra och prata lite tidigare. Förväntningarna på Malin är 
de första inslagen i hennes rollidentitet. 

Många vet att måttliga avvikelser från det ”normala” inte 
spelar någon som helst roll i ett barns utveckling. För Malins 
mamma, som är stolt över sin dotter, blir de positiva av-
vikelserna från det normala en teori för vem Malin är. Malin är 
lite före, lite duktigare, lite snabbare än normalt. Som vi sett 
tidigare blir teorier ofta självuppfyllande profetior. Malins 
mamma vill att teorin ska stämma, hon blir glad när teorin 
stämmer och lite besviken om den inte stämmer. Kanske finner 
hon förklaringar till negativa avvikelser, t ex att det är 
undantaget som bekräftar regeln. 
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När Malin blir äldre kommer andra människor i hennes 
omgivning att fylla på med sina teorier om hur en liten flicka 
ska vara. Malins roll blir att leva upp till dessa teorier, dessa 
förväntningar från omvärlden. När hon ”stämmer” med 
förväntningarna blir människor glada och ”tycker om” henne, 
när hon avviker blir de besvikna. Den här processen, att bygga 
upp en yttre identitet genom människors förväntningar och 
reaktioner, kallas socialisation. Det är en viktig process, den skolar in 
Malin i samhällets normer och konventioner, den utvecklar henne 
till en social varelse och visar hur hon ska bygga upp relationer 
till andra. En av våra viktigaste konventioner är språket. Det får 
Malin tillgång till genom socialisationsprocessen. Hon lär sig 
tala med och förstå andra människor när hon lär sig språket. 
Hennes rollidentitet, socialisationsprocessens produkt är alltså 
nödvändig. (Det är genom socialisationsprocessen vi kan 
integrera de barn i vårt samhälle vars föräldrar kommer hit 
från andra länder). 
Hur utvecklas viljeidentiteten, den inre identiteten? Jag tror att 
de flesta människor behöver hjälp och stöd för att utveckla sin 
inre identitet. Några kanske är starka nog att bygga upp sin egen 
vilja, oavsett vad omgivningen tycker, men majoriteten behöver 
stöd. Vi antar att Malin tillhör majoriteten. 

Malin behöver möta ett genuint intresse för sig själv, från 
någon äldre människa, som hon respekterar som en auktoritet. 
Om den andra människan accepterar Malin,  så ger det Malin 
rätt att acceptera sig själv. Därför behöver den andra 
människan vara en auktoritet för Malin. 

En gång är Malin ute och leker med sina kamrater. Hon 
försöker ta en leksak från Pelle. Han blir arg och klipper till 
henne. Malin springer gråtande in till sin pappa och säger: 
”Pelle slog mig”. Enligt rollerna ska Malin vara glad och pappa 
vara snäll. Malin blir tröstad och slutar gråta, men när pappa 
frågar hur det gick till, blir Malin ledsen igen. Hon vägrar att 
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bli glad om inte pappa är snäll och håller med henne om att 
Pelle var dum. 

Ett annat förlopp är detta. Pappa tröstar, men håller inte med 
om att Pelle varit  dum, förrän han fått höra även Pelles version. 
Malin har rätt att vara ledsen, hon får gråta så mycket hon vill 
och behöver inte genast bli glad. Men hon måste också ta 
ansvar för att det är hon själv, som var orsak till att Pelle klippte 
till henne. Det är viktigare för Malins pappa att vara rättvis i 
konflikten mellan Malin och Pelle än att leva upp till Malins 
rollförväntningar att han ska vara ”snäll”. 

Med det senare förloppet lär sig Malin, att hon själv måste ta 
ansvar för sina handlingar. Att ta ansvar är att välja den 
handling som är bäst, inte att impulsivt göra det som just för 
tillfället känns behagligast: ”Jag vill ha hinken!” (även om den 
är Pelles). Att utveckla ansvarstagande är att utveckla förmågan 
att välja. Man kan välja att leva upp till rollförväntningarna i 
omgivningen, om handlingen inte kolliderar med andra och 
viktigare värden. Det kan t ex vara viktigare att vara rättvis än att bli 
betraktad som snäll och man har rätt att välja den handling som 
man tycker är bäst. 

Utvecklingsprocessen som leder till att Malins egen förmåga 
att vilja utvecklas  kallas individuation. 

Som människor är vi både lika varandra och olika varandra. 
Socialisationen strävar efter att göra oss lika, individuationen 
strävar efter att göra oss olika. I det fortsatta resonemanget som 
underlag för beskrivningen av min strategi ska jag kalla de båda 
aspekterna på identiteten för ”rollidentitet” respektive ”vilje-
identitet”. 

Men innan jag går vidare ska jag berätta om Sandra. Med 
ökande ålder behöver vi hjälpmedel. Glasögon, hörapparat, 
rullator m m. I utprovningen av ett sådant hjälpmedel träffade 
jag Sandra, en ung kvinna, mycket trevlig med hög social 
kompetens och mycket professionellt säker. Vid mitt andra möte 
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med henne frågade jag varifrån hon kommer. ”Från Nigeria”. 
”Men du är ju född i Sverige”? ”Nej jag kom hit när jag var 9 
år”.  Jag fick inte detta att stämma med min verklighet. ”Men 
du talar ju perfekt svenska, Hade jag talat med dig i telefon 
skulle jag inte ha uppfattat att du är invandrare. Hur har detta 
gått till?” ”Jag hade tur. En lärare i skolan tog hand om mig och 
efter två månader hade jag inga svårigheter att följa med i 
undervisningen i skolan.”  

Två månader! Jag har förmodligen ett större ordförråd än 
Sandra, men jag tror att mitt ordförråd är större än samtliga 
ungdomars ordförråd som föddes fyra år innan jag uppnådde 
normal pensionsålder. (Om någon uppfattar att min berättelse 
om Sandra är ett inlägg i debatten om den svenska integra-
tionspolitiken, så är det rätt uppfattat.) 

Rollidentiteten 
Rollidentiteten är omgivningens definition av mig: ”Lars är 
duktig i skolan”, ”Lars har språksinne, men är dålig i mate-
matik” etc. När jag blir utsatt för sådana definitioner från 
omgivningen tar jag till slut över dem och gör dem till en del av 
min identitet: ”Jag lär mig saker och ting genom att läsa böcker, 
men att laga min cykel klarar jag inte av”. ”Jag vet sedan 
barnsben att matematik inte är mitt område, så schack och 
bridge är inga spel för mig”. Eftersom jag är en person som kan 
läsa och har språksinne, så läser jag böcker och intresserar mig 
för språk. 

Rollidentiteten har många olika aspekter. ”Man ärver inte 
fetma, man ärver felaktiga matvanor”, har någon sagt. Om 
övervikt är en del av en människas identitet betyder viktminsk-
ning att identiteten förändras. Rollidentiteten uttrycks som ”jag 
är...”eller ”jag känner mig själv så väl att jag vet . . . ”. Låsningarna i 
rollidentiteten understöds också av människor i omgivningen 
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som läst lite psykologi. I Freuds anda söker vi efter psykologiska 
förklaringar till varför man blivit på det ena eller andra sättet. 
Den ”vetenskapliga” förklaringen ger ännu ett motiv att försvara 
den roll man spelar. Livet kommer att inriktas mot att spela en 
roll, mot att förverkliga den spegelbild av andra människors 
förväntningar som man valt att göra till sitt Jag. 
Rollidentiteten är defensiv. 

Viljeidentiteten 
Viljeidentiteten är en människas genuint egna definition av sig själv. 
Den har naturligtvis inte kommit till i ett vakuum, den är också 
påverkad av omgivningen, men på motsvarande sätt som 
utveckling är något som man skapar själv, så är viljeidentiteten 
något  som man skapar själv. 

En persons viljeidentitet och hens rollidentitet kan kan vara näst 
intill identiska, skillnaden ligger i hur de kommit till. Jag kan vara 
skicklig språkmänniska, dels för att jag vill vara duktig i språk, 
dels för att omgivningen ansett mig vara det. Jag kan vara 
opraktisk med mina händer, dels för att omgivningen definierat 
mig som opraktisk, dels för att jag tycker att praktiska sysslor är 
så tråkiga att jag inte vill lära mig. När en människa bryter mot 
sin rollidentitet, mot omgivningens definition av henne, då kan 
det leda till störningar. Definitionen som andra ger henne är ju 
en del av de andras verklighetsuppfattning, en del av deras 
teorier för hur verkligheten fungerar. Om en människa bryter 
mot sin roll förnekar hen ju de andras verklighetsuppfattning 
som kan vara viktig för dem. Om människor i omgivningen är 
mycket defensiva känner de sig hotade av en medmänniskas 
försök att förändra sin definition. Därför försöker de  hålla henne 
kvar i rollen. Arbetarbarn som skaffar sig högre utbildning 
anses ibland vara förrädare mot sin samhällsklass. 
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I den mån vilje- och rollidentiteterna följs åt, är allt gott och 
väl. När de skär sig uppkommer en konflikt. Antingen hävdar 
individen sin egen vilja och då får omgivningen  maka åt sig, eller 
också underkastar hen sig omgivningens definition och gör 
avkall  på vad hen själv vill. Som enstaka företeelse kan den ena 
handlingen vara lika bra som den andra. Det är inte hela 
världen om man ger upp sina egna önskemål nu och  då, och det 
är ingen stor katastrof  att råka ut för en konflikt med män-
niskor i omgiv ningen. 

Men om man konsekvent väljer den ena vägen i konflikter är 
man illa ute. Att alltid underkasta sig rollen och kalla detta 
hänsyn mot andra leder till självutplåning, maktlöshet, ned-
värdering. Det kan ge psykosomatiska besvär. Att konsekvent 
revoltera   när andra har en annan uppfattning är infantilt. Att 
vara infantil i trotsåldrarna, innan man blir vuxen, är ett 
naturligt inslag i en människas utveckling. När äldre människor 
än tonåringar beter sig infantilt blir de inte tagna på allvar av 
andra vuxna. Om man inte blir tagen på allvar kommer man 
knappast att vara särskilt framgångsrik. Att konsekvent under-
kasta sig eller att konsekvent revoltera är två olika sätt att vara 
osjälvständig. Att underkastelsen är osjälvständig är uppenbart. 
Att revolten är ett uttryck för osjälvständighet är kanske mindre 
tydligt. Den konsekventa revolten innebär att man reagerar 
negativt på vad andra gör och överlämnar initiativet till andra 
människor. Det är defensivt att överlämna makten över sig själv 
till någon annan. Rollidentiteten utvecklas i kontakt med andra 
människor, viljeidentiteten utvecklas när en människa har 
kontakt med sig själv. Rollo May beskrev två tillstånd som en 
människa behöver växla mellan. Han kallade dem Torget, där 
hen är i kontakt med andra och Berget, där hen är ensam. Varje 
människa behöver båda dessa tillstånd för att utvecklas till en 
välanpassad individ med stabil viljeidentitet. 
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Somliga människor har ett maniskt behov av sällskap. Det 
kan blockera deras möjligheter att få kontakt med sig själva. Då 
får de inte utrymme att utveckla den egna viljan. Andra är 
enstöringar och utvecklar inte sin förmåga till social kontakt. 
Båda dessa fall är så tydliga att vi inte behöver lägga ner energi på 
dem här. De är inte heller elever i utbildning, de är snarare 
patienter. Man har dock inte nödvändigtvis kontakt med sig 
själv och sin egen vilja bara för att man är ensam. I sin 
ensamhet kan man  ägna hela sin uppmärksamhet åt att tänka på 
sig själv som roll: ”Vad förväntas det av  mig?”, ”Vad är inne 
nu?”, ”Vad ska jag säga för att göra intryck i morgon?”. Då 
söker  man kanske efter metoder att vara duktig i omgivningens 
ögon. Det är inte heller säkert att man lär sig något av andra 
människor bara för att man har dem inpå sig. Bristen på verklig 
kontakt och inlevelseförmåga gör att man söker sina vänner 
bland människor som också spelar roller. Det man kallar 
gemenskap kan vara ett antal människor som var för sig spelar 
sin roll och använder medmänniskorna för att få bekräftelse på 
att man spelar rollen rätt. Gemenskap blir då en frihet från 
störningar  genom väl fungerande rollspel. 

Viljeidentiteten möjliggör valet mellan att vara i kontakt med 
oss själva  eller med andra. Rollidentiteten hindrar kontakt 
med oss själva och med andra. Rollidentiteten är anpasslig och 
defensiv. Viljeidentiteten är självständig och lärande. 

När rollidentiteten är stark och viljeidentiteten svag behöver 
man bekräftelse från omvärlden på att ens teorier är rätt. Om 
viljeidentiteten är stark klarar man av att få sin världsbild 
ifrågasatt, man klarar av att utveckla nya verkligheter och att 
välja den rollidentitet, som man tycker att en situation kräver. 
Människor med stark viljeidentitet väljer hur konventionella de 
vill vara i varje situation, de har inte behov av att spela rollen 
varken som medlöpare eller som rebell. De klarar av att vara 
autentiska utifrån  sig själva. 
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Målet 
För att Våga Välja Väg, ska bli en framgång måste utgångsläget, 
målet och strategin vara klara. Utgångsläget är att det defensiva 
förhållningssättet är förhärskande och att detta hindrar män-
niskors och organisationers framgång på grund av att det 
hindrar dem att välja mer ändamålsenliga verkligheter. 

Mitt mål är att ändra på detta. Jag vill bidra till att öka styrkan i 
viljeidentiteten för att få en utveckling till stånd i riktning mot 
mer lärande, prövande, experimenterande och skapande förhåll-
ningssätt. Ju mer beroende en människa är av omgivningens 
definitioner, ju mer dominerande rollidentiteten är på vilje-
identitetens bekostnad, desto svårare är det att få igång denna 
utveckling. 

Hur känner vi igen resultatet? Hur märker vi att människor 
förändras mot ett självständigt och lärande förhållningssätt? 

Till att börja med märks det i människors sätt att tala. 
Tvärsäkra uttalanden som ”man måste...”, ”det går inte. . . ” 
etc ersätts av mer frågande eller sökande uttalanden ”så har vi 
visserligen gjort hittills, men om det inte är bra så kan vi hitta 
andra lösningar. . . ”, ”Vi får inte göra på det sättet, men vi 
kanske kan finna ett annat sätt”. I stället för att tala om 
verkligheten som omöjlig eller nödvändig, så talar vi mer om 
möjligheter och problem. Det blir mer inslag av ”jag tycker och 
jag vill” resp ”Vi tycker och vi vill” och mindre inslag av ”man 
ska och man bör”. Det blir också mer ”jag  kan inte” när saker 
inte fungerar som de ska och mindre ”det går inte”. Jag har 
haft  uppdrag i ett par banker. Jag ska illustrera mitt mål med ett par 
berättelser  från deltagare  i mina bankkurser. 

Ett bankkontor i landsorten har varit olönsamt i många år. 
Innan man lägger ner kontoret, ska det få en sista chans. Man 
anställer en chef  som inte är riktig bankman. Han har haft andra 
jobb i näringslivet. Efter sju år har kontoret tjugo gånger större 
omslutning och god lönsamhet. Den nye chefen har byggt upp 
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en verksamhet som i pengar räknat är större än den samman-
lagda verksamheten för de två konkurrerande  bankerna på orten. 

Erik, den nye chefen är duktig att lyssna, han har få tvärsäkra 
uppfattningar och han är positiv till sin personal. Han berättar 
gärna om sina ”kullerbyttor” och vad han lärt av dem. Han är 
lugn och avspänd. 

Om förmågan att lyssna blir bättre, om arbetsglädjen, 
intresset för andra, den positiva inställningen till egen personal 
och öppenheten att berätta om egna misstag ökar, då rör sig en 
människa mot målet. 

Min andra anekdot handlar om Eva. Hon anställdes i banken 
direkt efter skolan. Hon har gått den vanliga utbildningsvägen 
inom företaget, gift sig och fått barn, varit hemma några år och 
kommit tillbaka i tjänst vid 38 års ålder. Min minnesbild av henne 
från vårt första möte, är att hon var en defensiv och ganska 
stökig människa. Jag fick  intrycket att allt jag sa var fel i hennes 
öron. 

Under kursens gång ändrades Evas inställning. Hon 
bestämde sig för att bli chef  för ett kontor och valde en 
verklighet, som skulle göra det möjligt för henne att förverkliga 
målet. En tid efter att hon blivit chef  ringde hon bankens 
utbildningschef  : 

• Hej, det är Eva. Jag har inte fått någon kallelse till kursen 
som jag anmält mig till och som börjar i nästa vecka. 

• Jag har inte fått någon anmälan från dig. Dessutom är 
kursen fulltecknad, fick hon till svar. 

• Det var förargligt. Anmälan måste ha kommit bort när jag 
bytte kontor. Får jag då fråga: Innebär detta att kursen Y, 
som jag också ska gå, blir uppskjuten ett halvår för mig? 

• Ja, det är riktigt. 
• Det passar mig inte alls. Då måste jag ändra mina planer, 

både för kontoret, för mig själv och för personalen. Vill du 
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vara snäll och sätta upp mig på deltagarlistan så kommer jag 
på måndag. 

• Kursen är fulltecknad, vi har redan 20 anmälda. 
• Bosse, du förstår mig inte. Jag förhandlar inte. Jag vill ge dig 

en chans att skaffa fram en stol åt mig för jag tänker vara 
med på kursen. Jag föreställer mig att du inte handgripligt 
kommer att mota bort mig från kursgården. 

Eva gick kursen, som för en gångs skull kom att omfatta 21 
deltagare. Utbildningschefen ringde till mig och skrattade. 
”Hon är omöjlig, hon stämmer inte med någonting, hon får 
som hon vill utan att någon känner sig överkörd och utan att 
själv bli aggressiv”. Eva har bytt förhållningssätt och tyngdpunkten 
i sin identitet. Hon spelar inte längre rollen som den duktiga 
banktjänstemannen, hon har bestämt sig för vad    hon vill och 
ser till att hon väljer verklighet inom vars ram hon kan 
förverkliga sin framgång. 

Jag berättade historien om Eva i bankens direktion. Che-
ferna delade sig i två läger. Det ena lägret var positiva: ”Såda-
na medarbetare måste vi ha fler av”. Den andra delen 
markerade sitt missnöje: ”Hur skulle det gå om alla for fram 
som Eva? Det måste vara ordning och reda i en bank, regler 
måste följas”. 

Reaktionen hos dem som var negativt inställda, blev förvirrad 
när jag berättade att inlåningen på Evas kontor hade ökat med 
över 60% sedan hon tog över ledningen och att hon passerat nio 
av regionens kontor i lönsamhet. 

Det går alltså att se när viljeidentiteten utvecklas, om vi 
närmar oss målet eller ej. Men sådana här iakttagelser är 
punktvisa och osystematiska. 

Förhållningssätt eller attityder går att mäta. Man kan 
registrera förändringar i förhållningssätt med intervjuer eller 
enkäter. Med mätresultaten som underlag kan man förfina 
förändringsprocessen och göra den mer effektiv . 9
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Strategin 
För att ha framgång måste utgångsläget och målet vara klara. 
Hur ser då strategin ut? 

Min strategi, som jag började utveckla under mina år med  
IFL-skolan . Den har sedan har provats i företagsinterna 10

ledarutvecklings- och karriärplaneringsprogram.          Strategin syftar 
till att bygga upp människors viljeidentitet. Den är strikt 
demokratisk och humanistisk. Processen leds av den som ansvarar 
för programmet, men deltagarna själva måste ha fullständig 
kontroll över varje steg de tar. Manipulation, försök att få 
människor att handla på ett visst sätt i strid mot deras egen vilja 
eller utanför deras egen viljemässiga kontroll, innebär att man 
stärker antingen rollidentiteten eller det defensiva förhåll-
ningssättet. 

Strategin är svår att tillämpa för att det inledningsvis finns 
så lite stöd hos deltagarna. Deras förväntningar på en kurs är 
att möta någon som vet och som kan  tala om vad hen vet. Det 
är läraren som har ansvaret, inte eleven. Med min strategi ska 
deltagaren påverkas, att själv ta ansvar, även om hen inte gör det 
från början. Här aktualiseras flera problem. Om kursledaren 
helt lever upp till deltagarnas förväntningar, bidrar hen inte till 
deras viljeidentitet. Hen tar ju på sig ansvaret enligt deltagarnas 
förväntningar. De blir nöjda, men lär sig inte det som de kommit 
dit för att  lära. Om kursledaren inte alls lever upp till deltagarnas 
förväntningar, för att hen alltför brutalt lägger ansvaret på dem, 
blir de defensiva och besvikna. Defensiva människor lär sig inte 
mycket. Därför får man inte avvika alltför mycket från 
deltagarnas förväntningar. 

Balansgången mellan de nöjda deltagarna, som inte lär sig 
något för att deras förväntningar motsvaras helt, och de 
besvikna vars förväntningar inte motsvaras alls, är svår. Lyckas 
man med den balansgången åstadkommer man något väsentligt. 
Det  är lättare att lyckas i vissa sammanhang. Här följer några av 
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mina egna erfarenheter:  Sociala system hålls ihop med hjälp av 
normer, värderingar och myter som är gemensamma för 
systemets, för organisationens medlemmar. Ett viktigt sam-
manhållande elementet är myterna. På det sociala planet mot-
svarar myterna det som jag kallat rollidentitet på det indivi-
duella planet. Det lämpligt att dela in myterna i två klasser: 
• överlägsenhetsmyter och 
• underlägsenhetsmyter 
Överlägsenhetsmyter är t ex myten om näringslivets 
överlägdsenhet över offentlig förvaltning när det gäller pro-
duktivitet. Eller myten om ett företags överlägsenhet när det  
gäller marknadsföring, när det i själva verket är något annat 
som är grunden för att  man har god lönsamhet. Andra exempel 
är t ex myten om utvecklingsavdelningars öppenhet för nya idéer 
och myten om jämlikhetsivrares jämlikhet. 

Underlägsenhetsmyter förekommer bl a i offentlig förvalt-
ning där man tror  sig    vara mindre effektiv än näringslivet. Man 
kan ju inte kan visa lönsamhet på samma sätt. Underläg-
senhetsmyterna har jag också mött i banker och försäk-
ringsbolag där man tror sig vara mindre handlingskraftig och 
mer byråkratiserad än i industrin. 

Överlägsenhetsmyterna är svårast att hantera. Den som 
spelar rollen av att vara sanningsälskare, bygger sin sannings-
kärlek på en lögn. Den insikten kan vara omöjlig att acceptera. 
Därför blir myten ett hinder för utvecklingen. I rollen som 
jämlikhetsivrare ingår kravet på självständighet, därför spelar 
man rollen av att vara självständig. Men eftersom rollen är ett 
uttryck för osjälvständighet, får vi självständighetsprofeter och 
-profetissor, som själva är osjälvständiga. 

Underlägsenhetsmyterna är lättare att hantera. När man 
stimulerar människor att ifrågasätta myten om den egna 
underlägsenheten och stödjer dem att i handling bevisa för sig 
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själva att myten är fel, då öppnar man en dammlucka. I några 
framgångsrika projekt kan en förklaring till framgången vara att 
deltagarna ersatt en underlägsenhetsmyt med en mer ända-
målsenlig bild av verkligheten. 

Strategin ska syfta till att revidera både överlägsenhets- och 
underlägsenhetsmyter och ersätta dem med en mer realistisk 
föreställning om vad man själv vill och kan förverkliga. 

Sammanfattning 
Organisationer och individer skapar själva sina framgångar 
genom att välja ändamålsenliga verkligheter. En ”ändamålsenlig 
verklighet” är ett slags teori, som innefattar förståelse för vilket 
utgångsläge man har, en klar föreställning om målet och en 
bra strategi. I teorin ingår en föreställning om den egna iden-
titeten. När världen förändras  fungerar inte de gamla teorierna 
längre, då inträffar en ”kris”. Krisen kan antingen vara 
destruktiv eller bli början på en ny framgångsperiod. Krisens 
utfall bestäms av om förhållningssättet försvarar teorierna eller 
stimulerar lärande. En pålagringsfas avbryts av en omorientering, 
som är starten för nästa pålagringsfas. 

Det defensiva förhållningssättet är grundat på att människors 
rollidentitet väger tyngre i deras totala identitet än deras vilje-
identitet. Om man ska ändra förhållningssätt måste man ge 
människor förutsättningar att ändra tyngdfördelningen mellan 
roll- och viljeidentiteten, till den viljeidentitetens favör. Föränd-
ringen låter sig genomföras inom ramen för en demokratisk och 
humanistisk strategi, som ger de enskilda individerna möjlighet 
att bygga upp sin viljeidentitet under egen kontroll. 
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Hur går vi vidare? 
Framgång skapas genom människors handlingar. Om man ska 
leda en organisation  mot framgång behöver man förstå hur 
man kan påverka människors handlingar. I nästa kapitel ska jag 
visa att människors handlingar påverkas genom att generera 
och kanalisera energi. 

Att generera och kanalisera energi är två aspekter på 
ledarskap, som delvis står i konflikt med varandra. I vår strävan 
att kanalisera energin, som jag kallar ”styrning”, påverkar vi 
även hur energin genereras. Detta kommer jag att behandla i 
tredje kapitlet. Där visar jag hur man genom ledarskap kan 
påverka både sitt eget energiflöde från defensiv till lärande 
energi, och hur man kan påverka medarbetare på samma sätt. I 
det fjärde kapitlet ska jag presentera en modell för hur 
förändringar kan genomföras  medvetet. 
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Människor handlingar 

Framgång är en produkt av människors handlingar. Den som vill 
bidra till framgången i en organisation ska alltså lära sig hur 
man kan påverka människors handlingar. Vi börjar med att 
granska en människas handling, för att förstå hur den kan 
påverkas. 

Historien om en björkstock 
På en ö i Stockholms skärgård, där min familj har sitt fritidsviste 
kan man – som på  alla andra öar – hitta användbart virke som 
flutit i land. En varm julidag fann jag björkstocken. Den var 
helt frisk, en grov bit på halvannan meter. Den hade legat i 
vatten länge och var tung som bly. Här låg nyårshelgens 
björkvedsbrasor och väntade på att bli fraktade till vedbacken 
uppe vid stugan. 

Jag baxade upp stocken på land. Den var så tung att jag inte 
orkade bära den. Jag hämtade släggan och en kil för att klyva 
den, två halvor är lättare att bära än en hela. Kilen fastnade. 
Jag hämtade sågen och började såga för att få loss kilen. 
Sågbladet nöp fast. Jag fick loss sågen och sågade ut en kil i 
förhållande till det första sågspåret. Bladet nöp fast igen. 

Efter en stund började jag bli arg. Ilskan måste ta vägen 
någonstans, och eftersom jag var ensam vid stranden gick den ut 
över mig själv: Vad skulle du som är  konsult, råda mig att göra i 
en så’n här situation? 

Jag har mött irriterade klienter förr, så jag svarade mig som 
jag brukar: ”Jag skulle fråga dig vad du egentligen håller på 
med, vilket är målet?” 

Jag såg ingen annan utväg, så jag tog ett steg tillbaka från 
stocken och frågade mig: ”Vad håller jag egentligen på med?” 
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Jag fann att jag egentligen höll på att göra stocken mer hanterlig 
för att bära upp den till stugan. Jag frågade mig, lite översåtligt 
om det sätt jag valt var bra för ändamålet. Uppenbarligen inte! 
”Jaså, inte det, kan du tänka dig något annat sätt?” Ja, faktiskt! 
Jag kunde såga av stocken i andra ändan, där kilen inte spände. 
Det gick bra och jag bar upp bitarna till vedbacken. 

Motiv – energi – struktur 
Ur historien om björkstocken kan vi vaska fram en modell för en 
människas handlingar. För att handla krävs energi. Den genereras 
av motiv och ska kanaliseras i en struktur för att ge något resultat. 
Man kan alltså påverka en människas handlingar genom att 
påverka hur energin genereras och hur den kanaliseras. 

Mitt ursprungliga motiv var björkvedsbrasorna till nyår. 
Motivet omsattes till ett mål att frakta upp stocken till stugan. 
För att klara detta måste stocken göras mer hanterlig. Därför 
behövde jag finna en struktur att kanalisera min energi i. 

Från början låg målet och det motiv som genererade energin i 
linje med varandra. När jag väl valt struktur, att klyva stocken, 
tog ett annat motiv över, en ilska att jag minsann ska klara av 
detta. Ju mer jag sliter med stocken och ju mindre framgångsrik 
jag är, desto mer energi genereras av ilskan. Människor 
tenderar att springa fortare  när de gått vilse eller för att 
använda beskrivningen av en fanatiker: Han fördubblar 
hastigheten när han tappat målet ur sikte. Jag blev mer och mer 
fanatisk. 

Vad menas med strukturer? 
Struktur innebär ordning, organisation, sammanfogningssätt 
eller uppbyggnad. Vår indelning av tiden i 24 tim per dygn med 
60 min i varje timma är en struktur för tidsbegreppet. 
Grammatikens regler visar språkets struktur och  organisation- 
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schemat visar företagets struktur, uppbyggnaden och de 
inbördes sambanden mellan arbetsuppgifter och befogenheter. 

En blankett är också en struktur. Den styr dig att skriva namn 
på ett ställe och datum på ett annat. En bostad är en struktur 
där man organiserat ytan i ett antal rumsenheter. Ett rum 
används för att laga mat, ett annat att sova i, ett tredje att tvätta 
sig i osv. En stad är också en struktur där vissa delar av ytan är till 
för att bo på, andra  att användas för transporter etc. 

Kulturer är också strukturer. Normer är strukturer, som 
påverkar våra handlingar.  Normer är mer eller mindre med-
vetna regler för vad som är rätt och vad som är fel, vad som är 
bra och dåligt, tillåtet och otillåtet. När jag använder ordet kultur 
menar jag en sådan uppsättning normer. 

Strukturer är inte rätt eller fel, de är mer eller mindre 
ändamålsenliga – i likhet med verklighetsuppfattningar. Min 
verklighetsuppfattning är ju f  ö också en struktur för hur jag 
väljer att uppfatta verkligheten. 

Om jag vill att deltagarna i en kurs ska ha kontakt med 
varandra är biografmöblering mindre ändamålsenlig än 
möblering i öppen fyrkant. Då kan ju de flesta ha ögonkontakt 
med varandra. I stora företag finns det normer som hindrar 
mellanchefer att tala om för högsta företagsledningen att vissa 
beslut som man tar på hög nivå hindrar effektivt arbete längre 
ner i organisationen. För företagets effektivtet är den normen 
mindre ändamålsenlig än en norm som tillåter öppen 
kommunikation. 

Om ändamålet med strukturen är att högsta ledningen ska få 
leva kvar i myten om sin omnipotenta klokskap är det 
ändamålsenligt att förbjuda rak kommunikation. Vi värderar 
ofta strukturer i termer av rätt och fel, precis som vi värderar 
verkligheter. Det är bättre att värdera strukturer med 
avseende på de mål som strukturen ska bidra till att förverk-
liga: Är strukturen ändamålsenlig eller ej? 

59



Man ändrar verkligheten genom att ändra strukturer. En annan 
struktur synliggör en annan verklighet. 

Mediet är budskapet 
Marshall McLuhan  myntade uttrycket ”The Medium is the 11

Message”. Hans begrepp ”media” är detsamma som mitt 
begrepp struktur. 

Strukturerna, medierna är självständiga bärare av budskap. 
De påverkar människorna på två sätt: genom vägledning och 
genom återkoppling. Återkopplingen kan vara förstärkande eller 
bromsande. Här kommer några exempel: 

Medborgarna är skyldiga att känna till lagar och förordningar 
och myndigheterna är skyldiga att se till att medborgarna är 
informerade. Det kommer många nya lagar. De är så många att 
inte ens hyggligt allmänbildade människor som läser sin tidning 
och är intresserade av vad som händer i samhället, klarar av att 
ens nödtorftigt ha de aktuella kunskaperna. Är det straffbart att 
gå mot röd gubbe eller ej? 

Medborgarna är inte informerade, myndigheterna klarar 
inte av att informera oss, alltså bryter vi alla mot lagarna. Om 
man utan påföljd kan bryta mot lagen i ett avseende, kan man 
väl bryta mot lagen även i andra avseenden, t ex när man anser 
att lagen är alltför absurd att följa? 

Den struktur som skapas genom ny lagstiftning påverkar oss alla. 
Lagstiftningens ändamål var från början att kodifiera den 
dominerande rättsuppfattningen i samhället. Strukturen har 
ändrat detta och lagarna är nu hemliga regler i ett tjuv- och 
polisspel. Lagstiftning som varken är känd eller överens-
stämmer med människors rättsmedvetande följer man inte för 
att vara solidarisk med lagens anda. Man gör det för att undvika 
straff. Om risken att bli ertappad är liten bryter man mot lagen 
utan dåligt samvete. 
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Riskerna med de flesta lagbrott, t ex att jobba svart utan 
kvitto, är ganska små. Om man blir ertappad blir man inte 
utstött ur sin normala sociala gemenskap (man har ju inte gjort 
något fel, bara haft oturen att åka fast). Därför blir laglydnad 
mera en kalkyl än en moralhandling, ett rollspel snarare än en 
viljeyttring. 

Den struktur som skapats på avtalsområdet mellan arbets-
givare och arbetsta gare är också så komplicerad att ingen enskild 
människa själv kan kontrollera om hen får rätt lön, pension, sjuk- 
och studieersättning etc. I den strukturen är budskapet att  ”du 
är för dum för att begripa t o m grundläggande och nära-
liggande rättigheter och skyldigheter som du själv har”. När 
detta budskap slagit igenom – det tar inte lång tid – ska vi inte 
förvånas vi över att folk avstår ifrån att engagera sig fackligt. 
För att engagera sig i något som omvärlden anser att man är för 
dum att förstå, krävs ett stabilt självförtroende. Man kan 
naturligtvis engagera sig av andra skäl, t ex för att skaffa sig 
kontroll över strukturen och få tillgång till makt. Då kan man 
ge igen för egna oförrätter! 

Om man i beskyddande nit tar hand om en annan människa 
för att hindra att hon skadar sig eller blir ledsen eller besviken, 
skapar vi en struktur vars budskap är:  Du duger ingenting till, 
du är beroende av mig. 

Strukturen i en lektionssal återför vuxna människor till deras 
egen skoltid. Läraren  ska lära ut och eleverna lyssna. Strukturens 
budskap är här: Du ska vara tyst och lyssna. 

I en företagsintern kurs med 15 deltagare sa deltagarna 
redan från början att de inte ville ha mig som föreläsare, man ville 
ha en dialog. Vi höll till i en vanlig lektionssal där de var utrustade 
med block, penna och skolbänk. Mina attribut var kateder, svart 
tavla och storbilds-projektor. Jag försökte få igång en dialog men 
misslyckades. Både deltagarna och jag styrdes av strukturens 
skolsalsbudskap. 
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Efter ett par timmar tog vi kafferast och runt kaffebordet kom 
dialogen igång. Vi hade en lång kafferast och ett bra samtal. 
Sedan ville jag göra en sammanfattning för att komma vidare. 
Det lyckades jag inte med i kafferummet, jag blev omedelbart 
avbruten av nya inlägg i dialogen. Tillbaka i lektionssalen fick 
jag göra min sammanfattning. Sedan växlade vi struktur med 
hänsyn till vad vi ville. Dialog kring kaffebordet, lektion i skol-
salen. 

Strukturer kanaliserar mänsklig energi, men inte bara på ett 
neutralt och förutse bart sätt. De är också självständiga bärare av 
budskap. När saker och ting inte fungerar som vi tycker att de 
borde, beror det ibland på att vi valt en struktur som inte är 
ändamålsenlig. Ibland beror det på att strukturen är bärare av 
ett budskap, som motverkar de mål man anser sig ha, t ex när ny 
lagstiftning leder till allt mindre respekt för lagen. 

Här följer ännu ett exempel på strukturers inverkan, inte 
bara på hur energin kanaliseras utan också på motiv som 
genererar energin: 

Den konventionella kvinnorollen, som en liten flicka får lära 
sig genom socialisationsprocessen, blockerar utvecklingen för 
vissa kvinnor. Enligt rollen ska man vara duktig, leva upp till 
omgivningens förväntningar och få bekräftelse på att man är 
duktig. Stina är sekreterare, vi använder henne som exempel på 
den konventionella kvinnorollen. 

Stina säger att hon vill ha mer utveckling i sitt arbete. Både 
hon och hennes chefer har fastnat i rollrelationer som är 
bekväma för uppdragsgivarna och ger Stina  belöningar. Hon 
får ju beröm, tacksamhet och uppskattning för att hon ställer 
upp lojalt och utför administrativa livräddningsaktioner för 
uppdragsgivare som är odisciplinerade med sin egen tid-
planering. 

Utveckling är något som vi måste skapa själva. Därför måste 
Stina bryta det gamla rollmönstret och ta risken att misslyckas. 
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Hon måste ta risken att någon uppdragsgivare blir besviken 
eller arg. Men då bryter hon ju mot sin roll och mot uppdrags-
givarens traditionella förväntningar. Både Stina och hennes 
uppdragsgivare är fast i strukturens rollidentitet och i de 
förväntningar som skapar identiteten. 

Stina behöver skapa en annan struktur åt sig, välja en annan 
verklighet. Men hon kan inte göra det utan att ta en risk. Risken 
behöver inte var stor, med den måste  finnas. 

Roller är alltså en delar av strukturen. När man lever upp till 
en roll återskapar man strukturens normer och förväntningar i 
sina handlingar. Rollen tillåter vissa saker och hindrar andra. 
Om handlingar, som krävs för framgång, hindras av rollen (t ex 
ta  risk för att skapa utveckling), då hindrar rollen framgången. 

Generera och kanalisera energi 
Människors handlingar påverkas genom att generera energi och 
att kanalisera den i strukturer. Om en organisation inte fungerar, 
beror det antingen på att vi genererar för lite energi eller på att 
strukturerna inte är ändamålsenliga. Jag har givit flera exempel 
på icke ändamålsenliga strukturer: Man kan inte klyva en 
björkstock, man kan inte föra dialog i en lektionssal och Stinas 
rollidentitet hindrar hennes utveckling. 

I byråkratiska organisationer är det brist på energi. Därför 
behöver man synliggöra mål som människor kan engagera sig i. 
Sådana mål finns alltid. Ofta tror inte ledningen på sådana 
åtgärder. I Offentliga Hjälpsamhetsverket, OHV, sa man att 
”människorna inte mår bra i OHV”. Jag föreslog jag att man 
skulle göra målen för verksamheten tydliga för medarbetarna. 
”Er uppgift är ju bokstavligen att rädda människoliv”, sa jag, 
”något mer meningsfullt får man väl leta efter”. Men personal- 
personerna i OHV trodde mer på personalvårdande åtgärder som 
myshörnor, terapeu ter och avdelningsfester. Jag hävdar att mitt 
förslag hade varit bättre. Dessutom var  det billigare! 
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I organisationer som sysslar med revolutioner och samhälls-
förbättringar, är det ingen brist på energi. Där finns ofta en 
härlig vitalitet och entusiasm för uppgiften. Däremot saknas 
ändamålsenliga strukturer för att skapa framgång. Man ändrar 
inte  världen med goda föresatser, höga ideal och frustande vita-
litet. Världen ändras genom att vi ändrar dess strukturer. Det 
krävs ändamålsenliga strukturer för att förändra befintliga 
strukturer. Vi behöver alltså ha strukturer för att förändra 
strukturer. 

De som säger att det bara gäller att få in lite mer kampvilja 
hos folk, ”vi måste visa japanerna att vi är minst lika bra som 
dom”, är dåligt förankrade i verkligheten. Man kan inte skapa 
lönsamhet i näringslivet med samma peptalk som man använder 
att hetsa upp fotbollsspelare före en match. En vemodig 
illustration till den vitala goda viljans verkningslöshet om man 
saknar ändamålsenliga strukturer, har Brecht givit oss i sin pjäs 
Johanna från Slakthusen. Hon ville så väl och trodde alla om gott– 
men  det blev så fel. 

Att kanalisera och generera energi är två aspekter på ledar-
skap. De hänger ihop och är beroende av varandra. Av 
pedagogiska skäl ska vi undersöka dem var för sig och börjar 
med den verklighet som kanaliserar energi. 

Att kanalisera energi 
Att kanalisera resurser brukar kallas styrning. MPS, material- 
och produktionsstyrning har till uppgift att kanalisera 
produktionsflödet. Ekonomisk styrning kanaliserar de ekonomiska 
flödena. I AR – en introduktion till administrativ rationalisering delade jag 
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upp företaget i administrativa (informationsbearbetande) och 
producerande (materialbearbetande) enheter. Beskrivningen 
kallas styrmodellen. 
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Vi ska titta lite närmare på den miljö där styrning eller 
kanalisering av energi sker. 

En sluten värld 
Om vi vet vad som ska göras, och hur vi ska gå till väga, vill vi bli 
lämnade i fred så att vi kan klara av jobbet. Alla ovidkommande 
händelser, hur viktiga de än kan te sig ur andra synvinklar, är 
störningar. Styrningsvärlden en defensiv verklighet. 

En defensiv värld 
Var och en har rätt att försvara sin rätt att sköta sitt arbete. Var 
och en har också egen erfarenhet av att bli avbruten när man 
håller på med något som engagerar en. Då blir man irriterad. En 
gång läste jag en utredning om urmakare. Många av dem gick 
miste om kunder, som kom in i butiken för att köpa en klocka, p 
g a den irritation som urmakaren visade när han blev avbruten 
i sitt reparationsarbete. Kunden kände sig  knappast välkom-
men. 

Den defensiva stämningen är bara gradvis skild från 
aggressivitet. Därför är styrningsvärlden en aggressiv värld. 

En aggressiv värld 
Aggressivitet är alltid försvar. Uppfattningen är kanske inte 
självklar för alla, därför ska jag förklara. 

Om någon angriper en annan människas prestige, status eller 
hennes roller blir hen aggressiv. Därför är risken mindre för 
aggressiva reaktioner, ju mindre beroende man är av roller och 
prestige. 

Om man blir fysiskt angripen eller på annat sätt hotade, blir man 
också aggressiv. 
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I båda de nämnda fallen beror aggressiviteten på något som 
har direkt att göra med den människa som blir angripen. Det 
finns en annan form av aggressivitet också. När man känner att 
viktiga värden hotas då vill man också försvara sig. Här 
kommer  ett exempel: 

På en kurs i konflikthantering i Montreal träffade jag syster 
Margurite. Hon är föreståndare för brännskadeavdelningen på 
ett barnsjukhus. 

Under sin yrkesverksamhet har hon sett under ske. Hon har 
sett svårt brända barn vandra ut från kliniken, till synes utan 
men av sina skador. Hon vet också att barnen, såvitt man kan se 
av test, inte heller har några psykiska men av sitt trauma. 
Margurite vet också att dessa resultat har ganska lite med teknisk 
brännskadehantering att göra. Resultaten är en följd av varsam, 
fast och inlevelsefull behandling, där man naturligtvis visar största 
möjliga hänsyn till patienten, men också ställer krav att patienten 
själv ska ta ansvar för sin skada. Margurite ställer krav på barn i 
treårsåldern att de ska sköta sina brännskador själva. 

”Det händer ibland när jag har jour”, säger Margurite, ”att en 
ung oerfaren läkare  får hand om ett svårt bränt barn. Han 
klarar inte av att se patienten i detta förfärliga  skick, så han 
bestämmer att patienten ska bada. Ovanpå chocken med 
branden blir  badet ytterligare en traumatisk upplevelse. Jag vet 
att man kan vänta med badet både en och två dagar tills 
patienten klarar av det. Doktorn vill bada omgående – för att 
tillfredsställa sina egna estetiska behov. Då blir jag ursinnig! 
Numera finns det inga läkare som vågar opponera sig, jag har 
varit med så länge att de har respekt för mig”. 

Engagemanget i patienten är källan till Margurites aggres-
sivitet, men visst är det försvar? 

Politisk aggressivitet, stormaktsaggressivitet, är det också för-
svar? Ja, enligt mitt sätt att se. Angriparen anser sig ha rätt till 
Lebensraum, till att pracka på sina grannar eller kanske hela 
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mänskligheten sin uppfattning om verkligheten, den ”rätta” 
uppfattningen. Angriparens uppfattning om sig själv som en 
bättre eller högre stående varelse än den angripne är också en 
teori som man kan anse sig ha rätt att försvara. Det är viktigt att 
acceptera att aggressivitet är försvar, det är nämligen ända-
målsenligt för framgången. 

Styrningsvärlden är sluten, defensiv och aggressiv. Vad 
kännetecknar ledarskapet i den världen? 

Ledarskap är kontroll 
I styrningsvärlden, där vet man vad som ska göras och hur det 
ska göras. Därför är ledarskap att instruera, övervaka och 
kontrollera. Detta ledarskap är inriktat på att arbetet ska bli rätt 
utfört. Strävan efter effektivitet inriktas mot produktivitet, mot 
det man får ut av sina resurser. 

Effektivitetsmåttet är produktivitet 
Produktivitet är ett mått på hur skickliga vi är att utnyttja våra 
resurser. Om vi åstad kommer samma resultat på 8 timmar som 
tidigare har tagit 10 timmar, då har vi ökat   produktiviteten. 

Produktiviteten är vårt vanligaste mått på effektivitet. Den är 
också ganska lätt att mäta. Och den är viktig! För många år  
sedan samtalade jag med dåvarande chefen för Försvarets 
Fabriksverk, Gunnar Svärd. Jag sa något nedlåtande om produk-
tivitet, som ett mått på effektivitet. ”Unge man”, sa Gunnar 
Svärd, ”så länge det finns en svältande människa på jorden, 
vars situation kan förbättras genom att vi använder våra 
resurser bättre, är produktiviteten en moralfråga”. Han hade 
naturligtvis rätt. Men  produktivitet i vilket avseende, med 
hänsyn till vilka resurser? 

Vi mäter i allmänhet produktivitet med avseende på mänsklig 
arbetskraft. Med det måttet har produktiviteten i det  ameri-
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kanska jordbruket under 1900-talet ökat från 10 kalorier per 
insatt kalori mänsklig energi till 6 000 kalorier. Om vi i stället 
mäter produktiviteten per insatt kalori totalt sett, har produkti-
viteten minskat. Att producera en burk majs, som innehåller 270 
kalorier, kostar 2 790 kalorier. Det mesta är energi från icke 
förnyelsebara energikällor . 13

Man mäter i allmänhet produktiviteten med avseende på 
mantid. Om man ser till totalbilden i världen har vi så gott om 
mantid att den är ett problem. Det kallas be folkningsexplosion. 

Även om produktiviteten är lätt att mäta och är vårt vanligaste 
effektivitetsmått, så är den alltså ett otillräckligt och ibland t o m 
felaktigt mått på effektivitet. 

Styrningsvärlden har ett kännetecken till – trygghet 

Styrningsverkligheten är trygg 
Om man vet vad som ska göras och hur man ska gå tillväga, 
om man vet vad som förväntas av en, vad som är tillåtet och 
otillåtet och vilka konsekvenserna blir av olika handlingar, då vet 
man ju också hur man ska handla för att det ska gå en väl, för 
att  man inte ska komma till skada. Då är man trygg. 

Tryggheten är viktig. Den är så viktig att många, ofta 
omedvetet utvecklar sär skilda lärandemetoder för att få del av 
den. När man kommer in i ett sammanhang som man saknar 
erfarenhet av, ligger man lågt. Man avvaktar och ser hur de, som 
är  hemma i miljön beter sig, och så följer man deras exempel. 

Ett kännetecken hos den gamla överklassen och deras 
sentida ätteläggar är denna förmåga att känna av vad som 
passar sig i olika sociala sammanhang, förstå normerna och 
snabbt välja ett eget sätt att vara. Då är man trygg. Den 
tryggheten stimulerar distansen till den situation man kommer 
in i. Då ser man vad som sker och klarar av att hantera 
situationen på ett smidigt sätt. 
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Denna sociala kompetens kan vem som helst tillägna sig. 
Den gamla över klassens barn fick den med sig hemifrån, vi 
andra får skaffa den på annat sätt. 

Styrningsverkligheten i sammanfattning 
Om man vill påverka människors handlingar kan man göra det 
genom att påverka hur energin genereras eller hur energin 
kanaliseras. Att kanalisera och generera energi kallade jag två 
aspekter på ledarskap. Den aspekt, den verklighet eller den 
värld i vilken energin kanaliseras kännetecknas av att vara 
sluten, defensiv och aggressiv. Ledarskapet i den världen är 
kontrollorienterat och effektiviteten är inriktad på att utnyttja 
resurserna så bra som möjligt i relation till de mått man har. 
Stryrningsverk ligheten är trygg för dem som anpassar sig till 
”det som är tillsagt”. 

Att generera energi 
Den andra aspekten på ledarskap, att generera energi har andra 
kännetecken. Det är en sökande, experimenterande och öppen 
värld. Jag ska beskriva den som jag beskrev styrningsvärlden, med 
ett antal ord . 

En öppen värld 
Styrningsvärldens mest utmärkande skiljetecken är utrops-
tecknet: Så här är det! Den värld där energin genereras är 
frågetecknets värld: Varför det? 

Det går bra för oss. Varför det? Är det för att vi själva är 
duktiga eller har vi förmånliga förutsättningar att arbeta med? 
Det har gått dåligt. Varför det? Har vi tänkt  rätt men handlat fel? 
Vår produkt kanske är rätt, men vårt sätt att sälja den kanske är 
fel? 
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Arthur Koestler har beskrivit kreativitet som det nya mötet 
mellan två kända upplevelseplan. Kombinationen av dem ger 
något nytt. 

Gutenberg, boktryckarkonstens uppfinnare, hade sysslat med 
myntprägling. Han funderade över hur man skulle kunna 
duplicera skrifter. En dag gick han förbi en vinpress. I det nya 
mötet mellan de kända storheterna vinpressning och mynt-
prägling fann han boktryckarkonsten. 

Sven Fagerberg använder en annan bild i sin bok Det mänskliga 
uppdraget . Han utgår från tallinjen, en oändlig linje utefter vilken 14

man kan placera alla matematiska tal. Tallinjen är oändlig, men 
trots detta är den gripbar för tanken. Även om vi aldrig har  sett 
det utskrivet, vet vi, att efter 851 kommer 852 och före 851 finns 
850. Men utanför linjen finns en oändlighet av en större mäk-
tighet, den är inte gripbar för tanken. Där ute, i den icke 
gripbara oändligheten finns de nya idéerna, lösningarna på 
problem som vi ännu inte har några lösningar till. Om vi låser 
oss vid linjen går vi miste om uppfinningar, nya tankar och nya 
verkligheter. De finns utanför linjen. Vi kan bara få tillgång till 
dessa möjligheter om vi vågar släppa greppet om den trygga 
linjen. 

Anatole France sa: ”Les savants ne sont pas curieux” (De lärda 
är inte nyfikna). De har sin upphöjda ställning i kraft av sin linje. 
De vet redan och deras roller står och faller med detta vetande. 
För att söka ny kunskap måste man se sig själv som okunnig i 
förhållande till det som man söker. Det har de lärde inte råd 
med. Öppenheten inför  nya tankar är en produkt av det 
lärande förhållningssättet, av beredskapen att söka och 
ompröva. Den verklighet där energin genereras är en lärande 
verklighet. 
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En lärande värld 
Frågor kräver svar. För att finna dem ska vi ge oss ut i den större 
mäktighetens oändlighet. Vi ska vara nyfikna och prövande. 

Lärande är utåtriktning. Om du vill veta vad kunderna tycker 
om din produkt, så måste du fråga dem. Det är en lärande 
handling. Om du möter en uppenbart villrådig turist på gatan 
måste du fråga vad hen söker för att förstå hur du bäst ska 
kunna hjälpa hen. Det är också en lärande handling. Det lärande 
förhållningssättet leder till en stödjande inställning till andra 
människor. 

En stödjande värld 
Vi vet inte var vi kan finna nya idéer, därför är det bra att vara 
intresserad och stödjande mot alla människor vi träffar. Jag 
anställde en gång en medarbetare, som beklagade sig över att 
hon inte kunde något om det fackområde vi var verksamma 
inom. Detta kunde ju vara ju en tillgång. Vi som kunde jobbet 
skulle ju ha nytta av att hon frågade om allt som hon inte förstod, 
om vi bemödade oss om att förstå oklarheterna ur hennes syn-
vinkel. Det skulle ju kunna ge oss några nya idéer också. Bristen 
på kompetens kan vara en tillgång. Jag kallar den inkompe-
tenskompetensen. 

Efter att vi definierade ledarskap  som att ta tillvara och utveckla 15

egna och andras resurser för att nå mål, har jag burit med mig 
definitionen och sökt efter illustrationer och tillämpningar i alla 
tänkbara situationer. Jag har lärt mig mycket på detta. Ofta i 
sammanhang där ingen skulle drömma om att söka kunskaper 
om ledarskap. En sådan episod var i mässhallarna i Älvsjö utanför 
Stockholm. Tillsammans med några tusen andra människor stod 
jag upp och applåderade så händerna värkte, när de sista tonerna 
från jättekörens framförande av Jesus Christ Super Star hade 
tystnat. 
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Tårarna rann utefter kinderna och jag var generad. Vuxna 
karlar blir generade när vi blir rörda. Jag såg mig omkring och 
upptäckte att de flesta andra män och kvinnor var i samma 
predikament som jag själv. 

Vad har detta med ledarskap att göra? 
Kören bestod av elever från Stockholms musikklasser med eget 

storband under ledning av Jan-Åke Hillerud och Bo Johansson. 
Vår familj hade tre elever i musikklasserna. På nära håll har jag 

sett hur mycket jobb de lägger ner på sin fritid för att öva och 
lära texter så att de kan bidra till konserterna. Varför jobbar 
dessa ungdomar och sätter till sin fritid för att få vara med som 
anonym körmedlem bland 600 andra? Vad är det som gör att de 
ständigt strävar efter att bli bättre på sina instrument, inte 
nödvändigtvis bättre än andra, men bättre än de själva varit? 
Deras musiklärare är såvitt jag förstår inte några, i konventionell 
mening, särskilt snälla människor. Tvärtom, de ställer ständigt 
högre krav på sina elever. 

Mitt svar är naturligtvis att dessa ungdomar, vars resurser 
”tas tillvara och utvecklas för att nå mål”, är föremål för ledar-
skap. Jag har studerat de mekanismer som ligger bakom 
disciplin, entusiasm och resultatet i form av musikalisk kvalitet i 
musikklassernas konserter. Det har lärt mig en hel del om 
ledarskap. Jag har ju inte bara sett dem i Älvsjö. Vårkonserter i 
Konserthuset, julkonserter i Oscarskyrkan, mässkonserter i 
Engelbrektskyrkan och köraftnar i Stadshuset har givit mig 
många analystillfällen för att förstå ledarskapets mekanismer. 
Den förståelsen har jag försökt vidarebefordra till arbetslivet. 

Den stödjande inställningen medger att vi söker svar på våra 
frågor i andra sammanhang än dem där det ligger närmast till 
hands att söka. Vi söker inte bara på ”linjen” där det enligt de 
lärda är legitimt att leta. 

Det här låter väl bra? Vi finner det nya ute i den oändlighet av en 
större mäktighet som finns utanför linjen, där nyheterna väntar i 
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skärningspunkten mellan tidigare kända upplevelseplan? Det är 
inte fullt så enkelt, det fattas en pusselbit, viljan. 

När man söker sig utanför gränserna för de välkända struk-
turerna, måste man veta vad man vill. Man behöver ha en 
ungefärlig föreställning om vad man söker. Vinpressen och 
myntpräglingen betydde något för Gutenberg för att han ville 
finna ett sätt att trycka böcker. Musikklasserna har betytt något 
annat för mig än för de flesta andra människor för att jag ville 
lära mig om ledarskap. Jag återkommer till detta i senare kapitel. 

Den värld där energin genereras är öppen, lärande och 
stödjande. Hur ser ledarskapet ut i den världen? 

Ledarskap är att experimentera 
Om man inte är säker, om man inte vet riktigt hur, och kanske 
inte heller riktigt vad, då får man pröva sig fram. Man får 
experimentera. Att experimentera är att söka nya vägar i 
oändligheten av en större mäktighet. 

Det låter så högtidligt att jag måste ta ner det på jorden med ett 
par illustrationer: På en företagsintern kurs för många år sedan 
började vi diskutera medbestämmandelagen. En av deltagarna, 
Sven hade valt den strukturerade vägen. Han höll formella 
möten med protokoll, han ringde sin ombudsman på arbets-
givarsidan för att få reda på hur vad som krävdes. 

En annan deltagare, Åke skötte sitt ledarskap mer experi-
mentellt. ”De kommer upp från facket”, sa Åke, och vill ändra 
på saker och ting. Jag lyssnar på dem och  försöker förstå vad 
de egentligen vill. Eftersom de kan lika mycket om verk-
samheten som jag, så är förslagen i allmänhet vettiga och då 
gäller det att genomföra dem. Om det inte kostar pengar, så är 
det ju inte mycket att be för utan vi gör som facket vill. Funkar 
det inte så får vi väl ändra igen. Om det kostar pengar, så får 
jag försöka skaffa fram dem och går inte det så snackar vi igen 
och bestämmer vad vi ska göra”. 
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Det verkar ju enkelt, så jag frågade Åke om andra inslag i hans 
verklighet. Han hade inte gått någon kurs i hur medbestäm-
mandelagen skulle tillämpas, ”det där kan ju facket så jag frågar 
dem”, sa han. Han var ganska dåligt informerad om innebörden i 
de centrala avtalen, ”Facket kan ju en del om sånt där, men vi 
klarar oss ganska bra utan att känna till en massa avtal”. ”Men 
om du och facket bestämmer något som inte är tillåtet”, frågade 
jag, ”vad händer då?” ”Förmodligen är det ingen som kommer 
på oss, och då får vi det som vi vill. Om någon skulle komma på 
oss, så säger de till, och då rättar vi oss efter avtalen. Vi bryter ju 
inte medvetet mot regler och förordningar. Och ändra det är vi 
bra på, så det är inga problem”. 

Åke är en experimentell chef. Han var 55 år gammal. Han 
hade varit chef  på olika nivåer  inom samma företag i 30 år. Han 
klarar sin budget, har lägre frånvaro, lägre personalomsättning 
och färre konflikter med sin personal än kollegerna i företaget. 

När jag berättar om Åke på mina kurser är det ofta någon 
som säger att det är väl ingen konst när de fackliga företrädarna 
är så samarbetsvilliga som de verkar vara hos Åke. ”Han har tur 
som har en sådan klubbstyrelse”. Nej, Åke har inte tur. Han 
skapar den verklighet han vill leva i och det har han alltid gjort. 

General Motors  gjorde en studie för att få reda på vad som 16

skilde väl fungerande enheter och dotterbolag, från sådana som 
fungerade sämre. Det enda klara resultatet man kom fram till 
var att enheter som fungerar bra har bra chefer, vilket de andra 
saknar. Om man tar en chef  från en fabrik som fungerar bra, och 
flyttar  honom till en fabrik som inte fungerar, så börjar den nya 
enheten att fungera bättre. Och omvänt: Chefer på enheter som 
fungerar dåligt fördärvar klimatet om man flyttar dem till fabri-
ker som dittills hade fungerat hyggligt. 

I den värld där energin genereras prövar man sig fram och 
ser om det går. Fungerar det inte så försöker man igen tills man 
finner en lösning. Effektivitetsmåttet i denna värld är kvalitet. 
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Effektivitetsmåttet är kvalitet 
Kvalitet är ett mått på måluppfyllelse och därmed ett mått på 
framgång. Om man övergår från att göra fel saker på rätt sätt, 
till att göra rätt saker på fel sätt, har man minskat 
produktiviteten och ökat kvaliteten. 

Förmodligen har man också förbättrat sin situation totalt 
sett, eftersom det är  lättare att sälja produkter som är dyra som 
folk vill ha, än att sälja billiga produkter som ingen behöver. 
Det är emellertid lättare att öka produktiviteten än att förbättra 
kvaliteten. Företag som under många år varit framgångsrika är 
i allmänhet mer angelägna om att göra rätt produkter än om att 
ha låga priser. 

Det sista kännetecknet på den verklighet där energin gene-
reras är frihet. 

Friheten och osäkerheten 
En av alla de paradoxer människor lever med är att man både vill 
ha frihet och undvika osäkerhet. Man kan dock inte få det ena 
utan att också ta det andra. Friheten att söka, fråga och 
experimentera finns endast i kombination med osäkerheten, 
risken att misslyckas. 

Jag ska återkomma till denna paradox lite längre fram. Först 
ska jag göra en sammanfattning av det senast sagda och därefter 
ska jag ställa de båda verkligheterna mot varandra. 

Den verklighet där energin genereras… 
är ett långt och otympligt uttryck. Jag kommer därför att kalla 
den för lärandeverkligheten och ställa lärande mot styrning. 

Lärandeverkligheten är öppen, sökande och stödjande. 
Ledarskapet är experimenterande. Effektiviteten är kvalitet, 
man strävar efter att göra rätt saker inte bara att göra saker rätt. 
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I lärandeverkligheten finns också friheten som alltid har 
sällskap av osäkerheten. Frihet och osäkerhet är två sidor av 
samma mynt. 

Vilken verklighet ska vi välja? 
I min beskrivning av de båda verkligheterna har jag försökt visa att 
båda är nödvändiga. Trots detta har du kanske dragit slutsatsen att 
styrningsverkligheten är fel. Lärandeverkligheten verkar också 
mycket mer sympatisk, eller hur? 

Jag beklagar om min beskrivning uppfattas så. Vi behöver 
nämligen båda verkligheterna. Att tillverka bilar eller producera 
bokslutsrapporter, som ett glatt experimenterande är förmodligen 
inte särskilt bra. Den som enbart lever i en styrningsverk lighet är 
förmodligen drabbad av tvångsneuros och den som bara lever i 
utvecklingsverkligheten är euforisk. 

Vi behöver båda verkligheterna. Med ledarskap kan vi 
förflytta oss mellan de båda  verkligheterna på ett ändamålsenligt 
sätt, med hänsyn till den aktuella situationen. Här sätter vi båda 
versionerna bredvid varandra: 

Ledarskapet har två aspekter  17

Styrningsverkligheten Lärandeverkligheten

Sluten Öppen

Defensiv Lärande

Aggressiv Stödjande

Kontrollerande Experimenterande

Produktivitet Kvalitet

Trygghet Frihet o osäkerhet
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Ledarskap ger möjlighet att välja verklighet 
Min figur beskriver ledarskapsverkligheten, som en skala med 
två extrempunkter. På denna skala kan man välja verklighet. 
Man kan välja att utöva ledarskap långt ut till vänster, som 
Sven. Han skötte sitt chefsjobb i enlighet med alla regler och 
förordningar. Eller man kan, som Åke gjorde, placera sig längre 
ut till höger och utöva ledarskapet med mer inslag av experi-
ment. I båda fallen ingår både styrning och utveckling i verk-
ligheten, men i olika proportioner. 

Bland de grekiska gudarna representerade Appollo styr-
ningsverkligheten, ordning och reda. Dionysos representerar 
den stökiga lärandeverkligheten. Tanken att vår verklighet 
existerar i spänningen mellan ordning och kaos är alltså inte ny. 
Hegels och Marx’ lära om dialektiken som kampen mellan mot-
stående krafter, religiösa uppfattningar om Gud och Satan, 
uppdelningen mellan manligt förstånd och kvinnlig känsla, 
tillvaron som en kamp mellan motsatser finns i många varianter. 
Tillvaron är en kamp mellan motsatser, den väg som gör mödan 
värd. Det är inte något nytt. 

Att lyfta in denna uråldriga mänskliga visdom på management-
området är kanske nytt. Jag fann ett stöd för den tanken hos den 
amerikanske samhällsreformatorn John Gardner . I sin bok 18

Morale skriver han ”It is the task of  each generation to bring new life to old 
values”. Det är varje generations uppgift att gjuta nytt liv i 
gamla värden. Gardner fortsätter: ”redefine them when necessary and 
adapt them to the need and temper of  the times”. Värdena ska 
omformuleras och när det är nödvändigt, anpassas till behovet 
och stämningen i den tid man nu lever i. 

Vår tids problem 
Författare med djupa insikter i vår tids problem har utvecklat 
sina föreställningar och jag har ingen ambition att konkurrera 
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med dem. De är ju mina lärofäder. Som en grund för det fort-
satta resonemanget ska jag redogöra för hur jag valt att se på 
problemen. 

Försörjningen varit det allt annat överskuggande problemet 
under nästan hela mänsklighetens historia. Om vi kan använda 
våra resurser effektivare och fördela  produktionen på ett bra sätt, 
kan vi maximera möjligheterna att försörja människor på en 
rimlig konsumtionsnivå. Producera och fördela försörjnings-
möjligheter kan vi beskriva med orden produktion och eko-
nomi. Ekonomi betyder just hushållning. Produktion och 
ekonomi har dominerat industrisamhället pga att mänsklig-
hetens problem bäst låtit sig hanteras genom att utveckla 
produktion och ekonomi. 

Varje system har sina dysfunktioner, sina icke avsedda och 
ofta inte heller önskvärda biprodukter. Vår utveckling av 
produktion och ekonomi har givit ett antal sådana dysfunk-
tioner: Befolkningsexplosionen, kapprustningen och energi- och 
klimatkrisen för att nämna några. Dessa dysfunktioner har nu 
fått en sådan omfattning, att de har förändrat det historiska 
problemet. Situationen har övergått till en ny kvalitet, en ny art. 

För att komma till rätta med den nya situationen behöver vi 
utveckla nya insikter hos många människor. Det gäller t ex 
insikten att för många barn är ett hot för oss alla, att vi har mer 
att frukta av människors försvar än av deras fiendskap och att 
det finns bättre livsstilar än de som kräver stor energiförbruk-
ning. Dessa insikter löser inte problemen, men de fokuserar vår 
energi på att söka lösningar. Om jag skulle beskriva vårt nya 
samhälles problem med två ord liksom jag beskrev industrisam-
hället så skulle dessa ord bli ”pedagogik” och ”etik”. 

Det är ju inte så enkelt att man bara behöver undervisa 
människor att de ska  sätta färre barn till världen. Människorna 
måste också lita på att de tar sin rättvisa del av våra gemen-
samma problem, om de följer uppmaningen. Här kommer 
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etiken in i bilden. Detsamma gäller avrustningen och energi- 
klimatproblemet. Att komma tillrätta med problemen handlar, 
dels om att få människor att inse situationens allvar, vilket är 
pedagogik, dels om att få människor att lita på varandra, vilket 
är ett etiskt problem. Människor handlar alltid logiskt utifrån 
sina egna utgångspunkter. Om våra förhoppningar sviks har vi 
ingen anledning att hoppas. Om politikerna sviker sina löften, 
har vi ingen anledning att tro på dem och om vi upptäcker att 
chefer och företag manipulerar oss mot vår vilja finns det skäl att 
vara defensiv. Och omvänt: om vi med  egna ögon kan se att vi 
kan lita på varandra, då kommer vi att göra det. 

Under begreppet ledarskap ska jag samla synsätt och 
värderingar, påverkansmetoder och tekniker, som ligger i linje 
med min uppfattning om vår tids problem. 

Apollo och Dionysos 
Dionysos döttrar och söner skapar det nya, Apollos barn tar över 
och skapar strukturer som förfinas till allt högre grad av 
produktivitet. Till slut förlorar vi kontakten med strukturens 
ursprungliga ändamål och strukturen blir sitt eget ändamål. Henry 
Kissinger beskrev detta fenomen för några år sedan: 

”I vår tid är statsapparaten ett tröghetselement, som arbetar mer eller 
mindre oberoende av statsmännens övertygelser eller den ideologi de företräder. 
Problemen är alltför komplicerade och informationen alltför mångskiftande för 
att kunna behandlas på basis av personlig intuition. En formalisering av 
beslutsprocessen är en ofrånkomlig biprodukt av den internationella politikens 
risker i vår tid. 

Till detta kommer att de flesta moderna nationer bekänner sig till en eller 
annan ”planeringsteori” – ett försök att ordna upp framtiden genom att 
förstå och – om så visar sig nödvändigt – vidta åtgärder. Planeringen innebär 
krav på förutsägbarhet och objektivitet. Man bemödar sig systematiskt om att 
anpassa ett problems olika delar efter ett genomsnittligt mönster. De väldiga 
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byråkratiska mekanismer som växer fram utvecklar en egen inneboende energi 
och egna privilegier. 

Efter hand som byråkratierna blir mer komplicerade är deras 
verksamhetsnormer  inte nödvändigtvis jämförbara med andra länders, eller 
ens med byråkratier i samma land. Det finns en tendens till autarki. En 
paradoxal följd av detta kan bli att ökad kontroll över den interna 
omgivningen förvärvas till priset av minskad flexibilitet. 

Ändamålet med en byråkrati är att åstadkomma en standardiserad 
process som klarar av ett stort antal problem. Den är effektiv om de problem som 
den handlägger är väsentliga och vanligt förekommande, och om de 
standardiserade processerna leder till att problemen blir lösta. Om detta inte 
sker, om byråkratin inte är effektiv, då frigörs inte högsta ledningens energi för att 
handskas med, dels överraskande händelser, dels kravet på förnyelse. 

När byråkratin inte inriktar sin verksamhet på vanligt förekommande 
och väsentliga problem och när den inte hanterar problemen tillfredsställande, 
då blir den ett hinder i stället för ett stöd. När byråkratin inte är effektiv 
måste ledningens energi användas för att sammanjämka det som förväntas 
ske enligt planeringsteorin med vad som verkligen sker – analysen av var 
man står överskuggar övervägandena om vilken kurs man ska välja. Det blir 
en mer fängslande sysselsättning att betjäna maskineriet än att definiera dess 
mål. Framgång blir liktydigt med att driva igenom ett ärende fram till ett 
beslut och obetydlig energi återstår för att värdera vilka förtjänster  beslutet 
har. Kravet på objektivitet, som teoretiskt sett är önskvärt, leder till att man 
förväxlar mål och medel, eftersom ett genomsnittligt prestationsmönster 
anses vara  det enda riktiga. 

Uppmärksamheten tenderar att flytta från att välja mål, som är det yttersta 
måttet på en statsmans skicklighet, till att ackumulera fakta. Beslutet för-
dröjs tills en annalkande kris inte längre medger dröjsmål, tills händelserna 
själva eliminerat osäkerheten. Vid denna tidpunkt är handlingsutrymmet 
minimalt. Man får visshet till priset av sina kreativa handlingsmöjligheter”.

Problemet finns inte bara i stora byråkratier, och det är inte heller 
fråga om att utplåna  strukturerna, för vi behöver dem, vi  behö-
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ver både Apollo och Dionysos. Just nu vore det bra om Apollo 
makade åt sig lite grann och kunde inse att han förmodligen 
skapar fler problem än han löser åt oss med sina plane-
ringstekniker och sin lärdom. 

Orsaken till att vi ger Apollo möjlighet att ta befälet kallar 
jag Flykten från friheten. 

Flykten från friheten 
I början av 1940-talet publicerade Erich Fromm sin bok Flykten 
från friheten . Där beskriver han vad som – enligt hans sätt att se 19

– var orsaken till att den tyska medelklassen och lågadeln föll 
till föga för nazismen i början på 30-talet. Det tyska samhället 
var en stabil social struktur från medeltiden ända fram till första 
världskriget. Man föddes, levde och dog inom ramen för en 
kultur, som förändrades mycket långsamt. Detta krossades med 
Versaillesfreden. Det tyska folket tvingades att skriva på en 
”blank check”, som när krigsskadeståndet väl preciserades upp-
gick till ett enormt belopp ”You could have bought the United 
States of  America, from Missisippi and east for that amount of  
money”, enligt historikern John Cronin. 

Det kaos, den osäkerhet, som skapades efter fredsslutet inne-
bar att alla de gamla teorierna om verkligheten krossades. Situa-
tionen blev så svår att leva med att man accepterade vilken lag 
och ordning som helst. Adolf  Hitler trädde fram som apollo-
gestalt. Han var en f  d österrikisk korpral och amatörmålare som 
med falsettröst och armviftningar lovade att återupprätta 
ordningen. Han tillhandahöll ett halmstrå och det grep man tag 
i. Att han dessutom med hjälp av en grumlig rasistisk historie- 
beskrivning av judarnas roll, kunde förse den identitetslösa massan 
med en gemensam fiende att projicera sin ångest på, 
underlättade naturligtvis hans framgång. Flykten från friheten är 

81



naturligtvis en flykt från osäkerheten. Den tycks vara ett 
generellt beteendemönster i synnerhet i tider av osäkerhet och 
kaos. 

Jag ska illustrera detta beteendemönster med några exempel. 
Jag börjar med att lätta upp stämningen efter den dystra 
inledningen till detta avsnitt, med den sufiska anekdoten om 
Nasruddin som tappat sin portnyckel. 

Nasruddin gick under en gatlykta och letade efter något. 
En medmänniska         frågade vad han letade efter. 
–Jag har tappat min portnyckel, sa Nasruddin. 
–Jag ska hjälpa dig att leta, sa medmänniskan. Efter en stund 

frågade medmänniskan: 
–Är du säker på att du tappade nyckeln här? 
–Nej, sa Nasruddin och pekade ut i mörkret, jag tappade den 

där borta, men det är ljusare att leta här. 
Nyckeln, lösningen på problemet, finns i Dionysos osäkra frihet, i 
lärandeverkligheten, i ”den större mäktighetens oändlighet”, men 
det är tryggare att söka den hos Apollo, i  styrningsverkligheten. 

The Seer-succer theory 
Scott Armstrong  var professor i marknadsföring vid The 20

Wharton School, University of  Pennsylvania USA. Hans 
specialgebit är långsiktiga prognoser. I en artikel i Technology 
Review, June/July 1980, presenterar han sin teori om ”suget 
efter siaren”. 

Han konstaterar, att människor är beredda att betala mycket 
för råd från experter, när det gäller ekonomiska problem, aktie-
problem, psykiska problem, politiska problem eller vilken häst 
som ska vinna nästa lopp. Tillgängliga bevis (han refererar till 30 
vetenskapliga studier) visar emellertid att detta är ett dåligt sätt 
att använda pengar. På basis av detta formulerar han sin teori: 
”No matter how much evidence exists that seers do not exist, 
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suckers will pay”for the existence of  seers”, Det spelar alltså 
ingen roll hur många bevis det finns för att siare inte existerar, 
suget efter siaren är så starkt att människor ändå är beredda att 
betala för deras tjänster. 

Armstrong visar att prognoser, både från experter och stu-
denter inom ett kunskapsområde och från lekmän är mycket 
dåliga. Alla tre kategorierna ger dock något bättre precision än 
slumpen, och experten och studenten är något bättre än lek-
mannen. Däremot finns ingen signifikant skillnad mellan exper-
ten och förstaårsstudenten. Det innebär, säger Armstrong, att 
lite kunskaper om problemområdet  är bättre än inga kunskaper 
alls och att ett lekmannamässigt omdöme är bättre än krona eller 
klave. Däremot finns det inga bevis för att mycket kunskaper är 
bättre än lite kunskaper. Därför råder han alla som ska anlita 
en expert att alltid välja den som är billigast. Det ger inte bra 
resultat, för sådana kan man inte få, men det minimerar kost-
naden. 

Varför handlar människor så, varför söker man experter? För att 
man vill undvika att ta ansvar i en osäker situation, säger 
Armstrong, och han illustrerar detta med en studie av J 
Coconozza och Henry Steadman från 1978: 

Trots att otaliga studier visar att det är hart när omöjligt att 
förutsäga om en mentalpatient är farlig för andra eller ej, 
accepterades experternas diagnoser av domstolarna i New York 
i 87% av de studerade fallen som underlag för beslut om fri-
gång. 

Ett annat exempel på flykten från friheten, som finns i samma 
artikel illustrerar vår obenägenhet att lämna en verklighets-
uppfattning som vi bestämt oss för: 

P C Wason presenterade tre siffror 2, 4, 6, för ett antal 
människor. Han talade om att siffrorna tillkommit med hjälp av 
en regel. Han bad åhörarna att avslöja regeln genom att förslå 
fler tal (8, 10, 12 t ex). Han skulle ge dem återkoppling på hur 
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de lyckades genom att tala om huruvida deras sifferförslag 
passade inom regeln eller ej. När de hade tillräckligt många 
erfarenheter för att känna sig säkra på vilken regeln var, skulle 
de tala om, vad de kommit fram till. 

Den korrekta regeln var (a < b < c), alltså a är mindre än b 
som är mindre än c. Det innebär att inte bara 8, 10, 12 utan 
också 8, 16, 240 eller 5, 12, 74 stämmer med Wasons regel. 
Regeln är enkel men bara 25% av de tillfrågade lyckades att 
avslöja den. Det vanliga var att man valde en hypotes mycket 
tidigt (t ex lägg till 2) och sökte efter bevis på att den valda 
hypotesen var rätt (8, 10, 12; 14, 16, 18 etc). Med andra ord, de 
flesta människor vägrar att ens undersöka om de möjligen kan 
ha fel. 

Jag har använt övningen i svenska grupper. Scott har också 
använt den både i Sverige, USA och Schweiz och vi har samma 
erfarenheter som P C Wason. Men det är värre än så: 

Personer som i första försöket misslyckades att avslöja den 
riktiga regeln, fick  en chans till. Hälften av dessa försöks-
personer fortsatte att använda den felaktiga regeln, trots att de 
nyss hade fått besked om att den var fel! 

Mer av samma slag 
Mina sista exempel hämtar jag från Lars Gustafssons Filosofier  21

”Jag börjar alltid med att ge mycket lite choke. Motorn 
alldeles impotent. Jag ökar choken. Inget resultat. Ökar choken 
till dess största effekt. Jag öser in batteriets resurser i långa 
utdragna startförsök. Det börjar lukta bensin även inne i bilen. 
Med en sista dov morrning lägger startmotorn av. 

Jag tillför mer och mer av samma sort, och oförmögen att 
omformulera problemet hamnade jag i ett ekorrhjul, där varje 
åtgärd försämrade det läge den skulle förbättra!” 
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I samma bok har Lars Gustafsson två andra exempel på Flykten 
från friheten. Det ena handlar – med mitt språkbruk – om 
oförmågan att ge upp en destruktiv rollidentitet. Inledningen till 
den beskrivningen lyder så här: 

Hennes pappa såg henne aldrig. Eftersom det var hans 
omdöme som räknades, drog hon slutsatsen att hon var 
betydelselös och i grund och botten värdelös. Men dessutom 
måste det vara så att varje man som bryr sig om henne, själv på 
något sätt är värdelös. Annars skulle han inte söka sig till det 
värdelösa. 

Det är denna roll som värdelös, som blir hennes teori, den bild 
av sig själv, som  hon förverkligar i sitt liv, som misshandlad 
hustru till en alkoholist. 

Lars Gustafssons tredje exempel på Flykten från friheten, vår oför-
måga till omorientering när vi misslyckas, handlar om slaget vid 
Poltava. En mycket stor del av den svenska armén maldes 
bokstavligen ner på grund av ledningens oförmåga till andra 
beslut än ”mer av samma slag”. 

Miljardrullningen i samhällets industripolitik, de fåfänga 
försöken att genom allt flera förbud och restriktioner för vanliga 
konsumenter komma till rätta med alkoholmissbruket, och så 
vidare, kan tjäna som ytterligare illustrationer till människors 
benägenhet att fly från friheten. Jag tänker dock inte ta fram fler 
illustrationer. I stället ska jag säga  något om vad man kan göra åt 
det. 

Ta ett steg tillbaka från stocken 
Franska språket har en del ”bon mots”. Ett av dem lyder 
”Reculer pour meiux sauter”, ta ett steg tillbaka för att kunna 
hoppa bättre. I engelskan finns en ungefärlig motsvarighet ”To 
speed up, you’ve got to slow down”, för att komma fortare fram 
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måste man sakta farten. Och det var ju det jag gjorde – 
bokstavligen – i anekdoten om en björkstock som inledde det 
här kapitlet: Jag tog ett steg tillbaka, jag stannade upp och fick 
tillräcklig distans till problemet för att förstå vad jag höll på 
med. 

Varje problem kräver, för att kunna förstås, sin egen distans. 
När det gäller de  riktigt stora komplexen kan vi kanske inte få 
den distans som krävs för att förstå dem. Vi befinner oss under 
begreppshorisonten. Många problem som direkt berör vår vardag 
och den verklighet vi lever i, kan vi dock hanteras bättre om vi 
tillägnar oss förmågan att medvetet ta ett steg tillbaka från 
stocken. Denna förmåga är den intellektuella förutsättningen 
för att vi ska kunna välja en annan och mer ändamålsenlig 
verklighet. 

Ett energiproblem 
Det här kapitlet har handlat om att generera och att kanalisera 
mänsklig energi. Men energin är inte alltid densamma. Den 
energi som vi använder att handla med och den som vi använder 
att förstå, lärandeenegin har olika kvalitet, olika egenskaper. 

Handlingsenergin som vi kanaliserar i kända strukturer är 
defensiv till sin natur. Den kreativa sökande energin, som vi 
använder för att omdefiniera våra problem, för att finna nya mål 
och skapa nya strukturer är lärande. Hur dessa två energislag 
påverkas  av det som hittills sagts ska jag visa i nästa kapitel. Där 
kommer jag också att visa, hur vi medvetet kan påverka vårt eget 
energiflöde, vilket jag kallar ”Personlig effektivitet”  och hur vi, 22

genom att förändra strukturer, kan påverka andra människors 
energiflöde, vilket jag kallar ”Ledarskap”. Jag ska också beskriva 
det viktiga sambandet mellan dessa  båda begrepp. 
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Människors energi 

Om man kan påverka hur människors energi genereras och 
kanaliseras kan man påverka hur människor handlar. Min 
granskning av dessa båda aspekter av ledarskap  visar att det 
inte är helt enkelt att särskilja dem från varandra. Strukturer 
påverkar inte bara hur energin kanaliseras, de har också ett 
inverkan på dess generering. Vi ska undersöka detta närmare i 
det här kapitlet. 

Strukturen tillhandahåller motiv 
Mina försök att klyva björkstocken illustrerar, att motiv genererar 
energi, som kanaliseras  i en struktur. Strukturerna påverkar hur 
energin genereras, genom att tillhandahålla vägledande motiv. 
Detta är inte svårt att förstå om du tänker tillbaka på första 
kapitlet. 

Där behandlade jag frågan: ”Vad är verklighet?” Jag visade 
att verkligheten i hög grad är en produkt av människans eget 
skapande. I hög grad, men inte helt! Vi kan illustrera vad 
strukturen betyder för det vi uppfattar som verklighet med ett 
tanke experiment: 

Den största inomhusarena jag har sett är Madison Square 
Garden i New York.  Antag att vi placerar en sovande människa 
mitt på golvet i arenan. Vi släcker ljuset och går där ifrån. Vad 
händer när människan vaknar? 

Hen vaknar i mörker på en hård yta. Vi vet att hon har 50 
meter till närmaste  vägg och 25 meter till taket, men det vet inte 
hen. Vad gör hen? Hen kanske stannar kvar där hen är och 
väntar? Det kan ju finnas faror i mörkret. Det fanns faror även i 
den okända verklighet som omgav jorden när den var platt, 
man skulle ramla över kanten om man gick för långt hemifrån. 
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Vår vän på arenan kanske börjar utforska sin omgivning. 
Först kryper hen runt och känner sig för, sedan reser hen sig och 
börjar gå med ett trevande steg i taget. Plötsligt får hen syn på 
ett grönt ljus en bit bort. Med större säkerhet rör hen sig mot 
ljuset. Snart ser hen att ljuset kommer från en skylt ovanför en 
dörr. Det står ”Exit” på skylten. Nu förstår hen hur hen ska ta sig 
ut. Hen har funnit ett motiv. 

Den sovande människan vaknade i ett strukturlöst tillstånd. 
Det dominerande motivet är att undvika att komma till skada. 
Därför kanske hen stannar där hen är och väntar. Den gröna 
lampan är ett inslag i strukturen. Den visar en möjlighet, som är 
värd att undersöka. När texten på skylten blir synlig tolkas den 
som en väg att ta sig ut ur mörkret. 

Strukturer påverkar människors motiv och genom att göra 
vissa möjligheter synliga påverkar de också energiflödet. De 
möjligheter som strukturen visar är ofta de enda möjligheter 
man ser. Därför bestämmer strukturen också den repertoar, 
inom vilken man kan välja sin verklighet. Om strukturen endast 
visar ett alternativ kommer man ofta att välja detta, som den 
enda möjligheten. 

I ”Vilja Välja Verklighet” skriver jag att människor både har 
möjlighet och rätt att leva det liv de vill leva. Det är möjligt om 
man väljer ändamålsenliga verkligheter. Den uppfattningen 
bygger på två erfarenheter. För det första att de flesta människors 
verklighet och därmed deras valmöjligheter är begränsade av 
det som är synligt i de strukturer de lever i. För det andra finns 
det oftast andra verkligheter och andra möjligheter bakom de 
strukturer som omger oss. Möjligheterna är naturligtvis inte 
obegränsade. Men möjligheterna är fler än man tror och därför 
är friheten att skapa  en verklighet som man vill ha, större än de 
flesta av oss är medvetna om. Därför är  det – för praktiskt bruk 
– bättre att utgå ifrån att allt är möjligt, än att utgå ifrån att allt 
annat är omöjligt, än det vi för ögonblicket kan se. 
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Den som utgår ifrån att ”allt är möjligt”, kommer att finna 
att det ofta stämmer. Hen kommer att lyckas med det hen 
försöker förverkliga. Nu och då visar det sig emellertid att teorin 
är fel och då misslyckas man. Just detta var inte möjligt – 
åtminstone inte på det sätt man försökte. Den som utgår ifrån att 
”allt annat är omöjligt” kommer  sällan att ha fel. Den teorin är 
nästan idiotsäker. 

Detta är en utgångspunkt för att beskriva vad ”ändamålsenlig 
verklighet” betyder. Om ändamålet är att ha framgång, då är 
teorin ”allt är möjligt” ändamålsenlig. Den leder ju i allmänhet 
till framgång. Om ändamålet är att alltid ha rätt, då är teorin 
”allt annat är omöjligt” mer ändamålsenlig. Den som lever med 
föreställningen att det mesta är omöjligt, lever med en 
självuppfyllande profetia som alltid ger henne rätt. Gäller detta 
verkligen alla? Gäller det t ex gamla och sjuka? Är budskapet 
inte egentligen avpassat för unga, starka, friska och vackra 
människor? 

Jag har ännu inga egna erfarenheter av att vara sjuk. Jag 
måste alltså referera till andras erfarenheter, när jag hävdar att 
teorin ”allt är möjligt” kan vara konstruktiv, även för sjuka och 
handikappade. Två författare som vittnat om detta är Victor 
Frankl , psykiater i Wien, och Norman Cousins , en 23 24

amerikansk journalist. 

Victor Frankl och logoterapin 
Frankl tillbringade flera år i koncentrationsläger under andra 
världskriget. Han fann att några lägerfångar, mot alla odds och 
trots de vidrigast tänkbara omständigheter, tog  sig igenom sin tid 
i lägret, inte bara psykiskt obrutna utan också fysiskt friskare än 
vad som borde vara möjligt. Den gemensamma nämnaren för 
dessa människor var att de hade förmåga att se en mening med att 
leva vidare. Frankl själv fortsatte sitt vetenskapliga arbete och 
vidareutvecklade de teorier som han hade börjat arbeta med 
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före kriget. Han själv och hans medfångar var hans veten-
skapliga material. 

Frankl har utvecklat en terapeutisk metod som kallas logote-
rapi. Den bygger på hans erfarenheter av vilka krafter som kan 
genereras av människors förmåga att finna en mening i sin tillvaro. 
I sina böcker redovisar Frankl hur han har hjälpt svårt sjuka 
människor och patienter i tungt sorgearbete att finna en 
meningsfull verklighet bakom de deprimerande och hopplösa 
strukturer som omger dem. 

Både lägerfångar och människor som är sjuka lever i svåra 
omständigheter. Att man kan finna en mening även i en så ned-
brytande struktur som ett koncentrationsläger  är kanske en bragd 
som överträffar vad de flesta klarar av. Det är dock möjligt och 
fler kan klara det med vägledning och stöd. Även under de sämsta 
tänkbara omständigheter kan människor finna en bakom-
liggande verklighet som gör livet meningsfullt att leva. 

Norman Cousins: C-vitaminer och roliga historier 
Norman Cousins är journalist. Han drabbades i början av 60-
talet av en svårartad bindvävsinflammation i hela kroppen. 
Enligt läkarna var hans chanser att överleva mycket små, 
chansen att bli frisk var obefintlig. 

Cousins var medicinjournalist. Hans kunskaper var alltså 
mer omfattande än vanliga lekmäns och han bestämde sig att 
själv ta ansvaret för sin sjukdom. Med stöd av sin läkare genom-
förde han ett tillfriskningsprogram, som i sina väsentliga delar 
bestod av ”att ha roligt” och stora doser C-vitamin. Ganska snart 
blev han bättre  och så småningom kunde han börja arbeta igen. 

Han frågade sig naturligtvis: ”Varför blev jag frisk?” Svaret är 
placeboeffekten. Den kallas också inbillningseffekten eller själv-
läkningseffekten, beroende på vilken inställning man har till den 
medicinska vetenskapen. 
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Många människor med sömnsvårigheter somnar med hjälp 
av sockerpiller om de bara tror att de får riktiga sömnmedel. 
Det är ett exempel på placeboeffekten. I vissa fall kan placebo-
effekten vara mycket stark. Cousins berättar i sin bok Anatomy  of  
an Illness om en grupp narkotikamissbrukare. De behandlades 
med injektioner av saltlösning, men trodde att de fick ett medi-
cinskt preparat. Hos en stor andel av missbrukarna uteblev 
abstinensproblemen. Det kan bara förklaras med placebo-
effekten. Placeboeffekten människans förmåga till självläkning 
är viktig. Enligt Albert Schweitzer måste varje duglig läkare 
förstå hur man ska aktivera placeboeffekten hos sina patienter. 
Den aktiveras genom att patienten får vägledning att upptäcka 
en annan och mer meningsfull verklighet bakom de närmaste 
strukturerna: Jag kan bli frisk, Jag kan finna en mening i 
tillvaron trots min sjukdom, Jag kan åstadkomma annat än det 
jag känt mig begränsad till hittills. Jag kan! 

Min möjlighet och min makt 
När vi upptäcker en ny verklighet bakom de tydliga struk-
turerna, då upptäcker vi en möjlighet som är vår egen. Den är 
min egen för att jag tror på min förmåga att förverkliga 
möjligheten. Den är min för att jag tror att jag kan. 

Etymologi är läran om ords ursprung. Ibland bidrar etymo-
logiska analyser till en fördjupad förståelse, inte bara av enstaka 
ords betydelse utan av hela sammanhang. Vårt svenska ord 
”makt” heter ”power” på engelska. Det kommer från latinets 
”posse” som betyder ”att kunna”. Den som inte kan är ett offer: 
för stridiga känslor, för vidriga omständigheter. Den som kan är 
inte offer, hen har makt. Hen har makt att välja, möjlighet att 
handla. Hen svarar an mot sina möjligheter, tar ansvar, hen 
responderar, s/he is responsible. 

När man upptäcker nya möjligheter bakom de tydliga 
strukturerna, då petar man hål, både på sin maktlöshet och sin 
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ansvarslöshet. Om man bara har en möjlighet, som man måste 
välja, då tar man inte ansvar, man handlar under tvång, för att 
man  måste. Då är man maktlös, man kan inte, man saknar en 
egen möjlighet, man lyder. Strukturer påverkar människors 
motiv, dels genom att göra vissa möjligheter synliga, dels ge-
nom att dölja andra. Men strukturer kan påverkas. Man kan 
förändra strukturer och visa fram andra möjligheter än dem, 
som var synliga i den tidigare strukturen. Det gör Frankl med 
logoterapin. Han använder den terapeutiska metoden  som i sig 
är en struktur, för att visa sina patienter att de har andra 
möjligheter än dem, som de varit låsta av tidigare. Var och en 
kan på egen hand utveckla sin förmåga att upptäcka nya 
möjligheter bakom strukturerna. Det kunde en del av Frankls 
lägerkamrater. 

Innan jag går vidare i resonemanget om styrning-utveckling 
och människors energi ska jag förmedla en av Norman Cousins 
anekdoter. 

En ung kvinna som vårdades i sitt hem för en mycket svår 
sjukdom, tog kontakt med Cousins. Hon hade läst hans bok och 
ville tala med honom. Han hade ju erfarenhet  av att vara svårt 
sjuk, en erfarenhet som hennes egen läkare saknade. Cousins 
talade med hennes läkare. Denne berättade, att det svåraste 
problemet inte var den unga  kvinnans sjukdom, utan att hennes 
sjukdom höll på att knäcka hela familjen. ”Man får  inte vara 
glad, man gräver ner sig i skuldkänslor. Känslan av maktlöshet 
och otillräcklighet håller på att fräta sönder hela familjen”, sa 
läkaren. 

Norman Cousins, som blivit tillfrågad om hjälp, vände på 
situationen och bad den sjuka kvinnan om hjälp. ”I min publi-
cistiska verksamhet och i mina föredrag använder jag roliga 
historier” sa han, ”jag behöver din hjälp för att hitta sådana. 
Ring mig varje dag klockan 10 och berätta den roligaste 
historien du hört eller läst dagen  innan”. 
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Kvinnan som var bunden vid sängen måste nu mobilisera 
familjen för att få hjälp med sitt uppdrag. Föräldrarna gick till 
biblioteket för att söka efter bra historier.  På kvällen måste de nya 
historierna värderas, dagen därpå skulle den bästa levereras till 
Cousins. 

Kvinnans läkare ringde efter en tid och meddelade att fa-
miljen genomgått en  fantastisk förändring. Han hade själv vid ett 
besök hos patienten blivit engagerad som domare mellan den 
sjuka kvinnan och hennes pappa, beträffande vilken av två 
historier  som var roligast. Kvinnan blev inte frisk, men hennes och 
familjens situation förbättrades, tack vare att de fick tillgång till 
en ny verklighet. I den verkligheten kunde livet göras mer me-
ningsfullt än i den gamla. 

Möjligheten att välja en bättre verklighet är tillgänglig för alla. 
Detta budskap är  inte bara avsett för unga, starka, och friska 
människor. De är i likhet med de gamla, svaga, och sjuka 
människorna, begränsade av sina förutsättningar även om 
deras förutsättningar är mer attraktiva än de sjukas. Men oavsett 
om man är frisk eller sjuk, ung eller gammal, så finns det andra 
möjligheter bakom strukturerna. Dessa möjligheter är den 
enskilda människans egna. De visar att ”jag kan”, de punkterar 
maktlösheten och ansvarslösheten. 

Tät och gles struktur 
Strukturer är mer eller mindre täta respektive glesa. En situa-
tion med många styrimpulser, många krav på att ”göra detta 
och detta”, är tätare, än en situation där styrimpulserna är färre 
eller mindre krävande. En stressig dag på kontoret har en tätare 
struktur än en kravlös semesterdag. 

I täta strukturer är det svårare att upptäcka andra möjligheter än 
i glesa strukturer. 

Ett nät med täta maskor skymmer mer än ett med glesare 
maskor. 
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Strukturer är ju inte på ett visst sätt alldeles av sig själva. Om 
strukturen är tät eller gles bestäms i ett samspel mellan den yttre 
verkligheten och hur en människa uppfattar den. När jag gjorde 
militärtjänsten hade vi en överfurir som inte lät sig stressas  i första 
taget. Man påstod att han i likhet med någon av Albert Eng-
ströms gubbar bara hade en nerv, vars ena ända satt i huvudet 
och vars andra ända han själv satt på. 

Det var manöver och överfuriren basade över ett stabstält. 
Ordonnanser for ut och in, bomber small runt om i skogen och 
Fi låg nära inpå knutarna. Då ringde tele fonen och överfuriren 
svarade. ”Har ni mycket att göra?” frågade en upprörd stämma. 

”Ja”, svarade överfuriren och fortsatte på sitt sävliga sydsvenska 
idiom, ”vi har förbannat mycket att göra, men det gör vi i 
morgon”. 

Förmåga att hantera strukturer 
Om strukturen är tät eller gles beror bl a på vår förmåga att 
hantera den. Överfuriren hade förmåga att hantera en tät struk-
tur och hålla distansen till sin situation, trots att  den för många 
andra var förenad med stark stress. Det ställs olika krav på 
förmågan att hantera struktur när strukturen är tät, jämfört med 
när den är gles. I den täta situationen behöver man kunna skaffa 
sig distans. Då kan man skilja mellan viktiga och mindre viktiga 
signaler och hålla kontakten med målen. I den glesa situationen 
behöver man själv kunna skapa ändamålsenliga strukturer. Om 
man inte klarar av att skapa en ändamålsenlig struktur i en gles 
situation på egen hand kan man drabbas av Flykten från friheten. Här 
följer ett exempel: 

En barnfamilj tog med sig en kamrat till ett av barnen ut till 
landet. Den lilla gästen var barn till en ensamstående mamma 
med begränsade ekonomiska resurser. Hon hade inte tidigare 
varit ute på ”landet”. När familjen kom fram gick de egna bar- 
nen genast på upptäcktsfärd. De skulle undersöka fågelbon, titta 
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på trädgårdslandet, se efter om vinterisen hade tagit bryggan osv. 
Medresenären var helt passiv. Och hon förblev passiv under hela 
vistelsen, utom när man gick till affären för att handla och när 
man tittade på TV. 

Den främmande miljön på landet med många saker att upp-
täcka kan passivisera ett barn, som inte lärt sig att hantera en 
struktur där det finns få måsten men många möjligheter. Bar-
nets förmåga att själv skapa meningsfulla strukturer var otill-
räckligt tränad. Kanske hade hennes mamma, i sitt nit att vara 
en bra beskyddande och omhändertagande mor, förmenat sitt 
barn möjligheten att själv skapa strukturer i situationer med gles 
struktur. Barnet hade kanske vant sig vid att alltid vara beroende 
av andras strukturer, av att bli sysselsatt. 

Det är alltså inte självklart att den täta strukturen är 
stressande och styrande och att den glesa strukturen innebär 
frihet. Överfuriren kunde själv hantera impulserna utan att känna 
sig pressad, ungen på landet blev apatisk. Hon blev under-
stimulerad i en situation där kamraterna med bättre förmåga att 
strukturera sin verklighet upplevde friheten att gå på upp-
täcktsfärd. 

Styrning – utveckling 
I förra kapitlet visade jag två varianter av ledarskap: styrning och 
utveckling. Nu ser vi att Styrning längst till vänster på linjen ger 
en tät struktur, Utveckling längst till höger är  glesare. Så här: 

Strukturaxeln är den ena dimensionen i en energimodell. Den 
andra dimensionen är  energiaxeln. 
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Energiaxeln 
Energi, förmåga till fysisk eller mental anspänning, genereras av 
motiv. Jag skiljer mellan defensiv energi, som genereras av defen-
siva eller inåtriktade motiv och lärandeenergi, som genereras av 
sökande eller utåtriktade motiv. Jag ska illustrera skillnaden mellan 
de båda energislagen med ett exempel: 

Det handlar om två olika sätt att läsa historia. Först är det 
historiepluggandet i skolan. Inför proven läser man mycket, 
man måste ju för att få bra betyg. När provet är över kan man 
glömma allt om den gustavianska tiden. Energin till detta histo-
riepluggande genereras av defensiva motiv, måstemotiv. När 
provet är över stängs energigeneratorn av. 

När en vuxen är på resa och besöker historiska platser är 
intresset för historia ett annat. Man blir irriterad över sig själv 
och sin självförvållade kunskapsfattigdom. Åbo domkyrka är 
vacker, men vad betyder den? Det händer efter sådana resor att 
historieböckerna kommer till användning igen. Understrykningar, 
anteckningar, inpluggning av årtal, kompletterande insamling av 
fakta på Internet och i uppslagsböcker. Det är ju roligt att plugga! 

(Jag vet att detta inte stämmer 2021. Nu tar vi fram telefonen, skriver in 
Åbo Domkyrka och får – i realtid – tillgång till de kunskaper vi behöver för 
att insiktsfullt berätta för vårt ressällskap om Åbo Domkyrka. Metoden är en 
annan, men principen är densamma.) 

Det andra sättet att läsa historia sker med lärandeenergi. 
Den stängs inte av! Den är snarare självgenererande. Frågor 
och sökande efter svar, nya frågor. Energigeneratorn stängs inte 
av när man kommer fram. Man kommer nämligen inte fram!  
Jag ska gå närmare in på motivslagen och de båda energislagen 
som jag kommer att kalla Viljeenergi (lärandeenergin) och 
Måste-energi (den defensiva) lite senare i detta kapitel. Men 
först ska jag föra ihop energiaxeln med strukturaxeln till 
Energimodellen. 
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I tidigare upplagor av boken kallade jag lärandeenergin för 
offensiv energi. Betydelsen i själva begreppet är densamma, 
men jag tror att ordet lärande bättre förmedlar vad jag avser 
med begreppet. Jag skiljer mellan inlärning och lärande. 
Inlärning är att flytta befintliga kunskaper till en människa från 
en annan människa eller något annat medium. Inlärning är 
transport av kunskaper. Inlärning är viktig, men  den är en annan 
process än lärandet. 

Lärande kan beskrivas med två ord: upptäcka och uppfinna. Att 
själv upptäcka möjligheter och att uppfinna genom att skapa 
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något nytt som inte funnits förut är andra sätt att tillägna sig 
kunskaper än det sätt som inlärningen tillhandahåller. Lärandet är 
en kreativ process. Den bygger på att man är nyfiken, frågande, 
undersökande och intresserad, energin är utåtriktad. Detta avsåg 
jag även med det tidigare begreppet offensiv energi. För många 
människor leder ordet offensiv tankarna till aggressivitet och det 
är inte vad jag avser. Därför tror jag att lärandeenergi är en 
bättre term än offensiv energi. 

Energimodellen 
De två energislagen och de två typerna av struktur ger fyra 
kombinationer: 

1. Defensiv – tät 
2. Defensiv – gles 
3. Lärande – tät 
4. Lärande – gles 

Jag ska illustrera dessa fyra kombinationer med en ”resa” i 
modellen. 

Resan i energimodellen 
Vi startar nere i vänstra hörnet (Defensiv energi – Tät 
struktur): Det är veckan före semestern. Massor av saker måste 
klaras av innan veckan är slut: Växeltelefonisten ska bort och ha 
barn så vi måste ha en vikarie, inte någon tillsvidareanställning, 
som vi inte kan bli av med sedan, utan en vikarie, och när jag 
kommer tillbaka måste jag  snabbt få en rapport redigerad, men 
sekreteraren ska ha längre semester än jag, så vi får hyra in 
någon från en skrivbyrå, gärna någon som behärskar program-
varan så att vi inte drabbas av en amatör som presterar tre sidor 
om dagen som sist, och styrel sesammanträdet i augusti måste vi 
sända ut underlagen för, Svensson, som senast kom till mötet 
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och sprättade upp kuvertet med underlagen vid sammanträdet, 
är i London, vi måste ta reda på hans adress och skicka kuvertet 
dit, kan man skriva utanpå att det bör öppnas före samman-
trädet . . . och . . . och man får inte glömma, och det är absolut 
nödvändigt att . . . och . . . och . . . och. 

Dagar som dessa lutar man sig inte bekvämt tillbaka i stolen, 
lägger fötterna på skrivbordet och funderar: ”Vad ska man 
egentligen göra av livet?” 

Men även sådana veckor har en fredag. Man far hem. 
Framför huset står hunden, hustrun, barnen, tältet, bagaget, 
grillen och badmadrasserna. In med allt i bilen, till landet och 
ledigheten! Lördag morgon när man vaknar, då har man 
semester! 

Därmed flyttar vi oss i modellen rakt österut till det nedre 
högra hörnet (Defensiv energi – Gles struktur). 

Första semesterdagen! Härligt! Man känner sig glad och 
pigg, förväntansfull och . . . Nåja, åtminstone på förmiddagen, 
sedan börjar det. Undrar om de fick tag på  någon som klarar av 
att redigera rapporten: Och växeltelefonisten, tänk om hon inte 
slutar som planerat, då har vi två telefonister. Och Svensson, som 
är så snarstucken, det var nog dumt att skriva så utanpå 
kuvertet . . . och . . . och . . . 

Efter några dagar börjar det kännas bättre. Vi fortsätter 
resan norrut i energi- modellen och hamnar i det övre högra 
hörnet (Lärandeenergi (Offensiv i bilden) – Gles struktur). 

Detta är rätta sättet att leva ett liv på! Man bestämmer själv 
över sina dagar, som mer och mer organiseras som ett antal av-
gränsade projekt. 

Först har vi frukostprojektet. Inte bara slänga fram kaffe och 
en macka. Nej, frukosten är början på en bra dag och kräver 
omsorg. Fil, med eller utan blåbär, kans ke gröt? Har du tänkt på 
vilken rik grötflora vi har i Sverige? Så följer förmiddags- pro-
jekt, lunchprojekt, eftermiddagsprojekt och middagsprojekt. Tänk 
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middagarna under semestern! Sillbit med nypotatis, dill och 
gräddfil, nystekta skärgårdsflundror med kantareller, tarte på 
blåbär eller jordgubbar med crème-fraiche. Aftonsolen lyser 
upp trädkronorna och samtalet med hustru och barn är enga-
gerade för alla. Frihet, vila, engagemang och energi! 

Mot slutet av semestern börjar man tänka framåt. ”Nu ska 
det bli annat av, inte jagas runt i ekorrhjulet, nu ska jag själv 
bestämma och jobba effektivare och mer systematiskt”. 

Vi reser vidare till det sista hörnet, det övre vänstra 
(Lärandeenergi – Tät struktur). Posten på skrivbordet! 
Telefonlistan lång som en arm. Katastroferna står för dörren. 
De goda föresatserna får vänta. Och man blir så trött! 

Somliga människor blir så trötta veckan efter semestern att 
de går till läkaren. ”Det måste vara något fel på mig, som haft 
semester och nu är så trött.” 

Energimodellens balansaxel 
Det finns två punkter i energimodellen där det är balans mellan 
struktur och energi. Det nedre vänstra och det övre högra 
hörnet. Balansaxeln går mellan dessa båda punkter . 
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I den glesa strukturen finns få styrimpulser. Där behöver vi ha 
tillgång till viljeenergin för att själva kunna strukturera vår 
situation. Om vi inte har tillgång till lärandeenergin, råkar vi ut 
för något symtom på obalans. Det kan vara apati, som barnet 
som fick följa med till landet, osäkerhet, irritation, ångest eller 
trötthet. 

I den täta strukturen finns många styrimpulser. Där behöver 
man den snabba handlingsorienterade måsteenergin, för att 
kunna hålla många bollar i luften samtidigt. 
De båda andra hörnen i modellen är obalanssituationer: 
Det nedre högra hörnet (Defensiv energi – Gles struktur) är den 
första obalanspunkten, osäkerhet. Man har inte tillgång till den 
lärandeenergi, som man behöver för att strukturera sin 
situation på ett meningsfullt sätt. Man saknar energin för att 
”upptäcka eller uppfinna”. Man känner osäkerhet eller 
otrygghet. 

Den andra oblanspunkten finns i det övre vänstra hörnet 
(Lärandeenergi – Tät struktur). Det är ofrihet. Man vet vad man 
vill åstadkomma själv, men strukturen lägger hinder i vägen. 
Man känner sig ofri eller t o m förtryckt. Om man inte har 
någon egen vilja som opponerar mot det som strukturen vill 
tvinga en till, då kan man ju inte känna sig ofri. Ofrihet 
förutsätter både yttre påverkan och en egen vilja som oppo-
nerar mot denna påverkan. 
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Orsaker till balans och obalans 
Den första obalanspunkten, ”osäkerhet” kan förklaras så här. 

Människans biologiska konstruktion är likadan idag, som för 
flera tusen år sedan. Evolutionen behöver många hundra kanske 
tusentals generationer för att genomföra genetiska konstrukt-
ionsförändringar och vi klarar bara fyra generationer per sekel. 

Låt oss tänka oss in i hur en av våra förfäder kunde ha det. 
En dag när han kommer vandrande fram på stigen möter han 
en stor björn. 

När han upptäcker faran pumpar binjurarna ut adrenalin i 
blodet och aktiverar det sympatiska nervsystemet. Detta system 
sköter styrningen av processer som inte kontrolleras av viljan, t 
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ex blodtryck, blodsockerhalt, matsmältning. Vår förfader blir 
försatt i en fysisk handlingsberedskap, som den amerikanske 
stressforskaren Herbert Benson  kallar ”The Fight- or Flight 25

response”. På svenska kan vi kanske säga ”fly eller fäkta-
reaktionen”, alternativt ”klipp till eller stick”. Den fysiska 
handlingsberedskapen gör honom parat att handla snabbt. Det 
är ett villkor för att överleva om man ska klara sig när man står 
öga mot öga med en björn. 

När vår förfader undkommit björnen behöver han inte längre 
den höga aktiviteten i det sympatiska nervsystemet. Efter en stund 
kommer en annan reaktion. Den aktiverar det parasympatiska 
systemet och återställer ordningen. Denna andra reaktion kallar 
Benson ”The Relaxation-response”. Jag kallar den ”Avspän-
ningsreaktionen”. 

En människan kropp fungerar på samma sätt idag som på 
stenåldern. När man känner sig ”angripen” aktiveras det 
sympatiska nervsystemet. Men binjurarna har varken ögon 
eller öron. De producerar adrenalin på beställning av de 
signaler som hjärnan skickar ner. Och de signalerna bestäms av hur 
man själv tolkar situationen. Om chefen säger att ”det här måste 
vara klart idag” och de tolkar det på som vår förfader tolkade 
mötet med björnen på stigen, då reagerar binjurarna på samma 
sätt som hans när han mötte björnen. De pytsar ut adrenalin i 
blodet och aktiverar ”Fly eller fäkta-reaktionen”. 

Det finns en viktig skillnad mellan oss och våra förfäder. De 
kanske träffade en björn några gånger per år, vi möter våra 
”björnar” flera gånger i timman. Det medför att vi går miste om 
den naturliga rytm, som förfäderna levde i, växlingen mellan 
”The fight or flight response” och ”The relaxation response”. 
Vårt parasympatiska nervsystem aktiveras inte mellan adre-
nalinduscharna. Därför får systemet inte den träning som det 
behöver för att fungera effektivt. Omställningen till den glesa  
strukturen går långsamt och vi känner osäkerhet. 

103



När man under lång tid konsumerar tobak, alkohol, socker 
eller medicinska preparat, anpassar kroppen sig sig denna 
konsumtion som något naturligt. På motsvarande sätt ställer 
kroppen om sig till den höga adrenalinhalten, som ett naturligt 
tillstånd. Om man tar ifrån storrökaren hans tobak, får han 
abstinensproblem. På motsvarande sätt får den som är 
”adrenaline addict”, ett slags abstinensbesvär, när  hen förflyttar 
sig från den täta strukturen till den glesa. 

Min beskrivning är naturligtvis en förenkling. Den är någor-
lunda korrekt, men inte fullständig. Stressen ingår i ett kompli-
cerat fysiologiskt och psykologiskt system. Men beskrivningen är 
ändamålsenlig med hänsyn till det jag vill visa: Att vi reagerar på 
händelser i omgivningen och att våra mer eller mindre medvetna 
tolkningar av dessa reaktioner i sin tur stimulerar andra reak-
tioner. Dessa påverkar i sin tur hur vi upplever och tolkar både 
den verklighet vi lever i och oss själva. ”Adrenalinutsöndringen” 
är en reaktion, men adrenalinhalten påverkar oss också att tolka 
vad som händer på ett sätt som vi inte skulle gjort utan den 
inledande stressreaktionen. Samma händelse tolkas alltså olika 
av samma person beroende på om hen är stressad eller ej. 
Den andra obalanspunkten, ”ofrihet” kan förklaras så här: 

I en tät situation med många impulser och intryck försvarar 
vi oss genom att avskärma delar av verkligheten. Vi ser och hör 
bara en del av de signaler som finns tillgängliga. I den glesa 
situationen – som ju inte har tillnärmelsevis så många signaler – 
ställer vi om oss, blir känsligare och tar till oss fler intryck. Läran-
deenergin stimulerar oss t o m att söka upp olika aspekter i 
omgivningen. 

När jag efter en intensiv arbetsperiod kommer ut till ön i 
skärgården finner jag att miljön där ute inte ”tar”. Den erfa-
renheten delar jag med många. Jag tittar på  träden, klipporna 
och havet men ”ser” inte. Jag hör fåglarna och vindbruset i 
tallkronorna  utan att ”lyssna”. Jag är åskådare, inte en del av 

104



skärgårdsmiljön. Detta förändras efter några dagar och jag kan 
åter ta skärgården till mig. Jag kan öppna sinnena och ta in 
många fler intryck. Motsvarande öppenhet skulle knäcka mig i 
arbetssituationen. 

När man kommer tillbaka efter semestern, har man fort-
farande alla sinnen på vid gavel. Man tar till sig alldeles för 
många signaler i den täta situationen. Därför blir man så trött. 
Efter några dagar, när man ställt om mottagaren för att sortera 
bort många intryck, känns det mycket bättre. 

Obalans-punkterna är viktiga 
Så länge vi håller oss på balansaxeln är allt gott och väl. Vi 
fungerar hyggligt. När vi kommer ut i obalansen, måste vi göra 
något åt det. 

Vanligtvis söker vi oss tillbaka till balansaxeln mot det nedre 
vänstra hörnet som illustreras i bilden nedanför. 

När man inte rår på strukturen, när man känner ”ofrihet”, är 
det enklast att anpassa sig till strukturen. ”Det är ju den som är 
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verkligheten, strukturen visar de möjligheter som finns, alla 
andra har det ju likadant, det har ju alltid varit så hittills.” 

”Osäkerhets”-situationen löser man genom att komma på 
något som måste göras just nu, och så är man inne i den täta 
strukturen igen. 

Flykten från friheten igen 
Energimodellen blir fullständig om vi sätter namn på balans-
axelns ändpunkter och kallar dem Trygghet och Frihet. Vi ser då 
att ”Flykten från friheten” är en följd av människors normala 
sätt att hantera obalans mellan energi och struktur. 
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Sammanfattning 
Jag ska samla ihop det jag hittills sagt innan vi går vidare och 
undersöker vad man kan göra för att komma till rätta med 
”Flykten från friheten”. 

I första kapitlet beskrev jag två förhållningssätt, det defensiva, 
som är vanligast, och det lärande. Det defensiva förhållningssättet 
hindrar framgång, därför behöver vi lära oss hur man kan komma 
ur det. För att klara av det behöver vi hantera en ”identitetskris”, 
som inträffar när vi ger upp en del av rollidentiteten. Därför be-
höver vi stärka viljeidentiteten på rollidentitetens bekostnad. 

I det andra kapitlet beskrev jag de två aspekterna på chefs-
arbete som styrning, kanalisering av energi, och lärande, generering 
av energi. Jag påstod också,, att den ena av dessa aspekter inte 
kunde förekomma utan den andra. De kompletterar varandra. 
Även om min beskrivning av lärandeaspekten kändes mer 
dynamisk och vital än den mer kamrers- eller ingenjörsmässiga 
styrningsverkligheten, så behöver vi  faktiskt båda. Men vi behöver 
utveckla förmågan att förflytta oss mellan dem, beroende på om 
vårt aktuella problem är att generera energi eller om det i större 
utsträckning  handlar om att finna ändamålsenliga strukturer. 

I andra kapitlet tog jag också upp ”Flykten från friheten”, vår 
tendens att i svåra  situationer låta olusten inför osäkerheten 
väga tyngre än attraktionen i friheten. Den tendensen illustre-
rades med anekdoten om Nasruddin som söker efter portnyckeln 
– inte i mörkret där han tappat den – utan i gatlyktans trygga 
sken. 

”Gatlyktans trygga sken”. I början på detta kapitel visade jag 
att strukturer inte bara kanaliserar energin, de genererar också 
energi genom att göra vissa aspekter på verkligheten synliga för 
oss. Motiv genererar energi och det är enklast att välja sådana 
motiv som är lätta att upptäcka. Det är svårare att se igenom 
strukturerna och upptäcka andra möjligheter, andra motiv som 
kan vara bättre. 
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Ingredienserna i denna ledarskapsanrättning kan vi nu börja 
sortera i två högar. I den ena högen finns t ex Styrning, Roll-
identitet, Defensivt förhållningssätt, Defensiv energi och Trygg-
het/Ofrihet. I den andra högen finns Utveckling, Viljeidentitet, 
Lärande förhållningssätt och Lärandeenergi samt Frihet/Osä-
kerhet. 

Det är inte fråga om antingen styrning eller lärande, annat än i ett 
enda avseende och det gäller förhållningssättet. Det lärande 
förhållningssättet ger oss fler alternativ att välja mellan än det 
defensiva, utan att ta ifrån oss det måstealternativ som det 
defensiva förhållningssättet ger. Jag kan alltså inom ramen för 
det lärande förhållningssättet alltid fritt välja den handling, som 
med det defensiva förhållningssättet är  den enda tillgängliga. 

Vi måste ha tillgång till Styrning, Roller, Defensiv energi och 
Trygghet för att verkligheten runt omkring oss ska fungera. Det 
finns dock alltid risk att det defensiva förhållningssättet låser oss i 
föreställningen att den verklighet, som strukturen gör synlig, också 
är den enda möjliga. Det lärande förhållningssättet ger oss 
tillgång till både styrnings- och lärandeverkligheten och mini-
merar risken för att vi ska låsa oss i styrningen. 

Därmed går jag tillbaka till resonemanget om energi-
modellen igen. 

Energislagen är olika 
Energislagens egenskaper är olika, det har säkert framgått. Jag ska 
lägga till ännu en skillnad mellan dem, det gäller den 
intellektuella kapaciteten 

Det hade varit dumt av förfadern på stigen att börja fundera 
över vilka olika handlingsalternativ som står till buds, när han 
står öga mot öga med en björn och värdera dessa alternativ 
med hänsyn till deras konsekvenser på lång och kort sikt . Det 
tar tid att tänka, och tid hade han sannerligen ont om just då. 
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När Vår Herre konstruerade människan tog han hänsyn till 
detta. Stress blockerar vår förmåga att tänka i alternativ, vår 
kreativa förmåga. Dessutom blockeras vår förmåga att tänka 
kritiskt . Vi kan inte värdera olika alternativ, t ex med hänsyn 26

till deras lång- och kortsiktiga konsekvenser. 
Man brukar säga att intelligens är vad som mäts med 

intelligenstest. Det råder alltså delade meningar om vad intelli-
gens är. Men att kreativ förmåga och förmåga till kritiskt 
tänkande är kännetecken på intelligent beteende, håller väl de 
flesta med om? 

Om man under stress blir mindre kreativ och mindre kritisk 
så blir man mindre  intelligent, mer korkad. 

Den lärande viljeenergin är sökande, mer kreativ och mer kritisk 
än den defensiva måsteenergin. Det innebär inte att viljeenergin 
är bättre än måsteenergin. De är bra  båda två, var och en på 
sitt sätt. 

Att skriva text på dator, köra bil, knyta slips och knäppa 
knappar, en rad aktiviteter som vi dagligen utför, sköts bäst av 
”roboten” inom oss. Roboten är en förmåga att handla snabbt 
och programmerat utan speciell medverkan av vårt medvetna 
Jag. Roboten är ”måsteenergi”, reflexmässiga handlingar. 

Roboten kan tränas för alla möjliga olika ändamål. När jag i 
början av mitt yrkesliv arbetade med arbetsmätning på kontor 
hade jag stora mängder siffror att addera vertikalt och horison-
tellt. Det gick att träna roboten till additionsarbete. Nästan som i 
trance satt jag vid mitt skrivbord och adderade timma efter 
timma och så länge jag inte blev störd blev resultaten rätt. 
Störningar kom, dels från kolleger, dels från mitt eget medvetna 
jag som inte alls tyckte om att vara overksam medan roboten 
arbetade. 3 + 4 = 7, hur kan man veta det så säkert? Roboten är 
ett programmerat beteende som fungerar bra så länge pro-
grammet är är ändamålsenligt. 
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När jag skriver den här boken är roboten till besvär. En del av 
materialet har jag tidigare presenterat i föreläsningar. När jag 
skrivit några timmar och blir trött händer det att roboten tar 
över och jag börjar skriva ner precis vad jag brukar säga i lek- 
tionssalen. Dagen därpå får jag kasta sådant material, det kan 
inte användas i skrivet  skick. 

För att vara effektiv behöver vi ha tillgång till både den 
lärande viljeenergin och den defensiva måsteenergin. Att från 
obalanspunkterna komma tillbaka till balansaxeln, så att vi får 
tillgång till den defensiva energin, det kan vi redan, det sköter 
”Flykten från friheten” om åt oss. 

Många människor behöver utveckla förmågan att förflytta 
sig från obalans- punkterna till det övre högra hörnet, där man 
får tillgång till sin lärandeenergi. 

Personlig effektivitet och ledarskap 
Min bok ”Vilja Välja Verklighet” handlar om ”Personlig effek-
tivitet”. Det betyder t ex att man kan påverka tillgången på 
energi och att använda den energin för ändamål som man själv 
tycker är meningsfulla. 

I bilden på nästa sida representeras utvecklingen av 
personlig effektivitet av den vertikala axeln. Man ska klara av 
att hantera sin egen energi. Det är första steget mot ledarskap. 
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Den som inte klarar av att hantera sig själv, sina egna mål och 
sin egen energi har svårt att leda andra. 

Ledarskap, ”att ta tillvara och utveckla egna och andras 
resurser för att nå mål”, är det huvudsakliga temat i denna bok. 
I bilden representeras ledarskap av förflyttningen utefter den 
horisontella axeln. Ledarskap utövas bl a genom att påverka 
strukturerna för andra människor så att de kan göra ett bra 
jobb. Innan jag går vidare på detta ska jag göra en kort 
utvikning om personlig effektivitet. Dels vill jag komplettera 
bilden för den som inte läst ”Vilja Välja Verklighet”, dels 
vidarebefordra några nya tankar till den som har läst den 
boken. 
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Personlig effektivitet 
Förflyttningen utefter den vertikala axeln i energimodellen kan 
beskrivas med tre nyckelord: alternativ, mål och avspänning. 

Alternativ 
Det finns alltid ett alternativ utöver det som vi tycker att vi 
”måste”. Man måste aldrig någonting. Till exempel: Jan 
beklagar sig över att han ”måste” fira jul med sina svärför-
äldrar. Om han inte ställer upp blir det en massa tråkigheter. Jan 
”måste” inte. Han har två alternativ: att fira jul hos svärför-
äldrarna och att inte fira jul hos svärföräldrarna. Konse-
kvenserna av alternativen är att han slipper tråkigheter 
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respektive att drabbas av tråkigheter. Om Jan vill undvika 
tråkigheter, då måste han ställa upp, nödvändigheten finns i 
relation till målet, men han ”måste” inte undvika tråkigheter. 

Om han föredrar att fira jul som han själv vill, då ”måste” 
han acceptera att svärföräldrarna blir ledsna. 

Är inte detta en lek med ord? Nej, faktiskt inte. Om vi hand-
lar för att vi måste, handlar vi utan ansvar. För att välja behöver 
vi ha alternativ att välja mellan. Konsekvenserna av alternativen 
kan vara sådana att det är ganska självklart vilket alternativ vi ska 
välja. Även om valet är ”självklart” så är det ett val och bara den 
som väljer kan  ta ansvar. 

Ett mindre drastiskt exempel: För några år sedan var jag 
konsult åt en chef  i ett stort företag. Min uppdragsgivare rappor-
terade till den ena av företagets båda vice verkställande direk-
törer och praktiskt taget varje gång jag besökte honom ringde 
hans  chef  och bad honom komma in. Trots besöket av en konsult 
som kostade pengar per timma hörsammade min uppdrags-
givare kallelsen och lämnade mig för en stund. Ibland var han 
borta mer än en halvtimma. Han gick för att han ”måste”, han 
såg inte att det faktiskt fanns ett alternativ, nämligen att avstå 
från att gå in till chefen. 

Konsekvenserna av att avbryta vad han har för händer för att 
undvika att hans  chef  blir arg, kan vara sådana att det faktiskt är 
bättre att han blir arg. 

Friheten att välja är alltid begränsad till ett val mellan de 
alternativ som är tillgängliga i det korta perspektivet. Ytligt sett 
kan det ju göra detsamma om vi väljer mellan ett antal dåliga 
alternativ eller om vi handlar för att vi måste. Men på ett djupare 
plan är skillnaden viktig. När vi granskar vår alternativ-
uppsättning och finner att den             inte är särskilt attraktiv, 
står vi på tröskeln till en förändring: Vi börjar fundera över hur vi 
skulle vilja ha det i stället. Det är här det andra nyckelordet, 
”Mål” kommer in i bilden. 
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Mål 
Mål och målformulering är svårt. Det enklaste är att starta med 
en problemsituation. ”Ett problem är skillnaden mellan vad som 
är och vad som bör vara; en skillnad som är tillräckligt stor för 
att någon ska vilja göra något åt den.” Problemet är alltså en 
avvikelse från hur man anser att det borde vara. 

När vi utgår ifrån att verkligheten ”måste” vara som den är, då 
finns inga problem som vi kan göra något åt. Verkligheten är 
som den är. 

Många situationer som avviker från hur du skulle vilja ha 
dem, kan du förbättra genom att ”problematisera” dem. Det 
betyder att du beskriver situationen som ett problem. En bekant 
besvärades av en fysisk åkomma. Han tyckte att den var för banal 
för att han skulle vilja söka läkare. Åkomman gav inte med sig 
och efter en tid greps han av cancerskräck. Vi talades vid och 
jag sa: ”Gör ett projekt av din åkomma”. Det gjorde han. Med 
hjälp av mål, avgränsning och inplanering i almanackan, blev han 
snart av med sin skräck och så småningom också sina besvär. 
Ganska ofta  kan vi bli av med några av vardagens förtret-
ligheter genom att problematisera dem, gör projekt av dem och 
bestäm hur du skulle vilja ha det! 

Leif  hade problem med sin chef. Denne ringde på snabb-
telefon och bad honom komma in. Leif  gjorde ett projekt av 
problemet. Hans mål var att chefen, innan han bad Leif  att 
komma in, skulle ta reda på vilka konsekvenser avbrottet hade 
för Leif. Han ville också att chefen skulle tala om varför han ville 
träffa Leif  och hur lång tid mötet skulle ta. Jag återkommer om 
detta under rubriken Ledarskap. Leif  fick som han ville. Han 
använde de möjligheter han hade och skapade en struktur  för sin 
chef. Strukturen förmedlade budskapet om hur Leif  ville ha det. 

Orden alternativ och mål står för våra möjligheter att med-
vetet hålla kvar ett lärande och prövande förhållningssätt i varje 
situation. De hjälper oss att aktualisera medvetenheten om att 
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verkligheten inte är på ett visst sätt. I det korta perspektivet har  vi 
möjlighet att välja mellan minst två tillgängliga alternativ. I det 
längre perspektivet kan vi skapa den verklighet vi vill leva i 
genom att tillföra nya alternativ och utveckla  nya strukturer. 

Avspänning 
Herbert Benson, stressforskaren, kom i kontakt med personer 
som arbetade med meditation. De menade att meditationen 
hade en välgörande effekt på stressnivån, att den leder till ökad 
medvetenhet m m. Benson var skeptisk men genomförde ett 
antal undersökningar som visade att meditationen faktiskt gav 
dessa resultat. Blodtrycket sjunker, människor blir lugnare och 
anser själva att de arbetar mer effektivt  och systematiskt. 
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Benson gjorde försök med andra avspänningsmetoder och 
fann att de hade samma effekt. Han utvecklade en egen mycket 
enkel metod. När varje medarbetare  i en organisation ägnar 15 
minuter per dag till avspänning sjunker blodtrycket signifikant. 
Människorna ansåg att de arbetade effektivare, kände sig mindre 
stressade och hade  färre konflikter. Motsvarande erfarenheter 
finns även från svenska företag. Medarbetare  får mer gjort, stressar 
mindre, har färre konflikter och anser att människor blir mer 
intresserade av varandra och mer hjälpsamma. Dessa rapporter 
stöder hypotesen att träning i medvetenhet, målformulering och 
avspänning leder till bättre effektivitet. Det gäller inte bara 
arbetsprestationer utan också relationer, t ex färre konflikter och 
mer  hjälpsamhet. 

Nyckelorden Alternativ, Mål och Avspänning kan man alltså 
sätta in i energi- modellen utefter den vertikala axeln. Bild på 
nästa sida. Hur man förverkligar detta och vilka metoder  som finns 
tillgängliga har jag beskrivit i ”Vilja Välja Verklighet”. 

Ledarskap 
Ledarskap är att påverka andra människor på ett konstruktivt 
sätt. Vissa människor är negativa till påverkan, både mot att 
påverka och mot att bli på verkad. Det är emellertid omöjligt att 
undvika påverkan, därför är det oklokt att inta en negativ 
hållning. Man påverkar alla människor man möter och man 
påverkas av dem. I allmänhet påverkar man genom att bekräfta 
varandras verklighetsuppfattningar. På så sätt hjälper män-
niskor varandra att gräva sig ännu djupare ner i de hjulspår, där 
många redan tidigare sitter fast. Påverkan genom bekräftelse 
anses vara legitim, kanske för att den –  felaktigt – inte anses 
vara påverkan. Den intellektuella och känslomässiga torftighet 
som kännetecknar stora delar av samhällsdebatten om t ex 
demokrati och mänsklig  utveckling är, åtminstone delvis, en följd 
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av uppfattningen att man inte ska påverka för att påverkan är 
något negativt. Jag delar inte den uppfattningen. 

Med det ledarskap, som jag rekommenderar, använder vi 
strukturer för att göra nya möjligheter synliga för människor. 
Bland dessa nya möjligheter har de frihet att välja andra 
verkligheter, andra motiv än dem, som de tidigare känt sig låsta 
av. Jag ska ge några exempel på vad jag menar: 

Leif  hade problem med sin chefs uppmaningar på 
sanbbtelefon. Han ville ha en annan verklighet tillsammans 
med sin chef. Han ville att chefen skulle ta reda på vilka 
konsekvenserna blev för Leif, innan han krävde att denne skulle 
avbryta sitt arbete. Leif  ville veta varför hans chef  ville tala 
med honom och hur lång tid han skulle avsätta för mötet. 
Alltså: Vilka konsekvenser får detta avbrott för Leif ? Varför vill 
jag tala med honom? Hur lång tid behöver jag? 

Leif  gick till väga så här: 
Han samlade de ärenden som han ville tala med sin chef  om 

och ringde upp: 
–Hej, det är Leif. Jag har fyra saker jag skulle vilja tala med 

dig om före torsdag i nästa vecka. Det tar 20 minuter. När har 
du tid? 
–Den första reaktionen var snarast förvåning: 
–Va? 
Leif  upprepade sin första replik. 
–Det går bra när som helst, svarade chefen. 
–I morgon klockan nio då? sa Leif  
–Ja, det går bra. 
–Då kommer jag till dig i morgon mellan nio och tjugo över 

nio. 
Dagen därpå klockan nio, drog Leif  sina ärenden för sin 

chef.  
Denne hade några saker att ta upp med Leif  också, då sa 

Leif: 
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–Vi pratar på din tid nu? 
–Min tid? 
–Ja, jag ville ha tjugo minuter. Det har jag fått och jag är 

klar med mina ärenden. Nu pratar vi på din tid. 
–Ja, OK, men varför säger du så? 
–Jag vill att du ska veta, att när jag ber om tjugo minuter är 

det inte en timma jag behöver. Det måste väl vara bra för dig 
också, att veta vad du sätter dig i, när jag kommer in till dig. 

Efter några veckor hade Leif  fått det som han ville. Genom 
sitt eget sätt att vara mot sin chef  hade han visat en annan 
verklighet. Den var bättre även för hans chef. 

Mitt andra exempel är Barbro. Hon arbetade som 
handläggare inom offentlig förvaltning. Hon hade bekymmer 
med sin chef, som hon hade samarbetat med i tio år. 
–Hon är så byråkratisk, så räddhågad och angelägen om att 

följa alla formella regler. Vi jobbar ju med människor, som har 
det svårt och vårt viktiga jobb blir ruskigt tungrott genom en 
massa meningslös formalism. 

Mitt råd till Barbro var: ”Fokusera på mål! När du får ett 
uppdrag, fråga efter målet. När du lämnar ifrån dig ett uppdrag 
säg då: Detta är syftet . . . därför har jag följande att föreslå”. 

Barbro tillämpade min metod på det smidiga sätt, som kloka 
människor kan. Efter ett par månader ringde hon mig. Hon 
nästan fnittrade i telefonen när hon berättade att allt hade gått 
enligt ritningarna. ”Och”, sa Barbro, ”det roligaste av allt: min 
chef  kom in till mig häromdagen och sa: 
–Barbro har du märkt så mycket bättre vårt samarbete 

börjat fungera på sistone, jag tycker att det är så roligt. Kan du 
förstå vad det är som har hänt?” 

Barbro visade en annan verklighet genom sitt sätt att vara 
gentemot sin chef. Men hon manipulerade inte. Chefen valde 
själv den verklighet som Barbro visade fram. Den var bättre än 
den verklighet hon tidigare levde i. 
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Leif  och Barbro utövar ledarskap. De tar tillvara och utveck-
lar egna och andras resurser för att nå mål. De väljer en mer 
ändamålsenlig verklighet och en struktur för att visa upp den 
för sina chefer. Det ger cheferna möjlighet att välja andra motiv 
och ändra sitt energiflöde. 

För att utveckla denna form av ledarskap behöver vi dels 
förstå vilka motiv människor har, dels behöver vi tips om 
metoder som kan användas. Min form av ledarskap är i 
huvudsak en produkt av chefens förhållningssätt till sig själv, till 
sin verksamhet och till andra människor. Men visst behöver 
man stöd av ”metoder” för att komma igång. 

Människors motiv 
Motiven genererar energi. I början av detta kapitel talade jag om 
defensiva motiv och lärandemotiv. Jag ska hålla fast vid den 
uppdelningen. 

Defensiva motiv 
I sin enklaste form är de defensiva motiven lätta att förstå. De 
har samband med vår fysiska överlevnad: att äta, att sova, att 
slippa frysa etc. Motiven har sin grund i behov, i det här fallet i 
fysiologiska behov. 

Om vi lägger till en tidsdimension på de fysiologiska motiven 
så får vi in ”tryggheten” i bilden. Att bli mätt idag är bra, att 
våga lita på att man blir mätt även i morgon och alla andra 
dagar är ännu bättre. 

Så långt är detta inte svårt att förstå. Tankegångarna är 
dessutom väl bekanta genom motivationspsykologer som 
Abraham Maslow och Frederic Herzberg. Maslow är känd för 
sin behovshierarki eller behovstrappan. De två första stegen i 
trappan är  just fysiologiska behov och behov av trygghet. Herz-
berg är bekant för sin tvåfaktorteori, där de motiv jag beskrivit 
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hittills, motsvarar hans hygienfaktorer. (Den andra gruppen i 
tvåfaktorteorin kallas motivationsfaktorer.) 

Trygghetsmotivet gäller inte bara fysisk trygghet. Trygghet är 
ju att förstå sig på verkligheten, att få sina teorier bekräftade, att få 
sin roll eller sina olika roller bekräftade. Trygghet är att få sin 
identitet bekräftad. Den här tryggheten, vår   psykiska trygghet är 
annorlunda beskaffad än den fysiska. Om vi undersöker den lite 
närmare kommer vi snart att känna igen dialektikens andra lag. 
Den säger att varje kvantitativ utveckling (more of  the same), 
så småningom kommer att övergå i en annan art. Gradskill-
naden övergår i en artskillnad. 

Den fysiska tryggheten kan förbättras genom att vi acku-
mulerar mer av samma sort, utan särskilt svåra konsekvenser. 
Men många försöker maximera sin psykiska trygghet på samma 
sätt, genom ackumulerade bekräftelser på att verkligheten är 
beskaffad på ett visst sätt. Då finns risk att man inte märker att de 
yttre förutsättningarna förändras. Man fastnar i det som 
Herman Kahn kallar ”educated incapacity”. Till slut har man 
så mycket kunskaper att man inte förstår någonting. 

Problemet kan lösas på två olika sätt. Antingen kan man 
försöka kontrollera verkligheten så att den fortsätter att bete sig 
i enlighet med våra ”teorier”. Den ”lösningen” är inte bra. 
Man kan också söka och utveckla ett annat motiv för trygg- 
hetsbehovet. Det är bättre. 

Innan vi går vidare i linje med min rekommendation ska vi 
titta lite närmare på olika motiv inom den defensiva 
motivkretsen. Det kan vara bra att känna igen dem när man 
möter dem. 

Rollmotiv 
Rollmotiven svarar mot vårt behov av att få omvärldens bekräf-
telse på en viss jaguppfattning, en viss identitet. Identiteten kan 
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vara bra för oss, men den kan också vara dålig. Rollen som 
underlägsen och omöjlig är dålig, men det är en roll och 
rollinnehavaren behöver få den bekräftad. Jag ska ge exempel på 
några andra vanliga roller. 

”Den goda modern” 
Båda föräldrarna kan spela denna roll. Den goda modern talar 
om allt hon vill göra för sina barn, hon ger barnen gåvor, 
undviker att störa, ställer upp och hjälper till, blir inte arg på 
barnen – bara ledsen. I rollen ingår att inte ta emot gåvor från 
barnen: ”Behåll ni era slantar, ni som är unga, jag klarar mig 
ändå”. 
”Den goda modern” är en roll, inte ett autentiskt sätt att 
intressera sig för sina barn. Man ger presenter, inte för att 
barnen behöver dem utan för att man själv vill ha bekräftelse på 
att man är den goda modern. Att barnen vill ge sin föräldrar en 
present ibland, bryr man sig inte om. Man ska inte ta emot 
gåvor, bara ge. Att det just därför  vore en akt av generositet att 
ta emot och säga tack, det förstår hon inte. 

”Atlas” 
Atlas bär hela världen på sina skuldror. Han har få egna behov, 
ställer alltid upp för att hjälpa andra, men begär ingenting för 
egen del. Hans behov av att vara hjälpare kan vara så starkt att 
han utvecklas till förtryckare. Hans behov av att ha människor 
att hjälpa är så starkt att han inte kan tolerera andra människors 
självständighet. 

”Uppfostraren ” 
Uppfostraren tillrättavisar ständigt. Han menar så väl, men gör 
så fel. Han ställer alltid  sina erfarenheter till andras disposition, i 
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synnerhet om de inte bett om hans råd. Folk som av ren opposi-
tionslust handlar stick i stäv mot vad han sagt till dem, och som 
det går galet för är han särskilt förtjust i. De ger honom chansen 
att uttala sin favoritreplik: ”Vad var det jag sa!” Minns att ”den 
som kommer objuden till, går tackad ifrån”. 

”Den duktiga flickan” 
Den duktiga flickan har varit vanlig. Hon klarar av allt utan att 
klaga och det ingår i rollen att just hon ska klara allt. I industri-
samhället var sekreteraryrket attraktivt för den duktiga fickan. 
Han klarade fyra personers jobb. När man försökte lägga på 
henne ännu en uppgift då gick världen sönder. Hon kunde 
nämligen inte delegera eller be om hjälp! Om man delegerar 
klarar man ju inte allt själv. Hon blev en perfekt hustru till vilken 
pascha som helst. Som mor var hon förödande för sin son, vars 
hela verklighetsbild skakades den dag han flyttade ihop med en 
kvinna med lite mer utvecklad syn på jämställdhet mellan 
könen än den som hans mamma förmedlade. Den duktiga 
flickan är en utgående modell, men hon finns fortfarande. 

”Chefen” 
Chefen ser som sin uppgift att tala för andra och att bestämma. 
Han vet bättre och mer och är framför allt klokare än andra 
människor. Som en del av sin roll har han kravet på sig att 
kunna allt. När någon frågar hans hustru vad hon sysslar med, 
svarar han, så att svaret blir korrekt. Han vet med säkerhet hur 
hustru, barn och medarbetare   känner sig och hur de upplever sin  
värld. Han är nästan renons på inlevelseförmåga med andra. 
Det är en förutsättning för att han ska kunna vara så säker. 

Kurser för chefer har ibland ”Den nya chefsrollen” som 
rubrik på schemat. Det är missvisande. Framgångsrikt ledarskap 
är inte en roll. Det är en funktion. Ju mindre  rollspel desto bättre. 
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”Specialisten” 
En ung människa, som är duktig i skolan, får belöning för sina 
kunskaper. Att ha kunskaper i skolan är detsamma, som att visa 
att man kan sådant som andra, t ex läraren redan kan. Bra 
kunskaper leder till bra betyg, som i sin tur är till god hjälp för att 
komma in på den högre utbildningslinje man vill komma in på. 
När man tillägnat sig dessa kunskaper söker man jobb. Där får 
man också belöning för att göra sådant, som andra säger till en. 
Om man är medarbetare så som chefen vill, blir man sek-
tionschef  o s v. 

Till slut blir den inte fullt så unga människan chef  för en stor 
avdelning. Här ska hen i första hand chef  och utöva ledarskap, 
inte specialist inom  ett fackområde. Men det är ju för sina över-
lägsna kunskaper hen fått belöningar under hela sin tidigare 
karriär 

. Hen blev ju avdelningschef  för att hen var en duktig 
specialist. Det är inte lätt att komma ur specialist-rollen och bli 
chef. Om man ska lyckas med sitt ledarskap är det dock 
nödvändigt. Om man inte lyckas göra sig fri från specialistens 
roll, blir man inte chef, man blir specialist med vidhängande 
personal. Det är destruktivt även för individen själv. Förmågan att 
lära sig nya saker genom, t ex läsning, det som kallas receptivitet, 
avtar med ökande ålder. Ju äldre man blir desto svårare blir det 
att upprätthålla specialistkompetensen. Inlevelseförmåga, 
generositet, distans och klokhet, som är viktiga tillgångar i ledar-
skapet, kan vidareutvecklas långt upp i åldern. Den tekniska 
kompetensen betyder mindre för en ledare, som har unga 
begåvade specialister omkring sig att fråga om allt som hen inte 
begriper. Om hen bara törs ta tillvara de unga medarbetarnas 
resurser. 
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”Stjärnan” 
Vissa människor är mer begåvade, har mer kunskaper och mer 
energi än andra. De behöver inte spela rollen som Stjärnan. 

Stjärnan undviker jämbördiga konkurrenter. Om Stjärnan 
är flicka omger hon sig med flickvänner, som inte är så söta och 
charmiga som hon själv. Om Stjärnan är  pojke specialiserar han 
sig ofta på ett område som få andra vet något om och tar varje 
tillfälle i akt för att föra in samtalet på det område där han kan 
dominera. 

Stjärnan är en dålig förlorare, avskyr kritik och har ständigt 
behov av att få beröm. Stjärnan kan ha både begåvning och 
talanger. Hen går miste om egen utveckling för att hen undviker 
utmaningar och konkurrens. 

Listan över roller kan göras mycket längre. De kan dessutom 
kombineras, t ex med inslag av både Specialist och Stjärna. 
Rollmotiven genererar defensiv energi. Motivet, energigeneratorn 
är en strävan efter bekräftelse på att man är rollen. Det är ett 
defensivt egoinriktat motiv. Det gäller alltså även roller där 
spelaren vill ha bekräftelse på att hen är en generös, 
självuppoffrande och inlevelsefull människa. Rollspelaren gör 
en del saker, som är bra för andra människor, det är självklart. 
Men motivet för rollspelarens handlingar är inte att tillfreds-
ställa andra människors behov utan att tillfredsställa sina egna. 
Rollspelarens motiv är att omgivningen ska bekräfta rollen. 

Kontrollmotiv 
Kontrollmotiven är drivkraften i mycket av maktutövningen i 
arbetslivet. Ovilja att dela med sig information och andra 
resurser är uttryck för kontrollmotivet. Oförmågan att delegera 
arbetsuppgifter till medarbetare, oförmågan att bidra till 
medarbetares utveckling är också effekter av kontrollmotivet. 
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Alla maktmotiv är inte kontrollmotiv. Den som i likhet med 
Mao Zedong har som  mål att bygga upp ett nytt Kina, måste ha 
makt. Makten för Mao var kanske ett instrument i strävan att 
förverkliga ett annat mål, även om spåren efter hans framfart  är 
förfärliga. Hitlers maktbehov hade enbart kontrollkaraktär. Han 
ville ingenting annat med sin makt än att få kontroll på verklig-
heten ”i tusen år”. Strävan efter makt kan alltså ha olika motiv. 
Kontrollmotivet är en strävan efter makten i sig. Men makten 
kan.  också vara ett instrument för att förverkliga andra motiv. 

Alla människor har defensiva motiv 
Det är inte fel att ha defensiva motiv, det har vi alla. De är en 
naturlig följd av självbevarelsedriften, av att vilja överleva. 
Problemet uppkommer när de naturliga defensiva motiven är 
mättade. Då har man tillgång till så mycket mat, sömn och 
trygghet  som man behöver. Man har då nått den gräns där strävan 
att tillfredsställa de defensiva  motiven övergår i en annan kvalitet. 

Behov och motiv 
Människor har olika behov. För att tillfredsställa behov strävar 
man mot motiv som ger tillfredsställelse, när man når dem. Det är 
motiven, inte behoven som genererar energin. 

Ett starkt behov som inte kan översättas till ett adekvat motiv 
leder antingen till frustration eller till apati. 

Vissa behov kan bara tillfredsställas med lärandemotiv. Om 
man inte har fått  lära sig, att söka motiv i den motivkretsen, kan 
det hända att man söker motiv för lärandebehovet i den 
defensiva motivkretsen. Där känner alla sig hemma. 

Behovet av gemenskap och tillgivenhet är ett lärandebehov. 
Lärandebehoven är dynamiska. Det betyder att de tillfredsställs 
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genom balans mellan två krafter. Det lilla barnet tar emot 
tillgivenhet av sina föräldrar. Ganska snart börjar behovets 
andra kraft att göra sig gällande, nämligen av att få ge 
tillgivenhet och känna att den uppskattas. Abraham Maslow  27

beskriver denna dynamiska process i sina senare verk. När 
behovet av att få gemenskap och tillgivenhet tillfredsställs av en 
annan människa, aktiveras behovet av att ge tillgivenhet. När 
tillgivenheten tas emot av den andra kommer hen att ge 
tillgivenhet tillbaka. Parallellt med att behovstillfredsställelsen  ökar 
i allt djupare relationer till fler människor så ökar också 
individens egen självständighet. Detta är en paradox. Ju mer 
kvalificerade relationer en människa klarar  av att bygga upp till 
andra människor i sin omgivning, desto mer mogen och 
självständig  blir hon. 

Behovet av uppmärksamhet är också ett dynamiskt lärande-
behov. Erkänsla och positiv återkoppling från omgivningen har 
förstärkande inverkan på en människas  eget självförtroende bara 
om hen själv är tillfreds med sin prestation. Personlig utveckling 
är en process. Den startar med en människas egen ambition att 
åstadkomma något som kräver en ansträngning. Om hon lyckas 
är det en framgång som bidrar till ökat självförtroende. Denna 
process kan förstärkas genom uppmärksamhet från omgiv-
ningen. Det leder till att hon höjer sin ambitionsnivå i nästa insats. 
Och så vidare. De dynamiska behoven kan bara tillfredsställas i 
relationer med andra människor. 

Skillnad mellan defensiva och lärande-motiv 
Det finns en skillnad mellan hygienfaktorerna (de defensiva 
faktorerna) och motivationsfaktorerna (lärandefaktorerna): Hygi-
enfaktorerna kan mättas, motivationsfaktorerna  kan inte 
mättas. Abraham Maslow säger något liknande. Skillnaden 
mellan de båda  lägsta trappstegen i behovshierarkin (fysiolo-
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giska behov och behov av trygghet) och  de övriga stegen (behov 
av gemenskap och tillgivenhet, behov av uppmärksamhet och 
behov av självförverkligande) är att de lägsta behoven kan tillfreds-
ställas till skillnad från de tre högsta. 

Samma skillnad finns mellan de defensiva behoven och 
lärandebehoven. De defensiva kan mättas till skillnad från 
lärandebehoven. 

Det finns också en annan viktig skillnad, som inte blivit mycket 
uppmärksammad, graden av differentiering. 

De defensiva behoven kan mättas på i stort sett samma sätt för 
alla människor. De är lågt differentierade. Vi behöver samma 
slags kalorier och vitaminer, lika mycket sömn lika ofta, och 
tryggheten upplever vi på i stort sett samma sätt. Om vi fattar 
beslut å andra människors vägnar beträffande de defensiva be-
hoven är risken liten att vi ska fatta fel beslut. Många problem 
inom den defensiva sfären lämpar sig alltså utmärkt för gemen-
samma kollektiva lösningar i samhällets regi. De defensiva beho-
ven/ motiven är lågdifferentierade. 

Inom lärandesfären finns, t ex motiv som svarar på frågan 
”Vad vill jag göra av mitt liv?” Här är lösningarna mycket mer 
differentierade. En vill utveckla sina musikaliska talanger, en vill ha 
en liten butik, jag tycker att mitt liv är bra som författare och 
lärare  för chefer, en annan vill undvika att resa, en tredje vill ha en 
hygglig försörjning ordnad så att hen kan ägna sig åt någon 
hobbyverksamhet, en fjärde vill segla jorden runt. 

Walter ägnar stor tid och mycket pengar åt sina studier av 
Toscana, Wigor har levt upp sedan han som pensionär fick 
möjlighet att utveckla sina slumrande talanger som möbel-
snickare. Någon vill träffa många människor en annan vill ha 
nära kontakt med några få. 

Alla dessa specifika och i många fall disparata önskemål och 
viljor finns inom  den lärande motivkretsen. Dessa problem låter 
sig inte lösas kollektivt, och de låter sig inte heller lösas utan 

127



engagerad medverkan från den enskilde individen själv. Om man 
bestämmer å någon annans vägnar är det risk att beslutet blir 
fel. 

Ur den enskildes synvinkel är det ganska lätt att lära sig vilka 
motiv som tillfredsställer de defensiva behoven. Det är bara att 
kopiera andra och eventuellt göra  små justeringar. Jag tycker inte 
om paltbröd t ex. Men hur finner vi våra motiv för lärande-
behoven? 

Behov ger sig tillkänna som en känsla av tomhet, en längtan, 
en olust. För att bli av med denna känsla behöver man ett motiv 
att inrikta sina handlingar mot. Hungerkänslan känner man 
igen och kan omsätta i motivet att äta. Men hur känner.  Per 
igen behovet av självförverkligande, så att han kan översätta det 
till ett motiv som är riktigt, som motsvarar behovet? Hur vet Pål 
att det är uppmärksamhet han behöver och hur söker han rätt på 
den uppmärksamhet som tillfredsställer just honom? 

Sanningen är att varken Per eller Pål eller någon annan från 
början vet hur just deras behov av gemenskap, uppmärksamhet 
och självförverkligande ska tillfredsställas. Det måste de lära sig 
genom egna erfarenheter. Varje människa måste pröva sig fram, 
söka efter svaren. Efterhand som Per och Pål och alla andra 
finner svaren  finner man också sig själv. Svaren på frågan vilka 
motiv som Per ska inrikta dig mot för att finna tillfredsställelse 
för sina dynamiska behov är alltså byggstenarna i Pers 
viljeidentitet. Pers egentliga ”Jag” byggs alltså upp av strukturen 
i hans dynamiska motiv. När han har svaren på dessa frågor då 
vet han också vem han är. ”Jaget” är nämligen den speciella 
person, som genom sökande och prövande har funnit att ”Jag” 
tycker om detta, behöver detta och far illa av detta. Efter hand 
som Jaget finner vad  ”Jaget” vill finner det sig själv. 

Oraklet i Delfi förmedlade en livsuppgift till varje människa 
med uppmaningen: ”Känn dig själv!” Den fullföljs genom att 
söka adekvata individuella motiv för egna dynamiska behov. Förr 
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i världen fanns vishetslärare och allmänt kloka gamla människor. De 
visste allt detta av egen erfarenhet, de visste att man bara kan 
finna sig själv genom att söka på egen hand. Den klassiska 
litteraturen, den grekiska mytologin, bibelkunskap och sagor om 
troll och hjältar, var de metaforiska vägvisare man skickade med 
unga människor på deras väg genom livet, där de skulle söka sig 
själva. Ondskan var ond och kunskaper var dyra. Jacob brotta-
des en hel natt med Gud och fick betala för sin kunskap om 
gudens namn med att själv bli lytt. Vi förändras av nya insikter 
och förändringen gör ofta ont. 

Lars Gyllensten  skriver i ”Lapptäcken Livstecken” att den 28

stora litteraturen är full av helvetesskildringar. Dante, Dosto-
jevsky och Strindberg beskrev ju inga Sörgårdenidyller. Beskriv-
ningarna av himmelriket, där inga problem finns är alla fadda 
och ointressanta som små feta kyrkänglar. Lars Gustafsson 
häcklar vår tids tendens att göra gulligull av sagor och berättel-
ser i en essä som börjar: ”Det var en gång en drake som hette 
Jansson”. Drakar heter väl för fan inte Jansson. Drakar är 
uråldriga metaforer för det onda i tillvaron, som man måste 
kämpa med när man söker sig själv. Det onda är ett nödvändigt 
inslag i den process som är personlig utveckling. 

De defensiva behoven är gemensamma för människor och 
djur. Alla biologiska varelser har defensiva behov. Lärandebe-
hoven är specifika för människan. Om vi stannar kvar i den 
defensiva motivkretsen och avstår från lärandet blir vi kvar i det 
som Lars Gyllensten kallar ”den kreaturliga tillvaron”. Konse-
kvensen av detta har Erich Fromm  beskrivit i sin lidelseteori. 29

Erich Fromm och lidelseteorin 
När Pers ”verkliga” defensiva behov är mättade aktualiseras 
hans lärandebehov. Då aktualiseras en motivkrets, som svarar 
mot behov, som inte låter sig mättas. Per inträder  i ett kvalitativt 
annorlunda tillstånd. Han aktualiserar ett mönster, som är 
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artskilt från mönstret i hans tidigare behov. Denna kvalitativa 
övergång är viktig. 

Vårt kulturarv, t ex religiösa berättelser, folksagor och den 
klassiska litteraturens konstnärliga framställningar ger vägled-
ning för den enskilda människans sökande efter sig själv. I meta-
forernas form är de bärare av människors arketypiska visdom. 
Det är svårt – för de flesta t o m omöjligt – att på egen hand för-
stå vad man ska söka efter om man varken fått tillgång till kul-
turarvet eller stöd av iniktsfulla vuxnas mentorskap 

Om man varken medvetet eller omedvetet förstår artskill-
naden, finns det risk för att man söker tillfredsställa lärande-
behoven inom den defensiva motivkretsen. Det är dömt att 
misslyckas. Det går inte tillfredsställa dynamiska behov, som 
inte kan mättas, inom en motivkrets som svarar mot mekaniska 
behov som kan mättas. Då uppkommer vad Fromm kallar 
lidelser. 

I ett fattigt samhälle, där många människors fysiologiska 
behov och behov av trygghet aldrig blir tillfredsställda, där 
aktualiseras inte lärandebehoven. Människor lever ett torftigt liv 
i kulturell mening, men det är inte skadligt. I ett materiellt 
välbeställt samhälle aktualiseras lärandebehoven. Lidelser är en 
följd av att dessa behov tillfredsställs på fel sätt. Det är skadligt. 
Alltså: otillfredsställda behov är obehagligt men inte farligt, fel-
tillfredsställda behov är skadliga, de kan utvecklas till lidelser. 

Behovet av gemenskap och tillgivenhet är ett dynamiskt 
lärandebehov. Behovet är dynamiskt. Det betyder att behovet 
bara kan tillfredsställas genom två processer i samspel: att få 
gemenskap och tillgivenhet och att ge gemenskap och tillgi-
venhet. Allmän vänlighet, intresse och kommunikation, att ge 
och ta emot hjälp, samverkan för gemensamma mål och livslång 
kärlek är olika steg i utvecklingen av detta dynamiska behov. Efter 
hand som vi lär oss att hantera behovet, och finna tillfredsställelse 
på en nivå så höjer vi ribban för att utveckla förmågan på nästa 
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nivå. Behovet kan bara tillfredsställas i samspel med andra 
människor. Pers behov att ge tillgivenhet kan bara tillfredsställas 
genom att en annan människa har behov av att ta emot den. 
Behovstillfredsställelsen är alltså en produkt av en människas 
förmåga att utveckla allt djupare  relationer till andra människor. 

Behovet av gemenskap och tillgivenhet, som lite kliniskt brukar 
kallas det sociala behovet, aktualiserar en känsla av ensamhet. 
Det ska söka sitt motiv i ”kontakt med andra”. Om Per inte fått 
stöd att tolka sin ensamhet rätt, kanske han tolkar den som att 
han är hungrig. Då söker han sin tillfredsställelse i den defensiva 
motivkretsen och utvecklar glupskhet. Glupskhet är en lidelse. 
Till det verkliga defensiva behovet av mat som kan mättas 
adderas ensamheten som är ett uttryck för ett lärandebehov 
som inte kan mättas. Per blir tröstätare. 

På motsvarande sätt kan Per söka tillfredsställelse för sitt 
behov av uppmärksamhet och självförverkligande i trygghets-
motivet. Om vi tar bort mättnadsspärren på behovet av trygghet, 
får vi behovet av makt eller kontroll. Kontrollbehovet kan också 
vara lidelse. 

Är lidelserna och dödssynderna samma sak? 
I den medeltida kyrkan räknade man sju dödssynder. Ytligt sett 
motsvarar de Fromms lidelser. Är högmod är ett otillfredsställt 
behov av uppmärksamhet? Är girighet, avund och frosseri följden 
av feltillfredsställda behov av gemenskap och tillgivenhet? Vrede 
är en försvarsreaktion som kan ha olika källor. Är den andliga 
lättjan en följd av uteblivna framgångar, avsaknad av det själv-
förtroende som behövs för att man ska våga ta en risk och 
anstränga sig? Vårt behov av sexualitet är defensivt. Det kopp-
las dock samman med andra behov på olika sätt. Sexualiteten 
är en konstruktiv kraftkälla i kärleksrelationer. När den uttrycks 
som otukt, sexuellt utnyttjande eller våldtäkt är det fråga om 
lidelser, t ex maktutövning. 
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Både Erich Fromm och före honom Abraham Maslow har 
utvecklat teorier kring de destruktiva konsekvenserna av att de 
dynamiska behoven kopplas till fel motiv. Är deras teorier 
moderna vetenskapliga förklaringar till arketypiska metaforer? Är 
behovet av terapeutisk hjälp en följd av bristen på kontakt med 
kulturarvet och bristen på mentorer?  

Ledarskapets uppgift 
Ledarskap, att ta tillvara och utveckla mänskliga resurser för att nå 
mål, har två uppgifter med avseende på den defensiva och den 
lärande motivsfären. Dels ska ledarskapet tillhandahålla sådana 
strukturer för arbetet, att medarbetare kan finna adekvata motiv 
till sina lärandebehov. Dels ska ledarskap stödja människors 
sökande efter egna adekvata motiv genom att legitimera rätten 
att söka efter sin egna genuina vilja. Detta mål för ledarskapet 
stödjer behovet av att verksamheten ska vara effektiv. Att tillhan-
dahålla varor och tjänster som andra människor behöver är 
arbetslivets huvuduppgift. Lönsamhet är ett kvitto på att verk-
samheten motsvarar ett behov hos andra människor. Därför är 
lönsamheten viktig. Inom ramen för kravet på lönsamhet ska 
ledarskapet tillhandahålla sådana strukturer, som tillåter med-
arbetare att söka adekvata lärandemotiv. När man lyckas, får 
man erfarenhet av att göra ett arbete som är meningsfullt för en 
själv. Då aktiverar man lärandeenergin. 

Lärandemotiv 
Lärandemotiven svarar mot de tre högsta stegen i Maslows 
behovshierarki och mot Herzbergs motivationsfaktorer. Vi ska 
skilja mellan den inre känslan av tomhet eller  otillfredsställelse,  
mellan behovet, och det yttre objekt som dessa behov projiceras 
på, motivet. I den lärande motivkretsen är behoven starkt 
differentierade. Ett behov kan tillfredsställas med många olika 
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motiv och ett motiv kan tillfredsställa flera olika behov.  Därför 
kan motiven inte beskrivas i generella termer. 

Behoven däremot är generella. Oavsett vad en människa 
säger sig vilja, så kan denna vilja härledas tillbaka till något enskilt 
behov eller en kombination av olika behov  i behovshierarkin. Jag 
väljer därför att behandla lärandemotiven indirekt, via 
behoven. 

De tre översta stegen i Maslows trappa är behovet av 
gemenskap, behovet av uppmärksamhet och behovet av 
självförverkligande . Maslow upptäckte ytterligare ett par 30

behov, av kunskap och av skönhet. Behovet av kunskap är en 
egen liten hierarki med två steg: behov av att kunna och behov 
av att förstå. Behovet av skönhet, det estetiska behovet har 
många olika uttryck, från konst- och naturupplevelser till behovet 
av ordning och reda. Maslow var själv osäker om behovet av 
kunskap och estetik är en del av den första behovshierarkin eller 
om det är separata hierarkier. Tyvärr levde han inte tillräckligt 
länge för att förse oss med ett svar. Här lämnar jag behoven av 
kunskap och skönhet med denna kommentar. 

Behovet av gemenskap och tillgivenhet är ett behov av att 
tillhöra en social gemenskap. 

Samhörighet baseras på likhet i värderingar, intressen och 
synsätt. Motiv för att finna tillfredsställelse för dessa behov är 
kontakt med människor med olika intressen, kultur och värde-
ringar. Man kan ju inte välja utan att ha tillgång tillgång till olika 
alternativ. Detta går stick i stäv mot den mekanistiska upp-
fattningen att alla skillnader mellan människor ska elimineras. 
Vi behöver våra gelikar och ett mått på att vi är varandras  
gelikar är att vi som grupp skiljer oss från människor i andra 
grupper. Samhörigheten,  som grundas på likhet förutsätter att 
det också finns en ickesamhörighet som grundas på olikhet. Jag 
tycker att begreppet ”broderskap” täcker detta behov. Vi är 
bröder i en familjegemenskap. För att detta ska betyda något 
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måste det finnas andra bröder i andra familjegemenskaper. 
Kvaliteten på det sociala klimat där behoven av gemenskap och 
tillgivenhet kan söka sina motiv vill jag beskriva som respekt. 
Människors rätt att  vara olika respekteras. 

Behovet av uppmärksamhet är lite mer komplicerat. Sam-
hörigheten i sin enklaste form kräver ingen särskild prestation. 
Det räcker att vi är lika i de avseenden  som samhörigheten krä-
ver. För att få uppmärksamhet måste vi prestera något utöver  att 
bara vara likadana. Uppmärksamhet är en bekräftelse av att 
man har ett värde för någon annan. Detta är något annat än att 
bli bekräftad när man spelar en roll. Rollbekräftelsen korre-
sponderar mot det defensiva trygghetsbehovet. 

Behovet att ha ett värde är något annat än behovet av 
trygghet. Det är mer än  att vara respekterad, det är att vara 
önskad. När man har ett värde för andra människor har man ett 
kapital som man kan investera i risktagande tillsammans med 
andra. Man vågar gå utanför rollspelet och vara en autentisk 
medmänniska. Värdet ger en trygg bas att stå på. Värdet är ens 
eget och mitt värde är oberoende av andras värden. Man har 
alltså inte ett värde, som är större eller mindre än andras värden, 
man har ett värde  för andra i sig själv. En människas värde hotas 
inte av andra människors värde. 

Varje människa kan ha ett värde för andra, inte för alla 
andra, men för några andra. Små barn kan ha värde för sina 
föräldrar, gamla människor kan ha värde för  sina vänner och 
för sina barn, vuxna kan ha värde för sina medarbetare, barn 
och för  sin livskamrat. Begreppet jämlikhet beskriver detta värde. 
Jämlikhet är inte symmetri, inte likformighet eller likriktning. 
Jämlikhet står för en människas rätt att ha ett värde för andra 
och känna att värdet är hennes eget. Jämlikhet är ”frihet från 
egen nedvär dering”. 

Behovet av självförverkligande då, vad är det? Någon har 
beskrivit det som en strävan att eliminera avståndet mellan 
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”being” och ”becoming”. Jag är bokstavstrogen. Självförverk-
ligande är att förverkliga mig själv. Då är frågan ”Vem är Jag?” 
Carl Gustaf  Jung sa, att en människa bara kan förstås full-
komligt i relation till sina mål. Jag har gjort en liten förskjutning 
av hans uttalande och påstår att en människa är vad hen vill, 
människan ska förstås i relation till sin vilja. Om man förverk-
ligar vad man vill, då förverkligar man sig själv. Pers egentliga 
identitet är hans viljeidentitet. Därför behöver  vi veta vad vi vill 
för att nå självförverkligande. 

Abraham Maslow menade att människor måste ha uppnått 
en viss ålder för att  sträva efter självförverkligande. För barn 
och mycket unga människor är självförverkligandet inte ak-
tuellt. Det tar ju tid att skaffa sig alla de erfarenheter av hur 
man på ett bra sätt finner tillfredsställelse för sina egna lärande-
behov. Jag tror naturligtvis att Maslow hade rätt. Därför bör t 
ex skolan inriktas på att ge eleverna tillgång till många olika 
erfarenheter och stöd, att på ett självständigt sätt värdera dessa 
erfarenheter i förhållande till sig själva. Det är viktigare än att 
anpassa skolans verksamhet till de unga människornas egna 
önskemål. Det är inte särskilt meningsfullt att försöka tillfreds-
ställa impulsiva infall som ungdomar – i brist på erfarenhet av 
vad en egen vilja kan vara – kallar sin vilja. 

Att utveckla en egen vilja är en livsuppgift. Självförverkligande 
är en utvecklings process för Per att söka sin vilja, att söka sig själv. 
Det ord som jag vill använda för att karaktärisera den här delen 
av motivkretsen är frihet. Frihet att söka, frihet att experi- 
mentera, frihet att försöka och misslyckas, frihet att uppleva 
framgång. 

Frihet, jämlikhet och broderskap blev resultatet av vår 
undersökning av lärandebehoven i övre delen av Maslows 
trappa. De är också kriterierna på de strukturer, som vi ska 
tillhandahålla så att människor kan söka motiv för sina 
utvecklingsbehov. 
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Jag ska beskriva vad jag menar med Frihet, Jämlikhet och 
Broderskap. 

Frihet, Jämlikhet och Broderskap 
Friheten är alltid begränsad. Dels behöver vi gränser, en yttre 
struktur för vår frihet om  den ska leda till något konstruktivt för 
oss själva. Dels behöver vi tryggheten i frihetens begränsning för 
att vara förvissade om att vi inte skadar andra när vi tar vår 
frihet i anspråk. Den gränslösa friheten är en steril öken. 

Gränserna måste också vara olika för olika människor. Elever i 
gymnasiet måste ha ganska snäva gränser för ämnet fysik om 
de ska lära sig något om det. Albert Einstein blev tvungen att 
spränga gränserna för hela vår tidigare uppfattning om 
universum för att kunna utveckla relativitetsteorin. Den lilla 
flickan som fick följa med   sin kamrat ut till landet, blev placerad 
i en frihet som bara skapade osäkerhet och apati hos henne. 
Hon kunde inte hantera den. 

Friheten måste vara tillräckligt vid för att vi ska kunna ut-
vecklas och tillräckligt snäv för att undvika ”torgskräck”. Le-
darskap ska tillhandahålla en lagom tät struktur och göra den 
synlig. Den lämpliga avvägningen av tät och gles struktur i 
friheten kallar jag Handlingsutrymme. Om vi får tillåtelse att 
göra mer än vi kan klara av, då drabbas vi av olust, osäkerhet eller 
apati. Frihet är det handlingsutrymme som tillåter Per att 
förverkliga det han kan och som vidgas när han lär sig att hantera 
ett större handlingsutrymme. Handlingsutrymmet är balansaxeln 
i energimodellen, ofriheten och osäker- heten är signaler att vi 
hamnat utanför. I ofriheten kan vi mer än vi får, i osäkerheten får 
vi mer än vi kan. 

Jämlikhet är inte ett symmetrifenomen. Symmetri är inte 
förenligt med den jämlikhet jag förespråkar. 

Karl Marx menade att det är viktigt att skilja mellan struktur 
och process. Processen skapar värden, strukturen är hjälpmed-
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let för att kanalisera processen. Strukturen är ett medel som 
tenderar att bli ett mål, för att den är mer synlig än processen. 
Jämlikhet i min mening, frihet från egen nedvärdering är en kvalitet, 
ett resultat av processen. För att underlätta, krävs vissa 
strukturella förutsättningar. Alltför stora skillnader i utbildning, 
makt och ekonomiska villkor hindrar jämlikheten att utvecklas. 
Att utjämna villkoren mellan olika människor underlättar 
jämlikheten, men  är inte detsamma som jämlikhet. Strävan mot 
symmetri underlättar jämlikhetsmålet till en viss gräns. Sedan 
övergår den i en annan kvalitet och börjar motverka det ur-
sprungliga syftet. Om symmetristrävan övergår från att jämna 
vägen för jämlikheten till att eliminera alla skillnader mellan 
människor, då försvinner de skillnader, som är drivkraften i 
människors sunda utveckling. Symmetrimålet kan bara nås på 
bekostnad  av jämlikheten som värde. Man kan inte göra snillen 
av människor med medelmåttiga fattningsgåvor, men man kan 
hindra de begåvade att utveckla sina talanger till gagn för vårt  
samhälle. Symmetri är grogrund för dumhet, byråkratiskt kine-
seri och avundsjuka.  Den bidrar till att hindra utvecklingen av 
ett demokratiskt samhälle på humanistisk grund. 

Broderskap betyder att var och en ska ha rätt att trivas i sin 
familj. Det är troligt  att världssamfundets medborgare i en 
framtid kommer att enas om vissa rättsprinciper som ska vara lika 
för alla. Ett första steg i denna utveckling togs i Nürnberg- 
rättegångarna efter andra världskriget, där man knäsatte 
principen att det finns rättsregler som är överordnade beslut i 
en suverän nation. På ett allmänt plan kan hela mänskligheten 
en dag komma att ingå i en rättsgemenskap. Men därifrån är 
steget långt till tanken att vi alla skulle bli som en enda stor 
familj. 

Föreställningen att alla människor på jorden ska tycka om 
varandra är nonsens. Före varje ja ligger ett nej. För att tacka ja till 
den gemenskap som man vill vara en del av, måste vi tacka nej till 
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de flesta andra gemenskaper. Det innebär inte att alla andra är 
våra fiender. Vi kan respektera de andras rätt att trivas 
tillsammans, utan att därför kräva att vi ska älska varandra. 
Broderskapet i det lilla och respekten i det stora för andras rätt 
att vara bröder på sitt vis är faktiskt ett ganska bra recept att bygga 
relationer  på. 

Människors energi och ledarskap 
Den verklighet vi har omkring oss är obegränsat komplex. 
Människor saknar förmåga att förstå den i hela sin komplexitet. 
Det som vi förstått som vår verklighet, det som vi till vardags 
kallar Verkligheten, är i själva verket bara fragment ur den oändligt 
komplexa  fullständiga verkligheten. 

Om man har framgång eller ej, om man når sina mål eller 
ej, beror till stor del på vilka verklighetsuppfattningar man valt. 
Om man vill bli mer framgångsrik kan man förverkliga detta 
genom att välja andra verkligheter, en annan uppsättning 
”fragment” ur den oändliga komplexitet som finns omkring oss. 
Den verklighet vi väljer är inte riktigare – men kan vara mer 
ändamålsenlig – än den gamla. 

Oavsett vilken verklighetsuppfattning vi lever med, så blir 
den föråldrad med tiden. Då fungerar den allt sämre som som 
stöd för framgång. En förklaring till detta är den andra dialektiska 
lagen. Den säger att en gradvis förändring, som får pågå tillräckligt 
länge kommer att övergå till en ny art. Förändringen i kvantitet 
växlar till en ny kvalitet. Vi använder våra verklighetsupp- 
fattningar för att hantera vår omvärld. Vår påverkan på 
omgivningen ryms alltså inom samma verklighetsuppfattning, vi 
handlar inom ramen för samma kvalitet, för samma art. Varje 
verklighetsuppfattning som vi börjar använda bär alltså på fröet 
till sin egen upplösning inom sig. När våra verklighetsuppfatt-
ningar  fungerar så dåligt att inte bara framgången uteblir utan 
att vi själva kommer till skada, då har vi kommit in i en kris. 
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Krisen tvingar oss att utveckla en ny bild av verkligheten. 
Därför är krisen både  en besvärlig situation, som kan vara farlig, 
och en möjlighet till utveckling. 

I det här kapitlet har jag än en gång tagit upp utvecklingens 
två varianter – pålagring eller omorientering – från inlednings-
kapitlet, men utifrån ett annat perspektiv. De defensiva motiv-
sfärerna och de som är inriktade mot lärande representerar kvali-
tativt olika verkligheter. De defensiva mättbara behoven är 
artskilda från de dynamiska lärandebehoven som inte kan 
mättas. De olika behoven kräver också artskilda motivsfärer. 

Lärandebehoven aktualiseras först när de ”verkliga” defen-
siva behoven är nödtorftigt mättade. Om lärandebehoven 
projiceras på motiv i den defensiva motivsfären, får vi olika 
former av psykiska och sociala problem. Glupskheten och det 
omättliga kontrollbehovet, det som Erich Fromm kallade lidelser, 
är en aggressiv form för att söka tillfredsställelse för lärandebe-
hoven i fel motivkrets. Drogmissbruk, promiskuitet, sökande efter 
”underhållning” i våld och sex, samt skvalmusikens isolerande 
bedövning är flyktformer. Aggressiva former och flyktformer, 
”fight and flight”, i båda fallen rör vi oss inom den defensiva 
motivkretsen. 

En annan beskrivning redovisar Sven Fagerberg i Tal till Hermes. 
Han refererar till uttrycket ressentiment, en allmän känsla av olust 
eller ovilja, avund eller hjälplöshet. De som lider av ressentiment 
vill bli botade, de vill känna sig friska, vitala och generösa. Om Per 
inte vill söka motiv som svarar mot lärandebehoven för att de 
är förenade med ansträngning, kan han bli ett offer för kom-
mersialismens löften om omedelbar behovstillfredsställelse, t ex 
genom konsumtion. 

Ledarskap är att ta tillvara och utveckla egna och andras 
resurser för att nå mål. Ledarskapets uppgift är att utveckla och 
tillhandahålla strukturer, som ger människor möjlighet att välja 
verkligheter där de kan utvecklas. Ledarskapet ska, inom ramen 
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för verksamhetens krav, ge människor möjlighet att hitta sina 
egna möjligheter. 

Abraham Zaleznik  John Kotter och Warren Bennis är 31

några av de forskare som skiljer mellan managers och leaders. 
Zaleznik skriver att managers använder endast den defensiva 
motivkretsen i sitt ledarskap, leaders använder båda motivkret- 
sarna och i synnerhet den lärande. Kotter säger att managers 
strävar efter att styra genom att reducera komplexitet, leaders 
visar människor vägen mot nya mål, ”till platser där de inte 
tidigare har varit”. Warren Bennis säger att managers ”do 
things right”, leaders ”do the right things”. Kotter och Bennis 
säger att de flesta företag är ”overmanaged and underled”. 

När jag talar om ledarskap är det Zalezniks, Kotters och 
Bennis form av leader ship jag avser. Ledarskap innefattar båda 
motivkretsarna, men i synnerhet är lärande kretsen viktig. Det är 
där den kvalitativa utvecklingen finns. 

Måste alla människor utvecklas? Utveckling är en produkt av 
att människor fritt får välja sina egna möjligheter. Den friheten 
att välja är begränsad, om man inte kan välja att avstå från 
utveckling. Och det finns andra sätt att utvecklas än inom 
ramen för ett arbete. Att ha ett jobb, som inte kräver något 
särskilt, som ger försörjning, kan ju vara en förutsättning för att 
man ska kunna utvecklas inom ett annat avsnitt i livet. Psykisk 
hälsa förutsätter att människor lever i utveckling, men den kan 
även finnas utanför arbetslivet. 

Måste alla chefer utvecklas i arbetslivet? Mitt svar är ja, men 
andra kan ha en annan uppfattning. Svaret på frågan beror på 
vad vi tror på och vad vi vill. 

Tror man på kris-utvecklingstemat och på att mätta människor 
behöver utveckling för att vara helt friska, då behöver chefer 
utvecklas i arbetslivet. 
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Om vi vill ha ett arbetsliv med människor som fungerar hyggligt 
både intellektuellt och emotionellt, både psykiskt och socialt, både 
fysiskt och mentalt. Då behöver chefer utvecklas i arbetslivet. 

Om man tror att chefer behöver utvecklas då behöver man 
ha chefer som vill utvecklas! 

”Vissa saker måste man vara fackman för att inte förstå”, 
eller med Ingemar Stenmarks ord: ”Det är svårt att förklara för 
dem som int’ begrip”. Vissa insikter är bara tillgängliga som 
resultat av egna erfarenheter, man kan inte ta del av dem i andra 
hand. ”Vanliga människors” utfall mot teoretiker och experter 
kan bero på att somliga fackmän saknar både egen erfarenhet 
och tillräcklig förmåga till inlevelse för att egentligen förstå vad 
de sysslar med. 

För att förstå vad utveckling är och hur den fungerar är det 
nödvändigt att kombinera teoretiska kunskaper med egna 
erfarenheter. ”Teori utan erfarenhet är tom och erfarenhet utan 
teori är blind” har någon sagt. Erfarenheten är en resonanslåda 
som får teoristrängen att ge ifrån sig en meningsfull melodi. 

En chef  som inte vill utveckling för egen del, saknar den 
nödvändiga erfarenhetsbas som hen behöver för att bidra till 
andra människors utveckling. En chef  som inte tar del av den 
teoretiska grunden för utveckling saknar den medvetenhet som 
hen behöver för att bidra till andra människors utveckling. En 
chef  som inte vill egen utveckling och inte är intresserad av 
utvecklingens villkor, saknar kompetens för ledarskap. Hen kan 
inte skapa de strukturer, som medarbetare behöver ha för att 
välja sin utveckling. Den som saknar kompetens för ledarskap 
ska inte ha en ledande befattning. Då hindrar man andra 
människor i deras utveckling. 

Vi kan välja verklighet. Vi kan hjälpa andra att välja 
verklighet. Hur gör vi rent praktiskt? Detta ska jag behandla i 
nästa kapitel. 

141



Nästa kapitel 
Boken kommer nu att ändra karaktär. Hittills har jag beskrivit 
innehållet i det lärande ledarskapet. Nu övergår jag till att 
beskriva hur man praktiskt kan gå till väga för att utveckla det 
ledarskap jag eftersträvar. 

De flesta förändringar genomförs som tvång eller manipula-
tion. Det betyder att man i huvudsak använder den defensiva 
motivsfären för att genomföra förändringen. Jag vill ju hellre 
använda lärandesfären och det ska jag beskriva som en trestegs- 
process Medvetenhet, Vilja och Handling. 

Medvetenhet är att skapa distans till verkligheten, att ta ett steg 
tillbaka från stocken. Det är nödvändigt om man ska få tillgång 
till alternativ att välja mellan. 

Vilja är en fråga om att välja alternativ och ta ansvar för sitt 
val. Handlingen är  att förverkliga det man vill. 

Handlingen kan också vara ett sätt att söka efter bekräftelse på 
om man tänkt eller valt rätt, ett sätt att få reda på om man tänkt 
fel och i så fall få chansen att ändra sig, att utvecklas. 
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Våga välja väg 

”Mediet är budskapet”. Strukturer stänger oss inne i vissa 
verklighetsuppfattningar genom att göra en verklighet synlig för 
oss och utesluta andra verkligheter, som inte alltid är ändamåls-
enliga. Det är en tolkning av McLuhans tes att ”The medium is 
the  message”. Men det är inte den enda tolkningen. Vi kan 
också lära oss att upptäcka och uppfinna möjligheter som är mer 
ändamålsenliga än de som strukturen presenterar för oss. Vi kan 
upptäcka andra verkligheter och vi kan visa dem genom att 
skapa andra strukturer. 

Den som inte vet att hen är instängd saknar möjlighet att ta 
ställning till vad hen ska göra med sin instängdhet. Den som är 
utestängd utan att veta om det kan inte heller ta ställning till 
vad hen ska göra med sin utestängdhet. 

Medvetenhet, att bli ”medveten om”, är en kreativ handling, 
som befriar från instängdheten. När man blir medveten aktiverar 
man också ett ansvar. Medvetenheten ger insikt om, att det finns 
andra möjligheter och den kunskapen ställer krav på 
människan att välja. Medvetenheten om att man är instängd ger 
alternativen ”att försöka  komma ut” eller ”att resignera”. Därför 
behöver man välja, därför behöver man ta ansvar. Den som inte 
vet att hen är instängd har inget val och kan inte ta ansvar. 

Flykten från friheten är en flykt från ansvar. Med Flykten 
från friheten avstår människan från medvetenheten om att det 
finns andra valbara verkligheter. När hen avstår från 
medvetenheten slipper hen också ta ansvar. Friheten är 
förknippad med medvetenhet och vilja. Därför är friheten också 
förbunden med ansvarstagande. Vägvalet, att ”Våga Välja 
Väg”, är att våga välja friheten. Det kräver medvetenhet och  vilja 
att ta ansvar och det är väsensskilt från den instängda trygg-
heten i en given verklighet. 
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Vi ska undersöka förutsättningarna för att slippa vara in- eller 
utestängd. Sedan ska jag beskriva Medvetenhet - Vilja - Hand-
ling, en modell som ger stöd att frigöra sig från givna strukturer. 
För att friheten ska bli tillgänglig för många behövs en ny form av 
ledarskap. Det ska bygga på medvetenhet, vilja och handling. 

Det mönster som dominerat i industrisamhället kan beskrivas 
som mekanistiskt, dualistiskt (antingen - eller) och slutet. I lärande-
samhället behöver vi en annan modell. Den är dynamisk, 
dialektisk (både - och) och öppen. 

Medvetenheten, viljan och friheten 
Mediet, strukturen är bärare av budskap, som påverkar våra 
handlingar. Därför är strukturerna inte värderingsfria. Några 
hävdar att strukturer, t ex informationsteknologin är neutrala och 
att värderingar tillkommer genom vårt sätt att använda 
strukturerna. Det är fel! Informationsteknologin tillhandahåller 
strukturer, därför är den inte värderingsfri. 

I ett svenskt företag med dotterbolag i många länder har e-
posten förändrat relationerna mellan dotterbolagens chefer. 
Några gånger per år samlas alla cheferna. Tidigare användes tiden 
till att behandla kortsiktiga samordningsproblem. Dessa klaras 
numera av via e-post och chefskonferenserna behandlar nu 
fler strategiska och långsiktiga frågor. Strukturen, i det här fallet 
Internet, har påverkat företagsledningens värderingar av hur 
man ska använda den tid man har tillsammans. 

Det finns också negativa exempel på strukturens inverkan. 
Ivan Illich ansåg att moderna produkter gör människor 
dummare. Förr i världen stimulerade bilar, motorcyklar och 
radioapparater människor att ”meka”. Det är i sig en 
lärandeprocess med inslag av experiment. Människor i gemen 
klarar inte av meka med dagens elektronik och plug in-enheter.  
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Därför ger strukturen färre lärandemöjligheter. Människor som 
förstår mindre  är dummare än de som förstår mer. 

Detaljhandeln är en annan modern struktur. Förpaketerade 
varor i standardförpackning med varudeklaration och jämför-
priser eliminerar kravet på vissa kunskaper både hos konsumen-
terna och de butiksanställda. Varken kunder eller personal behöver 
kunna räkna eller ha kunskaper om produkternas funktion. När 
varuinformationen överförs med allt enklare symboler i stället för 
text minskar behovet av att kunna läsa.  Avståndsinställningen på 
en kamera sker med hjälp av symboler. Silhuett av två män-
niskor i helfigur betyder ”mittemellan”, silhuett av en person 
betyder ”nära” . I min barndom skämtade man om människor 
i primitiva kulturer. De kunde bara räkna ”ett, två, tre, många”. 

Strukturer är alltså inte värderingsfria. Vi ska naturligtvis inte 
avstå från IT och  rationalisering av detaljhandeln för att de tar 
bort lärandemöjligheter för människor. Handelns uppgift är att 
distribuera varor, inte vara en skola där människor lär sig räkna. 
Men om vi tar ifrån människor en möjlighet att tillfredsställa 
vissa viktiga behov, kanske vi ska överväga att kompensera för 
bortfallet. Annars uppkommer brister. Det hårda livet i ett äldre 
samhälle gav så mycket fysisk träning, att det var naturligt och 
hälsosamt med en stillsam söndag. Idag kräver människors 
stillasittande arbete en mer aktiv fritid. 

Delaware County Community College (DCCC), utanför 
Phipaldephia har 5 000 elever. Där såg jag undervisnings-
maskiner för första gången. Där fanns t ex datorer, som ställde 
frågor som eleven ska svara på. Datorn lämnar också besked om 
svaret är rätt eller fel och ”väljer” vilken fråga eller vilken 
information som ska lämnas ut härnäst. Undervisnings-
maskinen är en mekanisk tingest. Den tillåter inte att eleven 
samspelar som subjekt till subjekt, som levande lärare gör. Hela 
den känslomässiga relationen i inlärningen saknas. Den pro-
grammerade maskinen programmerar eleven. 
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Jag talade med studierektorn på DCCC om detta. Han höll 
med mig och sa att de inte släpper undervisningsmaskiner i 
händerna på studenterna, förrän de själva är medvetna om vad 
undervisningsmaskinen gör med dem. ”Vi kan skada våra ele-
ver om vi försätter dem i situationer, där de utsätts för mekanisk 
påverkan utan att ha tillräcklig medvetenhet om vad som sker.” 

”Utan att ha tillräcklig medvetenhet”. Om man låter sig 
påverkas av strukturen mot sin egen vilja, då låter man sig mani-
puleras. Det finns två sätt att undvika mani pulation: Man kan 
förbjuda den och man kan öka medvetenheten och göra den 
verkningslös. Ännu ett exempel från detaljhandeln: 

Många föräldrar vill förbjuda s k störtexponering av ”godis” 
vid kassorna. Kunderna och särskilt barnen lockas att köpa sådant 
som de inte behöver, de manipuleras.  När Sara var 15 år spa-
rade hon till en egen cello. Ett bra instrument kostar mycket 
pengar och det tar tid att spara ihop. Hon hade dock kommit en 
god bit på väg och hon handlade inte godis i störtexponeringar, det 
skulle gå ut över hennes celloplaner och det ville hon inte. Men 
hon var inte någon tvångsmässig sparare, inte en livsförnekare 
som offrar allt för sitt sparmål. Några gånger om året gick hon till 
karamellaffären  och köpte en påse godis. Det var en genom-
tänkt handling och förmodligen ägnade hon större uppmärk-
samhet åt sitt karamellätande än de slentriantuggande kamra-
ter som lät sig manipuleras att köpa godis i störtexponeringar. 
Sara var medveten om att strukturen i butiken kunde sabotera 
hennes planer att köpa en cello – om hon lät sig påverkas av 
den. Medvetenheten vaccinerade henne mot manipulationen, 
mot att påverkas i strid mot sin egen vilja. 

”Mediet är budskapet” är en viktig insikt. Människor vars 
medvetenhet inte är tillräckligt utvecklad kan bli manipulerade. 
Men med ökad medvetenhet kan budskapet neutraliseras. 
Ingenting hindrar att butiksanställda lär sig räkna och lär sig 

146



hur produkterna fungerar. Inget hindrar människor med 
stillasittande arbete att motionera varje dag. Somliga 
människor tycker att det är bekvämare med självmanipulation. 
”Det är så bra med hund, då kommer man ut på en promenad 
varje kväll.” Hunden tvingar Per att göra det som han vet är 
bra för honom. Men hunden hindrar honom ifrån att nu och 
då ”festa på en godispåse”, som Sara gjorde. Kvällar när han är 
trött och vädret är förfärligt, då han skulle kunna kosta på sig att 
hoppa över promenaden och välja den omedelbara njutningen i 
att genast gå till sängs, sådana kvällar måste Per också gå ut med 
hunden. 

Medvetenheten och viljan gör oss fria. Pål blir fri att välja mål 
som han tycker är viktiga. Han vet ju att han kan mobilisera 
energi för att inte sabotera sina långsiktiga mål till förmån för 
kortsiktig njutning. Pål blir också fri att festa på en godispåse nu 
och då. 

Jag förespråkar disciplin och spontanitet. Många människor 
ser bara ett ”antingen-eller”. Antingen är man victoriansk asket, 
en glädjelös och disciplinerad ”viljemänniska”, eller också är 
man slapp, lönnfet och ”mänsklig” livsnjutare. Varken ”an-
tingen” eller ”eller” ger oss frihet. Antingen är vi tvångs-
mässigt fjättrade vid vår victorianska vilja eller ett offer för våra 
impulser. Friheten förutsätter självdisciplin i kombination med 
förmåga att spontant njuta av och glädjas åt livet. 

Vi finner friheten om vi utvecklar medvetenheten och viljan. 

Medvetenheten, viljan och jämlikheten 
Förbudsvägen är översåtlighetens väg. Om detaljhandeln för-
bjuds att störtexponera  godis gör översåtarna anspråk på att 
veta bättre än undersåtarna själva vad som är bra för dem. 
Undersåtarna ska inte själva behöva ta ansvar för sina inköp 
det ska översåtarna ordna åt dem. Detta förmynderi är också en 
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struktur med ett ett budskap: ”Vi litar inte på dig”! Om 
översåtarna litade på undersåtarna skulle de acceptera att 
undersåtarna, antingen bestämde själva över sina inköp, eller 
att de själva tar konsekvenserna av att låta sig manipuleras. Men 
översåtarna litar inte på oss, därför förbjuder de störtexpo-
nering! Detta är grunden för det som journalisten Malin Siwe 
kallar ”nånannaismen”, en samhällsideologi där det är inte vi 
själva utan nån annan, som ska ta ansvaret. 

Tillit, ordet som stavas likadant från båda håll, är ett ömsesidigt 
begrepp. Pers tillit till Veronica speglar Veronicas tillit till Per. I 
översåtlighetens förbudsstruktur visar översåtarna att de inte 
litar på undersåtarna. Varför ska då undersåtarna lita på över-
såtarna? Politikerförakt är väl egentligen en felaktig benämning. 
Det är inte förakt  utan misstro. Politiker visar att de misstror 
medborgarna genom sitt nit att förbjuda vuxna män-niskor att 
göra vad de vill, inom ramen för vanlig anständighet. Därför 
misstror medborgarna politikerna. Förakt och brist på tillit är ett 
budskap om nedvärdering.  Jämlikhet är frånvaro av nedvärdering. 

Att byta rubrik på städare och kalla dem lokalvårdare är ett 
uttryck för nedvärdering. Städning är ett meningsfullt och 
viktigt arbete. Om det utförs väl förtjänar det  lika mycket res-
pekt som alla andra väl utförda arbeten. 

Naemi städade på en polisstation. Många år efter hennes pen-
sionering tittade  poliser in och hälsade på henne och skickade 
blommor på hennes födelsedag. Naemi hade gjort ett bra jobb, 
hon var respekterad, värderad och omtyckt. Hon hade förtjänat 
att bli behandlad som en jämlike och därför kände hon sig som 
en jämlike. Man förbättrar inte jämlikheten genom att legiti-
mera människors rätt att göra ett dåligt jobb och byta benäm-
ning på befattningen. Vi ökar jämlikheten genom att öka 
människors medvetenhet om innebörden i ett väl utfört arbete 
och legitimera deras rätt att vilja göra ett bra jobb. Medve-
tenheten och viljan är centrala begrepp även för jämlikheten. 
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Medvetenheten, viljan och broderskapet 
Människor behandlar sällan sina medmänniskor bättre än de 
behandlar sig själva, men ofta sämre. Därför kan vi knappast 
förvänta oss något gott från en person, som inte ens behandlar 
sig själv någorlunda anständigt. Friheten innefattar både respekt 
för oss själva och acceptans av att vi är sådana som vi är. Karin 
respekterar sig själv för sin etik, sin disciplin och sin handlings-
förmåga och hon accepterar sina många ”mänskliga svag-
heter”. Man kan väl acceptera att man är lite lat ibland, lite för 
glad i god mat, lite sur och förbannad, och att man kan vara 
omåttligt barnslig och impulsiv  ibland? 

Tanken att vi ska älska alla andra men inte oss själva är ab-
surd. Tillgivenhet och vänskap av alla slag, mellan man och 
kvinna, mellan vänner, mellan kolleger, mellan föräldrar och 
barn, mellan chef  och medarbetare är baserad på gemenskap 
och generositet. Men Harry kan inte vara generös, om han inte 
har något att ge, och  han har inget att ge om han inte anser att 
han har ett värde? Broderskapet, gemen skapen är grundat på 
acceptans, respekt och generositet. Harry måste respektera och 
acceptera sig själv, vara generös mot sig själv, för att acceptera, 
respektera och vara generös mot andra. Hur kan vi respektera 
och acceptera oss själva om vi inte känner oss fria att leva ett 
hyggligt liv och känna frihet från nedvärdering? 

Friheten, Jämlikheten och Broderskapet är produkter av 
medvetenhet och vilja. Vi ska nu undersöka vad medvetenhet och 
vilja är innan vi går vidare och beskriver de strukturer där frihet, 
jämlikhet och broderskap kan förverkligas. 

Medvetenheten 
När jag tog ett steg tillbaka från björkstocken blev jag medveten. 
Jag frågade vad jag  egentligen höll på med och fann att jag höll 
på att göra stocken hanterlig för att bära upp den till vedbacken. 
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Jag blev medveten om! Att göra sig medveten om är en utåt-
riktad kreativ handling som ”inkluderar”. Sara var medveten 
om att hon försenar inköpet av cellon om hon köper godis. Hon 
inkluderar konsekvenserna för celloprojektet  i sitt beslut om hon 
ska köpa godis eller ej. 

Medvetenhet kräver distans, överblick. Sådant som Pål 
saknar nödvändig distans till kan han inte se, det kan han inte 
bli medveten om. Det finns verkligheter som ingen kan bli 
medveten om. 

Varje människa är en del av den tid hen lever i. Därför kan vi 
inte skaffa oss den distans som vi skulle behöva för att verkligen 
förstå alla konsekvenser i framtiden av det som händer i dag. Man 
kan inte bli medveten om sådant som man inte kan upptäcka  p g a 
att man befinner sig under begreppshorisonten. 

Mycket, av det vi har omkring oss, som har betydelse för 
våra möjligheter att skapa framgång, kan vi dock inkludera i vår 
förståelse. Vi kan alltså öka medvetenheten om mycket som är 
betydelsefullt. 

När Clara var 13 år skulle hon åka på läger. Hon skulle 
märka alla sina kläder och började att sy på namnlappar. Efter en 
stund vände hon sig till sin mamma och sa, uppgivet: ”Det går 
inte, jag har ju hundra par underbyxor. Det kommer att ta tusen 
år  att märka allt!” 

Clara är ledsen och frustrerad. Det känns som en helt omöjlig 
uppgift att märka  alla kläder. Känslan av hopplöshet styr 
hennes reaktion. Clara är inte medveten om att hon har 10 par 
underbyxor att märka och att det tar 5 minuter att sy på en 
namnlapp. Hon kan alltså vara klar om mindre än en timma. 
”Det tar tusen år . . . ” 

En viktig del i utvecklingen mot ökad medvetenhet är 
avstämningen mot verkligheten. Hur realistisk är min reaktion? 
Hur troligt är det att . . . ? Avstämningen  innebär att Clara ställer 
sig utanför sig själv och granskar grunden för sin egen reaktion. 
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”Det finns en skillnad mellan de medarbetare som kommer fram i 
organisationen, och de som står stilla och stampar”. sa en chef. 
”De som kommer fram talar om vad  de själva vill med sitt jobb. 
Det är klart att enstaka medarbetare blir förbigångna i en stor 
organisation med flera tusen anställda. Men det är en jäkla skillnad 
på att medvetet  bortse från en medarbetare som talat om vad 
hen vill och att göra det omedvetet, när man inte vet vad hen 
förväntar sig”. 

Medarbetare kan få det som de vill, om de talar om vad de 
vill. De har gjort sin egen vilja synlig för sin chef  som kan 
inkludera deras önskningar i sina egna beslut. Man kan alltså 
sträva efter ökad medvetenhet för egen del och man kan göra 
ökad medvetenhet tillgänglig för medarbetare och chefer i sin 
omgivning. 

Medvetenhet och energi 
För att få distans behöver man kunna hantera sin energi. Den 
defensiva energin, the-fight-or-flight-response, tillåter inte 
distans: klipp-till-eller-stick-energin gör distansen omöjlig. För att 
stimulera ökad medvetenhet behöver vi en glesare struktur för 
lärandeenergin. Dispyten, där vardera parten hävdar sin egen 
mening och försöker övertyga den andre är tätare och mindre 
effektiv än den glesare dialogen, där parterna tar del av varandras 
uppfattning. Kampanjen som trummar in en uppfattning, är 
mindre effektiv än kommunikationen där vi strävar efter en 
gemensam verklighetsuppfattning. Påståenden är mindre effektiva 
än frågor. Dispyten, kampanjen och påståendet är slutna budskap. 
De ger motparten en tät struktur. Dialogen, kommunikationen 
och frågan är öppna budskap som inbjuder till att sträcka sig ut 
och inkludera. 
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Målmedvetenhet och målkonflikter 
Medvetenheten omfattar också medvetenhet om målen. Vilka 
olika mål är aktuella? Vilka är mer viktiga? Hur påverkas de 
olika handlingsalternativens konsekvenser av  olika mål? Etc. 

En speciell form av målmedvetenhet är medvetenheten om 
målkonflikter. Om vi samtidigt har medvetenhet om båda 
målen som står i konflikt, kan vi hantera konflikten rationellt. 
Ofta tar man bara in det ena målet och saboterar kanske på det 
sättet sin egen vilja. 

Olof  har flyttat ihop med sin hustru och hennes barn efter 
hennes skilsmässa. Ett av barnen ska konfirmeras och hennes 
pappa och farmor ska komma hem och äta middag efter 
ceremonin i kyrkan. 

Olof  har en del egna uppgifter att sköta, men ställer upp och 
hjälper till med dammsugning och dukning. Barnen är stressade 
och bråkar med varandra, letar efter sina finkläder och drar 
fram en massa skor på golvet i hallen där Olof  nyss städat. Han 
blir arg och ledsen och känner sig hunsad. Han går till sin hustru 
och säger: ”Jag vill inte vara hemma ikväll. Ungarna behandlar 
mig som personal, jag vägrar att ställa upp och spela min roll i 
den lyckliga familjen”. ”Jag förstår dig”, säger hustrun, ”gör 
som du vill. Du ska inte handla mot din vilja”. Olof  ser att hon 
är ledsen. 

Familjen går till kyrkan och Olof  är ensam hemma. ”Ingen-
ting mot min vilja”. 

Vad vill jag då? Jag vill sticka iväg. Ja, men jag vill ju inte 
lämna Inga i sticket.” 

Olof  har en målkonflikt. Det kortsiktiga målet att slippa vara 
hemma känns angeläget beroende på irritationen mot barnen. 
Det hotar att sabotera det långsiktiga målet, att vara solidarisk 
med hustrun i deras gemensamma åtagande, middagen för 
barnens pappa och farmor. Olof  valde att stanna hemma, inte 
för att han måste, utan för att han hellre ville vara solidarisk med 
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sin hustru. För att hantera situationen så behöver man ha 
distans både till sig själv och till sina mål. 

Medvetenhet och inlevelseförmåga 
Medvetenhet är distans och kontakt – samtidigt. Pers 
medvetenhet innebär att han har kontakt med både sig själv och 
med sin omgivning på samma gång. Medkänsla eller 
inlevelseförmåga behandlade jag i första kapitlet. Medkänsla är 
en människas medvetenhet om en annan människas känslor och 
reaktioner. Medkänslan inkluderar en annan människa utan att 
man undertrycker sig själv. En del av det som kallas medlidande 
eller medkänsla är i själva verket sentimentalitet. Kombina-
tionen av omänsklig grymhet mot människor och sentimental 
”snällhet” mot katter, hundar och kanariefåglar, var ganska 
vanlig hos nazistkoryféerna. Sentimentalitet är att ge sig hän åt 
egna känslor, man förlorar kontakten med sig själv. Medvetenhet 
är inte förenlig med sentimentalitet. 

I medvetenheten inkluderas också medvetenheten om våra 
möjligheter, medvetenheten om att vi kan, om att vi har makt. 

Viljan 
Många har engagerat sig i frågan om människan har en fri vilja 
eller ej. Jag tänker inte ge mig in i det resonemanget, i frågor 
som: Är mina handlingar styrda av kampen mellan Gud och 
Djävulen? Är jag ett hjälplöst rö för de stormar som skapas av 
libido, thanatos och andra drifter? Är mina handlingar betingade 
av omgivningens påverkan, så att jag egentligen handlar helt 
programmerat? Eller är jag fri att själv bestämma och skyldig 
att ta ansvar för mina handlingar? 

Om man anser att människors handlingar är bestämda av 
Ödet eller en högre  makt eller genom strukturens betingning 
kan man inte kräva att människor ska ta ett personligt ansvar. 
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Om man anser att vuxna människor är kapabla att ta ansvar, 
måste man i konsekvens med detta också acceptera att 
människor har en fri vilja. 

Viljans begränsning 
Människors frihet att välja är naturligtvis inte obegränsad. Fri-
heten är alltid begränsad till de alternativ som finns tillgängliga 
på kort sikt, och av de alternativ som kan göras tillgängliga på 
längre sikt. Men även i ett mycket kort perspektiv finns mer än 
en möjlighet. Därför är ingenting nödvändigt. Nödvändigheten 
finns i relation till mål. För att komma från Stockholm till Island 
är det nödvändigt att passera över vatten. Men det är inte 
nödvändigt att resa till Island. Om det är viktigt att inte passera 
över vatten får man välja andra resmål. 

Medvetenheten och viljan 
Det finns alltid frihet att välja. Därför kan man också kräva att 
människor tar ansvar för vad de väljer. Men kravet förutsätter att 
människor är medvetna om sina valmöjligheter. Brist på medve-
tenhet kallas oskuld och den befriar oss från ansvarstagande. 
Redan för 2000 år sedan sa Kristus: ”Förlåt dem, ty de vet inte 
vad de gör.” Den som inte vet vad han gör kan inte avkrävas 
ansvar, han måste förlåtas. Om man undviker medvetenheten, 
undviker man också skulden, ansvarstagandet. Kravet att män-
niskor ska sträva efter ökad medvetenhet, så att de kan ta ansvar för 
sina handlingar är ett demokratiskt, jämlikt och medmänskligt 
krav, som bygger på respekt för människor. 

Om man anser att det är rätt att kräva medvetenhet och 
ansvarstagande av vuxna människor, så är det fel att ta ifrån 
dem deras möjligheter till medvetenhet, deras självständiga val 
och ansvarstagande. Man tar ifrån människor deras möjligheter  
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till ansvarstagande genom att tillhandahålla strukturer som är så 
komplexa och logiskt osammanhängande att man inte klarar av 
att upptäcka en egen verklighet bakom dessa strukturer. Det 
betyder också, att man förnekar dem möjligheten att utvecklas 
till de fria och självständiga individer som vi säger oss behöva i 
ett demokratiskt samhälle på humanistisk grund. 

Det moderna samhällets lagstiftning och politiska beslut är 
exempel på sådana komplexa strukturer. Lagstiftningen är 
komplicerad, logiskt osammanhängande och bitvis utan 
förankring i medborgarnas rättsmedvetande. Den är alltså inte 
möjlig att överblicka. Därför är det inte heller möjligt för 
gemene man, att bli medveten om de legala konsekvenserna av 
alla sina handlingar. Därför kan vi inte heller leva upp till det 
demokratiska kravet på samhälleligt ansvarstagande. Men det 
är meningslöst att anklaga politikerna. De är inte medvetna 
om, att de, genom sin lagstiftning, tar bort själva grunden för 
demokratin, människors möjlighet att ta ansvar. De är inte med-
vetna, därför är de oskyldiga, även de är oförmögna att ta ansvar 
för sina handlingar. ”Förlåt dem ty de vet inte vad de gör!” Eller 
ska vi kräva kompetens för yrket av våra politiker? 

Efter denna introduktion ska vi titta lite närmare på vad viljan 
är. Jag ska beskriva den under tre rubriker: 

• Subjektivt värde. Jag kan bara vilja sådant som jag själv 
sätter värde på. 

• Självförtroende . Jag kan bara vilja sådant, som jag tror mig 32

om att kunna förverkliga. 
• Utbytesprincipen. Jag kan bara vilja sådant, som jag anser 

ger mig mer i utdelning, mer värde än det värde jag avstår 
ifrån. 
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Subjektivt värde 
Jag använder ordet subjektivt som motpol till objektivt. Det 
subjektiva värdet är alltså  något som en person, ett subjekt, anser 
vara värdefullt. Det subjektiva värdet är alltid  specifikt, det är 
inte generellt eller gemensamt för alla. Viljan är också specifik i 
förhållande till en situation: Jag vill ha en trygg ålderdom, men 
det kan uppkomma en situation, där jag hellre vill något annat och 
avstår från att vilja ha den trygga ålderdomen till förmån för detta 
andra. 

Flera tänkare har delat in värdena i olika grupper. Jag ser 
ingen anledning att skapa ett eget sorteringsverk, jag ansluter 
mig Victor Frankl. Han talar om moraliska värden, värdet att skapa, 
som jag kallar kreativt värde och upplevelse värden. 

Moraliska värden 
Moraliska värden är inriktade på vårt sociala normsystem. 
Sanning, rättvisa, lojalitet  mot människor som står oss nära är 
moraliska värden. Solidaritet, att ta sin beskärda del av det ge-
mensamma ansvaret för en uppgift och kvalitetskrav inom 
ramen för en yrkesetik, hör också hit. 

De moraliska värdena är viktiga. Mycket av det som vi 
förknippar med mänsklig värdighet och resning, är produkter av 
att vi värdesätter moral. I de verkliga utposterna av mänskligt 
lidande och förnedring finns inga andra värden att ta till, för att 
skapa den mening åt sitt liv, som krävs för att man ska kunna 
uthärda på ett anständigt sätt. Dessa värden är den enda 
mänskliga grunden. Men man behöver inte gå så långt bort 
ifrån den vanliga friska och välförsörjda arbetsvardagen för att inse, 
att de moraliska värdena är viktiga. 

En fiskhandlare i Göteborg visade mig noga hur jag skulle 
tillaga knotfile när jag kom hem till Stockholm och lade fisken 
på is i en plastpåse inför min hemresa. Han tog sin del av 
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ansvaret för min middag utifrån en kvalitetsambition i jobbet. 
Det gjorde även vaktmästaren i Rockefeller Center, som 
ordnade ett fint eftermiddagsprogram i New York, tre timmar 
när regnet forsade ner från himlen. Taxichauffören som skjut-
sade min mamma några mil till lasarettet i Lysekil efter en 
olyckshändelse  och stannade kvar med henne hela dagen för att 
”man kan inte lämna en människa  ensam, som är så illa tilltygad 
som du”, tog också ett moraliskt ansvar. En fiskhandlare, en 
vaktmästare och en taxichaufför, vad tjänar deras insatser för 
syften? De handlade för att förverkliga moraliska värden. 

Kreativa värden 
Hegel menade att anden förkroppsligar sig själv, idéer objektifieras 
eller materialiseras, så att vi kan se dem. ”I mitt jobb”, säger 
Arne, ”är det svårt att se vad i resultatet som  är följden av just 
mina insatser. Därför är det skönt att jobba med ombyggnaden 
av torpet. Den brädan som sitter där, den har jag sågat till och 
satt fast”. 

Alla människor upplever något positivt när de ser sina ”idéer 
objektifierade”. Att bygga ett hus, måla ett rum, laga en måltid, 
bygga upp ett företag eller skriva en bok, det ligger en positiv 
form av maktutövning i att skapa. Man får ett kvitto på att man 
kan, på att man finns. 

När man skapar, gör man något med verkligheten, man 
sätter sin egen prägel på en liten del av den värld man lever i. 
Men att skapa är även att kommunicera. Man ger uttryck för vad 
man vill åstadkomma och får besked om hur man lyckas. Blev 
det som jag hade tänkt mig? Om inte, vad ska jag göra annor-
lunda nästa gång? Att skapa är ofta ett sätt att experimentera, 
försöka och misslyckas, försöka igen och – så småningom – 
lyckas. Försöka, ta risker och utvecklas. Rädslan för att 
misslyckas är  en blockering för skapande verksamhet. 
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Behovet att skapa är ett viktigt behov att tillfredsställa för alla. 
Det har sin grund i en unik förmåga hos människan, en speciell 
egenskap hos den mänskliga hjärnan. Vi är den enda art som 
har fantasi, vi kan, dels föreställa oss sådant som inte finns, dels 
koppla en avsikt till denna ”fantasi”. Det var kanske detta 
Hegel menade när han sa att anden förkroppsligar sig själv. 
Immanuel Kant behandlade fenomenet och fortfarande har de 
läkare som forskar på hur hjärnan fungerar inte lyckats lokalisera 
denna unika förmåga. Som var och en har upptäckt så ställer 
våra talanger krav på att bli ianspråktagna. Därför har varje 
människa ett behov av att skapa. 

Det är värdefullt för Pål att skapa något på egen hand, även 
om någon annan  skapat det förut. En skicklig tekniker berät-
tade en gång om sina mödosamma experiment att få upp sin 
lilla segelbåt på land. När han väl hade lyckats fann han till sin 
glädje att han hade uppfunnit hjulet. Glädjen över uppfin-
ningen, det subjektiva värdet, förminskades inte av att redan de 
gamla grekerna hade använt sig av hjul. 

Upplevelsevärden 
Om kreativa värden uppkommer genom att Per gör något med 
världen, så uppkommer upplevelsevärdena när Per tillåter 
världen omkring sig att göra något med honom. 

Kamratskap, glädje, stimulans, spänning och avkoppling, är 
upplevelsevärden. Att läsa, att lära, att gå på teatern, äta gott och 
lösa korsord ger också upplevelsevärden. 

Ibland finns konflikter mellan olika värden, ibland kan de 
vara ömsesidigt stödjande. Upplevelsevärdet att få bekräftelse på 
den roll man spelar, kan vara i konflikt med det kreativa värdet att 
utvecklas. Tillfredsställelsen av en arbetsinsats kan stödja det 
moraliska värdet att göra ett kvalificerat jobb. 

Gränserna mellan de olika värdena är inte så viktiga och inte 
heller indelningsgrunden. Man kan lika väl välja en annan 
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indelning än den som jag har valt. Indelningen i dessa tre 
kategorier är dock ändamålsenlig för ett av mina syften. Jag vill 
visa att strävan efter subjektiva värden inte är detsamma som 
egoism. Det kan finnas mycket utrymme för andra människor i 
de subjektiva värdena. 

Självförtroende 
Abraham Maslow beskrev självförtroende som ”förväntan om 
framgång”. Varför förväntar vi oss framgång? Jo naturligtvis för 
att vi har haft framgång. 

Självförtroende är ingenting vi föds med, det är en produkt av 
inlärning genom erfarenheter. Om Harry lever i en struktur där 
han stimuleras att sätta egna mål, får  stöd att förverkliga målen, 
att experimentera och lär sig att ta ansvar för sin framgång, då 
bygger han upp självförtroendet. 

Det är viktigt att ta ansvar både för misslyckanden och 
framgångar. ”Jantelagen” säger att du inte ska tro att du är 
något. Den hindrar människor att bygga upp ett sunt 
självförtroende. Flykten från friheten är en flykt från ansvars-
tagande. Ibland blir vi stoppade när vi försöker fly från misstag, 
men när en människa flyr från ansvaret för sin framgångar blir 
hon ofta belönad. Det är fint att vara anspråkslös och säga att 
man haft tur när man gjort något bra. 

Rikard är tjänsteman. Han deltog i ett program för 
karriärplanering. I första kursavsnittet, när deltagarna presen-
terade sig, berättade Rikard att han hade en specialistbefattning 
som det tagit lång tid att lära sig och det fanns ingen ersättare. 
Därför var det omöjligt för honom att byta jobb. ”Om jag har 
förstått dig rätt, Rikard”, sa jag, ”så är loppet kört för din del. 
Du är fast där du sitter i cirka 30 år till, då går du i pension och 
företaget går under”. Rikard opponerade sig, men i princip hade 
jag nog fattat det hela rätt. 
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Tre månader senare: Rikard har gjort klart för sig själv vad 
han vill med sin framtid, han har talat med sin chef  och 
kontaktat personalavdelningen. Ett par veckor senare ska han 
byta till en befattning som nästan helt överensstämmer med vad 
han  önskade sig. ”Nå”, säger jag, ”vad säger du nu? Kommer du 
ihåg hur omöjligt allt var för bara tre månader sedan?”. ”Jag har 
haft sån’ tur!”, svarade Rikard. 

Rikard hade inte tur! Man kan ha otur ibland, trots att man 
bestämmer sig för vad man vill. Men Rikard hade inte tur. Han 
var duktig och omtyckt. Han mobiliserade sin medvetenhet och 
vilja och bestämde vilken verklighet han ville leva i. Han gav sin 
arbetsgivare tid på sig att ordna en befattning som till stor del 
överensstämde med vad Rikard ville ha. Han har haft framgång, 
han ska ta ansvar för framgången och inte skylla ifrån sig på 
turen. 

Chefer med svagt självförtroende tenderar ibland att själva 
ta åt sig äran av sina medarbetares framgångar. Det är dåligt 
ledarskap. Chefer ska kräva att medarbetarna tar ansvar. De ska 
lära av sina misstag och använda sina framgångar för att bygga 
upp ett självförtroende som blir utgångspunkt för nästa utma-
ning att sträcka sig mot. 

Många människor med bra självförtroende, blir det inte en 
förfärlig värld att leva i? De går väl och yvs över sina fram-
gångar? Nej, inte alls. Skryt är ett sätt att kompensera för svagt 
självförtroende. Den som har ett stabilt självförtroende behöver 
inte skrävla. 

I 80-årsåldern medverkade barnpsykologen Jean Piaget i en 
psykologkongress i Paris. Psykologer från hela världen samlades 
för att få höra honom berätta om allt  han hade gjort under sitt 
långa, innehållsrika och produktiva liv. Piaget nämnde inte ett 
ord om detta. Han berättade vad han höll på med för tillfället, 
vilka problem han brottades med och vilka visioner han hade. 
Några av de problem han bearbetade berodde på att han 
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tidigare hade tänkt fel. Jean Piaget hade stabilt självförtroende, 
han behövde inte se bakåt på sina gamla framgångar, han hade 
råd att se framåt mot de nya. 

Medvetenheten och viljan, de subjektiva värdena och själv-
förtroendet är alla delar av ”den väg som är mödan värd.” De är 
alla riktningsangivelser och utvecklingsmöjligheter, inga absoluta 
mättnadsgränser. 

Utbytesprincipen 
”Detta mål är värdefullt för mig, jag tror att jag klarar av att 
förverkliga det, men är det  värt ansträngningen i jämförelse med 
alla andra mål, som också är bra och som jag   också tror mig om 
att klara av?” Det är ett sätt att illustrera utbytesprincipen . 

När man väl lärt sig att välja verklighet tillhandahåller 
världen omkring oss fler möjligheter än vi kan hantera. Nu är 
det svårt att säga ”nej” till de alternativ som är mindre 
väsentliga. Före varje ja, ligger många nej. 

Friheten är en potential. Den blir värdefull när vi bestämmer 
oss för att använda den, och när vi tar den i anspråk förbrukar vi 
den. Den som inte kan säga nej, klarar inte heller av att säga ja, 
accept och refusering är två sidor av samma mynt. Därför ska 
vi ta oss i akt när vi träffar ja-sägare, de klarar inte av att prio-
ritera, de är offer för omständigheterna, därför är de opålitliga. 
De lever med myten att de har ont om tid och låter den 
maximalakustiska principen, att ”den som skriker högst får hjälp 
först” sköta prioriteringen. De låter sig manipuleras att ägna sin 
energi åt det som känns mest, i stället för åt det som är viktigast. 
De handlar godis i störtexponeringen och får  aldrig råd med en 
egen cello. 

Ingen människa hinner göra något åt alla sina krav och 
möjligheter. Om vi strävar efter att räcka till för så mycket som 
möjligt, går vi miste om kvalitet och fördjupning. Både girighet 
och frosseri är dödssynder. Girigheten, att samla på potential utan 
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att göra något av den, är oförmåga att säga ja. Frosseriet är 
oförmåga att säga  nej. 

Utbytesprincipens ”tekniska” aspekter, ”Vilket är mitt bästa 
alternativ nu?” har jag behandlat i min bok ”Vilja Välja 
Verklighet”. 

Handling och återkoppling 
Medvetenhet–Vilja–Handling, är en modell för att förverkliga 
utveckling. Medvetenhet gäller utgångsläget och målet. Man vill 
förverkliga för att det är värdefullt, för att man tror sig om att 
klara av det och för att det är värt insatsen i jämförelse med 
andra alternativ. När medvetenheten och viljan finns, då hand-
lar man. 

I handlingen uppenbaras sanningen. Gick det som man 
hade tänkt sig? Om inte: Varför? Vad gjorde man för fel? Var 
målet fel? Eller bedömningen av utgångsläget? 

Enkel och dubbel loop 
Chris Argyris  skiljer mellan ”singel and double loop lear-33

ning”, inlärning i enkel eller dubbel loop. 
Den enkla loopen är den vanligaste återkopplingen. Den 

bekräftar eller förnekar att vi handlat rätt inom ramen för en 
given verklighet. Om vi sticker nyckeln i låset och  inte kan vrida 
om, kan det bero på att vi valt fel nyckel på knippan. Försök igen 
så går det! Vår verklighet, att dörren kan öppnas med en nyckel på 
vår nyckelknippa var rätt, men inom ramen för den verkligheten 
valde vi fel nyckel. 

Dubbel loop innebär att vi misslyckas för att vi valt fel 
verklighet. Dörren går inte att öppna p g a att man har bytt ut 
låset. 

Björkstocken går inte att klyva, – inte med en kil, det behövs 
minst två. Den blöta bilmotorn går inte att starta med fler 
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långdragna försök med startmotorn. Svenska industriföretag kan 
inte räddas genom statligt stöd. Ett problem kan inte lösas 
inom ramen för den verklighetsuppfattning som varit orsak till 
att det kom till, sa Albert Einstein. 

Argyris ger exempel på att organisationer misslyckas att 
upptäcka den situation, där deras verklighet enligt dialektikens 
andra lag förändrats till sin kvalitet. Därför misslyckas de att 
välja en ny verklighet och så råkar de illa ut. 

Här är en annan metafor: Det finns två slags förändringar i 
ett företags verksamhet, cykler som pendlar kring ett fast 
medelvärde, t ex säsongsvängningar och konjunkturer. Dessa 
hanteras som ett ”termostatproblem”, som temperaturväxlingar 
inom ramen för ett givet klimat. Den andra sortens svängningar 
kan liknas vid en klimatförändring. De cykliska pendelrörelserna 
sker kring ett föränderligt medelvärde. Eftersom säsong-
svängningarna, enkel-loopen (termostaten) är så kraftiga ligger 
det nära till hands att vi missar informationen om att medel-
värdet förändras, att klimatet  blir sämre. Vi missar dubbelloopen 
och inser inte förrän det är för sent, att vi borde ha  isolerat huset 
i stället för att förlita oss på termostaten. 

Orsaken till att organisationer hamnar i katastrofsituationer 
är att ledningen missar sin double-loop learning. De inser inte 
att deras verklighetsuppfattning måste ändras om de ska kunna 
lösa problemen. 

Modellen Medvetenhet, Vilja, Handling kan ge underlag 
både för enkel- och dubbel-loop lärande. Handlingen ger ett 
resultat, som kan ge underlag för en ny Medvetenhet, Vilja, 
Handling-sekvens. 

Medvetenheten ger underlag för viljan som stimulerar 
handlingen. Den ger ett resultat som ger underlag till en ny 
analys, en ny medvetenhet. Medvetenhet, Vilja, Handling är en 
dialektisk modell. Delarna är skilda från varandra men 
inbördes beroende av varandra och de påverkar varandra34. 
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Två paradigm 
Ett paradigm, ett mönster är ett över- och genomgripande system 
av ömsesidigt stödjande metoder, värderingar, normer och 
synsätt. 

Industrisamhällets paradigm har präglats av Isaac Newton, 
René Descartes och Charles Darwin. Newton såg verkligheten 
som ett urverk som styrdes av naturlagar,  att varje verkan har en 
orsak. Det kallas determinism. Om man förstår hur natur- 
lagarna fungerar borde man kunna manipulera verkligheten och 
bli skapelsens herre. Descartes bidrog med dualismen: kropp 
och själ, ande och materia, styrande och styrda. Till skillnad från 
det dialektiska synsättet, som förutsätter ömsesidigt beroende, 
förutsätter dualismen att delarna är externt relaterade till 
varandra. Det innebär att ensidig påverkan är möjlig: De 
styrande kan styra de styrda utan att själva påverkas i det dua-
listiska betraktelsesättet. Descartes lanserade också deduktion 
som vetenskaplig modell. Det betyder att helheten kan förstås 
genom analys av dess delar. Helhetens egenskaper är lika med 
summan av delarnas egenskaper. 

Darwin  legitimerade överhetens rätt att dominera under-34

ställda och undersåtar genom idén ”survival of  the fittest”. Den 
tanken har också legitimerat konkurrens som  en vital strategi. 

Kommentar år 2021: Jag låter uttalandet om Darwin stå 
kvar även om jag numera vet att det är fel. Det var inte Darwin 
utan en av hans efterföljare, Herbert Spencer som myntade 
uttrycket ”survival of  the fittest”. Darwin tyckte inte om det. 
Darwins teori handlar inte om dominans utan om samverkan. 
Referensen till Darwin är alltså fel. Däremot är det korrekt att 
”survival of  the fittest” har tolkats, som det är de som är 
starkast som överlever och att detta tagits till intäkt för rätten att 
dominera över andra,  t ex av nazisterna. 
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Mekanik och dualism 
Newtons determinism, Descartes dualism och deduktion och 
”Darwins” dominans präglar vår världsbild. I dag vet vi att den 
är fel! Vi vet det på ett intellektuellt plan, men lever fortfarande i 
den gamla felaktiga verkligheten. Politiker förbjuder enligt 
modellen, men deras double-loop learning fungerar inte. Där-
för inser de inte att de lever i en verklighet som inte är ända-
målsenlig. Chefer ger order i enlighet med den dualistiska 
modellen, och är förvånade över att de inte blir åtlydda. Vi har 
mer utbildning av chefer än någonsin samtidigt som organisa-
tionerna i många avseenden fungerar allt sämre. Organisationer 
är inte mekaniska urverk. De låter sig inte styras av utanför-
stående manipulatörer. 

En orsak till att det är så svårt att ändra vår världsbild är att 
vi blivit ”kompetenta ”. (nothing fails like success) För att tala 35

ett språk behöver vi följa grammatikregler och konventioner för 
hur ord uttalas. De flesta människor lyckas med detta, utan att 
veta vilka reglerna är. Ett sätt att definiera kompetens (”rygg-
märgskompetens”) är ”förmåga att följa regler utan att känna 
till dem”. Om man följer regler utan att känna till att man 
följer dem, är det naturligtvis svårt att ändra sitt sätt att vara. 
Man är instängd i regelverket utan medvetenhet, utan 
möjlighet att ta ställning. 

Chefer har kompetens att handla enligt den mekanistiska 
dualistiska modellen. 

Här följer ett exempel på det: 
Vi talar om intellekt och känslor. Intellektet ska vi använda i 

jobbet, känslorna hör inte dit. Det är ett dualistiskt synsätt. Vi 
behöver inte gå längre än till oss själva för  att få bekräftelse på att 
intellekt och känslor står i en dialektisk relation till varandra, de 
påverkar varandra ömsesidigt. När Karin är stressad presterar hon 
andra intellektuella resultat än hon gör när hon känner sig 
avspänd och vital. Kropp och själ, administration och produktion, 
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arbete och kapital är andra dualismer, som vi hanterar som om 
de är oberoende av varandra 

Vi behöver en modell som ska hjälpa oss att klara upp 
problemen bättre i framtiden. Det är så svårt att ändra den 
gamla kompetensen, därför måste den nya modellen kunna 
kombineras med Newtons gamla modell. Den nya modellen ska 
tillåta att den gamla existerar parallellt. 

Du har kanske märkt att jag anser att politikernas förbuds-
glädje har skapat en logiskt osammanhängande och komplex 
struktur. Denna struktur hotar demokratin. Vi anser att män-
niskor i ett demokratiskt samhälle ska utveckla sin medvetenhet 
om hur samhället fungerar för att kunna ta ansvar. Det är inte 
möjligt i den struktur som vi  nu lever i. En ny modell kan inte 
grundas på förutsättningen att våra politiker ska handla 
annorlunda i fortsättningen. Vi kommer att få leva med tre nya 
förbudslagar om dagen länge än. 

Fackföreningar, företagsledningar och stabsavdelningar, 
personal- och ekonomi avdelningar är andra instanser, som ofta 
hindrar en konstruktiv utveckling. Den nya modellen måste 
medge att deras kontrollbehov kan existera inom ramen för det 
nya synsättet. Det nya mönstret måste vara självständigt i 
förhållande till det gamla, det får inte baseras på det gamla och 
inte heller låta sig hindras av det gamla. 

Öppenhet och dialektik 
Urverket är ett slutet system, där är alternativen begränsade. Det 
som den ene vinner måste den andre förlora, antingen vinner den 
ene eller den andre. 

Det nya mönstret är ett öppet system. I öppna system är reper-
toaren av alternativ i praktiken obegränsad, nästan allt är möjligt. 
Man kan bara göra prognoser, om antalet möjliga kombinationer 
och utfall är begränsat. Möjligheterna kan vara många, som t ex 
för vädret, men de är inte oändliga. Om antalet möjligheter är 
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obegränsat går det inte att göra prognoser, däremot kan man 
förverkliga de mål man väljer själv. I ett öppet system är reper-
toaren i praktiken obegränsad på lång sikt. I ett kort perspektiv 
är mycket omöjligt, i ett långt kan möjligheter skapas. Fram-
gången i det öppna systemet förutsätter långsiktighet, lärande 
förhållningssätt och lärandeenergi. 

I stället för dualism behöver vi utveckla dialektik. Skillnaden 
är mycket betydelsefull. I det dualistiska systemet är helheten 
lika med summan av delarna, i det dialektiska systemet är 
helheten mer än summan av delarna. Den dialektiska relatio-
nen, tes och antites integrerar med varandra och skapar synte-
sen, som är en            emergensprodukt. 

”Både – och” ska ersätta ”antingen – eller”. Det kräver 
långsiktighet och förmåga att tänka i alternativ. ”Den här affären 
är inte den sista med den här kunden. Hens reaktion när köpet 
är avslutat skapar grunden för nästa affär. Den här situationen 
hänger ihop med nästa.” Skillnaden mellan de båda modellerna 
ska jag illustrera med två exempel. 

Två exempel 
Marknadsföring introducerades under 60-talet som ett nytt 
begrepp. Det skulle ersätta begreppet försäljning. 

Jag deltog i en endagskonferens om marknadsföring och 
minns ett uttalande. ”Man säljer inte kylskåp, man säljer en kall 
pilsner i sommarvärmen”. Det var viktigt. Marknadsföring ska 
tillfredsställa ett behov för kunden, försäljning tillhandahåller 
produkter. 

Försäljare och städerskor har försvunnit. I stället har vi fått 
marknadsförare och lokalvårdare. Men hur gick det med mark-
nadsföringen, att tillfredsställa ett behov i stället för att sälja en 
produkt? Här följer två exempel. 
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Diskmaskinen 
Vår diskmaskin läckte vatten på köksgolvet. Vi ringde efter 
hjälp och en sympatisk  reparatör åtgärdade felet på 20 minuter. 

Vi stoppade in middagsdisken. Efter halva diskprogrammet 
läckte vattnet ut på golvet igen. Vi ringde efter reparatören igen. 
P g a bortovaro kunde vi inte passa honom, så reparationen fick 
vänta i tre veckor. Då hade vi fått räkning på den första repara-
tionen. Samma sak upprepades igen: Sympatisk reparatör, 20 
minuters jobb, nytt läckage, nya tre veckor och ny räkning. 

Den tredje reparatören sa att motorn måste bytas. Till-
sammans med de två tidigare räkningarna skulle reparations-
kostnaden motsvara inköpspriset för en ny maskin. 

Då skrev jag ett brev till företaget. 
Ett par dagar senare ringde en vänlig man. Han hade gått 

igenom arbetsorderna, talat med reparatörerna och kunde konsta-
tera, att de hade handlat rätt. ”Ni har haft en extrem otur”, sa 
han, och tillade ”men vi kan inte acceptera att någon av våra 
kunder har sådan otur, så jag föreslår att vi bjuder på motorbytet 
och ni betalar de båda första  räkningarna.” 

Han tillfredsställde ett kundbehov, detta var marknadsföring. 
Han var väl informerad när han ringde, han var solidarisk med 
sina kolleger, som varit hemma och reparerat maskinen och 
han sålde behovstillfredsställelse, inte en diskmaskin. Genom 
sitt inlevelsefulla och begåvade sätt att hantera situationen 
vände han min negativa inställning till företaget till att bli posi-
tiv. Hans förhållningssätt var lärande. 

Bilen 
Tre gånger å rad när jag hämtade bilen från service uppkom 
nya fel inom ett par dagar. Tredje gången skulle jag fara på en 
lång utlandsresa i Europa. Jag hade beställt tid långt i förväg och 
givit verkstaden fria händer byta vad som helst bara bilen var i 
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perfekt skick när jag hämtade den. Det enda problemet jag hade 
före servicebesöket  var att den stora bakluckan öppnades när 
jag körde på ojämnt underlag. 

När bilen skulle hämtas var jag bortrest, så min son hämtade 
ut den från verk staden. Bilen gick dåligt, tjuvstannade vid rött 
ljus och bakluckan gick fortfarande upp  av sig själv. Dagen 
därpå rann det vatten om bilen. Min son åkte till en bensin-
mack och fyllde på vatten i kylaren. Därefter fick han inte igång 
bilen utan fick ta bärgning till verkstaden. 

Där konstaterade man att det var vatten i motorn. Det var en 
försäkringsfråga. Jag hyrde en bil för min resa, och när jag kom 
tillbaka efter tio dagar hade man fort farande inte gjort något åt 
bilen. Strax därpå konstaterade försäkringsbolaget att det inte 
var fel på motorn, så man vägrade betala. 

Reparationen blev dyr och tog tre veckor att utföra. När jag 
hämtade bilen satt en skruv ovanpå förgasaren lös, locket till 
friskluftsintaget med filtret saknades och en smutsig trasa låg kvar i 
baksätet. Dagen därpå kontrollerade jag olja, vatten och lufttryck 
etc. Det var vatten även i växellådan. 

Jag skrev ett brev till chefen tillverkningsföretagets person-
bilsverksamhet. Här berättade jag om alla mina malörer och att 
jag inte tänkte vidta några åtgärder. Jag vet  av erfarenhet vad 
som brukar hända i sådana företag. Man kommer att kräva 
bevis från mig och om sådana kan uppvisas kommer man att 
jaga syndabockar inom företaget i stället för att hjälpa mig. 
Detta skrev jag också i mitt brev. Vad hände? 

Jag fick ett brev från direktörens sekreterare att ärendet hade 
vidarebefordrats  till chefen för det dotterbolag som ansvarar för 
försäljning av bilar. Denne lämnade, utan att meddela mig, 
ärendet till någon annan som skrev precis det som jag hade 
förutspått: Vi har inte gjort något fel, ta gärna kontakt med 
opartisk instans. Jag skulle alltså lägga ner mer tid på att bevisa 
något, som är svårt att bevisa eftersom bilen var hopmonterad. 
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Den enda besiktning som var gjord utfördes av verkstadens 
personal och försäkringsföretaget. Beträffande oljan i växellådan 
bad han mig kontakta service chefen på verkstaden. Det fanns 
ingen kommentar om att det varit fel på bilen tre gånger å rad 
efter verkstadsbesök, ingen ursäkt för slarv med förgasare, 
luftintag, smutsig trasa och oförmåga att laga låset till bakluckan 
etc. 

Bilföretaget sysslar inte med marknadsföring, man säljer bilar. 
Mot mig handlade  man defensivt. 

Tänk tillbaka på exemplet i andra kapitlet. Människor i 
gemen fortsätter att leverera siffror enligt regeln ”lägg till två” 
även sedan de fått besked om att den regeln inte ligger bakom 2, 
4, 6. Trots att jag i mitt brev hade beskrivit hur jag trodde att 
bilföretaget skulle behandla mig gjorde man precis så som jag 
hade förutspått. 

Den nu halvsekelgamla tanken att sälja en kall pilsner i 
sommarvärmen i stället för kylskåp, att tillfredsställa kundens 
behov i stället för att sälja en produkt har ännu  inte slagit 
igenom i alla företag och förvaltningar. Men de företag som vill 
förändra sig kan göra det utan att alla företag följer exemplet. 
Försäljning av produkter är en ”newtonsk” företeelse, som kan 
leva parallellt med marknadsföringen. De marknadsförande före-
tagen har dock anledning att förvänta sig framgång på produkt-
säljarnas bekostnad. 

En liten summering 
Budskapet i första kapitlet var detta: Framgång eller ej är en fråga 
om vilken verklighet  man väljer. Var och en har rätt att välja en 
verklighet som är ändamålsenlig för att förverkliga de mål man 
vill förverkliga. 

Det andra kapitlet handlade om strukturer som påverkar män-
niskors handlingar. Tät struktur är styrande, gles struktur lämnar 
utrymme för utveckling. Ledarskap är en fråga om att generera 
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och kanalisera medarbetares energiflöde genom att tillhandahålla 
lämpliga kombinationer av tät och gles struktur, lämpliga med 
avseende på mål och medarbetarens kompetens. Styrnings-
verkligheten har en tätare och tryggare struktur än lärandeverk-
ligheten som ger frihet, men också osäkerhet. 

Sambandet mellan två slags struktur och olika kvalitet på 
energi behandlades i tredje kapitlet. Den täta strukturen stimu-
lerar defensiv, den glesa stimulerar lärande energi. 

För att kunna välja en mer ändamålsenlig verklighet, som 
grund för framgång, måste man göra sig fri från den defensiva 
energi som stimuleras i den täta strukturen. Chefer behöver lära 
sig att använda sitt inflytande över sina medarbetares struktur för 
att generera mer lärande, för att stimulera till upptäckter och 
uppfinningar. 

Detta kapitel, det fjärde, är en beskrivning av en trestegs-
modell för ett nytt ledarskap: medvetenhet, vilja, handling. 
Modellen kräver att det grundläggande mönstret för vår 
verklighetsuppfattning – industrisamhällets paradigm – förändras. 
Det tidigare slutna mekaniska mönstret (determinism, dualism 
och dominans) behöver ersättas av ett öppet dynamiskt mönster. 
Där ersätts determinismen av avsiktlighet, dualismen av dialektik och 
dominansen av partnerskap. Det nya mönstret ska också kunna 
utvecklas vid sidan av det gamla. De byråkratiska struk-
turerna i samhället är så cementerade, att vi inte kan göra det 
nya beroende av att det gamla först måste bort. Ett första steg för 
att förverkliga det nya mönstret är att bestämma vad som är mål 
och  vad som ska vara restriktioner. 

Mål och restriktioner 
I gestaltpsykologin talar man om gestalt och bakgrund respektive 
förgrund. En vanlig illustration är en vit pokal mot svart 
bakgrund. När man tittat en stund på bilden kan man i stället 
urskilja silhuetterna av två människor mot vit bakgrund. En 
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bild av ett ensamt träd framför ett berg kan antingen ses med 
trädet som gestalt och berget som  bakgrund, eller med berget som 
gestalt och trädet som förgrund. När vi väljer verklighet, kan vi 
välja vad vi vill ha som gestalt och vad vi vill ha som förgrund 
eller bakgrund. 

I ett företags verksamhet finns många ambitioner. Jag väljer 
ut två av dem, lönsamhet och kundens nytta, för att illustrera 
resonemanget. Man kan antingen välja kundens behov eller 
lönsamheten som gestalt. 

Enligt det newtonska paradigmet, antingen - eller, vinna eller 
förlora, är vinsten gestalt och kundnyttan bakgrund. Gestalten 
är vad som räknas. Bakgrunden, kundnyttan ska helst inte vara 
sämre än konkurrenternas. 

I tvättmaskinsfallet var min tillfredsställelse med den levere-
rade problemlösningen gestalt och vinsten var bakgrund för 
leverantören. 

Man kan inte gå hur långt som helst för att göra en kund 
lycklig. Bakgrunden är en restriktion, men det är kundens 
tillfredsställelse som dominerar bilden i tvättmaskinsfallet. I 
bilfallet domineras bilden av bilföretagets kortsiktigt ekonomiska 
fördel. 

När vi väljer gestalt, lämnar vi fältet fritt för andra att välja 
andra gestalter i sin verklighet. Den amerikanska stålindustrin  36

valde Return on investment ROI, som sin gestalt efter kriget. Få 
långsiktiga investeringar kan hävda sig i en inflationsekonomi 
med höga krav på avkastning utöver inflationsprocenten. Om 
man räknar ränta på ränta på det kapital som investeras i ett 
stålverk som kanske inte börjar fungera förrän om fem år, blir 
startkostnaden astronomisk. Investeringen blir inte lönsam, 
därför avstår man från den. 

I Japan valde stålindustrin en annan gestalt som man kallade 
Targetmarket. Vid en tidpunkt som ofta ligger långt fram i tiden, 
ska man ha tagit en viss andel av en marknad. Genom sitt val av 
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kortfristig gestalt, ROI, lämnade den amerikanska stålindustrin 
fältet fritt för sina japanska konkurrenter att välja den långsiktiga 
gestalten Targetmarket utan inblandning från de amerikanska 
företagen. 

Thomas Watson Jr, IBMs förre chef  berättar i sin bok om 
IBMs ”gestalter”. De beskrivs som tre ”beliefs” eller trossatser: 
• Respekt för individen 
• Bästa möjliga kvalitet på produkterna 
• Bästa möjliga kundservice. 

”Varje gång under företagets historia när vi haft svåra problem”, 
skriver Watson, ”kan dessa återföras till att vi inte varit trogna 
någon eller några av våra beliefs.” 

Peter Drucker har i många år predikat samma budskap: ”Låt det 
primära intresset vara hos kunden och det sekundära intresset 
vara hos det egna företaget, så är ni mest lönsamma.” 

I en studie över några japanska, några amerikanska och 
några småländska företag, som jag själv gjorde på 1980-talet 
fann jag tre gemensamma drag hos dessa framgångsrika 
organisationer. 
• de hade alla hög medvetenhet, dvs de hade tillräcklig distans 

till sin verksamhet och sin situation för att samtidigt kunna 
hantera flera olika aspekter och alternativ. 

• de hade alla den andra partens (kundens, medarbetarens, 
kollegans, leverantörens) behov som gestalt och sina egna 
önskemål som bakgrund eller restriktion. 

• de var alla utvecklingsorienterade, de såg förändringar, mer som 
möjligheter än som problem, mer som utmaningar än som 
hot. 

Att det går bra för sådana organisationer är inte så konstigt. 
Medvetenheten ger dem dynamisk kontroll över den egna 
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situationen, god förståelse för kundernas reaktioner och mark-
nadens utveckling. Att kunder tyr sig till leverantörer, som har 
kundens bästa för ögonen är inte heller konstigt. Utvecklings-
orienteringen betyder att de är öppna för  double-loop learning. 

Det paradoxala i detta resonemang är att man måste börja 
med att fastställa restriktionerna, man måste börja med att ta 
reda på vad man själv behöver, vad man själv vill ha. Vi vill 
åstadkomma A, B och C. Det kostar X miljoner som vi behöver 
ha i vinst. Lägg märke till att vinsten ska vara X miljoner, inte så 
stor som möjligt! 

Vinstmaximering är farlig. Att maximera vinsten innebär att 
man försätter sig i en vinna-förlora-situation. Anställda vill inte 
maximera aktieägarnas vinst, kunder vill inte avstå från 
fördelar för att leverantören ska få pengar över. Den andra 
partens nytta som gestalt, ger en helt annan situation: 
Medarbetare vill gärna medverka till att de själva maximerar 
sin meningsfullhet och utveckling i jobbet. Kunder medverkar 
gärna till att få en förstklassig problemlösning. 

En svensk forskare hävdar att grunden för Ericssonkoncer-
nens internationella framgångar var att man hade en mycket 
krävande men samarbetsvillig kund i Televerket. En stark kund 
kan alltså bidra till ett företags utveckling. Det är inget som 
hindrar att ett företag låter alla sina kunder vara starkare för att 
själv bygga upp sin kompetens och ekonomiska styrka. Men starka 
kunder är krävande och det är besvärligt  i en defensiv kultur. 

Det nya mönstret bygger på öppenhet och dialektik, lärande 
förhållningssätt, lärandeenergi, medvetenhet, utvecklings-
orientering, inlevelseförmåga etc. Kan det leva sida vid sida 
med den gamla mekaniska och dualistiska modellen? 

Ja, det är möjligt. När man förstår det gamla mönstret 
förstår man också vad som styr människorna. Det är  restriktio- 
ner att beakta för den som själv är fri att välja  verklighet. 
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Som inledning till nästa avsnitt, som handlar om strategin för 
ett nytt ledarskap, ska jag referera ett praktikfall. 

Praktikfallet Camp David 
”Praktikfallet” Camp David illustrerar en strategi som ger 
tillgång till lärandeenergin. Strategin tar till vara och utvecklar 
mänskliga resurser för att nå mål. Först ett referat: 

Hösten 1978 möttes Israels premiärminister Begin och 
Egyp-tens president Sadat, för att med president Carter som 
medlare försöka komma fram till en överenskommelse i mellan-
östernkonflikten. De möttes i den amerikanske presidentens 
motsvarighet till vårt eget Harpsund, i Camp David. 

Förhandlingarna var framgångsrika. De ledde till en gemen-
sam överenskommelse som i huvudsak håller än. Enligt många 
bedömare gav förhandlingarna en grund för att dämpa öppna 
fientligheter eller skjuta dem på framtiden. 

Vad är möjligt att åstadkomma under tio dagars non-stop-
arbete, för att föra två kulturer närmare en fredlig samexistens, 
när de varit fiender så långt tillbaka som någon kan överblicka? 

Situationen var i många avseenden mycket ovanlig. Utifrån 
sett var isoleringen det mest iögonenfallande. Omvärlden fick 
egentligen inte veta någonting om vad som hände under 
förhandlingarna. Både Begin och Sadat var i telefonkontakt 
med yttervärlden, men respekterade överenskommelsen om tyst-
nad. Pressekreteraren Powell hanterade informationen så att 
ingen egentligen fick veta något. Vid ett tillfälle sa han att båda 
sidor visat flexibilitet, men att det fortfarande fanns väsentliga 
skillnader i ståndpunkterna på flera områden. Han varnade för 
optimism, men påpekade att det  inte fanns någon anledning att 
vara pessimistisk. 

Om vi ser isoleringen ur energisynvinkel, så bidrar den till att 
stimulera lärande. Deltagarna behövde inte bli defensiva genom 
sina relationer till omvärlden. De fick experimentera, pröva en 
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ståndpunkt och ha rätt att ändra sig när de fann att konsek- 
venserna inte var bra. Detta hade inte varit möjligt om världs-
pressen dagen efter skulle skriva att igår gjorde den ena parten ett 
viss medgivande. Isoleringen medförde att parterna inte behövde 
motsvara förväntningarna i omvärlden. Man kopplade alltså bort 
kravet att leva upp till rollidentiteten. Därmed kunde man kon-
centrera sig helt på att förverkliga det gemensamma uppdraget: 
att komma överens, inte om allt, men om  något. 

Vi har andra erfarenheter i Sverige. I vissa arbetsmarknads-
konflikter har bristen på solidaritet mellan parterna med avse-
ende på det gemensamma uppdraget varit besvärande. Man 
har ”läckt” information till pressen och på så sätt skapat en 
oerhört defensiv stämning bland representanterna runt förhand-
lingsbordet. 

Solidaritet med motparten? Ja, i Camp David visade alla 
parter att de tog sin del av det gemensamma ansvaret för att nå 
det gemensamma målet, en överens kommelse. 

Solidariteten, det gemensamma ansvaret är alltså möjlig 
även mellan parter som har en konflikt sinsemellan. Även här 
finns ju ett gemensamt mål att vara solidarisk mot. 

Ett annat drag i Camp David var frånvaron av formaliteter. 
Carter uppträdde i jeans och loafers, Sadat i fritidskläder och 
den formelle Begin utan slips och kavaj. Carter förhandlade i 
korta sessioner och i maratonsessioner, med båda statscheferna 
tillsammans och med dem var för sig. Vid ett tillfälle valde han 
att i stället förhandla med deras respektive närmaste medar-
betare. Carter förberedde ett möte med Sadat mycket noga 
genom att i kalla siffror beskriva ett förslag beträffande 
Västbanken. De talades vid under en promenad och när Sadat 
visade sig positiv, tog Carter fram sitt förslag ur fickan – 
handskrivet på ett vanligt blockpapper. 

Den andra torsdagen höll förhandlingarna på att bryta samman 
och Sadat gjorde sig i ordning för att lämna Camp David. Då 
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vädjade Carter personligen till Sadat att  stanna för hans, Jimmy 
Carters skull. Efteråt sa Anvar Sadat, att han hade en mjuk 
punkt i sitt hjärta för Jimmy Carter. 

Förhandlingarna kännetecknades av improvisationer och 
frånvaro av protokollär  formalism. Det betyder att man avstod 
från att skapa strukturer som kunde hindra processen. Många 
förhandlingssituationer som domineras av formella strukturer 
hindrar parterna att komma fram till ett resultat. För att finna 
en överenskommelse behöver man kanske gå utanför ramarna 
för formaliteterna och det tillåter inte strukturen. I förhandling-
arna i Paris mot slutet av Vietnamkriget använde man veckor för 
att komma överens om vilken form förhandlingsbordet skulle ha. 

Ett tredje kännetecken i Camp David var respekten för 
motparten. Man måste känna sig respekterad för att kunna 
respektera, bara jämlikar kan samverka. Alla förslag presen-
terades parallellt på samma papper. Därför kunde man jämföra 
och se skillnaderna tydligt. Alla religiösa helgdagar respekterades. 
Begin är jude, Sadat muslim och Carter baptist. Man hade också 
tillgång till egna köksfaciliteter, så att var och en kunde få den 
mat han var van vid, tillagad som han själv ville. 

Detta är viktigt för energiflödet. Pressen i förhandlingarna 
var tillräckligt stor ändå, utan att deltagarna dessutom skulle 
pressas till formella kvällsprogram, leva upp till krav på att äta 
och leva tillsammans etc. 

Slutligen var tempoväxlingarna viktiga. I början av för 
handlingarna fanns det ”obegränsat” med tid. Sadat startade 
med att läsa upp ett förslag. Det tog en och en halv timma. Begin 
ville inte svara utan gick till sin stuga och använde många 
timmar för att granska Sadats förslag tillsammans med sina 
medarbetare. På torsdagen den andra veckan annonserade 
Carter att förhandlingarna skulle avbrytas på söndagen oavsett 
om man kommit någon vart eller ej. Detta är en tempoväxling i 
det stora sammanhanget. I det kortare perspektivet växlades 
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tempo under dagarna med långa och korta sessioner, arbete och 
fritidsaktiviteter etc. 

Föreställningen att vi bara kan få energi genom att vila är fel. 
Vi får energi genom att göra ”något annat”. Om vi suttit i 
sammanträde får vi energi genom fysisk  ansträngning och om vi 
är trötta av fysisk ansträngning får vi energi genom mental 
ansträngning. Tempoväxlingarna påverkar den totala tillgängliga 
energimängden. 

Strategin 
Camp David-förhandlingarna följde en strategi som kan 
beskrivas i tre korta uttryck: 
• skapa delad verklighetsuppfattning 
• skapa okonventionella handlingsmönster 
• gör återkommande omstruktureringar. 

Förutsättningen för att tillämpa den strategin är att man 
• har inflytande över strukturen, över tid och plats 
• har ett gemensamt överordnat mål för parterna. 
Dessa förutsättningar finns i alla organisationer. Både chefer 
och medarbetare har något inflytande över strukturen. Det 
finns också gemensamma överordnade mål även om de inte 
alltid är entydigt formulerade. Det finns alltså möjlighet att lösa 
alla motsättningar i organisationer på ett konstruktivt sätt . 37

Delad verklighetsuppfattning 
Syftet med delad verklighet är att synliggöra en verklighet som 
är ändamålsenlig för att finna en gemensam lösning. 

Den ändamålsenliga verkligheten består av en gemensam 
förståelse för målet samt en delad uppfattning om de båda 
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parternas sätt att se på sina situationer. ”Så här ser jag på 
situationen, hur ser du på den”. Här är det viktigt med den 
trygghet som ligger i ömsesidig respekt, jämlikhet och personlig 
integritet. Finns inte den tryggheten, kan man ju känna sig 
angripen av att motparten har en annan åsikt än man själv. Då 
startar kanske en dispyt om vems verklighet som är rätt. Men 
den frågan är inte relevant. Verkligheter är ju inte rätt eller fel, 
de är mer eller mindre ändamålsenliga. Ingen parts verklighet 
är ändamålsenlig i en konflikt. Tvärt om, deras respektive verk-
lighetsuppfattningar är ju orsak till att motsättningen finns. 
Minns Einsteins uppfattning att inget problem kan lösas inom 
ramen för det synsätt som är orsak till att problemet upp-
kommit. I valet av en ny delad verklighet finns den ända-
målsenlighet  som gör det möjligt att nå målet. 

En uppfattning, som bygger på, att en verklighet av flera 
möjliga är rätt, kan inte  vara ändamålsenlig om man vill finna 
en lösning i en konflikt. 

I andra kapitlet skrev jag om aggressivitet. Jag påstod att 
aggressivitet är en försvarsreaktion och lovade att återkomma till 
detta. I Camp David framgår att aggressiviteten är försvar. Det är 
ändamålsenligt, både för medlare och parter att ställa frågor  som 
Vad försvarar han sig mot? Vad försvarar jag mig mot? 

Carter använde olika inslag i strukturen för att skapa den 
delade verklighetsuppfattningen och han hanterade aggressivi-
teten genom omstrukturering. Ett exempel är en teknik som 
kallas caucusing. ”Caucus” innebär enskild förhandling med 
en avparterna. Carter tillämpade detta vid flera tillfällen. Det är ett 
sätt att hålla aggressiviteten  på låg nivå. 

Okonventionella handlingsmönster 
Med okonventionella handlingsmönster kan man undvika att 
skapa eller bekräfta strukturer som hindrar lösningen av kon-
flikten Sådana strukturer är inte ändamålsenliga. När någon 
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säger ”Vi brukar alltid göra så här” eller ”Så får man verkligen 
inte göra, för så har vi aldrig gjort”, då kan man stå inför en 
struktur som inte är ändamålsenlig. 

Konventioner är förväntningar, att handla okonventionellt är 
att antingen bryta  mot eller handla på ett sätt som inte för-
väntas. I Camp David togs fotografier. Anvar Sadat bad att få 
kopior till sina barnbarn. När bilderna överlämnades till Sadat 
stod Begin bredvid. En av Carters medarbetare lade märke till 
att Begin blev besviken, han hade inte bett att få några bilder. 
Med-arbetaren beställde fler bilder och dagen därpå 
överlämnade Jimmy Carter en uppsättning bilder till vart och 
ett av Begins barnbarn. På baksidan hade han skrivit ”To 
(Barnets förnamn) from Jimmy Carter, with love”. När Begin 
fick bilderna blev han rörd och fick tårar i ögonen. För att 
hantera konflikter på ett konstruktivt sätt måste man våga ta ut 
de känslomässiga svängarna. Det räcker  inte att hålla sig i det 
traditionella svenska intervallet mellan ”en svordom och en 
belåten grymtning ” 38

Okonventionella handlingsmönster kan användas som 
förändringsmetod. Här  följer ett par exempel: 

Marianne är lärare i högstadiet. Hon planerade en antirök-
kampanj i skolan och ville ha stöd från kollegerna. Alla utom tre 
ställde upp. 

Hon sände ut ett meddelande till elevernas familjer och 
avslutade detta med att säga: ”Om ni vill ha mer information eller 
stöd kan ni kontakta samtliga lärare i skolan utom Andersson, 
Pettersson och Lundström”. En vecka senare meddelades att 
alla lärare stödjer projektet. 

En kvinna kände sig besvärad av en manlig kollegas 
närgångna uppvaktning. Det konventionella sättet att avböja 
uppmärksamheten gav inget resultat. I stället för att bli arg, mer 
av samma sort valde hon en annan verklighet. Hon såg sin 
kollega  i ögonen och sa: ”Vet du att när du gör så här blir jag så 
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rörd. Det måste ha något att göra med minnet av min gamla 
pappa”. Uppvaktningen upphörde. 

Ett företag som i många år med dåligt resultat propagerat för 
utvecklingssamtal genom att försöka påverka cheferna valde ett 
okonventionellt mönster. Man sände ut ett meddelande att 
företagsledningen ansåg utvecklingssamtal vara mycket värde-
fulla, men fr o m nu ska de bara genomföras på initiativ av 
medarbetare. Antalet utvecklingssamtal ökade något, men 
kvaliteten på dem förbättrades avsevärt. 

De okonventionella handlingsmönstren bryter mot den 
gällande konventionen. Det är där hindren ligger. Därför måste 
man bryta mot den för att vinna framgång. Genom en enkel 
analys, kan man finna gemensamma drag i alla tidigare försök 
att lösa ett problem. Sedan väljer man ett nytt mönster, som på 
alla punkter avviker från de tidigare försöken. Förutom att man 
rent sakligt når resultat, är det roligt att arbeta med 
”okonventionella mönster”. Det är mycket skratt när man 
arbetar med okonven tionella mönster. 

Återkommande omstrukturering 
Omstruktureringen ska tillföra energi. Oavsett i vilken struktur 
man stannar för länge  flödar energin ut. Även de bästa tänkbara 
förhållanden blir tråkiga till slut. ”Folk talar om landet som 
flödar av mjölk och honung, men vem skulle vilja klafsa 
omkring i en sån smörja?” sa Tage Danielsson. 

”Jag är till världens vida vägar satt,  
Att säga: livet, är stundom, glatt. 
Men om man anslår samma sträng två dar i rad  
Så ljuder den – mot slutet – inte glad.” 
skrev Esra Pound. 
Omstruktureringen, en annan struktur tillför ny energi. 
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Konstruktiv konflikthantering 
Om vi hanterar en konflikt så, att summan av alla uppoffringar 
och alla vinster blir positiv, då har vi hanterat konflikten 
konstruktivt. Krig är alltid destruktiv konflikthantering, samverkan 
av det slag som förverkligades i Camp David är alltid konstruk-
tiv. 

Samverkan är bara möjlig inom ramen för ett gemensamt 
mål och bara mellan självständiga människor. Om den ene 
känner sig undermålig i förhållande till den andre, om själv-
förtroendet är svagt, om hen känner sig förtryckt och defensiv, 
då försvåras samverkan. 

Tillämpningar 
”Börja med dig själv”, skrev Martin Buber i Människans Väg, 
”men stanna inte där”. Karin Boye skrev om vägen som är 
mödan värd, Kristus sa att ingen kommer till Guds rike utom 
genom honom som är Vägen, Sanningen och Livet. I taoismen är 
Tao Vägen, som rätta tankar och handlingar växer fram ur. 

Vägen, rörelsen mot ett mål är alltså en vanlig metafor. Den 
uttrycker en dialektisk insikt, nämligen att det är genom att 
vandra på vägen som vi når våra mål, målet är oskiljbart länkat 
till vägen. 

Experiential learning, erfarenhetsbaserad inlärning är en del 
inom pedagogiken, där vi arbetar med sådan inlärning som bara 
är tillgänglig via egna erfarenheter. Redan Platon ansåg att all 
väsentlig inlärning hade en känslomässig grund. Erfarenheter 
har en känslomässig grund. Man blir glad åt positiva erfarenheter 
och besviken när erfarenheterna är negativa. Vissa insikter är 
bara tillgängliga genom  erfarenheter. Insikten om vad ledarskap 
är – om vi menar den process där resurser tas tillvara och 
utvecklas – är en sådan insikt. Insikten är bara tillgänglig 

182



genom erfarenheter, den är inte tillgänglig genom att läsa 
böcker om ledarskap. 

Erfarenheter behöver inte nödvändigtvis vara ens egna. En 
människa med en rik fond av egna erfarenheter och god 
förmåga att leva sig in i andra människors situation, kan ta till 
sig andras erfarenheter och skapa egna insikter av dem. För att få 
tillgång till de insikter, som bara kan fås via erfarenheter, måste vi 
dock alltid leva oss in i – med egna känslor och reaktioner – de 
situationer där erfarenheterna finns. 

Jag möter två typer av kursdeltagare: de som vill ”veta” hur 
man gör, och de som vill ”lära sig” hur man gör. Den förra 
gruppen är störst, den senare mest framgångsrik. De som vill 
”veta”, vill ha metoder och kokboksinstruktioner: ”Vad gör man 
med en medarbetare som inte kan samarbeta?” Om jag då 
svarar: ”Fråga honom varför han inte vill samarbeta!” kommer 
det nya frågor: ”Hur frågar man? Ska man vara ensam med 
honom? Ska man ta det i grupp? Ska man ta det tillsammans 
med andra ärenden eller som en speciell punkt? Ska man? Ska 
man?” 

De som vill ”lära sig”, söker en ny ända att nysta i, en fram-
komstväg inte en metod. På mitt tips, att fråga medar-betaren, 
reagerar de annorlunda: ”Kan man göra  det? Ja, varför inte? 
Det har jag inte tänkt på! Det kanske kan vara värt att pröva?” 

Min avsikt med ”tipset” är att visa en annan verklighet, en 
oprövad väg. De som vill ”lära sig” tar till sig möjligheten och 
försöker göra något av den. De som vill veta  hur man gör, vill 
ha hela receptet inklusive garanti för att det kommer att lyckas. 

Framgången med ledarskapet är en dialektisk del av pro-
cessen. Det går alltså  inte att garantera ett resultat för dem som 
använder rätt teknik. I efterhand kan man naturligtvis alltid 
härleda hur en framgångsrik chef  har arbetat och kalla det 
teknik. Den är dock förbrukad och kan inte användas uttagen ur 
sitt sammanhang. Här följer  ett exempel: 
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När Malcolm var liten diskuterade vi olika frågor. Ibland 
frågade han mig till råds. Hans attityd var sådan att jag fick en 
känsla av att han inte brydde sig om mina råd. Så gick det en tid 
och en dag kunde han säga: ”Vet du pappa jag har tänkt på en 
sak . . . ” och så kom mina gamla åsikter i hans ord. Min första 
reaktion var ”men det  sa jag ju till dig för tre veckor sedan”. Så 
småningom lärde jag mig. Det var ju inte mina åsikter, det var 
hans – nu, även om de ibland var likadana som mina. Redan de 
gamla grekerna hade ju hjul, men det hjul som jag uppfinner 
skiljer sig från deras hjul  genom att det är mitt. 

Den potatis som jag plockar i mitt potatisland, den gädda 
jag fångar i fjärden, de kantareller jag hittar i skogen, smakar 
”objektivt” sett lika bra som den potatis, den gädda och de 
kantareller jag köper i affären. Men min smak är inte objektiv. 
Jag är en  subjektiv människa och jag vet att min gädda, och 
potatis och mina kantareller smakar  bättre. De är mina. 

De är mina för att jag har varit med i processen som fört dem 
till matbordet. Jag såg gäddan i vattnet över båtkanten med över 
halva nätet upptaget och dittills bara en  liten mört som fångst. Jag 
såg de vita nypotatisarna och kände deras vita fasta skinn, när jag 
plockade upp dem ur jorden. Jag minns fortfarande kantarell-
familjen i backen. Det är dessa känslor som gör middagen till 
”min” på ett sätt som köpta råvaror inte kan göra. 

På samma sätt är ledarskapet en process som tillhör chefen 
och medarbetarna. Det är de som skapar processen. Det finns 
många ”metoder” som använts av framgångsrika chefer. Men 
de kan inte kopieras. Ledarskap är en originalhandling, inte ett 
hantverk av en epigon. Det innebär inte att handlingen behöver 
vara originell i betydelsen att den inte förekommit tidigare. 
Malcolms åsikter var hans originalåsikter, även om de inte var 
originella. De var ju likadana som mina! Eftersom ledarskap är 
en originalhandling kommer jag inte att presentera några 
metoder . Däremot ska jag ge några råd som bidrar aktivt till 39
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ett bättre ledarskap, till att mänskliga resurser tas bättre tillvara 
och utvecklas för att nå mål. 

”Börja med dig själv. . . ” 
Världen skulle bli bättre om fler människor gjorde klart vad de 
själva vill i olika sammanhang. Frågan till mig själv: 
”Vad vill jag i den här situationen?” är bra att alltid bära med 
sig. 
Varje människa har rätt att ha en egen vilja i varje enskild 
situation. 
När man träffar en medarbetare vill man något med hen, att 
hen ska förstå något nytt, att hen ska göra något. Man kanske 
vill något med sig själv också, vara en bra chef  eller stödja hen. 
Det första rådet är: gör klart för dig vad du själv vill. 

Genom att börja med dig själv formulerar du din egen vilja 
som restriktion. Då blir du fri att göra andra människors behov 
till gestalt. 

”... men stanna inte där” 
Vad vill den andre? Hur ser hen på tillvaron? Många anser att 
det är svårt att få reda  på vad andra människor vill. Öppen-
heten brister, de andra är slutna som musslor. Därför pratar de 
själva för att visa att det inte är farligt att prata. Det är inte bra! 

Kommunikation kräver öppenhet från den ene parten, det är 
rätt. Men det krävs också intresse från den andra parten. Infor-
mationen måste ha någonstans att ta vägen. Många lever i tron att 
den dåliga kommunikationen beror på brist i öppenheten. Då är 
det alltid den andra partens fel när kommunikationen inte 
fungerar. I själva verket är det nästan alltid intresset som brister. 

Tom Peters och Robert Waterman skrev alla tiders mest 
framgångsrika manage- mentbok. Den heter In Search of  

185



Excellence . Boken bygger på en omfattande undersökning 40

bland ett stort antal företag som varit oavbrutet framgångsrika 
med alla konventionella mått mätt. Författarna fann ett antal 
mycket enkla drag som föreföll vara gemensamma för alla före-
tagen. Flera av dessa ”drag” skulle jag vilja sortera in under 
rubriken ”intresse för andra”, t ex kontinuerlig kontakt med 
kunder, förbättring i produktiviteten genom att vanliga män-
niskors idéer tas tillvara och stor koncentration på att vida-
reutveckla sådant som man är bra på. 

Ett av företagen kräver t o m av sina finansanalytiker att de ska 
ha kontakt med  ett antal kunder varje månad. Annars kanske de 
tror att de sysslar med finansanalys och inte med att stödja 
verksamheten att tillfredsställa kundernas behov på marknaden. Ett 
annat företag har ”ett elfte bud”. Man får inte avliva en ny idé 
utan att diskutera dem ordentligt eller visa att den inte håller 
måttet genom ett formellt experiment. Att ta till sig och granska 
alla idéer är väl ett sätt att visa intresse? 
Det andra rådet är: Intressera dig för andra! 

Bygg upp tillit 
Det tredje rådet är: Bygg upp tillit! Tilliten är en produkt av 
erfarenhetsbaserad inlärning. Man litar på en person som 
menar vad hen säger, talar sanning och kan hantera förtrolig 
information. Det är mycket enkelt. 

Det finns anekdot om en pensionerad bruksdisponent. Han 
promenerade genom bruksområdet en sommarkväll. Ett par 
gubbar på ljugarbänken tittade efter honom och den ene sa, 
nickande efter den gamla disponenten: 
• Den du, det var en djävel. 
• Ja, svarade den andre, men han var en faen. 
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Tillit är något annat än popularitet. Den chef, som strävar efter 
bekräftelse på att han är omtyckt, frestas att dela med sig infor-
mation som hen inte borde ge ifrån sig, att utlämna kolleger 
och chefer på ett sätt som hen inte borde etc. Nedvärdering av 
uppenbart skickliga prestationer av konkurrenter är också en sådan 
popularitetssträvan. Den eroderar tilliten. Respektera bra presta-
tioner även om någon annan gjort dem! Kvalitet är alltid värd 
respekt. 

Tillitskapitalet byggs upp genom risktagande. Om du berättar 
för någon annan om en idé som du har, då tar du en risk. Den 
andre kan ju stjäla iden, hen kan håna  dig för den, använda den 
för att göra dig till åtlöje etc. Hen kan också hantera idén så, att 
du känner dig stimulerad att komma till hen även med nästa 
idé. 

Många har talat och skrivit om vikten av tillit. Få har satt sig 
in i att uppbyggnad av tillit är en svår och ibland smärtsam 
process. Tilliten kräver att man kan hantera sårbarhet, osäkerhet 
och motsättningar. 

Var och en är förtjust i sina egna idéer. I relation till andra 
måste man ibland överge någon favorit, ibland måste man 
förändra och ibland måste man tillstå att idén faktiskt inte var 
särskilt bra. Den som lämnar ut sina egna tankar till 
granskning är  sårbar. Om man inte klarar av sårbarheten då 
kan man inte heller bygga upp tilliten. 

I samarbete med andra måste man ibland stanna upp och låta 
den andra parten tänka efter. Man måste undvika att ”köra 
över”. Det ger en upplevelse av osäkerhet. Vad kommer den 
andre fram till? Varför måste det ta sån tid? 

Ofta har självtänkande människor olika åsikter. Voltaire lär ha 
sagt att där många tänker lika, tänks det inte särskilt mycket. I 
lärandesamhället behöver vi tänka mycket och det betyder att 
många kommer att tänka olika. Det blir motsättningar. 
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I den traditionella chefsrollen undviker man sårbarhet, 
osäkerhet och motsättningar. ”Den som inte är med mig är mot 
mig”. I lärandesamhället är förmågan att hantera sårbarhet, 
osäkerhet och motsättningar nyckeln till det tillitskapital som är 
nödvändigt om man ska utveckla samverkan. 

Att visa intresse för en annan människa och respektera hens 
villkor leder till att  tilliten byggs upp. Det är inte detsamma som 
att vi delar den andres åsikter, men vi hanterar dem så att vi 
visar den andre respekt. 
Det tredje rådet är: Bygg upp tillit! 

Var medveten om huvudmålet 
En punkt i In Search of  Excellence var ”Stress on key business value”. 
Varje medarbetare ska vara klar över vad företaget egentligen 
håller på med. Är ekonomiavdelningen en stödverksamhet till 
verksamheten som tillhandahåller företagets egentliga produkter, 
eller är den en polisinstans? 

För många år sedan hävdade jag att vi skulle inrikta arbets-
livet mot att bli mer humanistiskt. En uppdragsgivare i ett 
landsting opponerade sig: ”Jag kan inte få in i min skalle att 
sjukvården skulle vara till för personalen”. 

Han hade rätt. Varje organisation har ett ”instrumentellt 
syfte”, att vårda sjuka  om man är ett sjukhus, att göra telefoner 
om man är Ericsson etc. Inom ramen för detta syfte kan vi vara 
hur humanistiska vi vill, så länge det inte hotar det egentliga 
motivet för att organisationen finns till. Vissa former av facklig 
verksamhet, utbildning och administration är stödjande för 
företagets eller organisationens egentliga syfte. Det är bra. Det 
har dock visat sig att den ensidiga ökningen av administrativ 
personal  i sjukvården inte bidrog till att göra vården bättre. Det 
var inte heller rimligt att bara 35% av socialassistenternas tid 
användes för klientkontakter. 
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Det fjärde rådet är: Var medveten om huvudmålet. 
De fyra råd som varje chef  alltid ska bära med sig är: 
• Gör klart för dig vad du själv vill 
• Intressera dig för andra 
• Bygg upp tillit 
• Var medveten om huvudmålet. 
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Efterskrift 

Värderingar och metodik 
Det är svårt att koncist redogöra för sina värderingar och det 
är ännu svårare att förverkliga de värderingar man säger att 
man vill stå för. 

Jag tycker ändå att det är angeläget att försöka, för att ge dig 
möjlighet att stämma av  bokens innehåll mot dess syfte. 

Värderingarna kan sammanfattas som demokrati på huma-
nistisk  grund. 41

Metodiken är utveckling och dialektik. 

Humanism 
Humanismen, att sätta människan i centrum för sina tankar 
och handlingar, är inte särskilt gammal och inte särskilt 
självklar eller naturlig. Den föddes i renässansens Italien. Ett 
källdokument är Pico della Mirandolas ”Tal om människans 
värdighet”. Där beskriver han att människan är den enda 
varelse som inte anvisats någon bestämd plats i världen. Hon 
kan själv välja sitt liv: ”Du är av inga gränser instängd, utan 
ska  fastställa dem själv med din vilja”. 

Respekten för människan är humanismens första känne-
märke. Men eftersom många kan göra anspråk på att hantera 
människan för hennes eget bästa måste det första kravet 
kompletteras med andra. Det finns ju annars risk för att vilka 
stolliga ideologier som helst kan göra anspråk på människans 
bästa under rubriken ”humanism”. 
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Det andra kravet är respekten för sanningen. Humanismens 
ideal är den bildade människan. Hon erkänner sanningen som 
överordnad varje auktoritet. Men eftersom sanningen aldrig är 
absolut given, tar sig bildningsidealet och sanningskravet uttryck i 
en ständig strävan mot sanningen och därmed också i en skep-
tisk inställning till de ”sanningar” vi redan anser oss ha tillgång 
till. Man ska alltid vara medveten om att ”vetenskapens senaste 
rön” är tillfälliga sanningar i väntan på att vår sanningssträvan  
ska förse oss med nya och bättre tillfälliga sanningar. Veten-
skapens senaste rön får  aldrig bli de sista. 

Humanismens kärna är rörelsen. Cykelåkning är möjlig för att 
rörelsen ger balans genom att kompensera den ena obalansen 
med den andra. Över tiden skapas den balans som inte är 
tillgänglig i det enskilda ögonblicket. På motsvarande sätt är 
humanismen en rörelse i ständig strävan mot ett ouppnåeligt 
ideal. Balansen eller harmonin existerar, som en följd av rörel-
sen, inte som ett tillstånd i slutet av resan. 

Humanismen är en kulturprodukt. Den faller sig inte naturlig. 
Därför måste den  ständigt erövras om vi ska få behålla den. Vi 
kan inte bygga in respekten för människan i lagstiftningen, och 
lägga ansvaret för respektens upprätthållande på myndighe-
terna. Humanismen är oupplösligt förbunden med den eviga 
strävan efter utveckling. Varje  annan föreställning är ett 
kategorimisstag, ett logiskt misstag. Om vi inte odlar huma-
nismen återgår vår civilisation till det naturliga, driftstyrda och 
oreflekterade barbariet. 

Humanism är aktning för människan, för sanningen och för 
bildningen som en  totalitet. Det är alltså inte kunskapsmassan i 
sig som förtjänar vår aktning. Det är bildningen som uppfost-
ringsmetod vi eftersträvar, den som påverkar människor att bli 
sanningssökande och sakliga i sitt förhållningssätt till verk-
ligheten. 
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Humanismen är inriktad på människan som individ. Den är 
viktig men otillräcklig som värdegrund i ett samhälle där ju 
människor lever tillsammans. Den värdering, som i det sociala 
sammanhanget kompletterar humanismen är demokratin. 

Demokrati 
Demokrati är en moralisk kvalitet snarare än en uppsättning 
regler. Humanismen är individualistisk, ett sätt att se på män-
niskan som individ. Demokratin är humanismens  sociala motpol, 
en princip för samlevnaden mellan individer och grupper. 

Jag har använt uttrycket demokrati på humanistisk grund. 
Restriktionen är viktig. Demokratin i sin mest primitiva form är 
inte något att sträva efter. Adolf  Hitler kom till makten med 
demokratiska medel! (Så sent som i mars 2021 fick jag reda på 
att det inte är sant. Hitler kom till makten i en svag demokrati, 
men inte med demokratiska medel) 

Jag vill inte se demokratin som en uppsättning regler, som en 
struktur, utan som  etiska principer, som mål. Det beror på att 
alla strukturer måste vara tillfälliga. Under vissa förutsättningar 
kan en struktur vara bärare av en viss värdering, men när 
förutsättningarna ändras, blir också strukturens budskap annor-
lunda. Här följer ett exempel på detta: 

I en situation där majoriteten av människorna är fattiga leder 
majoritetsstyre till att de fattiga kan få makt att förbättra sin 
försörjning till forma för den ekonomiska jämställdheten. Det 
anser många människor vara rättvist. Därför är strukturen 
”demokrati genom majoritetstyre”, bärare av en moralisk värde-
ring så länge majoriteten av väljarna är fattiga. När förutsätt-
ningarna förändras så att majoriteten är ganska välbärgad, då 
har majoriteten makt att ta tillvara sina egna intressen på den 
fattiga minoritetens bekostnad. Samma struktur bär alltså på helt 
olika budskap beroende på vilka förutsättningar som gäller. 
Strukturens budskap förändras när förutsättningarna förändras. 
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Om man kräver att demokratin ska stödja de humanistiska 
värderingar, ur vilka den ursprungligen växte fram, så är vårt 
samhälle inte demokratiskt idag. Den garanterar inte rättvisa 
enligt ett humanistiskt rättviseideal. Den välbärgade majori-
teten bibehåller sin levnadsstandard utan att andra och fattigare 
människor, eller kommande generationer får det bättre. 
Komplexiteten i samhällssystemet hindrar människorna från att 
förstå hur samhället fungerar. Därför hindras människorna från 
att ta sitt ansvar för samhället. Man har försökt att förenkla 
problematiken, men komplexa problem, kan inte förenklas hur 
långt som helst utan att förvanskas. Albert Einstein sa att varje 
problem ska beskrivas så enkelt som möjligt – men inte enklare. 
Överdriven förenkling leder till infantilisering och auktoritets-
beroende, vilket inte är förenligt med demokrati på humanistisk 
grund. För att hantera komplexa problem krävs ökad bildning 
och högre krav på intellektuell prestation och hederlighet. En 
samhällsstruktur som ställer sådana krav på medborgarna är 
mer demokratisk, än det samhälle vi nu har, där politiska åt-
gärder inriktas mot att befria människorna från vårt eget 
samhälles verkliga krav. Den demokrati som lärandesamhällets 
ledarskap ska byggas på består av två delar. Jag kallar dem: 
• Principen om den demokratiska församlingen
• Demokratins grundregel.

Principen om den demokratiska församlingen 
Den demokratiska församlingen består av de människor 
som tillsammans får bära konsekvenserna av ett visst beslut. 
De ska också ha rätt att påverka beslutet. Den demokratiska 
församlingens princip kan förverkligas, både som direkt 
demokrati och  som representativ demokrati. Men hur 
hanterar vi att dagens människor tar för sig på bekostnad av 
kommande generationer? 
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Demokratins grundregel 
Demokratins grundregel säger att var och en har rätt att göra 
vad vad han eller hon vill, så länge man inte hindrar eller 
förmenar andra människor samma rätt. Det kan uttryckas som 
”min rätt inom ramen för andras lika rätt”. 

Den här beskrivningen av demokrati är en riktlinje. som kan 
illustreras så här: Jag diskuterar frihet med en amerikan och vi 
kommer in på markanvändning. Frihet för mig är allemans-
rätten, frihet för honom är markägarens frihet att slippa intrång 
på     sina ägor. Vi är överens om att frihet är viktig, men finner att 
våra frihetsbegrepp i praktiken utesluter varandra. Enligt prin-
cipen om den demokratiska församlingen får amerikanerna 
bestämma, där de får bära konsekvenserna och svenskarna där 
vi får bära konsekvenserna. Det beslut som fattas gäller enligt 
demokratins grundregel för  både markägare och turister i båda 
länderna. 

För praktiskt bruk fungerar demokratin ganska bra om mina 
båda principer tillämpas.   De är inte mer komplicerade än att 
var och en ständigt kan bära dem med sig. Vem som helst kan 
när som helst ställa sig frågorna: Vilken är den demokratiska 
församlingen i detta sammanhang? Vilken är min rätt inom 
ramen för andras lika rätt nu? 

Utveckling 
Utveckling är den ”metodik” som jag vill använda för att 
förverkliga humanism och demokrati. Inte utveckling för att nå 
något speciellt ändamål, utan utveckling som sådan. Jag är 
övertygad om att utveckling är ett villkor för att människor ska 
kunna leva ett bra liv. Uppfattningen är så gammal, att den kan 
betraktas som en av den västerländska kulturens arketyper. Det 
framgår ur både religiösa och andra myter. Här ett par 
exempel, som varit illustrationer för mig: 
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Ormen sa till Eva, att den som äter av kunskapens frukt ska 
bliva ”såsom Gud, vetande vad gott och ont är”. G H von 
Wright  sammanställer detta med Nya Testamentets maning, 42

”Varen också ni fullkomliga såsom eder fader i himmelen är 
fullkomlig”. Som jag har förstått detta är det OK att sträva 
efter att bli som Gud, förtappelsen inträffar i det ögonblick man 
anser sig vara som Gud. Det är rätt att sträva efter full-
komlighet, däremot ska man inte anse att man nått ända fram. 

I den ursprungliga berättelsen om Doktor Faust slöt han 
förbund med den Onde för att få tillgång till kunskaper. I 
utbyte mot detta skulle den Onde få hans själ. I Goethes 
version, som är inspirerad av 1700-talets utvecklingstänkande, 
är upplösningen en annan. Den Onde slår vad med Faust. Om 
Faust förlorar ska den Onde få hans själ. Den Onde menar att 
om Faust får tillräckligt mycket kunskaper och makt, kommer 
han till slut till en nivå där han upplever fullkomligheten, där 
han är som Gud. Kriteriet på att han anser sig vara som Gud 
är att han säger till ögonblicket: ”Verweile doch Du bist so 
schön”. Det hoppingivande i Goethes version är att Faust 
vinner vadet. Han var en renässansmänniska, han upphörde 
aldrig att vilja komma vidare i sin utveckling, att sträva mot 
fullkomning, mot att bli som Gud. Man ska aldrig bli nöjd! 

Dialektik 
Dialektiken som intellektuell metod är viktig. Det är den som 
anvisar en väg ut ur låsningen i strukturer och rollspel. 

Enligt det dialektiska betraktelsesättet föreligger det en dubbel 
bindning mellan  motsatserna i en situation. Herren är bara herre 
i relation till slaven och slaven är bara slav i relation till sin herre. 
Alla försök att lösa detta problem inom ramen för herre-slav 
relationen kommer att misslyckas. Lösningen ligger utanför 
ramen för relationen genom  den dubbla negationen, man 
får förneka hela relationen. 
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Marx ansåg att världen fram till den socialistiska revolutionen 
hade förändrats inom ramen för olika förtryckarmönster. I den 
antika, det feodala och det kapitalistiska systemet var respektive 
slaven, den livegne och lönarbetaren de förtryckta parterna. Marx 
ansåg att det socialistiska samhället genom en ”naturlag” skulle 
bli den slutliga negationen till förtrycket. Som bekant hade Marx 
fel på denna punkt. I socialistiska de staterna är hela folket 
förtryckt och staten är förtryckaren . Mönstret är fortfarande 43

detsamma, ”the medium is the message”. 
I allmänhet försöker vi lösa problem genom förhandlingar. 

Men förhandlingen är oftast ett sätt att söka lösningen inom 
ramen för en relation mellan två motsatser. Det lyckas sällan 
riktigt bra. Om vi har otur kan det hända att styrkeförhåll-
andena mellan motsatsernas representanter förändras kraftigt. 
Det kan leda till att relationen  förstörs utan att ersättas med 
något nytt som fungerar bättre. Det kunde ha hänt med ”den 
svenska modellen” på arbetsmarknaden. Den byggde på 
motsättningen mellan två jämstarka parter, som förhandlade 
inom ramen för en relation. När styrkejämvikten under 70-talet 
förstördes upphörde modellen att fungera. Vinsten för den ena 
parten  blev i stället en förlust för hela systemet. Det verkar som 
om ordningen är återställd 2021. 

Alternativet till förhandling är problemlösning. Det innebär 
att parterna i samverkan överskrider den gamla relationen och 
skapar en ny relation, som inte innehåller den gamla mot-
sättningen. Det skedde i Camp David. Hur en ny modell för 
arbetsmarknaden ska se ut vet inte jag. Konfliktlösningsmo-
dellen innebär att vi med en delad verklighetsuppfattning i 
botten och med ett gemensamt mål tänker i okonventionella 
handlingsmönster. Då kommer vi kanske att kunna skapa en ny 
modell som är oskiljaktigt förbunden med den process som är 
dess födelse. 
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Noter 
 Den svaga viljeidentiteten visar sig i, att man inte engagerar sig för att förändra,  skapa eller 1

intressera sig för människor och händelser. Det motiv som i högre  utsträckning tycks driva 
människor är bekräftelsemotivet. Man vill ha sin roll bekräftad, sina föreställningar om verklig-
heten bekräftade etc. Bekräftelsemotivet är ett mekaniskt, odynamiskt motiv.  
  I Kärlek och vilja beskriver Rollo May den  schizoida människan. ”Termen schizoid . . . betyder att 
vara utan kontakt, undvika  nära relationer, sakna förmågan att känna. Jag använder inte termen 
med hänsyftning på psykopatologin, utan om en allmän egenskap hos vår kultur och  något som 
kännetecknar tendenserna hos de människor kulturen består av . ..  
  Anthony Storr beskriver samma sak, men ur den individuella psykopatologins synpunkt och 
säger att en schizoid person är kylig, på avstånd, oengagerad. Detta kan bryta ut i våldsam 
aggression. 
  ”I The Anatomy of  Human Destructiveness beskriver Erich Fromm något  liknande, som han kallar 
den nekrofila människan. Nekrofilen söker sig till mekaniska och döda ting, inte till levande 
varelser. Han blockerar sig från kontak t med andra människor med rollspel . 
  Christopher Lasch behandlar temat i sin bok The Culture of  Narcissism. ”We are fast losing the 
sense of  historical continuity, the sense of  belonging to  a succession of  generations originating in 
the past and stretching into the future.  It is the warning of  the sense of  historical time – in 
particular, the erosion of  strong concern for posterity – that distinguishes the spiritual crisis of  the 
seventies, from earlier outbreaks of  millenerian religion to which it bears a superficial 
ressemblance.... survival has become the catchword of  the seventies and collective narcissism the 
dominant position.” och vidare ”the narcissist depends on others to validate his self-esteem. He 
cannot live without an admiring audience. His apparent freedom from family ties and 
institutional constraints, does not free him to stand alone or to glory in his individuality.” 
  Harald Ofstad skriver: ”Studier av tyska nazister tyder på att bara relativt     få av dem upplevde lust 
av att misshandla eller förnedra ’mindervärdiga’. Den vanligaste reaktionen synes ha varit 
tomhet, likgiltighet och en viss grad av oro förbunden med viljan att hålla fast vid känslan av att 
man hade gjort sin plikt”. (Ansvar og Handling) Ofstad menar att det inte är människors ondska som 
gör  dem onda mot andra utan likgiltigheten, den totala bristen på medkänsla i kombination 
med inlärda kulturnormer enligt vilka de mindervärdiga är ickepersoner.  
  P C Jersild behandlade temat i Djurdoktorn.

 Simon Herbert A, The Sciences of  the Artificial. MIT 19692

 Postman, N & Weingartner, C Lära för att överleva. Aldus/Bonnier. Utgången  från förlaget.3
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 Chris Argyris skriver i Increasing Leadership Effectiveness: ”When our theories- in-use prove ineffective 4
in maintaining the constancy of  our governing  we may find it necessary to change our theories-
in-use. But we try to avoid such change because we wish to keep our theories-in-use constant. 
Forced to  choose between getting what we want and maintaining second order constancy, we may 
choose not to get what we want.”

 Phillips-Martinsson, J, Swedes as others see them (Affärsförlaget)5

 Harald Ofstad menar att man inte kan kräva att en människa i varje situation ska handla 6
moraliskt riktigt. Ofta är det omöjligt, för att man inte kan överblicka  alla konsekvenser av en 
handling i den situation, där man ska fatta sitt beslut.  .      Därför kan man inte heller bedöma 
handlingen som rätt eller fel. Vanligen ser vi det som förtjänstfullt att vilja handla rätt. Men titta på 
Eichman, han ville handla  moraliskt rätt. En bättre strävan än att handla rätt, är att handla 
moraliskt ansvarsfullt. Ofstad analyserar begreppet ”moraliskt ansvariga handlingar”. Han  finner, att 
de krav som vi måste ställa på människor, för att handlingar ska vara moraliskt ansvariga är 
intellektuell hederlighet och medkänsla eller inlevelseförmåga. ”Hederlighet och identifiksjon er 
moralisk relevente faktorer. En implikasjon av mitt syn er derfor at den som er bra i disse 
henseender, har större sjanse till å finne hva som er rett enn den som ikke er det.” (Ansvar og 
Handling, Universitetsforlaget)
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 Det dialektiska sättet att tänka intar en dominerande plats i filosofins historia. Dess första 7
rötter kan spåras hos Herakleitos på 500-talet f  Kr. Hegel som var verksam under förra hälften av 
1800-talet lyfte fram dialektiken, en lära om motsatsernas enhet till ett lagbundet system med 
vars hjälp den historiska utvecklingen kunde förklaras och den dåtida preussiska staten kunde 
legitimeras. Marx byggde en del av sin vetenskapliga teori på Hegels idéer. 
  De dialektiska lagarna ”kanoniserades” av Engels, Marx’ medarbetare och mecenat, enligt G 
H von Wright i Humanismen som livshållning. von Wright beskriver lagarna som ”lagen om kvantite-
tens övergång i en ny kvalitet”, ”lagen  om motsatsernas enhet” och ”lagen om den dubbla nega-
tionen”. Här nämns lagen om kvantitetens övergång i ny kvalitet som den första lagen. Jag har i 
annat sammanhang lärt känna lagen som den andra dialektiska lagen, och behåller därför den 
beteckningen. Jag ska kort kommentera de båda andra dialektiska lagarna också, eftersom de är 
viktiga för budskapet i Våga Välja Väg. 
   ”Herre och slav” är ett dialektiskt motsatspar. Det kan inte finnas herrar  om det inte finns 
slavar att vara herre över och det finns inga slavar om det inte  finns herrar att vara slav under. 
Man kan inte ändra på relationen herre-slav utan att negera hela relationen och ersätta den 
med något nytt. 
  Lagen om motsatsernas enhet innebär att motsatserna herre och slav är internt relaterade till 
varandra, som en enhet. Inom enheten är herren motsatsen,  negationen till slaven och vice versa. 
Det illustrerar lagen om motsatsernas    enhet. 
  För att skapa något nytt - och det genuint nya måste ha en ny kvalitet, nya egenskaper - måste 
den gamla enheten herre och slav negeras i sin helhet. Detta är lagen om den dubbla negationen 
eller negationens negation.

 Många s k förändringar äger rum inom ramen för den ”gamla” relationen  och därmed går 8
man miste om utvecklingen. Freire säger i Pedagogik för förtryckta att ”när ’att vara’ är detsamma 
som ’att vara som’, och det enda man  lärt sig att vara som, är att vara som förtryckaren, då 
innebär revolutionen att man byter ut en grupp förtryckare mot en annan”. Jag tror att detta är 
mycket  viktigt! Det vi kallar förändring är ofta bara förflyttningar inom samma gamla relation. 
För att åstadkomma utveckling måste vi gå utanför den gamla relationen          och ”uppfinna” en ny 
relation, som negerar den gamla i dess helhet.

 Vetenskapen kräver att man ska tro på sådant som kan bevisas. Religion kräver  att man ska tro 9
om motsatsen inte kan bevisas. Analogin kan överföras till utveckling i organisationer. 
Man genomför tekniska utvecklingsinsatser för att man vet att de är lönsamma, utbildning 
genomför man för att man tror att det är bra. 
  Ingen skulle drömma om att driva ett företag utan budget och redovisningssystem, utan att ha 
ekonomiska mål och mätinstrument som talar om hur man lyckas. Utbildning kostar pengar och 
där har vi varken mål eller utvärdering. Om vi utvecklar ett budget/redovisningssystem som 
mäter vad vi  vill och kan med utbildning, skulle våra utbildningsinsatser få mer av vetenskap och 
mindre av religion över sig.
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 IFL-skolan ”ettårigt program för ledarutveckling” omfattade 6 x 2 veckor på internat. IFL är 10
ett nationellt institut för utbildning av chefer nära knutet till Handelshögskolan. Jag var kurs-
ledare för IFL-skolan 1972-78

 McLuhan, Marschall Media PAN (slut på förlaget)11

 Wiberg, L, AR, en introduktion till administrativ rationalisering. Prisma. Nerladdning på 12
LarsWiberg.com

 Rifkin Jeremy, Entropy a New World View, Viking Press NY13

 Fagerberg Sven, Det mänskliga uppdraget, Alba14

 Definitionen av ledarskap som att ”ta tillvara och utveckla egna och andras resurser för att 15
nå mål”, tillkom i samtal mellan Åke Ahlberg och Lars Wiberg. Åke och jag arbetade tillsammans 
under alla åren på IFL-skolan och ägnade tid åt att finna en, i vårt tycke, hållbar beskrivning av 
ledarskap. 
På senare år har Ingeborg Stemme och Lars Wiberg funnit det vara bättre, att skilja mellan 
ledning av organisationer och ledarskap av människor. Vi definierar ledarskap som ”att avsiktligt 
påverka medarbetare till bestämda”.

 Uppgiften kommer från ett samtal med författaren Sven Fagerberg.16

 Marx var inne på dessa tankar. Han menade att man kan se på tillvaron som  process eller 17
som struktur. Processen är det centrala, det är den som skapar  resultaten, men det är struktu-
rerna som är synliga. Det ligger i farans riktning,  att man stirrar sig blind på strukturerna och 
betraktar dem som något för all framtid givet i stället för tvärtom: Processen är evig och 
strukturerna, som är nödvändiga för att processen ska leda till något, är tillfälliga. 
  På senare år har vi funnit att strukturerna har två funktioner. De svarar  för vägledning och 
återkoppling. Återkopplingen kan vara förstärkande eller bromsande.

 Gardner John, Morale, Norton NY18

 Fromm Erich, Flykten från friheten, Natur och Kultur.19
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 Armstrong Scott, Long Range Forecasting, from Crystal Ball to Computer, J Wiley-Interscience NY. 20
Boken handlar delvis om långsiktiga prognosmetoder,  delvis om konsten att tänka. Den 
förmedlar ett stort antal viktiga påpekanden  om våra vanligaste felhandlingar och dessutom 
övningar som hjälper läsaren  att komma fram till den dystra insikten att man själv är lika benägen 
för felhand lingar som alla andra. Boken rekommenderas beträffande sina första 300 sidor till alla, 
beträffande sina sista 300 sidor dessutom till den lilla minoritet som har intresse av longe range 
forecasting.

 Gustafsson Lars, Filosofier, Norstedts21

 Med begreppet Den Lärande Organisationen följde begreppet Personal Mastery, som i svensk 22
översättning kallas Personligt mästerskap. Ändamålet med personligt mästerskap är i stort sett 
identiskt med begreppet personlig effektivitet, som jag lanserade i boken Vilja Välja Verklighet. ”I 
stort sett”, men inte helt. Personal Mastery fortsätter lite längre in mot samverkan, än vad jag 
gjorde i de  första upplagorna av Vilja Välja Verklighet. Det har jag korrigerat i den senaste upplagan 
som finns för nedladdning på LarsWiberg.com

 Frankl V: Viljan till mening, Aldus23

 Cousins N: Anatomy of  an Illness, Bantam Books24

 Benson H: The Relaxation Response Morrow, New York25

 Orden kris och kritik är besläktade. Grekiskans krisis betyder separera eller särskilja. I ett 26
sjukdomsförlopp talar man om krisen som vändpunkten i förloppet, den punkt där patienten 
antingen börjar tillfriskna eller dukar under. Grekiskans  kritikos betyder att ha 
urskiljningsförmåga. Enligt Webster’s Dictionary är a critic ”a person who expresses 
judgements according to certain standards or values”. Det är så jag använder ordet kritisk här, 
en värderande hållning i förhållande till normer, mål eller värden. 
  Att vara kritisk uppfattas ofta som synonym till att vara negativ. Enligt Websters synonymlista 
till criticize är det också korrekt: blame, censure, condemn, denounce, är ju negativa ord. Som 
motpol anges praise. 
   I den mening jag använder ordet kritik och kritisk ingår inte enbart den uteslutande negativa 
betydelsen. Källor: Webster’s New World Dictionary of  the American language, second college 
edition.Cavallin C: Latinskt skollexikon

 Maslow, A Toward a Psychology of  Beeing. Van Nostrand 196227

 Gyllensten L: Lapptäcken Livstecken, Författarförlaget28
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 Fromm, The Anatomy of  Human Destructiveness Penguin. Boken publicerades på svenska med titeln 29
Den destruktiva människan Natur & Kultur. Den svenska utgåvan är slut på förlaget.

 Maslow, A Motivation and Personality 3rd Ed Harper Collins30

 Zaleznik A, Managers and leaders: Are they different? Harvard Business Review May-June 1977. Repris 31
som HBR Classic Jan 2004

 I tidigare upplagor har jag använt ordet självkänsla och definierat begreppet med Maslows 32
hjälp, förväntan om framgång. Jag har fått reaktioner från olika håll som ger mig anledning att 
anta att ordet självförtroende är en bättre term än  självkänsla. Därför har jag ändrat i denna 
upplaga. 
Maslow, A Eupsychian Management Dow Jones Irwin

 Argyris C: Increasing leadership effectiveness, Wiley Interscience.33

 Uttrycket Survival of  the fittest inspirerades av Darwin, men formulerades av en  efterföljare, 34
Herbert Spencer. ”To fit” betyder ”att passa ihop med”. Darwins teori har dessvärre 
missuppfattats. Den rekommenderar samverkan, inte konkurrens. Den individ eller art har bäst 
chans att överleva, som bäst kan anpassa sig till och göra nytta för sin omgivning. Den moderna 
teorin för komplexa system, som visat sig kunna tillämpas även på samhällen och organi-
sationer, bekräftar att samverkan är en säkrare överlevnadsstrategi än  konkurrens.

 ”Skapandet av en rationellare och mänskligare omgivning är samtidigt skapandet av 35
människans egen natur, upphävandet av inre spänningar och konflikter, skapandet av nya 
känslor, nya behov, nya förhållanden till andra” Markovic M: Att utveckla socialismen, Prisma sid 
76.

 ”Skapandet av en rationellare och mänskligare omgivning är samtidigt skapandet av en egen natur, 36
upphävandet av inre spänningar och konflikter, skapandet av nya känslor, nya behov, nya 
förhållanden till andra”Markovic M: Att utveckla socialismen, Prisma sid 76

 Delar av Camp Davidstrategin har vidareutvecklats inom ramen för begreppet Lärande 37
Organisation. Standardverket inom området finns i svensk översättning. Peter Senges Den femte 
disciplinen - Den lärande organisationens konst Nerenius & Santérus 1995. Se även Lars Wibergs bok 
Teori 3 - ledarskap för delaktighet i lärande organisationer Nerenius & Santérus 1992. Speciellt disci-
plinen Teamlärande har samma inspirationskälla som Camp Davidstrategin. Den bygger på en 
medveten växling mellan två strukturer, den divergerande dialogen och den konvergerande 
diskussionen. En utförligare beskrivning finns i Lars Wiberg Gränslandet.
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 Uttrycket ”lånar” jag från Horace Engdahl som använde det i TV-programmet Röda 38
Rummet i september 1997. ”Lånet” har stimulerats av uppfattningen att den traditionella 
inställningen NIH, ”Not Invented Here” behöver ersättas med SWP ”Stolen With Pride” eller 
SIS, ”Steal Indeas Shamelessly”.

 FOQUS -Fortlöpande kvalitetsutvecklingsystem är en struktur för ledarskap som Ingeborg Stemme 39
och Lars Wiberg utvecklat. Strukturen ger chef  och medarbetare stöd att utveckla den relation 
som är ledarskap. Kommer att finnas för nerladdning senare 2021. LarsWiberg.com

 Peters, T & Waterman, R In Search of  Excellence - Lessons from America’s Best Run Companies. 40
Harper & Row 1982

 Humanism (från italienska umanista → umano, "mänsklig", jämför latin humanus, 41
”mänsklig”) är en idéströmning – vanligen andlig eller kulturell – som utgår från en livs-
åskådning som bygger på den enskilda människans värde och bildningens vikt.  
  Läs mer i Sverker Sörlins Till bildningens försvar Den svåra konsten att veta tillsammans. N&K 2019.

 Strömholm S: Faust, en som lekte med elden, understreckare i SvD 31 juli 1981 och von Wright, 42
GH: Humanismen som livshållning.Natur & Kultur.

 Hayek, F A Vägen till träldom Timbro43
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