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Inne

”Lars Wiberg var tidigt ute som missionär för delaktighetens väl-
signelser. 1987 utgav han tillsammans med Ingeborg Stemme 
Målförverkligande ledarskap och under 90-talet skrev författarparet 
ytterligare ett par böcker om ledarskap, lärande och delaktighet. 
Målförverkligande ledarskap framstår ännu vid en omläsning 
nästan 30 år efter utgivningen, som en av det sena 1900-talets 
bästa svenska ledarskapsböcker. Man slås av författarnas enga-
gemang och tankeskärpa, deras förmåga att komma läsaren nära 
och deras iver att övertyga.  

Wiberg och Stemme lotsar pedagogiskt elegant sina läsare 
genom resonemang och praktikfall, som belyser olika aspekter på 
affärer och företag, utan att grundtemat om delaktighet går för-
lorat. Motivation uppstår i organisationer, där ledningen bidrar 
till medarbetarnas självtillit, målförståelse och delaktighet. En 
chef  som skapar förutsättningar för sina medarbetares delaktig-
het i målen och gör det genom att möta dem ”i en ömsesidig på-
verkan, han eller hon utövar målförverkligande ledarskap” skri-
ver Wiberg/Stemme”.  

Hans Ingvar Hansson i Management Magazine 1/2005  

Första upplagan av Målförverkligande ledarskap – en bok om självständighet och sam-
verkan gavs ut på Norstedts förlag våren 1987. Andra upplagan kom 1988. 
Den uppmärksammades med ett hedersomnämnande som Årets ledarbok 1988.  
De båda första upplagorna hade  
ISBN 91-1-877992-1 och  
ISBN 91-1-887012-0  
När andra upplagan tog slut på förlaget övergick rättigheterna för boken till 
författarna Lars Wiberg och Ingeborg Stemme och deras företag Stemme & 
Wiberg AB.  
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Börja här Vad är en e-bok?  
E-bok är en elektronisk fil i pdf-format. Den kan läsas med gra-
tisprogrammet Acrobat Reader och Adobe Digital Editions  

I texten finns blå ord. De är länkar. Om du klickar på en länk 
kommer du  till en annan plats i e-boken, t ex till en förklarande 
not, eller till bilagan.  

För att komma tillbaka till den plats där länken finns, använd 
returknappen på den sida, där du hamnat.  

Om du gör uppehåll i läsningen och vill komma tillbaka till 
samma plats senare, måste du hålla reda på sidnumret. Nästa 
gång du öppnar e-boken startar du på första sidan och då får du 
använda kommandot ”Gå till sidan...” för att komma till den 
sida du söker.  

Det finns länkar i innehållsförteckningen  
Längst bak finns länkar till Definitioner och sökord  

Om du hittar fel!  
Om du finner fel i texten är vi tacksamma om du meddelar oss 
det så att vi kan rätta till dem. Om du har avvikande uppfatt-
ning, mot den vi redovisar, sätter vi värde även på den. Det kan 
hända att vi tillför din åsikt till texten. Du får kontakt genom e-
post  wiberg.lars@live.se  
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Förord till femte upplagan  
1996 tog andra upplagan av Målförverkligande ledarskap slut på 
Norstedts förlag. Kunder, som hade använt vår bok i sin utbild-
ning, ville fortsätta att använda den. Vi tog fram en kompendie-
version av andra upplagan, som blev en tredje upplaga 1997.  

Hösten 1998 var det aktuellt med nytryckning. Vi hade arbe-
tat med några nya utvecklingsprojekt. En ny upplaga av boken 
FOQUS Handbok i Värdeskapande Ledarskap (kommer att finnas för 
nerladdning på larswiberg.com) gav begreppen delaktighet, led-
ning och personligt ledarskap en större tydlighet. Gränslandet – 
ledarskap för medarbetares delaktighet och verksamheters förnyelse blev klar 
i slutet av 1998 och lanserades i januari 1999. Vilja Välja Verklig-
het, blev en ny bok Vilja Välja ny Verklighet. Den nya boken beskri-
ver personlig utveckling i den lärande organisationen. 2007 kom 
en ny sjunde upplaga av Vilja Välja Verklighet ut på Bookhouse 
Publishing. 

Dessa projekt gav oss anledning att revidera tredje upplagan 
av Målförverkligande ledarskap till en fjärde upplaga och 2020 
kommer den femte. 

I de fem första kapitlen ändrade vi terminologin och anpas-
sade den till våra senare böcker. Begreppet ledarskap har två 
underavdelningar: ledning och personligt ledarskap. Resonemangen 
om mål har nyanserats. Vi talar nu om tre målbegrepp: uppdrag, 
avsikt och mål.  

Kapitlen sex till åtta fick nya rubriker och de två sista kapitlen 
kom till som helt nya. I det sjunde kapitlet Fortlöpande förbättringar 
lanserar vi processen fortlöpande förbättringar, som en produk-
tionsprocess för delaktighet. Vi har funnit att många ser fortlö-
pande förbättringar som en form av rationalisering. Vi anser det 
vara viktigt, att se fortlöpande förbättringar, som en utvecklings-
process. Den ger visserligen ger rationaliseringsvinster, som med 

10



Inne

tiden kommer att bli betydande, men det är inte det primära syf-
tet. Bilagan om Processanalys tillkom också i fjärde upplagan.  

I femte upplagan har vi konverterat Målförverkligande ledarskap 
till en e-bok, gjort några smärre förändringar i texten och lagt till 
ett hjälpmedel som vi kallar spegel.  
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Kapitel 1: Procedur- eller målorienterat 
ledarskap  
Vi ska introducera ett nytt begrepp, som vi kallar målförverkli-
gande ledarskap. Olika former av ledarskap har vuxit fram ur 
olika förutsättningar och med olika motiv. Därför finns det skäl 
att använda särskiljande begrepp. Vi kommer här att propagera 
för målförverkligande ledarskap, i de situationer, under de förut-
sättningar och med de syften, där det är lämpligt. Och vi tror på 
goda grunder att dessa situationer, förutsättningar och syften 
kommer att bli allt vanligare, som en konsekvens av att föränd-
ringstakten i omvärlden accelererar. Vi tror dessutom att det 
kommer att bli allt svårare att uppnå önskade resultat med andra 
former av ledarskap.  

Gestalt och bakgrund  
För att beskriva skillnaden mellan målförverkligande ledarskap 
och traditionellt ledarskap tar vi några gestaltpsykologiska be-
grepp till hjälp. Vi har inte någon egen kompetens inom ge-
staltpsykologin, vi drar bara fördel av den tydlighet som finns i 
den disciplinens båda begrepp gestalt och bakgrund.  
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Ett enkelt och klassiskt exempel är den vita pokalen på svart bot-
ten. Pokalen är bildens gestalt, dess fokus, det som är huvudsa-
ken. Det svarta området i bilden kallas bakgrund. Om vi tittar 
en stund på bilden framträder en annan gestalt. Det är två svarta 
ansikten i profil, som är vända mot varandra. Nu är de svarta 
profilerna bildens gestalt mot en vit bakgrund.  

Det som är bildens huvudsak är alltså gestalten. Det som blir 
över är bakgrunden. För att bilden ska vara komplett behövs na-
turligtvis både gestalt och bakgrund.  

Vad som är gestalt och vad som är bakgrund, beror på i vilket 
sammanhang vi placerar in det vi ser. Företrädare för gestaltsko-
lan menar, att delarna får sin mening av det sammanhang, den 
helhet, som vi sorterar in dem i, inte tvärt om. Vi bygger alltså 
inte ihop delarna till en meningsfull helhet, utan delarna får sin 
mening av en helhet, en föreställning, som vi redan har.  

Den helhet, som vi redan har, är något vi lärt oss och som ut-
gör en del av vår föreställning om hur saker och ting är beskaffa-
de och fungerar i den värld som vi har omkring oss. Vår före-
ställning om världen, i sin tur, kan kännas mycket viktig för oss. 
Den är en del av oss själva, kanske en central del av vår identitet, 
och därför något som vi söker bekräftelse på. Om gestalten for-
mas av en föreställning, som är mycket viktig för oss, är det myc-
ket svårare att skifta till en annan gestalt, än om gestalten blivit 
vald utifrån en mer trivial helhet.  

Pokalen eller profilerna är ett mycket enkelt och oförargligt 
exempel, där det är lätt att skifta mellan gestalt och bakgrund. 
Låt oss se på ett annat och svårare exempel. Det gäller sättet att 
se på företagande. Företag ska göra nytta för sina kunder, och för 
att överleva måste det ge vinst. De två inslagen i bilden är alltså 
kundnyttan och vinsten. Vilken är gestalten?  

Om vinsten är gestalten, då är det företagens huvuduppgift 
att skapa vinst för sina ägare, kundnyttan är bakgrunden. Den 
som har radikala vänstersympatier och den som har en gammal-
dags kapitalistisk världsbild, kan dela denna syn på företagande 
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även om de värderar företagande olika. Den ene tycker att före-
tag exploaterar sina anställda, den andre tycker att vinster är bra 
för samhället. Om vi skiftar synsätt och låter kundnyttan bli ge-
stalt, blir företagets huvuduppgift att göra nytta för sina kunder. 
Vinsten är nu bakgrunden, för att kunna överleva och göra nytta 
för sina kunder, behöver företaget vara lönsamt.  

Att skifta mellan gestalt och bakgrund är, i detta fall, betydligt 
svårare, än när det gäller pokalen och profilerna. Om du byter 
synsätt/förhållningssätt, måste du kanske modifiera dina politis-
ka åsikter. Den helhet, som ligger till grund för, hur man uppfat-
tar företag, är ju en del av de föreställningar vi har, om hur vi 
förhåller oss till hur samhället i sin helhet ska fungera. Om du 
ändrar ditt sätt att uppfatta vad som är företagandets gestalt, får 
det konsekvenser även för samhällssynen och din politiska upp-
fattning, för andra förhållningssätt. Det kan vara en förklaring 
till, att många människor försvarar sitt inledande förhållningssätt 
med stor kraft, t ex som i detta fall att vinsten är gestalt.  

Ett annat skäl till, att man försvarar sin gestalt, är att man 
tappat kontakten med bakgrunden. Då ser man ju bara gestal-
ten. I företag, som är olönsamma, lägger man så mycken vikt vid 
kostnader och lönsamhet, att man kan tappa kontakten med 
kundnyttan. I en organisation, som anser sig ha ett viktigt upp-
drag i samhället, kan detta uppdrag bli så dominerande som ge-
stalt, att man tappar kontakten med det faktum att ekonomin 
även här betyder något i helheten. Vissa människor uppfattar det 
som näst intill omoraliskt, att överhuvud taget tala om kostnader 
för sjukvård, barnomsorg och andra angelägna samhällsåtagan-
den.  

Ledarskapets gestalter  
Vi ska nu föra över resonemanget om gestalt och bakgrund till 
begreppet ledarskap. Ledarskap är att påverka människor, dels 
att åstadkomma ett arbetsresultat, dels att utöva denna påverkan 
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på ett visst sätt. I bilden av ledarskap ingår, dels ett mål, dels ett 
sätt att nå detta mål. Sättet att utföra arbetet kallar vi för enkel-
hetens skull för proceduren. Är det målet eller proceduren, som 
är gestalten i ledarskapet?   
Det ledarskap, som varit vanligast hittills, har proceduren som 
gestalt. Det har utvecklats i industrisamhället, med sina krav på 
standardisering och specialisering. Här handlar ledarskap om att 
utveckla procedurer och program och om att se till att männi-
skor utför dem. Industriell utveckling har varit en fråga om att 
utforma rationella metoder, procedurer, för tillverkning av stan-
dardiserade produkter i långa serier. Arbetsresultatet är inte 
oviktigt, men det är ganska självklart. Det som drar till sig upp-
märksamheten och energin är procedurerna.  

Industrisamhället har varit en del av det övriga samhället, 
med dess tradition av att visa hur livet ska levas, hur man ska 
bete sig och hur arbetet ska utföras. Det ska krökas i tid.....  

Det procedurinriktade ledarskapet, som syftar till att minska 
risken för fel bygger på två förutsättningar:  
• chefen ger instruktioner och fastställer regler för hur arbetet 

ska utföras. Därmed begränsas handlingsutrymmet och ris-
ken för fel blir mindre.  

• medarbetaren förväntas göra som hen blir tillsagd.  
Procedurinriktat ledarskap kan förekomma i olika skepnader. 
Det kan vara auktoritärt och det kan vara demokratiskt. Auktori-
tärt ledarskap kan vara patriarkaliskt och präglas av omtanke 
och värme. Men det kan också vara omänskligt och kallt och 
rent av utvecklas till diktatur. Demokratiskt ledarskap kan vara 
procedurinriktat, men lämna utrymme för förhandlingar och 
olika former av medbestämmande.  

När procedurerna dominerar, finns det risk för att målet 
kommer så mycket i bakgrunden, att man förlorar kontakten 
med verklighetens helhet. När skolan och sjukvården är proce-
durinriktade, kan man, åtminstone i stora drag, urskilja målet. 
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Värre är det när procedurerna dominerar i en byråkrati. För att 
förhindra godtycke och inkonsekvens är procedurer, i bemärkel-
sen regler och instruktioner, viktiga i en byråkrati. Det vi kallar 
byråkrati, med en nedsättande betydelse, är en verksamhet som 
kännetecknas av att man vet hur ett ärende ska handläggas, men 
inte varför. Om även ledningen förlorat kontakten med målet, 
måste medarbetaren acceptera att göra som hen blir tillsagd, 
utan att ifrågasätta motivet bakom handlingen.  

Målorienterat ledarskap har målet som gestalt 
Även det ledarskap, som har målet som gestalt, kan förekomma i 
olika former. Det kan också vara auktoritärt och omänskligt eller 
visa upp ett vänligare och mer mänskligt ansikte. Det kan ha 
demokratiska former, som lämnar mycket utrymme för eget in-
flytande. Sambandet med proceduren, bakgrunden, kan vara 
mer eller mindre tydligt.  

Målförverkligande ledarskap ska utveckla delaktighet  
Målförverkligande ledarskap, som den här boken handlar om, 
har målet som gestalt och proceduren som bakgrund. Det har 
dessutom ett annat kännetecken. Det syftar till medarbetarens 
delaktighet, hens självvalda åtagande och engagemang för det gemensamma 
uppdraget. Därför är det baserat på två förutsättningar:  
• Chefen skapar förutsättningar för medarbetarens delaktighet 

i en dialogprocess , där chef  och medarbetare är i kontakt 1

med och påverkar varandra.  
• Medarbetaren ska ha ett eget handlingsutrymme, hen ska 

kunna utveckla sin självständighet.  

Vilket ledarskap är bäst i lärsamhället?   2

Ledarskap, oavsett om det är målet eller proceduren, som är ge-
stalten, syftar till att samordna människors arbetsinsatser för att 
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förverkliga gemensamma mål. Vi tar detta syfte till utgångspunkt 
för en bedömning av vilket förhållningssätt, som ger det bästa 
ledarskapet i vårt samhälle där förändringstakten accelererar.  

Det ledarskap, som ger den bästa samordningen av männi-
skors arbetsinsatser och den bästa måluppfyllelsen, är det bästa i 
vilket samhälle som helst.  

Det procedurinriktade ledarskapet fungerar tillfredsställande 
när två villkor är uppfyllda: när det går bra att uppfylla målen 
med standardiserade procedurer och när det går bra att få män-
niskorna att genomföra procedurerna.  

När det inte går särskilt bra att förverkliga målen med hjälp 
av standardiserade procedurer och/eller när det är svårt att få 
människor att följa procedurer, då kan ett målinriktat ledarskap 
vara bättre, ett ledarskap som har målet som gestalt.  

När industrisamhället, i sin traditionella form, nu lämnar 
plats för ett nytt samhälle, som ibland kallas informations- eller 
kunskaps- eller lärandesamhället, då förändras också förutsätt-
ningarna för ledarskapet. I industrisamhället gick det bra att till-
fredsställa kundernas önskemål med standardiserad tillverkning 
och medarbetarna utförde sitt arbete i utbyte mot lön och an-
ständig behandling. I lärandesamhället ställer kunderna krav på 
mer individuell behandling, och medarbetarna vill ha valfrihet 
och inflytande över sin arbetssituation. Därför behöver man för-
ändra sättet att se på ledarskap och skifta, så att målet blir gestalt 
och proceduren blir bakgrund.  

Ledarskap, där målet är gestalt och proceduren är bakgrund, 
kommer framdeles att vara överlägset det traditionella synsättet, 
där proceduren är gestalt. Vi har två skäl för denna uppfattning. 
Det ena gäller kunderna och det andra gäller medarbetarna. I 
Ett längre perspektiv gäller det företagets eller organisationens 
överlevnad. 
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Från marknads- till kundorientering  
Efter kriget var det brist på det mesta. Det var säljarens mark-
nad. Den kritiska förmåga, som avgjorde om en organisation var 
framgångsrik eller ej, var förmågan att producera stora volymer. 
För industrin gällde, att det som kunde tillverkas också kunde 
säljas. Att de förhållningssätt och traditioner, som utvecklades i 
denna miljö kom att ha produktionsmetoderna som gestalt, och 
marknaden som bakgrund, det som vi betecknat som produk-
tionsorientering, är inte att förundras över.  

Det som gällde för industrin under 50-talet blev den offentliga 
sektorns livsluft under rekordåren på 60- och delar av 70-talen, 
stordrift och utbyggnad av ”apparaten”.  

Under 60-talet gjorde begreppet marknadsföring sitt intåg i 
Sverige. Företagens kritiska förmåga var inte längre att produce-
ra stora volymer, utan att tillfredsställa marknadens behov . Före-
tagen skulle marknadsorienteras och lämna produktionsoriente-
ringen.  

En marknad är ett kollektiv, som består av människor eller 
organisationer med ganska likartade behov. Efterhand har be-
greppet marknadssegmentering vuxit fram och företagen differentie-
rar sina erbjudanden, genom att profilera sina produkter till mark-
nadssegment med allt mer speciella kännetecken.  

Differentieringen, både när det gäller produkter och tjänster, 
har nått långt. Ett verkligt exempel på innebörden i begreppet 
differentiering, kan hämtas från bilindustrin. En biltillverkare har 
tre huvudserier personbilar. Inom var och en av dessa serier kan 
man få olika motorer och växellådor, olika klädsel och färg på 
lack etc. Om man kombinerar alla de serier och utrustningsde-
taljer, som är möjliga att kombinera utan skrädderiinsatser, får 
man mer än 20.000 olika bilindivider att välja mellan.  

Differentieringen gäller hela arbetslivet. Sjukvård, skola, åld-
ringsvård, banker och försäkringsbolag, ja, inom de flesta områ-
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den i samhället har differentieringen, och därmed valmöjlighe-
terna, ökat.  

En följd, av den ökade differentieringen, är att konsumenter-
nas beslutsituation förändrats. Man kan inte välja mellan 20.000 
olika bilar genom att jämföra varje individ med var och en av de 
andra, för att till slut välja den man tycker bäst om. I stället får 
man gå tillväga på detta sätt:  

Man får tänka igenom sin situation som bilist och försöka 
komma fram till, hurudan bil man egentligen vill ha. Därefter 
går man till bilfirman och söker rätt på en bil som så långt som 
möjligt stämmer med det mål man satt upp. Differentieringen 
har lett till, att kunder förväntar sig att få sina önskemål tillgodo-
sedda på ett mycket mer nyanserat sätt än förr.  

Det räcker inte längre med marknadsorientering. Ledningen 
för företag och förvaltningar finner att marknaden inte längre är 
ett kollektiv, utan ett antal individer med önskemål som skiftar 
från fall till fall. Om en kris är en situation där tidigare handlingssätt 
inte längre fungerar är snart sagt varje möte med en kund en kris. 
Det sätt att hantera den förra kunden, som var så framgångsrikt, 
fungerar inte med nästa. Man måste anpassa sig till varje nytt 
kundmöte.  

Detta låter sig göras, om man, dels är klar över vilket målet är, 
dels är öppen för att sätta sig in i kundens aktuella önskemål, 
dels har tillgång till ett handlingsutrymme med olika alternativ 
och slutligen har förmåga att finna en lösning, som passar in i 
den aktuella situationen. Detta kan inte förverkligas med ett le-
darskap där proceduren är gestalt och målet bakgrund. Medar-
betare måste dessutom ha ett eget handlingsutrymme för att 
snabbt tillmötesgå enskilda kunders önskemål.  

Vi kan sammanfatta så här:  
Ledarskap med proceduren i fokus fungerar bra, när de situa-

tioner, som ska hanteras, uppträder på ett likartat sätt under en 
relativt lång tidsperiod. Det fungerar på säljarens marknad och 
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när marknaden består av ett kollektiv med likartade behov och 
förväntningar.  

Om situationerna är olika måste ledarskapet utövas med må-
let som gestalt. Det gäller i ett samhälle, där differentieringen i 
utbudet nått långt och på köparens marknad.  

Vi anser, att många verksamheter, både privata och offentliga, 
redan befinner sig på köparens marknad med ett differentierat 
utbud och att många av dem, som ännu inte hunnit dit kommer 
efter i sinom tid. Därför anser vi att många organisationer behö-
ver skifta synsätt på ledarskap och ersätta det traditionella ledar-
skapet med ett ledarskap, där målet är gestalt.  

Men behovet av ett nytt ledarskap kan inte enbart härledas 
från kunderna. Även bland medarbetarna har det inträffat för-
ändringar, som pekar i samma riktning.  

Från personal till medarbetare 
Åtgärder, som leder till att människor blir delaktiga i verksamhe-
tens mål och motiverade för sitt arbete, är inte något nytt. Skälet 
till att vi myntat ett nytt uttryck, målförverkligande ledarskap, är att 
vi, dels vill presentera en modell för vilka mekanismer ett sådant 
ledarskap bygger på, dels beskriva en pedagogik för hur ett så-
dant ledarskap kan utvecklas. Vi anser nämligen, att det finns ett 
ökande behov av detta ledarskap och därmed av medveten in-
lärning av något specifikt, till skillnad från det allmänna innehåll, 
som den traditionella ledarutvecklingen ofta har haft. Därför be-
höver vi en särskiljande benämning.  

Varför ökar behovet av att kunna använda just målförverkli-
gande ledarskap i ledningsarbetet? Duger det inte med vilket 
ledarskap som helst, där man har målet som gestalt? Vårt svar 
tar sin utgångspunkt i följande resonemang: Att utföra ett arbete 
är ett sätt att tillfredsställa behov, t ex behovet av försörjning. Vi 
tror att det sker en förändring beträffande vilka behov männi-
skor söker tillfredsställelse för i sitt arbete, och de nytillkomna 
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behoven, låter sig inte tillfredsställas inom ramen för det tradi-
tionella ledarskapet. Denna förändring i motivationsbasen 
kommer att bli än mer uttalad i framtiden.  

Behov kan upplevas, som mer eller mindre angelägna. Ett 
mer angeläget behov, har en starkare inverkan på hur vi handlar, 
än ett behov, som är mindre angeläget. Ju mer angeläget behovet 
känns, desto högre värde tillmäts naturligtvis tillfredsställelsen. Ju 
lättare och ju mer självklart det är att ett behov ska bli tillfreds-
ställt, desto mindre angeläget upplevs det. En människas mest 
omedelbara behov är behovet av luft att andas. Det behovet är 
lätt att tillfredsställa och självklart att vi ska få tillfredsställt. Där-
för är vi inte beredda att göra stora insatser för att säkerställa 
tillgång på luft . Det upplevs alltså inte som särskilt angeläget.  3

Under senare år har tyngdpunkten i angelägenhet förskjutits. 
Försörjningsbehoven känns mindre angelägna, försörjning ses 
som en mänsklig rättighet i vårt samhälle. Det är alltså självklart 
att man ska få sin bärgning. I stället har människors behov av 
upplevelser kommit att bli mer angelägna. Upplevelsebehoven 
kommer till uttryck i behovet av valfrihet och inflytande.  

Under coronapandemin 2020 har vi fått många rapporter 
från människor som arbetar hemifrån, om hur mycket de saknar 
de sociala kontakterna med kunder, kolleger och arbetskamrater. 

Som en följd av denna utveckling tenderar ledarskap, med 
proceduren som gestalt, att förlora i effektivitet, d v s de traditio-
nella formerna för ledning av organisationer visar sig vara otill-
räckliga. Målförverkligande ledarskap kan öka effektiviteten i 
ledningsarbetet genom att verksamhetens behov av arbetsinsat-
ser för att förverkliga sina mål, kan fasas ihop med medarbetar-
nas behov av valfrihet och inflytande.  

Förändring i behovens angelägenhet  
Emil föddes 1879. Det var 13 år efter den senaste stora svälten i 
Sverige. Han blev lokförare. Efter sin pensionering sa han ofta 
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till sina barnbarn: När ni blir vuxna ska ni söka anställning vid 
Posten eller Järnvägen. Statens kaka är inte stor, men den är sä-
ker.  

För en människa, som vuxit upp i en stor familj bland fiskare 
och småbrukare i skärgården, och som i vuxen ålder upplevt 20- 
och 30-talens depressionsår, är försörjningsbehoven angelägna 
livet igenom. Järnvägen gav en trygg bärgning genom alla yrkes-
verksamma år och hans arbetsgivare hade förmodligen inte någ-
ra problem med hans motivation. När försörjningsbehoven har 
hög angelägenhet, kan man ha framgång med ett ledarskap, där 
proceduren är gestalten, om personalen litar på att de får sin för-
sörjning tillgodosedd genom att handla i enlighet med instruk-
tioner och order. När försörjningsbehoven har hög angelägenhet 
har försörjning stort värde, som ersättning för utfört arbete.  

Under 50- och 60-talen ändrade angelägenheten i behoven 
karaktär. Försörjningsbehoven föll undan för positionsbehoven. 
Ett av Emils barnbarn gick igenom Handelshögskolan. Det var 
inte främst för försörjningens skull, den hade han kunnat lösa på 
samma sätt som Emil gjorde. Nej, det gällde att skaffa sig en po-
sition, bättre lön än andra, prestigefyllt arbete, tillgång till status-
symboler och att göra karriär. Och då var Handelshögskolan en 
ganska säker väg att välja.  

Efter 1968 års ungdomsrevolter kom det tidiga 70-talet med 
gröna vågen, flumpedagogik och gruppdynamik. Först som en 
reaktion, d v s, det var viktigare att visa att man inte var karriä-
rist än att visa vad man ville i stället. Behovet av att markera att 
man är ickekarriärist är ju också ett positionsbehov. Ur reaktio-
nen mot det traditionella positionssamhället, dit hippies, flower-
power och drogkulturen i USAs intellektuella medelklass också 
ska hänföras, har upplevelsebehoven vuxit fram, de behov som 
uttrycks i krav på valfrihet och inflytande.  

Upplevelsebehoven utmärks framför allt av sin brist på enhet-
lighet. Olika människor vill uppleva olika saker och samma 
människa vill ha olika upplevelser vid olika tidpunkter. Därige-
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nom skiljer de sig från försörjnings- och positionsbehoven, som 
är väsentligt mer enhetliga.  

Försörjningsbehoven är kopplade till vårt fysiska välbefinnan-
de, till tillgång på mat, vatten, bostad och kläder och dessa behov 
är ganska likartade för alla människor. Därför kan man ensidigt 
skapa standardiserade kompensationsystem för olika människor 
och vara ganska säker på, att en stor majoritet kommer att ac-
ceptera dem, som värdefull erkänsla för att de handlar på visst 
sätt. När försörjningsbehoven förlorar i angelägenhet förlorar 
också dessa kompensationsystem i verkningsgrad.  

Belöning, kompensation och bestraffning.  
Det är viktigt att skilja mellan ”belöning” och ”kompensation”.  
Lön och andra ”förmåner”, som ingår i anställningsavtalet, är kom-

pensation. De påverkar andra delar av motivationsbasen än belöning. 
Därför är det viktigt att skilja mellan kompensation och belöning.  

Kompensationssystemet verkar mot försörjningsbehoven, som kan 
mättas. De kallas hygienfaktorer i Frederick Herzbergs tvåfaktorteori. Han 
talade om KITA-effekten, där KITA är en amerikansk akronym för spark-
i-baken. 

KITA kan vara negativ eller positiv. Negativ KITA är hot om bestraff-
ning, positiv KITA är lön och andra s k förmåner. Kompensationssyste-
met kan – som bäst – åstadkomma att människor inte är missnöjda. Kom-
pensation ska alltså upplevas som ”rättvis” och anständig. De anställnings-
villkor, som gäller för motsvarande insatser inom andra delar av arbetsli-
vet, är att anse som rättvisa och anständiga i ett enskilt företag.  

Man ska alltså värdera alla aspekter av kompensationspaketet, inte 
bara lönen. Om arbetsgivaren går utöver nivån för rättvisa och anstän-
dighet, då blir medarbetaren överbetald och hamnar i ett beroendeförhål-
lande till sin arbetsgivare. Denne får därmed underlag att påverka medar-
betaren genom makt.  

Belöningar är strukturella åtgärder, som stimulerar behoven av utveck-
ling. Herzberg räknar in dem bland sina motivationsfaktorer. Belöningar 
ska alltså förstärka det som redan finns och stimulera energiflödet. En för-
utsättning, för att företagets belöningar ska fungera på avsett sätt, är na-
turligtvis att kompensationssystemet fungerar bra. Belöningar ska förstär-
ka en upplevelse som redan finns. En individ ska alltså själv vara nöjd med 
sin prestation, för att förstärkningen ska fungera. Därför är det viktigt att 
den enskilda människan har inflytande över vilka prestationer, som ska 
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utföras. Då får hen en erforderlig grund att vara nöjd och då får belöning-
en avsedd effekt.  

Belöningar kan fungera som förstärkning. Bestraffning fungerar som 
broms. Bestraffningar finns i alla sociala system. Men alla slags bromsande 
återkoppling är inte bestraffning. Försök och misslyckande, är en sökpro-
cess, som verkar genom att bygga upp kunskaper för ett visst ändamål. 
Varje misslyckande tillför ny kunskap, om hur man inte ska göra. Det är 
inte bestraffning. Även om misslyckandet, i detta fall, ger en känslomässigt 
negativ erfarenhet, så så bygger individen också upp en ny kunskap.  

Bestraffning är en effektiv form av påverkan, men ett trubbigt instru-
ment. Den är effektiv därför att man oftast lyckas bromsa något med hjälp 
av bestraffning, den är trubbig för att man ofta bromsar något annat än 
det man avser att bromsa.  

I erfarenheter finns två ingredienser, en kunskapsmässig, kognitiv och 
en känslomässig, emotionell. Belöning är effektiv, när den har ett stort 
emotionellt inslag. Bromsande återkoppling ska ha litet emotionellt inslag 
och så stort kognitivt inslag som möjligt. 

Även positionsbehoven är relativt enhetliga, eftersom de är 
kopplade till konformistiska värderingar och synsätt. En position 
har ju sin betydelse i det intryck, den gör på andra människor. 
Den, som skapar sig en position, som inte uppskattas av andra, 
blir som en Kejsare av Portugallien, en byfåne som ingen bryr 
sig om. En organisation, vars medarbetare har positionsbehoven, 
som dominerande angelägenhet, kan också skapa standariserade 
belöningssystem som fungerar väl. Kompensationsystemet, vare 
sig det gäller rumsmoduler, mattor med eller utan fransar eller 
tjänstegrader, är en del av organisationens personaladministrati-
va system.  

Upplevelsebehoven är olika för olika individer. Därför låter de 
sig inte tillfredsställas på standardiserat sätt. Många enskilda 
människor har naturligtvis upplevelsebehov, som är likartade el-
ler t o m identiska med andra individers, men skillnaderna mel-
lan olika människor är långt större, än när det gäller försörj-
nings- och positionsbehoven. Dessutom är det ofta svårt att för-
utsäga hur en människa vill söka tillfredsställelse för sina aktuella 
upplevelsebehov i en given situation.  
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Därför krävs att den som är ledare:  
• dels står i förbindelse med den man vill påverka och själv är 

tillgänglig för påverkan,  
• dels är tillräckligt kreativ för att finna och tillhandahålla at-

traktiva upplevelser.  
Ett slags attraktiva upplevelser är de som är direkt knutna till det 
man gör i sitt arbete. Om en säljare själv vill att en kund ska bli 
nöjd, då är sådana handlingar meningsfulla, som leder till att 
kunden blir nöjd. De ger ju säljaren en upplevelse av framgång. 
När den som ska utföra handlingen själv, dels har tillräckliga in-
sikter i verksamheten i stort, för att kunna placera in sin hand-
ling i ett meningsfullt upplevelsesammanhang, dels har en vilja 
att förverkliga egna mål, då kan hen uppleva att även skenbart 
triviala handlingar kan vara meningsfulla.  

Det är i detta sammanhang vi vill placera in målförverkligan-
de ledarskap och dess båda nyckelord: delaktighet och dialog.  

Att utveckla målförverkligande ledarskap  
Med ett par exempel ska vi illustrera, vad man kan tänka sig att 
uträtta med målförverkligande ledarskap. Vårt första exempel 
saknar varje som helst verklighetsförankring. Det är ett tankeex-
periment och handlar om den offentliga sektorn.  
Vi tänker oss ett landsting med 10.000 anställda. Man har en 
brist på 50 miljoner kronor under kommande budgetår. Hur den 
traditionella arsenalen av åtgärder ser ut vet var och en: in-
komsthöjning genom skatter eller lån, rationaliseringsutredning, 
nedläggning av vissa förvaltningar eller osthyvelsprincipen. De 
har alla det gemensamt, att de, dels inte fungerar särskilt bra, 
dels är plågsamma att använda.  

Med målförverkligande ledarskap kan vi i stället föra följande 
resonemang: 50 mkr och 10.000 personer det blir 5.000 kronor 
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per person. Årsarbetstiden är 1.600 timmar och om man divide-
rar 5.000 med 1.600 blir det ca 3 kronor och 15 öre per timma 
eller 23 kronor per arbetsdag.  

Kan man skapa sådana förutsättningar, att var och en av 
landstingets anställda, parallellt med att sköta sina ordinarie ar-
betsuppgifter, bär med sig frågan: Hur kan jag finna ett sätt att 
spara in 23 kronor idag? Om man genom att stå i förbindelse 
med medarbetarna och i dialog med dem, söker sig fram till hur 
dessa förutsättningar ska skapas, då har man också funnit ett sätt 
att utöva målförverkligande ledarskap.  

Vårt andra exempel är verkligt. Det är hämtat från ett medel-
stort verkstadsföretag. Siffrorna är hämtade från verkligheten, 
men företagets namn har vi ändrat.  

AB Låhs Boom tillverkar handverktyg. En stor del exporteras. 
För första gången i historien redovisar företaget förlust. En 
snabbutredning visar, bl a på tre problem:  
Man har 85 Mkr i lager och en fakturerad försäljning på 200 
Mkr. Trots det stora lagret kan bara 60% av inkomna order leve-
reras från lager, resten måste tillverkas.  

I produktionsplaneringen har man en standardtid för tillverk-
ning på sex dagar, vilket man också lovar kunden som leverans-
tid. I verkligheten tar det ibland upp till 45 dagar att få igenom 
ett parti.  
I samverkan med verkstadsklubben, arbetsledarna i produktio-
nen och arbetarna själva formulerades ett gemensamt mål. Den 
process, som ledde fram till målet, var ganska lång och upplev-
des av de inblandade som bökig. Målet sattes till 60 Mkr i lager 
och en genomloppstid för kundorder på 6 arbetsdagar. Målet 
skulle vara uppnått inom ett år. Man registrerade lagervärdet 
månadsvis och genomloppstiden för kundorder noterades varje 
vecka. Alla anställda fick ta del av utvecklingen och se att deras 
insatser gav önskvärt resultat. Dessutom utsåg man en partijäga-
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re, en person som hade till uppgift att gå igenom verkstaden och 
leta efter partier med produkter i arbete som såg ut att ha blivit 
liggande. Man nådde målet på 8 månader.  
Målförverkligande ledarskap innebär att man skapar sådana för-
utsättningar för människor i deras arbete att de:  
• kan se sambandet mellan sina egna handlingar och verksam-

hetens mål  
• upplever att de själva är delaktiga genom självvalda åtagan-

den och engagemang för dessa mål  
• ges möjlighet att utöva ett eget inflytande för att välja fram-

komstväg för att förverkliga målet.  

Tre nivåer av delaktighet  
Med vårt sätt att se förekommer delaktighet i tre olika utveck-
lingssteg. Vi kallar dem Samtycke, Motivation och Helhetsansvar. De 
är alla produkter av den enskilda människans inflytande över sin 
arbetssituation och av hennes egen vilja.  
Samtycke betyder att man godkänner målet. Det är den lägsta 
formen av inflytande, nämligen rätten att vägra att utföra en 
handling.  
Motivation är, att inte bara godkänna målet, utan också att upple-
va ett känslomässigt engagemang för det.  
Helhetsansvar betyder, att man kan placera in de egna arbetsupp-
gifterna i en större helhet och att man handlar med utgångs-
punkt från det som är bäst för helheten, genom att ta initiativ till 
egna mål. För att ta sådana initiativ måste medarbetarna förstå 
vilket eller vilka verksamhetens överordnade mål är, så väl att de 
kan tolka dessa mål till egna handlingar. Det är ju i förhållande 
till dessa gemensamma mål, som man ska se sina egna arbets-
uppgifter.  

27



Inne

Vi återkommer, längre fram i boken, till hur dessa företeelser och 
mekanismer växer fram.  

Ändra förhållningssätt gm erfarenhetsbaserat lärande  
Att skifta synsätt kan vara mer eller mindre svårt. I exemplet 
med kundnytta eller vinst, som företagandets gestalt sa vi, att det 
skiftet är svårare att genomföra än att skifta mellan gestalt och 
bakgrund för pokalen och profilerna. Är det svårt eller enkelt att 
byta ut proceduren mot målet som ledarskapets gestalt?  

Det finns inget enkelt svar på den frågan. För en chef  av den 
gamla stammen, som ser sig själv som en framgångsrik ledare, 
kan det vara mycket svårt att skifta synsätt. För en person, som 
fått sitt första chefsjobb, är det kanske lättare. Svårigheterna 
hänger inte nödvändigtvis ihop med personens ålder. Det finns 
människor som, upp i mycket hög ålder, har ett öppet sinne och 
klarar av att ställa om sig och experimentera med sina egna syn-
sätt, och det finns besserwissers bland ungdomar, som är mycket 
låsta i sitt sätt att uppfatta verkligheten. Svårigheterna hänger 
inte heller samman med positionen. Vissa chefer har lättare att 
ändra sitt sätt att se på sitt eget ledarskap, än vad deras medarbe-
tare har. Det är inte säkert att medarbetare, som blivit vana vid 
att deras chef  beter sig på ett visst sätt, uppfattar det som positivt 
när chefen förändrar sitt ledarskap.  

Hur ska man gå tillväga för att förändra sitt synsätt och börja 
tillämpa ett nytt och effektivare sätt att utöva ledarskap?  

Förändringsprocessen har två faser, en intellektuell eller kog-
nitiv och en, som är inriktad på att förändra vanemönster och 
förväntningar. Hittills har vi befunnit oss i den kognitiva fasen. 
Den som nöjer sig med att läsa den här boken och avstår från att 
i praktiken tillämpa ett annorlunda handlingssätt, kommer att 
förbli där. Vanemönster kan bara förändras genom en process 
som vi kallar erfarenhetsbaserat lärande.  
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Ett genomgående tema i den här boken är respekten för den 
enskilda människans rätt att välja själv. Det är ett väsentligt vill-
kor om man vill förändra människors vanemönster. Hur kan vi 
visa sådan respekt, när det gäller att utveckla ett bättre ledar-
skap?  

Det gäller att skapa förutsättningar för två val. Det första är ett 
intellektuellt val: Är målförverkligande ledarskap bättre än det 
ledarskap man tillämpat hittills? Om man väljer målförverkli-
gande ledarskap som det bättre alternativet, då aktualiseras det 
andra valet: Vill man verkligen förändra sitt ledarskap? Föränd-
ringen inträffar inte bara för att man intellektuellt accepterar att 
målförverkligande ledarskap verkar vara en bra modell, man 
måste även genomföra en förändring av sina vanemönster ge-
nom erfarenhetsbaserat lärande. Därför måste man handla på 
ett sätt, som både bryter det tidigare vanemönstret och som ger 
positiva erfarenheter. Erfarenhetsbaserat lärande är effektivt som stimu-
lans av förändring när en ny handling ger en positiv erfarenhet.  

När du, dels accepterat målförverkligande ledarskap som en 
bra modell, dels tagit ställning för att förändra ditt nuvarande 
ledarskap, då är det dags att starta handlingsprogrammet som 
ska ge dig nya erfarenheter och bygga upp ett nytt vanemönster.  

Före varje handling ligger en mer eller mindre medveten för-
väntan om vad handlingen ska leda till. När vår förväntan är 
medveten och vi väljer vad vi ska göra för att uppfylla våra för-
väntningar, då handlar vi överlagt. När förväntan är omedveten 
och vi handlar som vi gör för att vi brukar göra så eller för att 
någon annan förväntar sig att vi ska handla på ett visst sätt, då 
handlar vi oöverlagt. De oöverlagda handlingarna styrs av våra 
vanemönster. Dem har vi tillägnat oss, genom att handla på visst 
sätt och via erfarenheter fått bekräftelse på att det gick för sig 
eller kanske t o m att det var bra att handla som vi gjorde i just  
den situationen. Om liknande situationer kommer upp igen ten-
derar vi att göra som senast och när detta upprepats ett antal 
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gånger har vi byggt upp ett program för sådana situationer. Det-
ta ”program” kallar vi vanemönster.  

Om vi vill ändra våra vanemönster, måste vi göra det på 
samma sätt som vi skaffade oss de gamla, nämligen genom att 
handla.  

Vi ska med ett exempel beskriva hur erfarenhetsbaserat lä-
rande fungerar.  

Per är säljare, den utåtriktade, aktiva, trevliga typen med 
förmåga att verkligen tala för sin vara. Pers chef  följer med ho-
nom på ett par kundbesök och säger till honom att han nog skul-
le göra bättre resultat om han lärde sig lyssna lite bättre på kun-
derna.  Antag att Per accepterar detta och bestämmer sig för att 
lära sig lyssna bättre. I varje kundbesök spelar dock hans gamla 
vanemönster honom spratt. Han åker dit gång på gång och till 
slut ger han upp och säger, att han är den typ av människa som 
är pratsam och att det inte går att göra något åt. Nu är det ännu 
svårare för Per att ändra sig, än det var från början.  

Om Per eller hans chef  i stället hade arbetat med erfaren-
hetsbaserat lärande hade man kunnat gå till väga så här: Vad är 
det Per vill få ut genom att lyssna bättre? Vad vill han lära sig om 
sina kunder? Beskriv det konkret. Följ sedan upp, efter varje 
kundbesök, hur väl Per lyckades. När är det svårt att lyssna? När 
är det lätt att åka dit och börja prata själv? När är det lätt att 
lyssna?  

När Per på detta sätt håller målet uppe i medvetandet är ris-
ken att mindre, att hans oöverlagda och automatiska vanehand-
lingar ska ta kommandot över honom. Så småningom får Per så 
många positiva erfarenheter av sitt nya sätt att handla att han 
utvecklar ett nytt vanemönster.  
Många egenskaper, som vi säger att en människa har, är i själva 
verket uttryck för vanemönster, som är möjliga att förändra. 
Egenskaperna kan vara att man är pratsam, tystlåten, auktoritär, 
ointresserad, slarvig, hänsynslös och ansvarslös. Förändringspro-
cessen måste dock läggas upp enligt principerna i erfarenhetsba-
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serat lärande, d v s man måste handla annorlunda och få positi-
va erfarenheter. Annars kan man bidra till, att de egenskaper 
som man vill ändra på, blir ytterligare befästa och kanske t o m 
betraktas som medfödda.  

Erfarenhetsbaserat lärande kräver alltså, att man bestämmer 
sig för att handla på ett sätt, som avviker från det vanemönster 
man vill ändra på och som ligger i linje med det vanemönster 
man vill ha. Man genomför handlingen under sådana förutsätt-
ningar att man kan registrera sina framgångar och upprepar 
handlingen med de positiva erfarenheterna tills man byggt upp 
ett nytt vanemönster. För att kunna registrera framgången behö-
ver man, dels ha precisa mål, dels ett sätt att registrera att man 
rör sig mot målet. De flesta beteenden kan förändras om indivi-
den själv vill förändra dem och får stöd för denna vilja i en struk-
tur, där de nya beteendena belönas. Målförverkligande ledarskap 
är ett exempel på en sådan struktur.  

Alla de utvecklingsinsatser som vi föreslår , är baserade på 4

principerna för erfarenhetsbaserat lärande.  

Tre utvecklingsinsatser  
För att målförverkligande ledarskap ska fungera i praktiken krävs 
i allmänhet, att man genomför tre olika, men sinsemellan sam-
manhängande, utvecklingsinsatser. Vi kallar dem personlig utveck-
ling, utveckling av personligt ledarskap och ledningsutveckling.  

Målförverkligande ledarskap skiljer sig från ledarskap i dess 
traditionella form, dels genom att målet och inte proceduren är 
gestalten, dels genom att det är inriktat mot att skapa delaktighet 
i målen i stället för den traditionella följsamheten.  

Målförverkligande ledarskap ska utveckla medarbetares delak-
tighet, d v s vars och ens självvalda åtaganden och engagemang för gemen-
samma uppdrag. Därför behövs självständiga medarbetare. För att 
medarbetarna ska utveckla sin delaktighet, behövs personligt le-

31



Inne

darskap, som kan tillhandahålla strukturer för vägledning och 
återkoppling. För att cheferna ska kunna länka samman verk-
samheten mot organisationens gemensamma uppdrag, behövs 
en ledningsfunktion, som är mer inriktad mot att förmedla kun-
skap och förståelse för det gemensamma uppdraget, än vad som 
varit vanligt.  

Den enskilde medarbetaren ska alltså utveckla sin efterfrågan 
på mål och villkor för sitt arbete, i stället för de instruktioner och 
program, som hen hittills varit van vid. Denna efterfrågan på 
mål riktar sig till den närmaste chefen. Denne, i sin tur, behöver 
utveckla, dels sin förmåga att formulera användbara mål, så att 
medarbetaren kan få det stöd hen behöver, dels sin förmåga att 
förmedla gemensamma uppdrag, så att medarbetaren ser hur 
hens arbetsuppgifter är länkade till helhetens. För att klara detta 
behöver chefen ha sitt uppdrag från företagsledningen formule-
rat så att hen kan transformera det egna uppdraget till använd-
bara, d v s legitima, tolkningsbara och realistiska mål för medar-
betarna .  5

Det gäller allt så tre utvecklingsinsatser: personlig utveckling, 
utveckling av personligt ledarskap och ledningsutveckling och tre 
kategorier människor i organisationen: medarbetare, chefer och 
ledning.  

Personlig utveckling av självständighet  
För att delaktigheten ska bli verklig räcker det inte med att led-
ningen skapar förutsättningar för delaktighet, medarbetarna 
måste också aktivt välja att vara delaktiga. Det vi kallar personlig 
utveckling, syftar till att ge enskilda människor möjlighet att ut-
veckla denna vilja till delaktighet.  

Det finns utbildningsmaterial3, ett program för personlig ut-
veckling av självständighet och motivation. Det kan laddas ner 
från www.larswiberg.com. 
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Självständighet  
Självständighet definieras som att medvetet välja åsikter och handlingar 
och stå till svars för sina val. Självständighet i vår bemärkelse, har 
två kännetecken: oberoende och saklighet. En människa, som har ett 
visst mått av oberoende, har möjlighet att välja mellan olika sätt 
att handla, hon lever inte i en måstevärld. I måstevärlden finns 
inga valmöjligheter, där måste man handla som man gör. Obe-
roendet, eller friheten, är naturligtvis aldrig fullständig, den är 
alltid begränsad, men den självständiga medarbetaren är medve-
ten om att hen alltid har ett handlingsutrymme.  

När man utvecklar sitt oberoende, tar man sig ur måstevärl-
den och lär sig att upptäcka och uppfinna de möjligheter som 
alltid finns i handlingsutrymmet.  

Sakligheten hänger ihop med, hur man använder sitt obero-
ende, på vilka grunder man väljer bland sina möjligheter. Om 
man väljer i avsikt att förverkliga vissa mål, då är man saklig i sitt 
val. Om man låter sig styras av momentana impulser och hand-
lar oöverlagt, då agerar man osakligt.  

Saklighet förutsätter att man har mål som är så beskaffade att 
de uppfattas som legitima, att de kan tolkas till praktisk handling 
och att de är möjliga att förverkliga, d v s att de är realistiska.  

Motivation  
Motivation brukar beskrivas som ” en vilja att..”. Med vårt syn-
sätt har viljan tre kännetecken:  
• ett intellektuellt, som vi kallar förstå. Man behöver ha en så tyd-

lig uppfattning om vad man vill, att man kan tolka sin vilja och 
översätta den till praktisk handling.  

• ett känslomässigt, som vi kallar önska, d v s man ska önska sig 
det man ska uppnå för att vilja. För att ett mål överhuvudtaget 
ska komma i fråga som önskvärt måste det uppfattas som legi-
timt av den som åtar sig att förverkliga målet.  
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• ett kalkylmässigt, som vi kallar tro på. Man ska bedöma det som 
möjligt, realistiskt, att lyckas med det man ska åstadkomma för 
att vilja.  

Motivation förutsätter alltså att man har mål. Det är ju målet, 
som ska vara tolkningsbart, legitimt och realistiskt för att vi ska 
aktivera vår vilja att nå det.  

Utveckling av personligt ledarskap  
Utvecklingen av personligt ledarskap ska inriktas på den direkta 
påverkan en chef  utövar mot sina medarbetare, i avsikt att 
åstadkomma bestämda resultat.  

I allt personligt ledarskap finns två komponenter: sättet att ge 
struktur åt en arbetsuppgift och sättet att påverka och stå i för-
bindelse med medarbetaren.  

Att ge struktur och att stå i förbindelse  
Strukturer ska ge vägledning och återkoppling. Personligt ledar-
skap utövas med hjälp av strukturer, olika åtgärder för vägled-
ning och förstärkande eller bromsande återkoppling. Ledarska-
pets strukturer, ska ge medarbetare anledning att utveckla den 
trygghet som behövs för självständigheten.  

Alla har behov av att känna trygghet, men vi kan få tillgång 
till tryggheten på olika sätt.  

Ett sätt att vara trygg, är att omge sig med vänligt sinnade 
människor, att ha goda personliga relationer. Ett annat sätt är att 
se till att man har kontroll på tillvaron, att man har makt att 
skydda sig mot misstag och olyckor. Ett tredje sätt är tillit, att 
man litar på att problem som uppkommer ska kunna lösas på ett 
tillfredsställande sätt. När tilliten gäller andra människor kallas 
den förtroende, när tilliten gäller ”hela sammanhanget” – ledning-
en, livet, systemet – kallas den förtröstan och när tilliten gäller den 
egna förmågan är det självförtroende.  
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Ju mer osäker en människa är, desto större behov har hen av 
tryggheten i relationerna och kontrollen, av det yttre skyddsnä-
tet. När hon har fått positiva erfarenheter av egen framgång, 
ökar självförtroendet och behovet av det yttre stödet minskar. På 
motsvarande sätt växer tilliten till andra, när man får positiva 
erfarenheter av, att man kan lita på chefer och kolleger. Ju mer 
trygghetsbehovet kan tillfredsställas genom självförtroende och 
förtroende för andra, desto större handlingsfrihet har man.  

Med målförverkligande ledarskap, kan chefer ge sina medar-
betare vägledning att ta egna initiativ och ge förstärkande åter-
koppling, som stimulerar till nya initiativ. Det flyttar tyngdpunk-
ten i trygghetsbehovet från behov av yttre strukturer för trygghe-
ten, till självförtroende och tillit till andra.  

För att anpassa sitt ledarskap till den enskilde medarbetarens 
aktuella behov, behöver man stå i förbindelse med medarbetaren 
och låta sina åtgärder för vägledning, stöd och bromsning styras, 
av hur man uppfattar medarbetarens aktuella behov.  

Utbildning i personligt ledarskap  
De mest grundläggande kunskaperna, som utbildningen i per-
sonligt ledarskap ska förmedla, är naturligtvis kunskap om vad 
användbara mål är och hur de kan förmedlas och användas i 
ledarskap.  

Mål är ett önskvärt framtida tillstånd, ett resultat. Den be-
skrivningen ger inte mycket praktisk vägledning. Det önskvärda 
framtida tillståndet kan ha många olika kännetecken, somliga 
mer väsentliga än andra och en del av dem i motsatsförhållande 
till varandra.  

I nästa kapitel ska vi presentera en enkel och användbar filo-
sofi för mål och deras användning inom ramen för personligt 
ledarskap.  

Utbildningen ska också förmedla kunskap om, hur man kän-
ner igen medarbetares olika nivåer av delaktighet. Relationen 
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mellan chef  och medarbetare är inte densamma om medarbeta-
ren i sin aktuella arbetssituation befinner sig före Samtyckestadi-
et eller har uppnått Samtycke, Motivation eller Helhetsansvar. 
Om en chef  vill ha framgång med sitt personliga ledarskap, mås-
te åtgärderna för vägledning och återkoppling anpassas till vad 
medarbetaren behöver.  

Det enda ledarskap som finns, är det som genomförs i hand-
ling. Man kan lära sig om ledarskap på en kurs eller läsning, men 
man kan bara lära sig personligt ledarskap genom praktisk 
tillämpning. Därför ska utbildningen innehålla rikliga möjlighe-
ter till praktisk tillämpning.  

Ledningsutveckling  
Samverkan utvecklas när människor, som är självständiga i förhål-
lande till varandra, strävar efter att utföra ett gemensamt upp-
drag. Företagets eller förvaltningens ledning ska förmedla orga-
nisationens gemensamma uppdrag till medarbetarna, så att det 
motsvarar två krav. Dels ska alla uppfatta det gemensamma 
uppdraget på samma sätt, dels ska var och en kunna uppfatta i 
vilket sammanhang deras egna arbetsuppgifter ingår.  

Ledningen i målförverkligande ledarskap består av två proces-
ser. Den ena ska förmedla förståelse för hela organisationens uppdrag 
till varje enskild medarbetare. Här förekommer ord som af-
färsidé, vision, företagskultur och kundnytta. Den andra processen 
ska förse företagsledningen med återkoppling från organisationen.  

I ledningsarbetet ska det gemensamma uppdraget alltså för-
medlas, så att var och en kan tolka det till sin egen arbetssitua-
tion. Uppdraget gäller, dels kunder och ägare, kvalitet och pro-
duktivitet, dels medarbetares utveckling av kompetens, engage-
mang och samverkan.  
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Sammanfattning  
Vi började med att lansera ett gestaltpsykologiskt synsätt. Enligt 
detta uppfattar människor sin omgivning i huvudsaker och bisa-
ker, i gestalter och deras bakgrund. Vad som är gestalt och vad 
som är bakgrund är inte detsamma för alla, det är en följd av 
vars och ens mer eller mindre medvetna val.  

Om vi anlägger detta synsätt på ledarskap finner vi två ele-
ment, som vi kallade målet och proceduren. Det traditionella sättet 
att utöva ledarskap har proceduren som gestalt och målet som 
bakgrund. Det fungerar tillfredsställande, så länge kundernas 
behov kan tillfredsställas genom standardiserade procedurer och 
medarbetarna accepterar att utföra sina arbetsuppgifter i enlig-
het med fastlagda regler.  

När industrisamhället övergår till att bli lärandesamhälle har, 
bl a den ökade differentieringen av produkter och tjänster, givit 
kunderna anledning att förvänta sig en mer individuell behand-
ling, än vad de standardiserade procedurerna klarar av. För 
medarbetarna har en motsvarande förändring skett. De tidigare 
så angelägna försörjnings- och positionsbehoven, lät sig tillfreds-
ställas med standardiserade kompensationssystem. De flesta an-
ser det vara självklart, att försörjningsbehoven ska tillfredsställas 
och positionsbehoven betyder allt mindre för allt fler.  

I stället har upplevelsebehoven och kraven på valfrihet och 
eget inflytande i arbetet, börjat väga tyngre. Upplevelsebehoven 
kan bara tillgodoses med individuell anpassning.  

Basen för det traditionella ledarskapet har vittrat ner och be-
höver ersättas med ett annat ledarskap. Vi kallar det målförverk-
ligande ledarskap. Det har målet som gestalt och proceduren 
som bakgrund. Det är inriktat på att skapa sådana förutsättning-
ar i arbetet, att medarbetare utvecklar sin delaktighet i verksam-
hetens mål. Detta kan ske genom att personligt ledarskap utövas 
i dialog mellan chef  och medarbetare.  
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För att förändra det traditionella ledarskapet till målförverkli-
gande ledarskap behövs tre utvecklingsinsatser: Personlig utveckling 
av självständighet och motivation, Utveckling av personligt ledarskap för 
samverkan kring mål och Ledningsutveckling för att förmedla organisatio-
nens gemensamma uppdrag.  

I alla tre utvecklingsprogrammen är användbara mål det cen-
trala verktyget. Mål är användbara när medarbetarna uppfattar 
dem som legitima, tolkningsbara och realistiska.  
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Kapitel 2: Tolkningsbara mål  

Syfte, avsikt, motiv, uppdrag och mål, det finns många uttryck 
för det, som man vill uppnå med en verksamhet eller med en 
enskild handling. I målförverkligande ledarskap vill vi reservera 
ordet mål för ett specifikt resultat. Vi definierar mål som ett resul-
tat bestämt i förväg”.  

Bakom varje mål finns en avsikt. När man frågar människor 
vilka ”mål” de har, får man ofta en avsikt till svar. Avsikten är 
mer allmänt formulerad. Därför är avsikten också lättare att re-
dogöra för än att redogöra för vilket målet är. En avsikt kan full-
följas med flera olika mål.  

Uppdraget är ett ännu mer allmänt begrepp än avsikten. 
Uppdraget för en projektgrupp är oftast avgränsat i tiden, men 
för andra, hela företag, avdelningar och enskilda befattningsha-
vare, kan uppdraget vara detsamma under mycket lång tid. Ett 
företags uppdrag finns ibland beskrivet som en affärsidé eller en 
vision. Enskilda medarbetares uppdrag finns ibland beskrivna 
som något eller några ansvarsområden i en befattningsbeskriv-
ning.  

Om vi håller oss till de tre begreppen uppdrag, avsikt och mål 
så får vi en hierarki. Per ansvarar för en verksamhet som har ett 
uppdrag. Detta uppdrag utför han genom många olika avsikter, 
som var och en kan formuleras som ett större eller mindre antal 
mål.  

Uppdraget och avsikten anger rörelseriktningar. Uppdraget är 
överordnat avsikten eller ett antal avsikter. Avsikten är överord-
nad målet eller ett antal mål. Målet ska vara ett resultat bestämt i 
förväg.  
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Avsikter och mål  
Avsikter är uttryck för en rörelseriktning, ofta med en moralisk 
innebörd. God kundservice är något att sträva efter i mötet med 
varje kund, inte något som man skapar och som man sedan har 
kvar. Detsamma gäller produktkvalitet och tillförlitlighet. Även 
om dessa mål ofta har en moralisk underton, är det inte fråga 
om en allmän moral. Ett möbelföretag vill ge sina kunder ända-
målsenlig kvalitet. Det innebär inte högsta möjliga kvalitet i alla 
sammanhang utan att, t ex  ytbehandlingen på ett matbord är 
mer stryktålig än ytan på ett hyllplan i en bokhylla. Moralen lig-
ger i hur konsekvent organisationen håller fast vid sina avsikter.  

Avsikter kan tolkas till praktisk handling om de bärs upp av 
normer, som är tydliga och kända för medarbetarna. Det räcker 
inte att säga ”kunden i centrum”, medarbetaren, som har kon-
takt med kunden måste förstå vad detta betyder för hans eller 
hennes val av handlingar. En verksamhetsidé och en vision be-
skriver uppdrag och avsikter. Det ska vi återkomma till längre 
fram.  

Ett mål beskriver ett önskvärt framtida tillstånd, ett konkret 
resultat. Utmärkande för ett tolkningsbart mål är, att de som ska 
medverka till att förverkliga målet, har en likartad uppfattning 
om tillståndets egenskaper, att man är överens om hur långt ifrån 
detta tillstånd man befinner sig och att man vet när man är 
framme. Tolkningsbara mål, vare sig de uttrycker riktning eller 
tillstånd, ger människor vägledning att välja sina handlingar – att 
de kan tolka målet till praktisk handling – och de är viktiga verk-
tyg i målförverkligande ledarskap. För att ett mål ska vara an-
vändbart i praktiken, måste det kunna tolkas och omsättas i 
praktisk handling 

I utvecklingsinsatserna för personlig utveckling och utveckling 
av personligt ledarskap lägger vi tyngdpunkten vid målen. I led-
ningsutveckling är uppdraget i fokus.  
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Organisationer kan fungera utan tolkningsbara 
mål  
Många organisationer saknar tolkningsbara mål. Inte ens bud-
getmålen, som borde vara entydiga, är så beskaffade, att de ger 
människor vägledning att välja andra handlingar, än dem de 
vant sig vid att utföra. En organisations uppdrag beskrivs oftare 
som en verksamhet, något som ska utföras, än som mål, något 
som ska uppnås. Låt oss ta ett exempel:  

I instruktionen till informationsnämnden i en kommun kan 
man läsa, att nämnden har till uppgift att informera kommunens 
invånare om vissa frågor. Att informera kommuninvånare är en 
sysselsättning för nämndens medarbetare, något som ska utföras, 
inte ett uttryck för ett önskvärt resultat.  

Vi förstår att de politiker, som formulerat uppdraget inte me-
nar att nämnden ska sysselsätta ett antal personer med informa-
tionsverksamhet. Och det är kanske ingen, som tolkar instruk-
tionen på det sättet heller. Det är självklart att informations-
nämndens verksamhet ska leda till att kommuninvånarna blir 
bättre informerade. Men, och detta är mycket viktigt: instruktio-
nen, formulerad på detta sätt, kan få till effekt att medarbetarna 
arbetar som om det gäller deras sysselsättning, inte som om det 
gäller att förmedla kunskaper till medborgarna. Gestalten i verk-
samheten är att bedriva informationsverksamhet, inte att för-
verkliga informationsmål. Om det vill sig illa kan informations-
arbetet, proceduren, bli så dominerande, att målet, att medbor-
garna ska tillgodogöra sig vissa kunskaper, kommer bort helt och 
hållet.  

Skolan och sjukvården har också instruktioner, som visar vil-
ken verksamhet som ska utföras, snarare än att beskriva vad man 
ska uppnå. Om man lägger stor vikt vid instruktionerna, kan 
man börja diskutera, t ex om skolan är bra eller dålig, utan att ta 
reda på om eleverna lär sig något. Det är som att jämföra en 
skiftnyckel och en skruvmejsel, utan att göra klart för sig, om det 
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är en mutter eller en skruv som ska dras. Det samma gäller före-
tagens interna avdelningar, t ex utbildnings- och personalavdel-
ningar. De har också instruktioner, som inte säger mycket om 
målen, om vilka resultat de ska prestera.  

De vanligaste målen vi träffat på finns i budgeten. Budgetmå-
len anger det framtida resultatet i ekonomiska termer.  

Dessvärre kan många budgetmål inte heller tolkas av de 
människor, som kan medverka till att målet blir verklighet. Det 
hindrar inte att de flesta organisationer existerar under lång tid. 
Många av dem har dessutom en ganska framgångsrik verksam-
het.  

Mål som kan tolkas leder till resultat  
Om man har mål, som medarbetare kan tolka till praktisk hand-
ling i sin egen arbetssituation och engagera sig i, är det sannolikt 
att man också når dem. Om en organisation har behov av bättre 
produktivitet, högre kvalitet eller bättre samarbete, kan man gå 
tillväga så här:  

Börja med uppdraget. Vilket uppdrag ska vi ta ansvar för? 
Uppdragsbeskrivningen behöver ofta kompletteras med en dia-
log, för att var och en ska förstå hur den enhet, som man arbetar 
i, eller den befattning, som man upprätthåller, ska kunna bidra 
till det gemensamma uppdraget. Dialogen är ofta nödvändig för 
att enskilda människor ska kunna utveckla sin egen förståelse för, 
vilket sammanhang deras arbete ska ingå i. När de medarbetare, 
som berörs av uppdraget, har en gemensam förståelse för vad de 
ska åstadkomma tillsammans, är det inte så svårt för var och en 
att beskriva vilka avsikter hen vill förverkliga för att medverka till 
uppdraget. När man är överens om vilka avsikter, som ska bli 
verklighet, ska dessa formuleras som mål. Vilka resultat vill man 
bidra med för att stödja det gemensamma uppdraget? Om må-
len är realistiska kommer de i allmänhet att förverkligas.  
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Vi ska visa med ett exempel. Det är hämtat från byggindu-
strin:  

Byggföretag har ofta stora värden investerade i sin maskin-
park. Somliga företag har gjort självständiga dotterbolag av sina 
maskinavdelningar och vårt exempel är hämtat från ett sådant 
dotterbolag.  

Viktor var regionchef  i maskinbolaget. Avkastningen på de 
tillgångar han hade att förvalta var 15%, vilket han tyckte var för 
lite. Han ville prova om målförverkligande ledarskap kunde hjäl-
pa honom att öka avkastningen till 25%.  

För att medarbetarna skulle förstå, på vilket sätt deras åtgär-
der i det vardagliga arbetet kunde bidra till att öka avkastningen, 
gjorde han en enkel räntabilitetsformel. Med den som underlag 
kunde han visa hur de, genom att genomföra vissa åtgärder, 
kunde bidra till att förbättra avkastningen.  

Viktor gjorde också ett enkelt rapportsystem, där medarbe-
tarna, med täta intervall, kunde följa upp vilka effekter på av-
kastningen deras insatser fick.  

Efter 10 veckor hade avkastningen ökat från 15% till 32%, 
vilket gav en resultatförbättring på årsbasis med 7 miljoner kro-
nor i Viktors region. ”Och”, sa Viktor, ”vi har lärt oss att vi kan 
komma längre”.  

Viktor beskrev sin avsikt att förbättra räntabiliteten och för-
medlade ett mål till sina medarbetare, som de själva kunde tolka 
och omsätta i praktisk handling.  

Viktors egentliga mål, det önskvärda framtida tillståndet, var 
25% avkastning på investerat kapital. Detta mål kunde inte tol-
kas av hans medarbetare, målet kunde inte användas för att välja 
handling. Räntabilitetsformeln och rapportsystemet gav dem 
möjlighet att med egna ögon se, att vissa handlingar hade bättre 
effekt på målet än andra. Det gav dem möjlighet att välja avsik-
ter och mål, som de kunde tolka till praktiska åtgärder. Ett mål 
för verksamheten i en avdelning, t ex målet 25% avkastning, 
fungerar i verkligheten som ett uppdrag för medarbetarna. 
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Medarbetarna måste översätta detta mål till egna avsikter och 
mål för att kunna bidra till det gemensamma.  

Man brukar ganska ofta hämta exempel från idrottsvärlden 
och göra jämförelser mellan det personliga ledarskap, som ut-
övas där och det ledarskap som finns i arbetslivet. Många sådana 
jämförelser haltar, men vissa paralleller finns onekligen:  

Tänk dig ett fotbollslag inför en match. Lagledaren vet vilka 
regler som gäller och att man måste göra fler mål än motstån-
darlaget för att vinna matchen. Det har han dock inte talat om 
för spelarna. De vet att de ska göra så gott de kan, men även om 
de anstränger sig till gränsen av sin förmåga, kommer de knap-
past att vinna matchen om de inte vet att ändamålet med öv-
ningen är att göra mål.  

Två saker som man kan lära från idrottsvärlden är, dels att 
varje medlem i laget känner till vilket målet är, och att var och 
en kan tolka det till handling där man själv befinner sig, dels att 
ledningens omsorger är inriktade på att förse spelarna med så 
bra förutsättningar som möjligt för att sköta sina respektive insat-
ser. Det skulle verka underligt, om en lagledare i idrott, hade så 
mycket att göra att han inte hade tid att stå i förbindelse med 
spelarna. I arbetslivet är detta fenomen ganska vanligt och be-
traktas inte alls som egendomligt.  

Att bli bäst i Sverige på service, eller att bli den mest kundori-
enterade förvaltningen är inte mål, de är avsikter som knappast 
kan tolkas av medarbetarna. Avsikterna kan blir möjliga att tolka 
för medarbetarna, om man talar om, vad bra service är och hur 
man tänker mäta den, respektive hur kundorientering yttrar sig 
och hur man ska registrera den.  

I målförverkligande ledarskap behöver chefer förstå hur man 
förmedlar gemensamma uppdrag, på ett sådant sätt, att chef  och 
medarbetare i en dialog kan komma överens om avsikter och 
mål för medarbetaren, som hen självständigt kan tolka till prak-
tisk handling.  
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Det kräver tankemöda att förse organisationer med tolk-
ningsbara mål. Dessutom finns det motstånd mot mål som är så 
tydliga att de kan tolkas till praktisk handling.  

Motstånd mot tolkningsbara mål  
Den som inte vet vart han är på väg kommer förmodligen att 
hamna någon annanstans. Men det gör ingenting. Och det är 
just detta som är fördelen med att sakna mål: Det räcker att göra 
så gott man kan, att arbeta sig trött och göra slut på sin energi. 
Om man inte har några mål, kan ju fliten vara förtjänstfull i sig, 
även om man hamnar någon annanstans.  

Tolkningsbara mål hjälper oss inte bara att hitta rätt, de visar 
också när vi kommit fel. Med tolkningsbara mål kan vi inte sopa 
våra misstag under mattan. Enligt vår uppfattning är detta 
kanske den främsta orsaken till motståndet mot tydliga mål. Vi 
har aldrig hört den orsaken redovisas, i stället hör vi andra in-
vändningar, t ex dessa:  

”Vi vill vara flexibla och tydliga mål är så låsande”. Det är fel. 
Tydliga mål är inte låsande, de hjälper oss att finna framkomst-
vägar, som vi inte tidigare hade tänkt på. Dessutom kan man 
ändra ett tolkningsbart mål till ett annat, om det visar sig att det 
första målet inte var ett bra val.  

”Vi föredrar enkelhet och tydliga mål är så komplicerade”. 
”Tydliga mål är så förenklade, verkligheten är mer komplice-
rad”. Båda uppfattningarna är fel. Verkligheten är komplicerad, 
det stämmer, men mål, som är komplicerade kan inte tolkas. 
Tolkningsbara mål måste vara enkla för att hjälpa oss att hantera 
den komplicerade verkligheten på ett framgångsrikt sätt.  

”Vi vill ha roligt när vi arbetar och mål är så tråkigt”. Det 
förhåller sig i själva verket tvärt om. Glädjen att lyckas med nå-
got man strävar efter, glädjen att kunna ge en kollega hjälp och 
att kunna ta emot hjälp utan att känna tacksamhetsskuld, den 
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fnittriga glädjen att finna en ny och oväntad lösning på ett pro-
blem, allt detta följer av att vi har mål som vi kan tolka.  

”Vi har inte tid med mål”. Många människor upplever att de 
har ont om tid. En bidragande orsak till det, är att man saknar 
tolkningsbara mål. Målen hjälper oss att bestämma vad som är 
mer angeläget, vad som ska göras i första hand, vad som är 
mindre väsentligt, och som vi kan ta lite lättare på. Om mål sak-
nas eller inte kan tolkas, då kan vi inte heller planera om och 
anpassa verksamheten till nya förutsättningar, när det behövs. 
Det brukar sägas att det alltid finns tillräckligt mycket tid för de 
viktiga uppgifterna, och det är nog sant. För att veta vilka upp-
gifter som är viktiga och som vi därför ska ta oss an i första hand, 
behöver vi ha tolkningsbara mål. Att ha ont om tid innebär att vi 
inte hinner utföra alla uppgifter med samma noggrannhet, må-
len hjälper oss att koncentrera energin på de mål som är vikti-
gast. Tolkningsbara mål sparar tid.  

”Jag vill ha möjlighet till spontanitet, till att gripa tillfället i 
flykten och mål är låsande”. Det är självklart att vi inte i varje 
situation behöver handla gravallvarligt och rationellt. Det finns 
många tillfällen, när vi kan tillåta oss att handla spontant och 
låta ögonblicket avgöra utan att sabotera vare sig oss själva eller 
någon annan. Vi behöver säkert mycket spontanitet, i t ex enkla, 
direkta kontakter med våra medmänniskor.  

Impulsiviteten leder dock lätt till självsabotage, till oöverlagda 
handlingar med icke önskvärda resultat. Därför är impulsiviteten 
riskabel. Begreppet självsabotage behandlar vi i fjärde kapitlet. 
För att undvika självsabotage, kan det vara klokt, att i vissa 
sammanhang välja en viss självcensur och ”tänka efter före”. 
Censuren innebär egentligen bara, att vi bedömer konsekven-
serna av våra handlingar innan vi handlar. Medveten självcensur 
innebär inte att våra handlingar blir oäkta eller hämmade. Det 
vi säger kan vara sant, även om vi inte på en gång säger allt som 
är sant eller allt som verkar vara sant just då.  
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Vissa människor menar, att detta sätt att resonera är omänsk-
ligt kalkylerande. Vi håller inte med om det heller. Det är samma 
slags krav, som man bör kunna ställa i alla civiliserade relationer. 
Både den civiliserade människan och barbaren blir arga nu och 
då. Skillnaden är att barbaren ohämmat ger sig hän åt sin ilska, 
ibland med förödande konsekvenser för både sig själv och för  
andra. Den civiliserade människan censurerar sina uttryck och 
avstår från att behandla sina medmänniskor illa.  

”Mål leder till konflikter med andra människor”. Det är na-
turligt, både i arbetslivet och privat, att det uppkommer motsätt-
ningar mellan olika människors behov och avsikter. Dessa mot-
sättningar kan antingen hanteras, som en problemlösningspro-
cess, en dialog där parterna aktivt söker efter ett sätt att jämka 
samman sina intressen, eller som en konflikt. Den förra modellen 
kräver att parterna, dels har ett gemensamt överordnat mål klart 
för sig, dels har tolkningsbara mål bakom sina respektive stånd-
punkter. Konflikten, som är en win-lose-situation, är inte mer 
äkta, än problemlösning i samverkan. Konflikten är bara mindre 
civiliserad. Uppfattningen att tolkningsbara mål befordrar kon-
flikter är alltså också fel.  

Den som har mål, som kan tolkas till praktisk handling, mär-
ker det tydligt när hen är på fel väg eller misslyckas. Det är olus-
tigt att misslyckas. Om man avstår från tolkningsbara mål und-
viker man denna olust, man slipper att konfronteras med risken 
att misslyckas. Vi tror att detta är den egentliga invändningen 
mot tolkningsbara mål.  

Målbild, en individuell idé om målet och vägen dit  
Målet, det önskvärda framtida tillståndet, är en slutstation, ett 
resultat. För att vara tolkningsbart måste denna slutstation kom-
pletteras med en uppfattning om hur man ska ta sig dit. Denna 
uppfattning om hur, kan man kalla strategi. Föreställningen om 
resultatet, vad vi ska nå, och strategin, uppfattningen om hur 
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man ska ta sig dit, kallar vi målbild. Man brukar säga att ”strate-
gin är det som följer på genom att...”  

I exemplet med Viktor och maskinbolaget gav räntabilitets-
formeln och rapportsystemet hans medarbetare möjlighet att 
utveckla strategier för att ta sig fram till målet, den förbättrade 
avkastningen. Om man ska lyckas nå besparingsmålet i lands-
tingsexemplet i inledningskapitlet, behöver medarbetarna för-
modligen också ha tillgång till hjälpmedel utöver kunskapen att 
man behöver spara 23 kronor per dag för att lyckas.  

Ofta räcker det med ett mål, ett resultat bestämt i förväg och 
en uppföljningsmetod, som visar hur man närmar sig målet, för 
att målbilden ska kunna utvecklas genom att kompletteras med 
en strategi.  

Strategin är bryggan mellan målet och det läge där man be-
finner sig. Man brukar översätta ordet strategi med ”ett sätt 
att…” förverkliga ett mål. Ett tolkningsbart mål är så beskaffat, 
att det kan förses med en strategi och utvecklas till en målbild. 
När vi börjar använda strategin, och röra oss mot målet, kan 
målbilden utvecklas ytterligare. Målbilden är ett verktyg för att 
göra nya, möjliga framkomstvägar synliga och meningsfulla. 

  
Mål - medelkedjor  
Vad är mål och vad är medel? I denna fråga kan man föra en 
ändlös diskussion.  

En försäljningschef  beklagade sig över dåliga försäljningsre-
sultat hos flera av sina säljare. Försäljning är, bl a en fråga om 
vilka produkter och priser man har och hur skicklig man är, men 
till stor del är försäljning a numbers game, ju fler kundkontakter 
man tar, desto mer säljer man. Därför föreslog vi att han skulle 
börja med att formulera tolkningsbara mål för antalet kundbe-
sök per säljare. Han accepterade inte förslaget, för det var ju inte 
kundbesöken han ville åt utan försäljningsresultatet. Men egent-
ligen är inte heller detta ett mål i sig, det är överskottet, som är 
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intressant för då får man investeringsmedel. Men investeringen 
är inte heller något slutmål, den ska ju ge något tillbaka. Och så 
vidare. I slutet på detta resonemang, om man orkar hålla på så 
länge, hamnar vi i mänsklighetens långsiktiga överlevnad eller 
något lika filosofiskt och lika oanvändbart för praktiskt bruk.  
Om vi följer en målmedelkedja uppåt hamnar vi förr eller senare 
i filosofiska spetsfundigheter. Om vi följer den nedåt hamnar vi i 
alldagliga och ointressanta trivialiteter utan sammanhang. Med 
hjälp av frågan ”Varför?” kan vi förflytta oss uppåt. Med hjälp 
av frågan ”Hur?” kan vi ta oss nedåt.  

Meningen, motivet för att ut föra en handling, finns alltid att 
söka uppåt i kedjan. Sättet att förverkliga ett mål, strategin och 
handlingen finns nedanför själva motivet.  

Ambitionsfällan  
När en chef  formulerar ett mål, som ligger så högt upp i mål-
medelkedjan, att medarbetare inte kan länka det till sina egna 
arbetsuppgifter, kan det bero på att hen vill vara ambitiös. Ty-
värr blir det bästa ofta det godas fiende, eftersom medarbetarna 
inte kommer att kunna förverkliga målet. Det är ambitionsfällan.   

Trivialfällan  
När en chef  formulerar ett mål som ligger för lågt i målmedel-
kedjan för att uppfattas som meningsfullt och stimulerande, sker 
det ofta av omsorg om medarbetarna så att dessa inte ska behö-
va riskera att göra fel. Tyvärr tar det bort spänningen och ar-
betsglädjen för medarbetarna, vilket också resulterar i dålig 
måluppfyllelse. Det är trivialfällan.  

Tolkningsbara mål ska ligga på den plats i målmedelkedjan, 
där medarbetarna känner utmaningen i det meningsfulla målet 
och klarar av att skapa sina egna målbilder. Målbilden är ett 
verktyg för att välja hur vi ska handla.  
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Handlingsutrymme  
Ju högre upp i kedjan målet väljs, desto större handlingsutrym-
me behöver man. Medarbetare med stor erfarenhet, och starkt 
självförtroende klarar av högre placerade mål än mindre kapabla 
medarbetare. I vissa företag finns troubleshooters, erfarna med-
arbetare med stora kunskaper och lång erfarenhet. De ser till att 
de själva alltid arbetar inom ramen för ett väl tilltaget handlings-
utrymme. Deras mål kan vara mycket allmänt formulerade, t ex 
fixa problemen i vårt österrikiska dotterbolag. Deras handlings-
utrymme inkluderar inte bara val av strategi utan också rätten 
att precisera målet, det aktuella resultatet som ska förverkligas.  

Den feriearbetande studenten på ett bankkontor har bristan-
de kunskaper om det vardagliga arbetet. Genom snabb uppfatt-
ningsförmåga och starkt självförtroende kan hen kompensera 
sina kunskapsbrister och snabbt lära sig hantera ett ganska stort 
handlingsutrymme. Chefer, som har proceduren som gestalt i 
ledarskapet, som behärskar rutinerna men inte reflekterar över 
varför en arbetsuppgift ska utföras på ett visst sätt, står sig ofta 
slätt med sådana medarbetare. Begåvade människor har en för-
måga att dra ut principen, det mönster , som ligger bakom ett 6

visst skeende. När man förstått ”principen” kan man tillämpa 
den på likartade situationer. En parallell till detta är den männi-
ska som kan tillämpa sina matematiska formler på ett nytt ma-
tematiskt problem. Även om man inte löst just detta problem 
tidigare, så behärskar man principerna. Chefer, som inte kan 
förklara bakgrunden, motivet varför, ger inte sina medarbetare 
tillgång till principerna.  

Men det är inte bara erfarna och begåvade människor, som 
behöver handlingsutrymme för att få tillfredsställelse för sitt be-
hov av valfrihet. Även medarbetare med sämre självförtroende 
och mindre intellektuell briljans än ferievikarierande studenter, 
har ofta för litet eget handlingsutrymme.  
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Ambitionsfällan innebär att medarbetare får ett för stort 
handlingsutrymme i förhållande till sin förmåga. De klarar inte 
av att själva fylla ut det och kan inte skapa en fungerande mål-
bild med en tydlig personlig uppfattning om både vad som ska 
åstadkommas och hur. Trivialfällan innebär att man inskränker 
handlingsutrymmet mer än som är nödvändigt. Då tar man bort 
utmaningen i målet genom att ge alltför detaljerade instruktio-
ner.  

Varning för målkonflikter och skenmål  
En målkonflikt är två eller flera resultat, där något av resultaten 
bara kan förverkligas på bekostnad av något av de andra. En 
skenmål ger intryck av att vara ett resultat, men det går inte att 
tolka till handling. Både målkonflikter och skenmål ställer till 
problem i arbetslivet.  

Målkonflikter  
Målkonflikter är förödande. De försätter människor i en valsitua-
tion där de väljer fel, oavsett hur de väljer.  

Låt oss ta ett exempel, som också kan användas för att illu-
strera hur målkonflikter kan hanteras:  

På en konferens diskuterades sjukvårdens mål. Efter många 
turer i diskussionen enades auditoriet om följande enkla formu-
lering:  

Bästa möjliga vård till lägsta möjliga kostnad.  

Detta är en målkonflikt. Lägsta möjliga kostnad är noll och för 
det lär man inte få någon sjukvård alls. Vad bästa möjliga vård 
är kan man naturligtvis diskutera länge, men de flesta torde vara 
eniga om att den kostar mycket pengar.  
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Att hantera målkonflikter  
Målkonflikter kan hanteras. I exemplet finns två värden: vård-
kvalitet och kostnad. Vi kan välja att maximera det ena av dessa 
värden. Det andra värdet kallar vi villkor. Hur vi väljer spelar 
ingen roll för exemplet, så vi provar båda varianterna. Vi börjar 
med att göra vårdkvaliteten till villkor. Kostnaden blir då den 
parameter som ska bli så liten som möjligt. Det går till så här:  

Vi beskriver ett vårdprogram. Där fastställs vilken kvalitet 
vården ska ha för olika patientkategorier. Uppdraget blir att  

Vårdprogrammet ska genomföras till lägsta möjliga kostnad.  

Här väljer man en rationaliseringsidentitet för sjukvården. Kvali-
teten är given, den får man inte tubba på, däremot gäller det att 
utveckla sin skicklighet att prestera den givna kvaliteten till allt 
lägre kostnad. Uppdraget är att trimma kostnader inom ramen 
för en given vårdkvalitet  

Den här lösningen är inte särskilt bra. Många människor i 
sjukvården har valt sitt yrke för att de vill göra en insats för sina 
medmänniskor. Därför är de flesta mer engagerade i att göra ett 
bra jobb för sina patienter än att minimera kostnaden.  

Vi prövar den andra varianten:Vårdkvaliteten är nu den pa-
rameter, det uppdrag, som ska bli ”så bra som möjligt”; kostna-
derna är villkor . Uppdraget för en tänkt klinik ser ut så här:  

Inom ramen för x mkr ska kliniken ge bästa möjliga vård.  

Även här behöver man precisera vad man menar med god vård-
kvalitet, vad som menas med förbättringar, resultatet måste gö-
ras tydligt. Man gör alltså om uppdraget till olika resultat, som 
stödjer uppdraget. Man behöver också skaffa ett rapportsystem, 
där förändringar i vårdkvaliteten registreras. Annars kan man ju 
inte avläsa effekterna av sina handlingar. Vidare behöver man i 
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likhet med Viktors medarbetare ha kunskap om vilka konsekven-
ser olika handlingar får på ekonomin. Det gäller ju att hålla i 
pengarna, inte för att spara dem, utan för att få ut mer vårdkva-
litet ur dem.  

Vi har inga egna erfarenheter av hur detta fungerar i sjukvår-
den, men vi kan berätta om ett fall där modellen har tillämpats.  

En ögonklinik fick en ny klinikchef. Han upptäckte att patien-
terna fick vänta länge, ofta upp till ett par år, på behandling.  

Den nye klinikchefen ansåg inte, att så långa väntetider var 
förenliga med hans uppfattning om god vårdkvalitet. Eftersom 
han var den ende läkaren, gällde det att använda hans tid ratio-
nellt. Han delegerade bort allt pappersarbete och gjorde en strikt 
plan för arbetet. Han fann snart, att när han höll på att behand-
la en patient ringde andra patienter och ville tala med honom. 
För människor, som har problem med sina ögon är det god 
vårdkvalitet att få tala med sin doktor. Han kunde alltså inte 
stänga av telefonen.  

För att råda bot på problemet med de många telefonavbrot-
ten vidtog läkaren följande åtgärder. Han fördubblade den tid 
som var anslagen för första besöket. Förutom den sedvanliga un-
dersökningen och behandlingen, berättade han vad som sedan 
skulle hända med patienten, hur olika mediciner kunde verka 
etc. Han uppmanade patienten att, om något oförutsett skulle 
inträffa, ringa och tala med sjuksköterskan. Han bad sköterskan 
komma in och presenterade henne för patienten. Antalet samtal 
minskade drastiskt och han kunde intensifiera sitt arbetsschema.  

Vi har träffat patienter till denne läkare. De berättar att det är 
annorlunda att gå till honom jämfört med att gå till andra läka-
re. När man beställer tid blir man uppmanad att komma till 
mottagningen 10 minuter i förväg: ”Doktorn passar tiden på 
minuten och är du inte på plats, när han ropar in dig, ger vi dig 
en ny tid och så får du komma tillbaka en annan dag”. En av 
våra sagesmän hade läst en artikel om en ny medicin, och fråga-
de doktorn om hans uppfattning. ”Jag ska hjälpa dig med dina 
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ögon”, fick han till svar, ”tidningsartiklar får du diskutera med 
någon annan”. 

Låter detta brutalt? Om vi beaktar hela klinikens verksamhet 
tycker inte vi att detta är brutalt. Kliniken har inte längre några 
köer. Kostnaden för att patienter blir ”mänskligt” behandlade, 
och tillåts komma för sent till sina läkarbesök och får använda 
tiden hos doktorn till att diskutera tidningsartiklar, betalas av 
andra patienter i form av längre tid i vårdkön. Nog är det väl 
mer brutalt att låta en sjuk människa vänta på behandling, än att 
kräva att hen ska passa tiden till läkarbesöket? Eller?  

Den, som är tydlig med sina mål och ser till att de kan tolkas, 
kommer att förverkliga målen, men hen drar också på sig kritik 
från människor, som har avvikande uppfattning om vilka målen 
ska vara. Det problemet får man lära sig att leva med. Somliga 
undviker kritiken med hjälp av skenmål, men det leder, dels till 
andra konflikter, dels till att man inte har kontroll över vad man 
uppnår.  

Den form av målkonflikt, som är allra svårast att känna igen, 
är när man förmedlar olika budskap i ord och i handling, ”when 
you don’t walk your talk”. Om man säger att man litar på sina 
medarbetare, men i handling visar att man inte gör det, om man 
säger att man vill se fler initiativ från sina medarbetare, men av-
visar alla förslag, om man säger att kvalitet är viktigt, men anslår 
mindre än en procent av sin arbetstid till kvalitetsfrågor, då för-
medlar man målkonflikter. Den medarbetare, som står inför en 
målkonflikt, handlar fel oavsett vad hen väljer. Om man försöker 
fullgöra det ena målet, motverkar man det andra. I målkonflikter 
undviker man ofta, att göra något över huvud taget eftersom det 
är enda möjligheten att undvika att göra fel. Målkonflikter kan 
hanteras på följande sätt:  

Bestäm vilka värdekategorier som ingår i målet. Kostnader, 
kvalitet, leveranstid, servicegrad, marknadsandel etc, är exempel 
på värdekategorier.  
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Tänk efter vilka värdekategorier, som är kompatibla, som lå-
ter sig kombineras och vilka som står i motsatsförhållande till 
varandra. Snabb service och vänligt bemötande är kompatibla 
värden, liksom arbetsglädje och god kvalitet. Hög servicegrad 
och låg kapitalbindning i lagret är däremot inte kompatibla vär-
den, de kan inte maximeras samtidigt.  

Bestäm vilka värdekategorier, parametrar som ska vara resul-
tat – de måste inbördes vara kompatibla – och vilka som ska 
vara villkor.  

Fastställ värden på resultat och villkor, helst kvantitativt, så att 
man kan registrera, att man lever upp till dem.  

Förmedla uppdraget till de människor, som genom sitt arbete 
kan bidra till att det blir uppfyllt, på ett sådant sätt att medarbe-
tarna själva har möjlighet att välja hur de vill medverka. Då kan 
de utveckla sin delaktighet, sitt självvalda åtagande och engage-
mang i det gemensamma uppdraget, genom sitt engagemang i 
sina egna avsikter och mål. För att detta ska fungera krävs att 
uppdragen översätts till avsikter, som kan tolkas till ”resultat be-
stämda i förväg med stegvis uppföljning”. Avsikten ”god service” 
kan uttryckas som mål, t ex som minskat antal reklamationer.  

Skenmål  
Skenmål kan se ut att vara tydliga och möjliga att tolka, men vid 
närmare betraktande visar att det sig, att de inte kan tolkas till 
handling.  

Rätt vara, på rätt plats, vid rätt tidpunkt och till rätt pris är ett 
vanligt förekommande skenmål. Det går inte att utveckla funge-
rande målbilder för detta mål.  
Vi ska bli bäst i Sverige på service eller Världsklass inom tre år 
andra exempel på skenmål.  

Många tror att mål går att tolka till handling, om de är ut-
tryckta i siffror. Det stämmer säkert ofta, men inte alltid. Admi-
nistrationskostnaderna ska sänkas med 10% är ett skenmål som 
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är uttryckt i siffror. Vad är administrationskostnader? Vilken 
tidsperiod talar vi om? Gäller det alla avdelningar? Hur ska vi 
hantera vakanser , vilket är avdelningens ingångsvärde?  

Skenmål är förföriska. Den, som uttalar ett sådant mål, kän-
ner sig kanske ambitiös och dynamisk. Det är ofta lätt att komma 
överens om ett skenmål för att det är så vagt till sin innebörd, att 
var och en kan lägga sin egen tolkning i det. Ibland är skenmål 
formulerade så, att det är omöjligt att ha en avvikande uppfatt-
ning. Företaget A ska göra nytta för sina kunder, vem tycker nå-
got annat? Vem vågar säga att det räcker att vara halvbra på 
service eller att en vara ska levereras till fel plats?  

Gemensamma uppdrag, som varje organisation behöver, ska 
vara sammanhållande för organisationen, men också särskiljan-
de i förhållande till andra organisationer. Det gemensamma 
uppdraget är ju ett uttryck för organisationens egen identitet. 
Skenmål medför, att det ena företaget är så likt det andra, att det 
inte spelar någon roll var man arbetar eller var man köper sina 
varor.  

Skenmålen har två viktiga brister: De kan inte tolkas och de 
bär med sig fröet till onödiga och kostsamma konflikter. Den 
bristande tolkningsbarheten har vi kommenterat. Varför är 
skenmål en källa till konflikter?  

Ett stort sjukhus ska sänka sina kostnader. Därför vidtar man 
två åtgärder: dels säger man upp avtalet med det städbolag, som 
skött städningen och ålägger vårdavdelningarna att själva klara 
städningen, dels decentraliserar man budgetansvaret till klinik-
cheferna. Efter en tids förhandlingar accepterar alla förslaget 
och tycker att det verkar vara bra.  

Så snart den nya ordningen trätt i kraft anställer en av klini-
kerna egna städare. Den kostnaden ryms inom klinikens perso-
nalbudget, men den centrala administrationsavdelningen oppo-
nerar sig. Orsaken till att klinikchefen och administrationsavdel-
ningen har olika upp fattningar, är att man inte varit tydlig med 
vad decentraliserat budgetansvar innebär. Räcker det att hålla 
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sin budget och sina kvalitetsåtaganden, eller ska man leva upp 
till andra villkor också?  

Här är nu bäddat för konflikter. Situationen blir desto värre 
genom att man i inledningsskedet hade så positiva förväntningar. 
Nu adderas besvikelsen till alla andra problem med att komma 
överens. Slutstationen, resultatet lägre kostnader är man överens 
om, däremot är klinikchefernas och administratörernas målbil-
der i konflikt med varandra.  

Botemedlet mot skenmål är, att dels att föra en dialog kring 
uppdrag och avsikter så att man blir överens om vad som egent-
ligen menas, dels formulera mål som ”resultat bestämda i förväg 
med stegvis uppföljning”. ”Resultatet” är tolkningsbart och 
”stegvis uppföljning” ger ett bra stöd för valet av ”strategi”, ”Ett 
resultat bestämt i förväg med stegvis uppföljning” är en utmärkt 
grund för var och en att skapa sin egen målbild.  

Ett sista exempel 
När politiker talar om nolltolerans, t ex när det gäller trafikolyc-
kor, då är det skenmål. Men när en grundskola inför nolltole-
rans, som man visserligen kallar något annat, då kan det vara ett 
tolkningsbart mål. Malmaskolan, grundskola i Kolsva har nollto-
lerans för underkänt i kärnämnen i nionde klass. Alla elever ska 
vara kvalificerade för gymnasiet. Hur är det möjligt?  

När en elev inte blir godkänd på ett prov, sätter man omedel-
bart i stödåtgärder för att detta inte ska upprepas. Och ”nolltole-
ransen” har varit framgångsrik: alla elever, som lämnar nian har 
minst godkänt i alla kärnämnen. När detta skrivs har man hållit 
nollan många år i rad. 
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Kapitel 3: Defensiva och självständiga va-
nemönster  
Med industrialismen följde olika företeelser, som gagnade den 
industriella tillverkningsmetoden. Bland dessa återfinns standar-
disering, specialisering och synkronisering. Specialiseringen är 
kärnan i det industriella tänkandet. För att den ska vara möjlig 
krävs, dels att man har standardiserat det som ska tillverkas, dels 
att man kan samplanera olika insatser i tiden.  

De människor, som skötte maskinerna, måste också inordnas i 
den industriella tillverkningsmetoden. Eftersom deras mest ange-
lägna behov var försörjningen, kunde man få dem att anpassa sig 
till maskinernas krav, genom att erbjuda stabil inkomst som 
kompensation.  

De flesta människor klarar inte av att leva ett helt liv i under-
kastelse och anpasslighet till andras vilja. Ser man inget alterna-
tiv till detta, så gör man en dygd av nödvändigheten och utveck-
lar ett behov av att anpassa sig till företagens normer, instruktio-
ner och auktoriteter. Man anpassar sin karaktär . 7

Det defensiva vanemönstret  
När man har behov av att vara välanpassad, har man också be-
hov av att få bekräftelse från omgivningen på att man är rätt, i 
enlighet med normer eller förväntningar, bekräftelse på att man 
handlat korrekt och inte gjort fel. Kärnan i det defensiva vane-
mönstret är strävan efter att undvika obehag och störningar. Det 
gäller såväl i handlingar, t ex i arbetssituationen, som i relationer 
till andra människor. När en människas beteende domineras av 
behovet att uppvisa följsamhet till givna normer och förvänt-
ningar, kallar vi det anpasslighet. Det är en anpassningsförmåga 
som utvecklas oberoende av människans egen vilja. Beteendet 
anpasslighet utvecklas ur ett behov av att bli uppfattad på ett 
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visst sätt och få bekräftelse på detta, även om det man vill bli 
uppfattad som, inte överensstämmer med hur man egentligen är.  

Vi raljerar visserligen över anpassligheten i vissa samman-
hang, men drar fördel av den i andra. Den beskäftiga kvinnliga 
politikern talar vi om som den duktiga skolflickan, den manliga 
chefen är en riktig streber, en ung man uppträder som snäll gosse 
i sjömanskostym och den, som är överdrivet mån om att ha alla 
sina tillhörigheter i gott skick, får etiketten småborgerlig. Alla 
dessa beteendemönster är uttryck för anpasslighet till normer 
och förväntningar i omgivningen.  

Anpasslighet kan också vara en form av förljugenhet. Ett ex-
empel:  

Det hade gått flera månader sedan hon klippte sig när höst-
terminens första dag närmade sig för Karin. Hon fick pengar till 
klippning av sin mamma och frågade: ”Hur tycker du att jag ska 
klippa mig”?  

”Du är gymnasist nu”, fick hon till svar , ”oavsett vilken frisyr 
du väljer, så är det ditt val. Jag ska respektera din rätt att se ut 
som du vill och inte gräla på dig, även om jag kanske inte tycker 
att det är särskilt klädsamt”.  

Karin kom hem med något som kunde beskrivas som vad 
som helst utom en skolflicksrar frisyr.  

Det blev söndag och farföräldrarna kom på middag. De var 
översvallande förtjusta i Karins frisyr – tills middagen var avslu-
tad och Karin hade försvunnit ut med sina kamrater. Då vände 
de sig aggressivt mot sonhustrun: ”Hur kunde du låta Karin stäl-
la till sig så förfärligt i håret”?  
För Karins farföräldrar är det viktigare med momentant goda 
relationer till Karin och att bli uppfattade som snälla av henne, 
än med sanning och autenticitet. Det är anpasslighet. En äldre 
kvinna med vuxna barn och barnbarn sade:” Jag tycker inte att 
man ska kritisera sina barn, därför berömmer jag alltid både min 
dotter och hennes barn”. När hon talar med barnbarnens far-
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mor kan hon dock kritisera dem och beklaga sig över hur de bär 
sig åt.  

I arbetslivet har detta fenomen kallats korridorsnack. Den 
som har kritiska synpunkter och avvikande meningar framför 
inte sin uppfattning vid sammanträdet, eller till den som man är 
kritisk till, utan i korridoren efter mötet, man och man emellan. 
Den som kritiseras blir undanhållen möjligheten att antingen 
försvara sin ståndpunkt eller att förändra den. Kolleger och che-
fer tycker att det är viktigare att behålla behagliga relationer, än 
att ge en kollega chansen att rätta till ett misstag.  

Dessa exempel visar att vi ibland reagerar negativt mot an-
passligheten. Men i andra sammanhang vill vi ha den, åtminsto-
ne när det passar våra egna syften.  

Författaren Sara Lidman tillfrågades i en intervju om hemligheten med 
det genomgående höga kvaliteten i hennes verk. ”Jag har alltid haft till-
gång till hänsynsfri kritik, genom min make,” svarade hon. Notera att det 
inte gäller hänsynslös  kritik! 

När man, med negativ grundton, talar om ”ungdomen nu för 
tiden”, tycker man att unga människor borde uppföra sig an-
norlunda, mer i enlighet med de normer, som den har som är 
kritisk. När vi är stressade och ber en medarbetare om hjälp, är 
det bekvämt om hen är anpasslig och svarar ja direkt. Den som 
självständigt ber om mer information och vill se över sin arbetssi-
tuation innan hen svarar, uppskattas inte lika mycket.  

När en människa handlar i strid mot våra normer, kan det 
ibland vara uttryck för ett defensivt och ibland ett självständigt 
förhållningssätt. Antingen kan vederbörande vara följsam mot 
ett annat normsystem, som avviker från vårt, vilket ofta gäller 
ungdomar i relation till föräldrarna. De kanske är anpassliga till 
kamraternas normer, vilket får till följd att de stöter på motstånd 
hemma. Eller också kan vederbörande självständigt ha valt att 
bryta mot förväntningarna. Det senare är ett självständigt hand-
lingsmönster, det förra är defensivt. 
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Kreativiteten och därmed i slutändan vårt lands innovationsförmåga, sti-
muleras av mångfald, olikheter av många olika slag. För en nationalkultur, 
som göder anpasslighet, finns risk att hela landet kommer på efterkälken i 
jämförelse med länder där mångfalden tas emot och medverkar till att, t 
ex hänsynsfri kritik välkomnas. 

Det defensiva vanemönstret i arbetslivet, som är inriktat mot att 
undvika störningar och obehag, har många rötter. En del av rot-
systemet har med säkerhet sitt fäste i industrikulturen. Det inne-
bär, t ex att det som vi kallar produktionsorientering, är ett ut-
tryck för det defensiva mönstret. Andra delar av rotsystemet, och 
stora delar, har sitt fäste i det som brukar kallas det gamla sam-
hället. Där var regler och normer sanktionerade av auktoriteter, 
som inte kunde ifrågasättas. Motsatsen till det vi kallar självstän-
dighet är just auktoritetsberoende.  

Både produktionsorientering och auktoritetsberoende är 
grundade på att det finns ”ett rätt sätt” att handla. Om man 
handlar på detta sätt, då har man också rätt att förvänta sig be-
kräftelse på att man duger. Om man följer instruktioner och pro-
cedurer, om man lever upp till organisationens normer och che-
fernas förväntningar, då är man ”rätt”. Att det defensiva auktori-
tetsberoendet ibland kan leda till absurda konsekvenser är up-
penbart, som i den här lilla anekdoten:  

En fin sommardag tog Rolf  med sig familjen ut i skogen på 
picknick. Man for förbi ett litet sågverk och fortsatte någon kilo-
meter på en skogsväg. När vägen tog slut parkerade man bilen 
och strövade omkring i skogen ett par timmar.  

Vägen tog slut, där man parkerat bilen, därför fick man åter-
vända samma väg, som man hade kommit. Ett par hundra me-
ter från sågverket var det nu en bom tvärs över vägen. Den var 
låst med ett kraftigt hänglås.  

Rolf  lämnade bilen och gick till fots fram till sågverket. Där 
gick en man och krattade. ”Har du nyckel till bommen där bor-
ta”, frågade Rolf. ”Ja”, sade mannen, ”men jag får inte öppna 
för obehöriga”. Det förstod Rolf, men menade att eftersom han 
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nu hade lyckats komma in på fel sida om bommen, så borde det 
väl vara OK att släppa ut honom. Mannen vägrade, med hän-
visning till sin instruktion.  

Det tog Rolf  en god stund att förhandla med mannen som till 
slut, mycket motvilligt, lät övertala sig att öppna bommen.  

Den här typen av exempel har de flesta varit utsatta för. Det 
är lätt att inse att auktoritetsberoendet inte är särskilt effektivt, 
när det är inriktat på, att enögt följa regler och instruktioner.  

Det finns mer försåtliga former av produktionsorientering. En 
hotelldirektör ville förbättra kundservicen och instruerade sina 
medarbetare att säga ”Ha en bra dag” eller något likvärdigt till 
gästerna. Han hade själv träffat på det i USA och tyckte att det 
var trevligt. Det är ett uttryck för produktionsorientering hos ho-
telldirektören, när han tror att han kan få bättre kundservice ge-
nom att införa nya procedurer. Ofta utgör floran av instruktioner 
och rutiner ett hinder mot verklig service och att visa verklig 
närvaro när det behövs. 

  
Det självständiga vanemönstret  
Det defensiva mönstret strävar efter att undvika störningar och 
obehag. Det självständiga mönstrets kärna är strävan att finna 
bra lösningar för de mål som ska förverkligas. Det kräver ofta att 
man prövar olika alternativ och söker sig fram, ifrågasätter och 
tar risker. Medvetenhet och ändamålsenlighet är ledstjärnor i det 
självständiga mönstret.  

För att handla ändamålsenligt, behöver man veta vilket än-
damålet är. Det finns hotellgäster som tycker att det är trevligt 
om receptionisten säger ”Ha en bra dag”. Men somliga tycker 
att det låter tillgjort och andra är i en situation, där sådana ut-
tryck är direkt fel. Om målet är att hotellgästen ska vara nöjd, 
behöver man ha medarbetare som är självständiga och så med-
vetna om vilket målet är, att de själva klarar av att variera sina 
uttryck i förhållande till gästens behov och stämningsläge.  
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Uttrycket ”det som räknas är det som kan räknas” innebär, att 
när man inte kan värdera de verkliga prestationerna, får man 
nöja sig med det som syns. Det är alltså viktigt att ha redovis-
nings- och belöningssystem, t ex för god kundnytta i kundorien-
terade organisationer. Annars finns risk för att man bara värde-
rar det som görs synligt, t ex ekonomiska resultat och ytligt upp-
trädande. Detsamma gäller vissa andra yrkeskategorier. En lära-
re är ju, lika lite som någon annan yrkesman, inte bra för att hen 
är trevlig eller har många tjänsteår, men det är svårt att göra 
elevprestationerna synliga och därför värderar man ”det som 
kan räknas”. Detta stödjer inte självständigheten. Människors 
tendens att värdera olika företeelser på felaktiga grunder, har 
behandlats av många, t ex av H C Andersen i sagan om kejsa-
rens nya kläder. Där var det ett litet barn, som genom sin själv-
ständiga hållning avslöjade skräddarnas falsarium. Ett barn står 
för poängen även i denna anekdot:  

Tre barn från ett välbärgat bostadsområde i Stockholm pratar 
om sina skolor. Två av barnen går i privata skolor och använder 
terminsavgifternas storlek, som mått på sina skolors förträfflig-
het. Den tredje ungen, som går i en vanlig kommunal skola, står 
tyst och lyssnar en stund. Sedan säger hon: ”Och för hur mycket 
mer lär man sig?”  

Många har varit med om följande situation:  
När man avslutat huvudrätten på restaurangen frågar hov-

mästaren: ”Smakade det bra”? och man hör på tonfallet om 
han:  
• vill veta vad man verkligen tycker eller  
• vill ha bekräftelse på att allt är OK, att det inte finns några 

störningar i programmet.  
Om servitören vill få reda på vad gästen verkligen tycker, då är 
hen inne i ett självständigt mönster. Om gästen är missnöjd får 
hen en chans att göra något åt det, hen tilltror sig själv förmågan 
att finna en bra lösning på problemet. Om servitören vill ha be-
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kräftelse, kan det hända att hen blir öppet defensiv om gästen 
inte är nöjd. Det visar sig i att han börjar förklara varför det är 
som det är, skylla på orutinerad kökspersonal eller, vilket är ännu 
värre, tala om att alla andra gäster minsann brukar vara nöjda. I 
det sista budskapet ligger en anklagelse mot gästen att det är 
hens, och inte restaurangens fel, att hen inte är nöjd.  

Förnyelse och mångfald  
När Henry Ford sa att man kunde få vilken färg man ville på 
bilen, bara man valde svart, var valmöjligheterna begränsade. I 
dag är utbudet på både produkter och tjänster så mångsidigt, att 
människor börjat vänja sig vid att få sina behov tillfredsställda på 
ett mycket mer nyanserat sätt. Det räcker inte att varor och 
tjänster fungerar tekniskt, kunder förväntar sig att deras speciella 
önskemål beträffande service och vänligt bemötande också ska 
tillfredsställas. Man förväntar sig en mångfald av möjligheter att 
välja mellan.  

Motsvarande förändring har inträffat även bland medarbeta-
re i företag och förvaltning. Tidigare hade man förväntningar på 
arbetsgivare, att de skulle betala lön och erbjuda anständiga ar-
betsförhållanden. Det är inte längre tillräckligt. Det sker föränd-
ringar i samhället, t ex att vissa arbetsgivare skapar sådana förut-
sättningar för sina medarbetare, att de upplever att de har me-
ningsfulla och utvecklande arbetsuppgifter. Det ökar förvänt-
ningarna bland de anställda, att alla arbetsgivare ska ställa upp 
med motsvarande förutsättningar.  

I det gamla industrisamhället med dess standardisering och 
specialisering, kunde ledningen skötas som ett slags förvaltning 
med hjälp av regler, instruktioner och program. En förutsättning 
för detta var, att de dominerande inslagen i människors motiva-
tionsbas är försörjnings- och positionsbehoven. Förvaltningsmo-
dellen fungerar allt sämre. För att ta tillvara mångfaldens möjlig-
heter till kundernas fromma, behöver vi medarbetare, som är 
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motiverade att handla mer självständigt än deras kolleger gjorde 
i det gamla industrisamhället. Där var man framgångsrik om 
man följde instruktionerna. Man blev belönad för sin följsamhet 
via standardiserade och kollektivt inriktade kompensationssy-
stem.  

I dagens arbetsliv behöver man allt oftare kunna förlita sig på 
att medarbetare hanterar situationer och relationer så nyanserat 
och varierat, att man motsvarar kundernas förväntningar. Det är 
varken möjligt eller önskvärt att styra detta med procedurer och 
detaljinstruktioner. I stället behöver vi kunna förlita oss på, att 
styrningen kommer inifrån medarbetaren själv och hens egen 
vilja. Medarbetare ska utveckla sin vilja, att leva sig in i kunder-
nas behov, att självständigt ta ansvar, att självständigt förstå in-
nebörden i målen. Medarbetare ska också utveckla sin vilja och 
sitt mod att pröva nya framkomstvägar.  

Självständighet och motivation  
Självständighet är att medvetet välja åsikter och handlingar och 
stå till svars för sina val. Självständighet och motivation ryms 
inte i det defensiva vanemönstret. De är inriktade på handling, 
som uttryck för den egna viljan att förverkliga mål.  

En fördel, med ord som självständighet och motivation, är att 
de är vanliga och att de därför inte uppfattas som ”svåra”. Nack-
delen är att de inte uppfattas lika av alla. Självständighet, i vår 
tappning, har bl a dessa kännetecken:  

• att bestämma vilket målet är och säkerställa handlingsutrym-
me.  

• att själv välja åtgärd och fatta beslut på saklig grund.  
• att ha valmöjligheter och välja med utgångspunkt i de resultat 

man vill uppnå.  
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Självständigheten är grundad på två förutsättningar. Den ena 
har att göra med frihet och oberoende, den andra med saklighet och 
målinriktning. I arbetslivet är medarbetares egna mål alltid sam-
manlänkade med verksamhetens uppdrag. Därför får självstän-
digheten inte bli anarki. Den enskilde medarbetarens möjlighe-
ter och handlingsutrymme, begränsas av verksamhetens uppdrag 
och villkoren för uppdraget. Det gäller för friheten i alla sam-
manhang, där vi ingår i en social gemenskap. Självständighet är 
aldrig självsvåld och egoism. Självständigheten förutsätter både 
ett visst mått av oberoende och en viss inordning under uppdrag 
och avsikter, som är godkända av andra och som man själv tagit 
ställning för. Om man inte själv tagit ställning för målet finns risk 
att förhållningssättet snarare är underkastelse eller lydnad än 
självständighet.  

Man kan ta ställning för ett mål med större eller mindre 
känslomässigt engagemang. Om vi verkligen har en vilja att i 
handling förverkliga målet kallar vi det för motivation. Med denna 
definition, kan motivationen inte stanna vid en välvillig önskan 
eller ens entusiasm. Motivation i denna betydelse av ”viljan att..” 
nå målet är förknippad med en beredskap, att handla för att för-
verkliga det man vill.  

Det finns, och har alltid funnits chefer som stimulerat sina 
medarbetare till självständighet och motivation i arbetet. Det 
finns också situationer i företags och förvaltningars historia som 
mer än andra skapar förutsättningar för och tar tillvara medar-
betarnas självständighet och motivation. Och det finns metoder 
och belöningar, som leder till att människor upplever engage-
mang i arbetet. Ett utbildningsprogram kan stabilisera utveck-
lingen och bidra till att den går fortare.  

Vanliga människor i vanliga arbetssituationer kan utveckla 
sina självständiga förhållningssätt. På egen hand eller med kolle-
ger, kan de utveckla sin självständighet och sin motivation. Van-
liga chefer kan lära sig, både att utveckla sin egen självständighet 
och att stödja sina medarbetare i deras utveckling.  
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Att utveckla det självständiga vanemönstret  
Vårt syfte med Målförverkligande ledarskap är att bidra till att före-
tag och förvaltningar gör nytta för sina kunder inom ramen för 
ett krav på acceptabel produktivitet. Vi förordar målförverkli-
gande ledarskap, som kan införas med hjälp av tre utvecklingsin-
satser, för medarbetare, för chefer och arbetsledare och för led-
ningen. 

Ett viktigt verktyg i målförverkligande ledarskap, är mål som 
människor kan tolka för att välja sina handlingar. För att ett före-
tag eller en förvaltning ska börja tillämpa målförverkligande le-
darskap krävs två förutsättningar: dels behöver cheferna utveckla 
sin förmåga att förmedla uppdrag och avsikter och formulera 
mål med hänsyn till medarbetarnas aktuella nivå av delaktighet, 
dels behöver medarbetarna utveckla sin självständighet, så att de 
är beredda att välja avsikter, formulera mål och ta sitt handlings-
utrymme i anspråk. Var ska man börja?  

Med argumentet, att trappor ska städas uppifrån hävdar som-
liga, att man måste börja med att den högsta ledningen formule-
rar överordnade uppdrag och strategier. Det är kanske riktigt 
ibland, men inte alltid och det är sällan nödvändigt.  

Företags och förvaltningars uppdrag och policies finns ofta 
nedskrivna i någon form och ibland är de även publicerade. Det 
kan dock vara svårt att se, hur dessa uppdrag och policies åter-
speglar sig i organisationens dagliga liv. En orsak till detta är att 
de människor, som ska ta emot uppdragen, välja egna avsikter 
och skapa egna målbilder, har liten eller ingen vana vid att arbe-
ta med mål som arbetsverktyg. De flesta chefer, har inte heller 
någon vana vid att hjälpa sina medarbetare att utveckla målbil-
der. För den process, som startar uppifrån med att formulera de 
överordnade målen, finns risk att den stannar upp mycket tidigt, 
om den inte möts på vägen av medarbetare, med behov av egna 
avsikter och mål, som de kan tolka till handling, samt förmåga 
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att ta hand om dem hela vägen fram till den slutliga kundkon-
takten.  

Att finna sina egna målbilder, är en angelägenhet för varje 
medarbetare. Chefer kan tillämpa målförverkligande ledarskap 
bättre, dels när de själva blivit vana vid att utveckla egna målbil-
der, dels när deras medarbetare utvecklat samma vana och däri-
genom börjar efterfråga mål, som de själva kan tolka till hand-
ling. Därför är det bäst att börja med den personliga utveckling-
en för de enskilda människorna, för både chefer och medarbeta-
re.  

Personlig utveckling  
Att ändra förhållningssätt är personlig utveckling. Vi använder 
inte begreppet ”personlighetsutveckling”.  

En människas personlighet är en mycket komplex och stabil 
företeelse. Den består av biologiska och psykologiska förutsätt-
ningar, som är nedärvda och en inlärning från tidig barndom, 
som är svår att förändra. Intelligens, bildning, temperament och 
stark prägling i sociala mönster ingår i personligheten. Den låter 
sig inte förändras genom utbildning i arbetsgivarens regi.  

Men förhållningssätt kan man ändra. Den som är överviktig 
och lägger om sina matvanor blir smärtare utan att personlighe-
ten förändras. Den som har svårt att passa tiden förändrar inte 
sin personlighet, även om hen lär sig att komma i tid.  

Det behövs speciella inlärningsförhållanden för att förändra 
från defensiva vanemönster till ökad självständighet och motiva-
tion.  

De medarbetare i en organisation, som väljer att genomföra 
de förändringar, som vi anvisar med målförverkligande ledar-
skap kommer att finna  
• att förändringarna inte är särskilt dramatiska.  
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• att det, trots frånvaron av dramatik, inte är någon särskilt lätt 
uppgift, eftersom förhållningssätt har en tendens att, dels vara 
fast rotade, dels komma tillbaka om de inte underhålles.  

• att det blir mycket märkbara positiva effekter i en organisation, 
när många människor förändrar sitt förhållningssätt i samma 
riktning.  

...i enlighet med den enskilda medarbetarens vilja  
Vi skriver att medarbetarna själva ska välja att förändra sina för-
hållningssätt. Man ska avstå från att försöka ”få” dem att föränd-
ra sig. De maktmedel, som man använder för att ”få” människor 
att göra något mot sin vilja, kallas tvång och manipulation. Det 
finns två skäl att avstå från dessa medel: moral och effektivitet.  

Moralskälet är ganska uppenbart. I varje demokratiskt sam-
hälle gör man anspråk på att visa respekt för individen. Därför 
är tvång och manipulation förkastligt och därför ska man avstå 
ifrån att använda dem.  

Effektivitetsskälet leder till samma slutsats. Fler och fler män-
niskor i arbetslivet, har en strävan efter oberoende och valfrihet 
för att tillgodose sina egna intressen. Den, som kommer under-
fund med, att hen blivit lurad att handla i strid mot sin egen vilja 
eller mot sina egna intressen, kommer förmodligen att ha en ne-
gativ inställning till den man blivit lurad av. Det är mer effektivt 
med medarbetare, som har tillit till sin arbetsgivare, än medarbe-
tare, som känner sig lurade eller tvingade.  

Förändringen av förhållningssätt måste alltså ske på ett sådant 
sätt, att den enskilde får möjlighet att själv välja förändringen, 
eftersom hen anser att den ligger i linje med hens egen vilja. Var 
och en vet att förhållningssätt inte låter sig förändras bara för att 
man vill att de ska ändras. Därför måste förändringsprocessen 
ledas och stödjas med personligt ledarskap och utbildning. Ef-
tersom den enskilde själv får sådana förutsättningar, att hen kan 
välja att förändra sitt förhållningssätt, kan vi också förvänta oss 
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att hen tar ansvar för förändringen. Man måste vara beredd att 
acceptera, att somliga medarbetare väljer att ställa sig utanför, 
när man startar en process för att förändra det defensiva vane-
mönstret. Att några inte vill ställa upp utan att detta leder till 
sanktioner är ett tecken på att deltagandet är frivilligt.  

30-procentregeln är vårt uttryck. Vi hittade ”regeln” i en artikel av Peter 
Drucker, det moderna ledarskapets fader. Drucker skrev, att om man vill för-
ändra en organisationskultur, behöver man ”omvända” 30% av medarbe-
tarna, så att de får goda erfarenheter av de nya förutsättningarna, då 
kommer resten av medarbetarna att följa efter, även om det kommer att ta 
lite tid. I Renforsskolan i Vindeln, har man varit framgångsrik med integ-
ration av invandrarelever ”men det får aldrig vara mer än högst en tredje-
del invandrarelever i samma klass”. Med detta sagt måste vi också lägga 
till några ord om skillnaden mellan assimilering och integration. 

Assimilering innebär, att invandrare ska anpassa sig och bli som vi 
svenskar. Integration innebär att vi hämtar in det bästa från våra olika 
kulturer och bygger upp en ny gemensam kultur med delvis andra känne-
tecken än de båda ursprungskulturernas. Det är så komplexa systen fun-
gerar, där är helhetens egenskaper något mer än summan av delarnas 
egenskaper, The whole is greater than the som of  its parts. 

Vi har inte hittat någon evidens för 30-procentregeln, men vi har så 
pass många exempel att vi tror på ”beprövad erfarenhet”. 

En utvecklingsprocess  
Självständighet och motivation kan utvecklas med hjälp medvet-
na utvecklingsinsatser. Bakom vårt förslag finns en samman-
hängande tankemodell och teoribildning. Det gäller, dels sam-
bandet mellan självständighet och motivation, dels vilka hand-
lingar, som ger de erfarenheter, som behövs som stöd i utveck-
lingen av självständighet och motivation.  

I de båda följande kapitlen bjuder vi in dig att ta del av de 
teoretiska avsnitten i fyra etapper mot ökad självständighet och 
motivation.  
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Etapp 1: Söka/bedöma alternativ i st f att handla 
oöverlagt  

Våra handlingar och deras konsekvenser  
När vi tänker oss för innan vi gör något, då handlar vi överlagt. 
Vi har då två frågor att tänka igenom: Vilka olika alternativ 
finns? och Vilket alternativ har de bästa konsekvenserna?  

När vi inte tänker oss för innan vi handlar, då handlar vi oö-
verlagt.  

Handlingar leder alltid till konsekvenser. Dessa kan vara 
önskvärda eller icke önskvärda. Om vi kombinerar de två typer-
na av handlingar med deras tänkbara konsekvenser, får vi fyra 
kombinationer  

• Framgång kallar vi överlagda handlingar, som leder till 
önskvärda konsekvenser.  

• Misslyckande kallar vi överlagda handlingar med icke önsk-
värda konsekvenser.  

• Tur kallar vi oöverlagda handlingar med önskvärda konse-
kvenser.  

• Självsabotage är oöverlagda handlingar med icke önskvärda 
konsekvenser.  

I fokus för vårt intresse just nu står Självsabotage, oöverlagda hand-
lingar med icke önskvärda konsekvenser. Det första steget mot bättre 
självständighet, är nämligen att bli medveten om sina självsabo-
tage så att du kan lära dig att undvika dem och att i högre ut-
sträckning än tidigare handla överlagt.  
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”Brister”, en potential för utveckling  
Det är alltid bra att bli medveten om egna brister, både på egen 
hand och genom kritik från andra. När man är medveten om en 
brist, kan man välja om man vill göra något åt den eller ej. Om 
man inte känner till att bristen finns, kan man inte heller välja att 
göra något åt den. Jämför med servitören som frågar om det 
smakar bra. Om målet är att kunden ska bli nöjd får hen en 
chans till framgång, när gästen meddelar vad hen verkligen tyc-
ker.  

Någon har sagt att en brist betyder att något inte är fullt fär-
digställt. ”Bristen” är alltså en potential för utveckling, och något 
som i grunden är positivt att bli medveten om. Då blir vi också 
medvetna om vår egen utvecklingspotential.  

En speciell bristsituation är krisen. Den kännetecknas av att 
våra tidigare kunskaper och erfarenheter inte räcker till, för att vi 
ska kunna hantera situationen. Därför måste vi utveckla nya 
idéer och kunskaper för att komma ur krisen. Även om krisen 
kan vara besvärlig, när vi är mitt uppe i den, bidrar den positivt 
till vår utveckling som människor, när vi lyckas ta oss ur den. 
Den gör oss bättre skickade att hantera liknande situationer i 
framtiden.  

Tendenser till självsabotage är brister och när vi blir medvet-
na om dem, har vi funnit startpunkten för att utveckla vår själv-
ständighet.  

Vad utlöser oöverlagda handlingar?  
Varje handling bottnar i en strävan att tillfredsställa behov, som 
inte är tillgodosedda. Tillfredsställda behov utlöser inga hand-
lingar. Man kan alltså säga att varje handling har sin grund i en 
bristupplevelse. Den kan vi hantera på två sätt:  
• Vi kan försöka identifiera vilket behov, som är otillfredsställt 

och välja vad vi ska göra för att tillfredsställa det.  
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• Vi kan försöka bli kvitt upplevelsen av brist eller obehag ge-
nom en försvarsreaktion. Sådana försvarsreaktioner är ofta 
reflexhandlingar.  

En reflex är en automatisk reaktion, som inte är påverkad av 
våra medvetna tankar. Reflexhandlingar är alltså oöverlagda 
handlingar, eftersom vi handlar utan att tänka. Självsabotage är 
en följd av reflexhandlingar.  

Reflexhandlingar är inriktade mot att undvika, skydda eller 
försvara något.  

Tre reflexer till självsabotage.  
Det finns tre grundmönster för de reflexer, som ofta leder till 
självsabotage. Vi kallar dem ja-reflexer, nej-reflexer och flykt-re-
flexer.  

Ja-reflexen  
Motivet för ja-reflexen är att undvika bortstötning, att undvika 
störning i en relation. Vi vill skydda eller försvara den goda rela-
tionen, möjligheten att fortsätta att vara i kontakt med den and-
ra. När någon ber oss om något, upplever vi det ofta som en för-
väntan att vi omedelbart ska svara ja. Motivet för ja-reflexen är 
att leva upp till denna förväntan. Att vilja vara till lags, att leva 
upp till en förväntan på att man ska svara ja, är dock inte det-
samma som att vilja vara hjälpsam.  

När vi lärt oss att behärska ja-reflexen, kan vi hantera sådana 
situationer annorlunda. När en medarbetare ber om hjälp, kan 
vi först ta ställning till om hen ska få hjälp eller ej. Hens begäran 
att vi ska göra något, kan vara ett sätt för hen att själv slippa ta 
ansvaret för ett beslut. Låt hen i så fall klara sig själv. Om hen 
ska få hjälp: när behöver hen ha den, och på vilket sätt kan du ge 
hen hjälpen, så att den blir effektiv?  

Vi blir inte mindre hjälpsamma – bara mindre anpassliga – 
när vi lärt oss att behärska våra ja-reflexer. Hjälpen blir bättre 
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för den som behöver den och vi klarar bättre av att ta hänsyn, 
både till vad vi själva vill, och till vad andra behöver av oss.  

Nej-reflexen  
Nej-reflexens motiv är att undvika intrång på våra revir. Det vi 
vill försvara är vårt oberoende. Alla har vi områden, som vi vill 
ha full kontroll över eller känner som privata. Om någon ger sig 
till att söka i våra handväskor eller plånböcker bli vi irriterade. 
Det är ”privat område”.  

Våra roller är revir som försvaras, bl a med nej-reflexen. En 
roll är en föreställning om hur förhållandet mellan oss själva och 
andra människor bör gestalta sig. Rollen är ofta ganska meka-
nisk.  

En vanlig chefsroll är Experten. Hen har den bästa tekniska 
kompetensen på avdelningen, hen ska kunna finna lösningar på 
alla problem och hen upplever att hen själv bär hela ansvaret för 
avdelningens verksamhet. Om en medarbetare visar sig kunna 
något som chefen inte kan, om medarbetaren har förslag till en 
bättre lösning på ett problem, än den lösning chefen har föresla-
git, eller om en medarbetare självständigt tar initiativ för att lösa 
ett problem, då kan det i samtliga fall kännas som intrång på ex-
pertens privata område. Om Experten känner det så, är det tro-
ligt att hen reagerar med en nej-reflex.  

Det är givetvis inte bara chefer och experter, som har nej-re-
flexer. En sekreterare, som varit van vid att alltid hämta kaffe till 
sin chef, kan uppleva det som intrång i sin roll, om hon får en 
annan chef, och den nye föredrar att hämta sitt kaffe själv.  

Ja-reflexen är lätt att känna igen hos sig själv, den är ju för-
tjänstfull i andra människors ögon. Nej-reflexen är svårare att 
finna hos sig själv, det är ju inte särskilt förtjänstfullt att lägga 
hinder i vägen för andra.  
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Flykt-reflexen 
Även flykt-reflexens motiv är att undvika. Vi handlar reflexmäs-
sigt för att undvika nederlag eller för att undvika att konfronteras 
med risken att misslyckas. Om vi har lärt oss, kanske redan från 
barndomen, att man inte får misslyckas, är det lätt att utveckla 
flykt-reflexen, så fort man känner sig osäker. Man flyr in i andra 
aktiviteter eller till andra, lättare mål. Vi skyddar eller försvarar 
på detta sätt bilden av oss själva som vinnare eller som den som 
har kontroll.  

Många chefer undviker situationer, som innehåller känslo-
mässig spänning. Man tycker inte att man kan hantera männi-
skor som är ledsna, besvikna, arga eller rörda. Med flykt-reflexen 
saboterar man sina möjligheter till äkta, saklig och inlevelsefull 
kontakt med sina medmänniskor, eftersom både negativ och po-
sitiv återkoppling kan resultera i känsloreaktioner.  

Somliga människor har svårt att hantera negativ information. 
De kan skapa en roll åt sig, som gör att medarbetare och kolleger 
undviker att framföra obehagliga fakta. Rollens nej-reflex sam-
verkar i detta fall med medarbetarnas flyktreflexer.  

Flyktreflexen kan också vara svår att finna hos sig själv. Man 
döljer den bakom en psykologisk mekanism som kallas rationali-
sering. Det innebär att man inför sig själv och andra uppfinner 
rationella skäl till den irrationella undvika-handling, som flykt-
reflexen egentligen är.  

Följderna av självsabotage  
När vi handlar oöverlagt, t ex reflexmässigt, och handlingen le-
der till icke önskvärda konsekvenser, det kallar vi självsabotage. 
Detta är negativt av två skäl: vi går miste om upplevelsen av 
framgång och vi hindrar oss själva från att ta ansvar.  
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Självsabotage hindrar framgång 
Vi upplever framgång, när vi förverkligar våra mål. När vi hand-
lar oöverlagt, då är våra handlingar inte orienterade mot mål 
och då går vi miste om framgångsupplevelsen.  

Att handla överlagt och uppnår det vi avser att göra, det är 
framgång. Erfarenhet av framgång bygger upp en förväntan hos 
oss själva, att vi ska ha framgång även i framtiden. Denna förvän-
tan om framgång är Maslows definition av självförtroende. Och 
man förväntar sig framgång, att man ska klara av att förverkliga 
sina mål, för att man har haft framgångar. Därför är det så vik-
tigt med ”nolltolerans” för misslyckanden i grundskolan.  

Självförtroendet är en central grund, när vi tar risker av olika 
slag. ”Entreprenörer” kännetecknas av att de, dels är initiativri-
ka, dels är benägna att ta risker. Men entreprenören räknar inte 
med att hen ska misslyckas, hen utgår ifrån att hen ska kunna 
kompensera för risken och finna lösningar på de problem, som 
kan komma upp. Entreprenören har självförtroende.  

När vi handlar oöverlagt och begår självsabotage, hindrar vi 
oss själva från att uppleva framgång. Det innebär också att vi 
hindrar oss själva från att utveckla självförtroendet, som är 
grunden i vår egen mänskliga och yrkesmässiga utveckling och 
även en viktig grund för vår upplevelse av frihet. I samhällen 
som det svenska, är bristande självförtroende en broms för en-
skilda människors frihet. 

  
Självsabotage hindrar oss från att ta ansvar  
Ansvarstagande är ett uttryck för ett självständigt förhållnings-
sätt, en beredskap att handla i avsikt att fullgöra ett åtagande. 
Ansvar är att se sig själv ha inflytande över det som inträffar. Att 
ta ansvar förutsätter att vi handlar överlagt, och konsekvenserna 
av våra handlingar kan då bli antingen framgång eller misslyc-
kande. Om rädslan för misslyckande är för stor, är det möjligt att 
vi undviker att utsätta oss för denna risk och att vi istället reage-
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rar med, t ex en flykt-reflex, en oöverlagd handling som befriar 
oss från rädslan och riskupplevelsen. Istället för att vara själv-
ständiga personer med egen vilja att ta ansvar, blir vi genom så-
dana självsabotage offer, offer för egna impulser eller offer för 
andras vilja och påtryckningar.  

Lösenordet i Etapp 1 är Alternativ  
Att handla överlagt innebär, att vi söker alternativ mellan vilka vi 
kan välja, i en övertygelse att det alltid finns alternativ. Tanken 
att det faktiskt inte finns någon måstevärld kan kännas lite ovan 
och behöver därför kommenteras.  

Många självsabotage har sin grund i talesätt som: Man måste 
ställa upp när en kollega ber om hjälp... eller När chefen säger 
till, då har man inget val.... Dessa talesätt har blivit tänkesätt och 
felaktiga föreställningar. Egentligen måste vi ju aldrig någonting. 

  
Här kommer några exempel:  

Du har en chef  eller en äldre och respekterad person på be-
sök i ditt arbetsrum, när en kollega ber om ett besked. Då är du 
inte tvungen att ställa upp för kollegan, utan du ber honom vän-
ta. Eller om du har ett angeläget telefonsamtal och din chef  
ringer på snabbtelefonen och ber dig komma in. Då måste du inte 
heller. Varken kollegan eller chefen råkar ut för några katastrofer 
för att du ber dem vänta några minuter.  

Även i andra, mera vardagliga situationer, kan vi avstå från 
att handla oöverlagt. Vi kan alltid ta ett steg tillbaka för att få en 
uppfattning om vilka alternativ som finns, och göra en snabb 
bedömning av deras konsekvenser. Vi måste inte, vi kan alltid 
välja. Men avstår vi från att välja, avstår vi också från att ta an-
svar.  
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Ansvarstagande och möjligheten att välja  
I en bilfabrik är varje arbetsplats utefter det löpande bandet ut-
rustad med en strömbrytare. Den kan användas för att stoppa 
bandet. Stoppknappen blir använd några gånger varje dag, men 
i allmänhet står bandet stilla så kort stund att det inte har någon 
betydelse för produktiviteten.  

Den viktigaste följden av stoppknappen, är att antalet fel per 
monterad bil har minskat från 17.1 till 0.8 under de första nio 
månaderna efter det att man installerade knappen. Förbättring-
en är så stor att man måste fråga sig vad den beror på. Vilket är 
sambandet mellan stoppknappen och den höjda kvaliteten?  

Alla gör fel ibland. Det gäller även anställda i bilfabriker. In-
nan de hade stoppknappen, kunde de inte göra något åt de fel 
som inträffade. När de fått stoppknappen har de fått ett förtro-
ende att stoppa bandet när de vill. Det innebär att om de låter 
felet passera, då väljer de att göra fel. Stoppknappen ger en möj-
lighet att handla ansvarsfullt, en möjlighet, som inte fanns tidiga-
re.  

När vi ger någon ett förtroende, då ger vi hen möjlighet att 
välja. Den som fått förtroendet kan välja att handla ansvarsfullt 
eller att svika förtroendet. Den som inte fått valmöjligheten har 
inte fått förtroendet och kan inte heller ta ansvar.  

Bilarbetarnas situation är mycket tydlig. Utan stoppknappen 
har de inte möjlighet att välja vad de ska göra åt de fel som upp-
kommer i arbetet. När de fått knappen, då kan de välja.  

De allra flesta människor har redan stoppknappar i sitt arbe-
te. Vår arbetssituation är sådan att vi har möjligheter att välja, 
men så länge vi lever i måstevärlden ser vi dem inte. För att se 
möjligheterna behöver vi stanna upp och tänka efter. Vi kan t o 
m ta ett steg tillbaka. Det finns ett franskt ordspråk :Reculer plus 
mieux sauter, ”Om du tar ett steg tillbaka så kan du hoppa läng-
re”. Ta ett steg tillbaka, är vår stoppknapp. Den kan vi använda 
för att handla överlagt. 
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Frihet att välja mellan tillgängliga alternativ  
En ordbok beskriver frihet som frånvaro av nödvändighet och 
tvång i valet av handling. Frihet är då frånvaro av ”måste”. Fri-
het är att ha tillgång till alternativ att välja mellan. Det kan vara 
svårt att acceptera att vi alltid är fria i denna mening.  

I vissa situationer, där man inte har möjlighet att välja mellan 
olika sätt att handla, kan man ändå välja mellan olika sätt att 
förhålla sig. Du har bestämt möte med en person på hens kontor. 
När du är där, kommer flera personer in och stör, hen tar emot 
ett par telefonsamtal och du märker, att den tid ni skulle använda 
för att diskutera ett viktigt ärende, rinner bort till ingen nytta. 
Du tycker inte att du har några andra handlingsalternativ än att 
sitta kvar, och du blir mer och mer irriterad. Här kan du välja ett 
annat förhållningssätt. Försök, t ex leva dig in i den andra perso-
nens situation. Hur fungerar hen? Vad kan du göra för att få den 
uppmärksamhet du behöver från den andre, så att ni kan disku-
tera ert ärende? Använd tiden kreativt, i stället för att vara irrite-
rad över att den andre inte stämmer överens med dina förvänt-
ningar.  

Vi kan alltid välja, men vi kan bara välja mellan de alternativ, 
som för ögonblicket finns tillgängliga. Att vi alltid kan välja in-
nebär inte att det alltid finns ett tillgängligt alternativ som också 
är önskvärt.  

Alla alternativ har inte önskvärda konsekvenser  
Du har råkat in i en situation, där den första reaktionen är att du 
måste handla på ett visst sätt. Men så hejdar du dig och tar ett 
steg tillbaka. När du undersökt vilka andra alternativ som finns, 
visar det sig ibland att de alla är sämre än den ursprungliga 
måstehandlingen. Då väljer du naturligtvis den. 

Även om själva aktiviteten blir densamma, när du handlar 
överlagt, som om du hade handlat oöverlagt, är det ändå inte 
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samma handling. När du handlar överlagt kan du få erfarenhet 
av framgång och du har möjlighet att ta ansvar för ditt val.  

När du har lärt dig att ta ett steg tillbaka, ger du dig själv en 
möjlighet att granska vilka konsekvenser alternativen har.  

Här följer ett exempel: Du blir ombedd att ta hand om ett 
uppdrag som du är tveksam till. Du finner att du har fyra alter-
nativ med olika konsekvenser att välja mellan. 
1. Tacka nej. Konsekvens 1: Du blir stoppad i din karriär.  
2. Tacka ja. Konsekvens 2: Du känner dig falsk.  
3. Säg ja, men tala om att du är tveksam. Konsekvens 3: Du 

kanske får behålla dina befordringsmöjligheter och känner 
dig samtidigt hederlig.  

4. Be om mer information: Varför är uppdraget viktigt? Kan 
någon annan göra jobbet? Måste det utföras just så? etc. Kon-
sekvens 4: Du får ett bättre underlag och kan eventuellt slippa 
utföra uppdraget och ändå få behålla dina befordringsmöj-
ligheter.  

Det är svårt att välja  
Vi talar ofta om frihet som något positivt. Därför bortser vi ifrån 
att det kan vara svårt att välja. Det krävs tankeverksamhet för att 
söka rätt på alla alternativen i exemplet. Det finns både fler al-
ternativ och fler konsekvenser än dem vi visat. Medan du funde-
rar känns det osäkert. Kommer du att finna ett bra alternativ? 
Alternativ 3: Säg ja, men tala om att du är tveksam, leder till att 
du känner dig hederlig, och kanske får behålla dina beford-
ringsmöjligheter, men du vet inte säkert. Valet är förknippat med 
en risk och det kan vara svårt att välja riskabla alternativ.  

Risken, att välja bort något som är bra, är en annan svårig-
het. Tänk om det som du väljer bort skulle ha en positiv konse-
kvens, som du inte känner till? I måstevärlden kan man skylla på 
någon annan. När man väljer själv finns det ingen att skylla på.  
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Måstevärlden är inte bättre, men ibland kan den kännas bätt-
re, för att vi slipper leva med osäkerheten. Vi konstaterade tidi-
gare att handlingar har sin grund i en bristupplevelse. Genom 
försvarsreaktioner och reflexer kan vi försöka bli kvitt bristupple-
velsen, som ofta gäller just upplevelser av osäkerhet. Ingenting 
blir bättre av detta, men det känns bättre. Denna fördel, att det 
känns bättre, får vi avstå ifrån, när vi börjar välja. Istället får vi 
andra fördelar: Vi får frihet att välja, vi upplever att vi kan ta 
ansvar, vi bygger upp vårt självförtroende och vi upplever själv-
ständighet i relation till andra människor. Självständigheten gör, 
att vi kan utveckla samvaro och samverkan med andra männi-
skor på ett friare och mer dynamiskt sätt. Ingen behöver vara ett 
värnlöst offer för den andres vilja och inte heller offer för, t ex 
den egna rädslan.  

Vad blir annorlunda med alternativ i st f att 
handla oöverlagt?  
Vi har översatt målet för den första etappen till 10 handlingar. 
De beskriver hur man beter sig, när man handlar överlagt i stäl-
let för att sabotera sig själv. Kärnpunkten är, att oftare söka och 
bedöma olika alternativ, i stället för att handla oöverlagt.  
• Söker alternativa framkomstvägar i stället för att handla im-

pulsivt.  
• Gör klara prioriteringar för olika aktiviteter.  
• Sorterar olika uppgifter på sådana som jag ska göra själv och 

sådana som jag ska delegera till andra.  
• Bestämmer i vilken ordning saker och ting ska göras.  
• Säger inte automatiskt ”ja” till oförberedda anspråk på min 

tid.  
• Säger ”nej” till obefogade anspråk på min tid.  
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• Låter andra människor påverka mig, stänger dem inte au-
tomatiskt ute med att säga ”nej”.  

• Prövar nya vägar, experimenterar.  
• Kan leva med osäkerhet om jag ska klara av ett åtagande, i 

stället för att fly till en annan aktivitet eller till en lättare 
uppgift.  

• Ger andra möjlighet att välja och handla överlagt, i stället 
för att ensidigt bli påverkade av mig.  

Det finns en spegel, ett enkelt verktyg som du kan använda för att 
bedöma ditt eget utgångsläge vad gäller den första principen. 
PK-spegeln består av de tio påståendena här ovanför. Du bedö-
mer på en skala 0-3 hur väl du tycker att påståendena stämmer 
in på dig.  

Vi rekommenderar att du nu laddar ner spegeln och tänker 
igenom hur du själv hanterar de 10 handlingarna. 
www.larswiberg.com  

Etapp 2: Finna och få tillgång till alternativ ge-
nom distans  

Låsningar  
Principen i Etapp 1 i utvecklingen mot en högre grad av själv-
ständighet var Handla överlagt, sök alternativ för att undvika självsabo-
tage. Insikten, som vi baserar denna uppmaning på, är att det 
alltid finns alternativ, vi kan alltså alltid handla överlagt, vi kan 
alltid välja.  

Men var och en vet att vi ibland hamnar i låsningar. Vi kan 
vara låsta på två sätt, dels när vi vet vilket målet är men saknar 
förmåga att finna handlingsväg, dels när vi är oklara över vad vi 
egentligen vill. Då hjälper det inte med vetskapen att det finns 
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alternativ. När vi är låsta i vissa tankebanor eller handlingsmöns-
ter, kan vi ändå inte finna alternativen. Det här avsnittet handlar 
om, hur vi med hjälp av mental förflyttning, kan utveckla vår 
förmåga att ta oss ur låsningar och därigenom finna fler alterna-
tiv.  

Det defensiva vanemönstret är inriktat mot, att undvika stör-
ningar och bli kvitt obehag, samt söka bekräftelse på att det inte 
finns några störningar. Självständighet är, att istället söka och 
finna handlingsalternativ, som är ändamålsenliga för att förverk-
liga ett mål. Det medför att man ibland väljer att ta itu med 
störningen eller det som är obehagligt, för att nå en mer långsik-
tig fördel.  

Man talar ibland om att göra rätt saker, att handla ändamåls-
enligt för att åstadkomma ett visst resultat, och att göra saker 
rätt, att följa regler och traditioner oavsett vilka konsekvenser det 
får. När vi kan göra rätt sak på rätt sätt, då är det inte något 
problem. Men det händer ibland att vi måste välja mellan dem. 
Då leder det defensiva mönstret oss, att offra det ändamålsenliga 
för att slippa ifrån det obehag eller den känsla av osäkerhet som 
följer av att vi måste bryta mot regler, traditioner eller kanske 
bara förväntningar. Vi föredrar tryggheten i det välbekanta 
handlingsmönstret, framför att ta risken att söka en annan möj-
lighet.  

Oavsett om vi handlar defensivt för att vi föredrar tryggheten 
i det välbekanta eller för att vi är låsta, hindrar vi oss själva från 
att handla självständigt. 

  
Positiv och negativ stress  
När vi upplever stimulansen av att ha mycket att göra och att 
prestera mycket, kallas det positiv stress. När vi upplever tvång, 
frustration och maktlöshet, då är det negativ stress. Det gemen-
samma draget, i båda formerna av stress, är att den stressade 
människan inte ser sig ha några alternativ. Den som upplever 
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positiv stress vill inte ha något alternativ, utan finner en lust i att 
fortsätta på det givna spåret utan att ifrågasätta det. Den som 
upplever negativ stress förmår inte se några alternativ. Den posi-
tiva stressen sätter man oftast inte i samband med hälsorisker. 
Den negativa stressen, däremot, kan ge olika slag av psykosoma-
tiska sjukdomssymtom.  

När det talas om stress gäller det i allmänhet stressens inver-
kan på vår hälsa. Här har vi ett annat perspektiv: Vad är det som 
hindrar och vad främjar självständighet och motivation?  

Det stora problemet med stress, ur denna synvinkel, är att vi 
blir låsta och att denna låsning hindrar oss att finna alternativ. Vi 
kan alltså inte handla överlagt p g a att vi inte ser några hand-
lingsmöjligheter. Både positiv och negativ stress kan leda till lås-
ningar, och hindrar oss att handla som fria och självständiga 
människor.  

Låsningar hindrar oss från att finna alternativ  
När vi handlar oöverlagt, då saknar vi förmåga att söka alternativ, 
då riskerar vi att begå självsabotage. När vi är låsta i handlings-
mönster och tankebanor, då saknar vi förmåga att finna alternativ 
och vår prestationsförmåga blir sämre.  

Stress hindrar förmågan till problemlösning och minskar 
kreativiteten.  
När vi låser oss i tankebanor eller handlingsmönster, då blir vi 
stressade av vår oförmåga att finna alternativ. Låsningen blir alltså 
självförstärkande, och ju mer vi anstränger oss desto mer låsta 
blir vi. Om vi ser stress som en låsning, då förstår vi att stressen 
hindrar vår förmåga att lösa problem, eftersom vår omdömes-
förmåga och vår kreativitet minskar. Gamla talesätt som att man 
inte ser skogen för alla träd och att man fastnat i gamla hjulspår 
visar att människor haft dessa insikter sedan länge.  
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För att komma ur låsningen och slippa ifrån känslan av van-
makt, räcker det inte att veta att det finns alternativ, vi behöver 
kunna se dem också. När vi låst oss i stress är ”Try harder” inte 
någon särskilt bra strategi ”Work smarter” är betydligt bättre. 
För att arbeta smartare behöver vi göra en mental förflyttning.  

Hantera låsningen med en mental förflyttning  
När vi är låsta i stress, kan vi inte, genom en medveten viljean-
strängning, börja se alternativa framkomstvägar, även om vi vet 
att de finns. Stressen är en del av det defensiva vanemönstret, 
förmågan att söka och se alternativen är en del av självständig-
heten. För att få tillgång till självständigheten krävs en mental 
förflyttning.  

Vi behöver få distans till situationen vi befinner oss i. Att få 
distans är en mental förflyttning, som ger oss en ny utgångs-
punkt, där vi kan få överblick.  

När vi har genomfört den mentala förflyttningen, är vi i ett 
nytt tillstånd, där vi kan använda vår energi på ett mer dyna-
miskt och ändamålsenligt sätt. Med dynamiskt och ändamålsen-
ligt menas, att vi är aktiva och sökande i vår orientering mot 
mål. Vi intar med andra ord en självständig hållning.  

När vi fått distans upptäcker vi det genast, genom att vi ser 
fler framkomstvägar. Vi märker också att vi kan bedöma deras 
värde bättre och att vi tydligare ser, hur de olika alternativen 
hänger samman med målet.  

Olika sätt att få distans  
Vi kan uppnå distans på många olika sätt: Geografisk förflytt-
ning genom att flytta till ett annat rum eller en annan plats fun-
gerar ibland. Tidsdistans genom att man lägger ett ärende på is 
under en tid, eller ajournerar sig vid ett sammanträde, är en an-
nan modell. Fysisk aktivitet, en promenad eller en joggingrunda, 
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kan också vara till hjälp. Somliga människor lyssnar på musik, 
andra mediterar, och även bön bidrar till att ge distans. Oavsett 
vilken modell vi använder, så är syftet att vi ska flytta fokus för 
vårt intresse från den situation där vi upplever låsning och stress.  

Förflyttningen ska leda till avspänning. Därför är avspän-
ningsteknik till stor nytta. Vi ska komma ur låsningen och sänka 
stressnivån, så att vi klarar av att flytta fokus. Då har vi funnit 
avspänningen, vårt nya utgångsläge.  

Alla förflyttningar leder inte till avspänning. Om vi tar en 
paus eller en promenad och sedan återvänder till samma lås-
ningar som före pausen, då har vi inte gjort en mental förflytt-
ning, då har vi bara flytt från stressen en stund.  

Det är viktigt att var och en lär sig skilja mellan flykt, som inte 
påverkar låsningen, och avspänning i förhållande till stressituatio-
nen, som är en följd av den mentala förflyttningen. Avspänning 
tar oss ur låsningen.  

Lösenordet i Etapp 2 är Distans  
Lösenordet i Etapp 1 var Alternativ. I Etapp 2 är det Distans. Det 
är kanske enkelt att acceptera, både att det alltid finns alternativ, 
och att man kan finna dem med hjälp av distans. Att tillämpa 
dessa båda principer i praktiken, är dock inte möjligt inom ra-
men för det defensiva vanemönstret.  

När vi hamnar i låsning och medvetet söker distans, handlar 
vi, som om låsningen är vårt eget ansvar. Det defensiva sättet att 
hantera låsningen är att säga: ”Det går inte att göra något åt”. 
En illustration till hur svårt det kan vara att ta till sig medveten-
heten om att en mental förflyttning ger tillgång till en annan bild 
av verkligheten är följande exempel:  

En medelålders man berättade: Det händer ibland att jag rå-
kar i dispyt med min yngsta dotter. Jag är själv ganska kolerisk, 
så jag skäller och domderar. Min dotter, som är i de övre tonåren 
blir inte arg, hon blir iskall, tittar stint på mig och säger: ”Vet du 
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att du bär dig åt som en treåring”. Att hon tycker att jag bär mig 
illa åt, kan jag leva med, just då är det svårare att acceptera att 
senare samma dag eller allra senast i morgon kommer jag att 
hålla med henne.  

Aggressivitet är också en form av låsning. Det krävs en hel del 
självövervinnelse för att medvetet ta sig ur sitt aggressiva tillstånd 
med en mental förflyttning.  

De två första etapperna ger tillgång till handlingsutrymme, till 
möjligheten att välja. Det är den del av självständigheten, som vi 
kallar oberoende.  

Vad gör du annorlunda med alternativ gm di-
stans?  
Målet för den andra etappen i utveckling av självständighet har 
vi översatt till följande 10 handlingar. Liksom efter Etapp 1 kan 
du bedöma ditt eget vanemönster genom att sätta betyg med 
PK-spegeln på hur framgångsrik du är att utföra var och en av 
dessa handlingar. I vilka av dessa avseenden tycker du att du vill 
förbättra din förmåga att finna och få tillgång till alternativ ge-
nom distans.  

• Tar mig ur låsningar och handlingsförlamning genom att 
aktivt söka ett bättre alternativ, än det jag håller på med för 
tillfället.  

• Stannar upp, tar ett steg tillbaka för att få överblick.  
• Skaffar information för att få underlag att bestämma mig.  
• Ser till att jag har framförhållning, tid, innan jag ska fatta ett 

viktigt beslut, som jag känner mig osäker inför.  
• Tar mig ur stress och frustrationer genom att aktivt söka av-

spänning.  
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• Ser tillbaka på och utvärderar vad jag gjort tidigare, för att 
kunna dra slutsatser om framtiden.  

• Förbättrar min kreativitet och min förmåga att lösa problem 
genom att jag tar mig ur stressituationer.  

• Handlar efter principen: ”Det finns alltid alternativ”, jag ser 
till att jag får valmöjligheter och handlingsutrymme.  

• Söker möjligheter att välja själv, jag behöver den friheten.  
• Skaffar handlingsutrymme för att inte bli låst i stressituatio-

ner.  

Du kan nu ta dig till spegelns andra del. www.larswiberg.com  
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Kapitel 5: Motivation genom målbild och 
ägarskap  

Etapp 3: Välja alternativ och få vägledning med 
egen målbild  
I vår fyrastegsprocess mot högre grad av självständighet och mo-
tivation, har vi hittills presenterat två etapper. I den första etap-
pen, som syftar till att söka handlingsmöjligheter genom en ökad 
andel överlagda handlingar, är nyckelordet Alternativ. I den andra 
etappen, som syftar till att lära sig finna alternativ, när man fast-
nat i stress och låsningar, är lösenordet Distans.  

Syftet med den tredje etappen är att välja alternativ och få 
vägledning med hjälp av en målbild. Både denna och nästa 
etapp är inriktade på att utveckla förmågan att hantera mål.  

När Alice i Underlandet träffade Katten och frågade åt vilket 
håll hon skulle gå, svarade Katten: ”Det beror på vart du ska”. 
”Det vet jag inte”, sade Alice. ”Då spelar det ingen roll åt vilket 
håll du går”, sa Katten. När man saknar mål är allt, antingen 
lika trivialt eller lika väsentligt. Det spelar ingen roll vad man 
väljer.  

I det defensiva vanemönstret är motivet för våra handlingar 
att vi ska undvika störningar och få bekräftelse på att det inte 
finns några störningar. Instruktioner, procedurer, traditioner, 
normer och andra människors förväntningar är i allmänhet så 
tydliga ”beställningar” på vad vi ska göra för att slippa störning-
ar, att det inte krävs särskilt mycket tankearbete för att veta hur 
man ska bete sig. För att handla självständigt gäller det att välja 
det alternativ, som är mest ändamålsenligt för det mål man har.  
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Lösenordet i Etapp 3 är Målbild  
Hur man väljer alternativ, framkomstvägar, hänger samman 
med den föreställning man har om målet. Vi utgår nu ifrån att 
du vet hur man med start i uppdrag och avsikter formulerar mål 
som resultat bestämda i förväg med i förväg bestämd stegvis uppföljning. 
Du har alltså lämnat den defensiva måstevärlden.  

För att föreställningen om målet ska vara till hjälp och väg-
ledning, behöver den inkludera både en slutstation, resultatet, och 
ett färdsätt eller en strategi hur vi lämpligen ska nå målet. Denna 
tvåfaldiga föreställning om målet, kallar vi en Målbild.  

En Målbild liksom företeelserna Alternativ och Distans är en 
sammanfattning av de sökprocesser som vi rekommenderar för 
att komma in i ett självständigt vanemönster.  

Lösenordet Alternativ är till hjälp om du accepterar påståen-
det: Det finns alltid alternativ och jag är beredd att söka rätt på dem.  

Lösenordet Distans har du nytta av, när du, i ett tillstånd av 
låsning, avsiktligt gör en mental förflyttning för att finna ett nytt 
fokus och därigenom få tillgång till fler alternativ.  

Lösenordet Målbild ger dig stöd att bearbeta din egen före-
ställning om vilket målet är och vilka möjligheter du har att nå 
det. Målbilden underlättar valet av alternativ. Målbilden är dy-
namisk. Du kan påverka den och du påverkas av den att upptäc-
ka möjligheter, som du annars inte skulle bli varse.  

Effektiva organisationer behöver medarbetare 
som tar ansvar  
Många företag och förvaltningar befinner sig i skiftet mellan in-
dustrikulturens krav på, att medarbetare ska anpassa sig till pro-
duktionen och lärandekulturens krav på att medarbetare själv-
ständigt ska kunna anpassa sitt sätt att handla till kundens öns-
kemål.  
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Industri kännetecknas av mekaniserade och likformiga pro-
cesser. De är lämpade för att producera varor i stor skala. Om 
människorna inte anpassar sig till detta och är följsamma, funge-
rar inte systemet.  

Industrisamhället lämnar nu plats för ett nytt samhälle. Det 
ställer krav på att vi ska kunna välja självständigt, både som 
kunder och medarbetare.  

I det nya samhället beror effektiviteten på två, skenbart mot-
satta faktorer: självständiga initiativ och samverkan.  

Det finns ökande tendenser till decentralisering. Därför blir 
det allt mer angeläget att många människor, var och en för sig, 
tar egna initiativ, finner egna lösningar på problem och fattar 
egna beslut, samtidigt som man tar hänsyn till vad dessa initiativ 
kan få för konsekvenser för andra. Hänsynslös initiativkraft är 
anarki, och det är inte rebeller vi behöver.  

När Jan Carlzon var VD för SAS sa han: ”SAS existerar varje 
gång en passagerare möter en av våra anställda. I detta sanning-
ens ögonblick uppstår företaget. Varje passagerare träffar i ge-
nomsnitt fem av våra anställda och eftersom vi har 10 miljoner 
passagerare per år, så uppstår SAS 50 miljoner gånger varje år. 
Vem kan styra en sådan verksamhet centralt?”  

I en verksamhet, som uppkommer 50 miljoner gånger per år 
måste man ha medarbetare, som tar egna initiativ, som är öppna 
för nyskapande och som arbetar på en hög energinivå. För att 
denna självständighet inte ska leda till kaos, krävs att varje med-
arbetare själv tar ansvar för att samordna sin egen verksamhet 
med andras, inom ramen för ett gemensamt uppdrag. Det är 
samarbete.  

När de hierarkiska organisationsformerna nu börjat lösas upp 
för att arbetslivet ska fungera bättre, när kraven på dynamik 
ökar, då krävs också att människorna börjar handla mer själv-
ständigt och kreativt. Styrningen i den dynamiska organisationen 
måste skötas av de enskilda medarbetarna var för sig. De måste 
förstå hur de ska gå till väga och vilja ta ansvar för att i sitt eget 
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jobb ta sin del av ansvaret för verksamhetens gemensamma upp-
drag. Därför behöver vi lära oss, hur vi skapar sådana arbetsför-
utsättningar, att medarbetarna väljer att aktivera den egna viljan 
i linje med det gemensamma uppdraget.  

Det är sällan energinivån som brister i centralstyrda organisa-
tioner. Den defensiva energin kanaliseras i hög aktivitet, men 
trots detta är effektiviteten ofta låg. Självsabotage, stress och lås-
ningar ger högt slitage och låg verkningsgrad. Det räcker inte att 
springa fort om man ska vara effektiv, man måste springa åt rätt 
håll också. Om man saknar gemensam inriktning, då saknar 
man också ett viktigt verktyg för att hantera interna konflikter på 
ett konstruktivt sätt. Dessa motsättningar binder också upp myc-
ket energi.  

Det är omoraliskt att slösa med resurser. Så länge det finns en 
människa, som har det dåligt och som skulle kunna få det bättre 
om vi vore mer effektiva, är effektivitet i hög grad en fråga om 
medmänsklighet och moral. Ibland möter man tanken att effek-
tivitet är något som strider mot den mänskliga naturen och att 
effektiviteten leder till att människor blir utslitna i sitt arbete. 
Den tanken är grundad på en missuppfattning om vad effektivi-
tet är. Det är inte effektivt att slita ner människor, men männi-
skor kan arbeta mycket effektivt utan att slita ner sig. Verklig ef-
fektivitet är alltid förtjänstfull.  

Självständighet förutsätter att vi är medvetna om uppdrag 
och mål och samtycker till att stödja dem. Det förutsätter dess-
utom att vi själva kan välja framkomstvägar och se till att vi inte 
sliter ner oss själva i arbetet.  

Att ta ansvar är självständigt förhållningssätt  
Ansvarstagande är ett uttryck för ett självständigt vanemönster, 
en beredskap att fullgöra ett uppdrag, som man själv kan påver-
ka. Det är viktigt, både att man verkligen kan påverka, och att 
man är medveten om att man kan påverka, eftersom man då kan 
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välja mellan olika alternativ. När man väljer tar man en risk. Det 
är priset man får betala för sitt ansvar, det är valets kostnadssida. 
Dess positiva sida är chansen till framgång och stärkt självförtro-
ende. Man kan inte få den ena sidan utan att också ta den andra.  

En nödvändig förutsättning för att man ska kunna ta ansvar 
är, att man kan tolka målet. Detta innebär att ansvaret har två 
delar:  
• dels ansvar för att göra målet, åtagandet, klart och tydligt så 

att det kan tolkas till praktisk handling.  
• dels ansvar för att söka, finna och välja sådana alternativ , 

som leder till att målet eller uppdraget blir fullgjort.  

Det är den senare formen av ansvar, som sprids till allt fler män-
niskor, till följd av lärandesamhällets ökade valmöjligheter, dess 
individualism och ökade behov av decentraliserade beslut.  

För chefer gäller särskilt den förra aspekten på ansvarstagan-
de. En chef, som vill ha en effektiv organisation, måste själv vara 
klar över vad hen vill med sin verksamhet. Därefter måste hen 
förmedla uppdraget till sina medarbetare så klart att de förstår 
hur de kan bidra till det.  

Det är inte självklart, att chefer ser några fördelar för egen del 
i detta krav på att medarbetare ska kunna tolka gemensamma 
mål. De möjligheter till styrning av andra människors arbete 
som positionen ger, kan vara tillfredsställande för många chefers 
behov. Chefsbefattningen är en scen, där man kan spela en 
chefsroll och muta in ett revir, som kan försvaras med, bl a nej- 
och flyktreflexer. Dessa fördelar måste man ge upp om man fo-
kuserar verksamheten på tolkningsbara mål. I utbyte mot denna 
uppoffring bidrar man till bättre prestationer i verksamheten.  
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Samtycke, motivation och helhetsansvar  
Om man ska kunna välja ändamålsenliga handlingar, behöver 
man vara medveten, både om vilket resultat man vill uppnå och 
om konsekvenserna av olika handlingar. Medvetenheten är en 
säkerhetsfaktor. Den gör, att man är öppen för konsekvenserna 
av vad man väljer. Då handlar man inte mot sin egen vilja, eller 
arbetar för mål, som man inte samtycker till.  

Vad händer med hänsynen till andra, när en människa följer 
sin egen vilja? De allra flesta människor vill inte skada andra. 
När man finner att konsekvenserna av ett handlingsalternativ är 
negativa för någon annan, försöker man finna ett annat alterna-
tiv, som ligger i linje med vad man själv vill, utan att lägga krok-
ben för någon annan. Hänsynen till andra människor finns alltså 
inbyggd i självständigheten.  

Det självständiga ”samtycket” är ett nödvändigt förstadium 
till motivation. Du kan ju acceptera ett uppdrag och samtycka 
till att utföra det, utan att vara känslomässigt engagerad. Själv-
ständiga människor väljer att göra anständiga arbetsinsatser, 
även för uppdrag som de inte är särskilt engagerade i. När du i 
tillägg till samtycket också känner att målet är en del av dig själv, 
när du äger målet, då vill du själv nå det. Då är du motiverad.  

Med denna innebörd i motivation är det klart att man inte 
kan motivera någon annan än sig själv. Detta är en central insikt, 
som vi ska utveckla lite till.  

Motivation i arbetet, är att aktivt vilja genomföra sina åtagan-
den. När vi ser våra åtaganden, som en del av helheten i organi-
sationens uppdrag och vill medverka i detta uppdrag, övergår 
vår motivation till att bli helhetsansvar. Vi tar ansvar, även när vi 
strävar efter att utveckla vår motivation för våra åtaganden. 

  
Du kan bara motivera dig själv  
I den gamla industrikulturen, med dess förhärskande konfor-
mism, kunde man få människor att handla med hjälp av ”moröt-
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ter eller piskor”. Människor betraktades som ett slags maskiner 
och chefskap som ingenjörskonst: Om man förstod vilken knapp 
man ska trycka på, då kan man få igång andra människors moti-
vation. Detta skapade förväntningar även hos medarbetarna: 
”Min chef  motiverar mig inte”. Synsättet går igen även inom 
andra områden. Försäljning är något man gör för att få kunden 
att köpa, utbildning är något läraren gör med eleven. Med detta 
synsätt är det säljaren som gör att kunden köper, läraren som gör 
att eleven lär sig och chefen som ser till att medarbetaren är mo-
tiverad.  

Om vi ändrar synsätt, och accepterar att var och en bara kan 
motivera sig själv, då förändras chefens, lärarens och säljarens 
insatser. Medarbetaren aktiverar visserligen sin egen motivation, 
men chefen kan skapa förutsättningar för sina medarbetares mo-
tivation. Eleven presterar sin inlärning, men läraren kan skapa 
bra förutsättningar för inlärning. Teaching is to make learning 
possible, Undervisning är att göra inlärning möjlig.  

Det viktigaste budskapet, i tanken att vi bara kan motivera oss 
själva, är att både chef  och medarbetare kan bidra till medarbe-
tares motivation. Chefen kan tillhandahålla förutsättningar och 
medarbetaren kan aktivera sin vilja att genomföra ett åtagande. 
Med detta synsätt blir ledarskap ett partnerskap mellan själv-
ständiga människor, där var och en tar sin del av det gemen-
samma ansvaret.  

Pliktkänsla  
I arbetslivet ska alla arbetsuppgifter ligga inom ramen för det 
uppdrag som företaget har. Därför är det ett anständighetskrav 
att var och en försäkrar sig om att företagets uppdrag inte strider 
mot vad man själv vill när man accepterar en anställning. Om 
man är pacifist, ska man inte ta anställning i vapenindustrin, och 
den som vill bekämpa bilismen ska göra det från en annan platt-
form än som anställd i Volvo. Vi kan alltså utgå ifrån, att var och 
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en som tagit anställning i ett företag, också accepterar företagets 
uppdrag och de yttre villkor företaget arbetar under.  

När vi accepterar ett uppdrag, utan att själva ha en aktiv vilja 
att utföra det, är det pliktkänsla som styr oss. Om vi inte accep-
terar uppdraget, men ändå utför det, då är det lydnad eller un-
derkastelse som präglar våra handlingar. I de centralstyrda orga-
nisationsformer, som varit förhärskande i det gamla industri-
samhället, har det ofta varit tillräckligt med medarbetarnas 
pliktkänsla för att uppnå önskad effektivitet.  

Förutsättningar för motivation  
För att en människa ska aktivera sin motivation, ska det mål som 
ska förverkligas kunna tolkas till handling, att hen tror på möj-
ligheten att lyckas, att målet är realistiskt och att det är legitimt, 
önskvärt och utmanande. Målet ska alltså uppfattas som tolk-
ningsbart, realistiskt och legitimt.  

Målet ska kunna tolkas till handling  
När man kan göra en målbild, ett resultat bestämt i förväg med i 
förväg bestämd stegvis uppföljning, då kan målet tolkas till prak-
tisk handling. Målkonflikter i uppdraget och uppdrag som för-
medlas som skenmål, lägger hinder i vägen för att utveckla mål-
bilden. Om man granskar uppdrag, avsikter och mål i arbetslivet 
och samhället, finner man att många av dem har dessa brister.  

Mål ska vara realistiska  
Från många studier vet vi att vår inlärningsförmåga, även om 
den ändrar karaktär när vi blir äldre, sjunker obetydligt från det 
vi är 16 till vi blir 65 år gamla. Ändå har vi mött äldre männi-
skor, som anser att de inte längre kan lära sig nya saker. Dessvär-
re har dessa människor rätt. De kan inte lära sig nya saker. Men 
det beror inte på att de är för gamla, utan på att de tror att de är 
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för gamla. Bristen på motivation beror på att de inte tror på sin 
förmåga.  

Tron på möjligheten att lyckas kan grundas på två företeelser, 
självförtroende och tillit. Självförtroendet har vi behandlat tidi-
gare. Det innebär att man tror tillräckligt mycket på sin egen 
förmåga att klara av en uppgift. I en organisation där det är lätt 
att få hjälp från mer erfarna kolleger, kan man kompensera bris-
ten på tilltro till den egna förmågan, med tillit till kollegernas.  

Målet ska vara legitimt och gärna önskvärt och utmanande  
Grunden, för att man över huvud taget ska aktivera sin motiva-
tion, är att man anser det vara rätt och rimligt att utföra upp-
draget, att uppdraget är legitimt. I vissa länder har man krävt att 
chefer inom den offentliga sektorn ska skära ner sina budgetar, 
eftersom staten har ont om pengar. Den chef  som lyckas riskerar 
att hans kolleger betraktar honom som en förlorare. Vinnare är 
den som trots bristen på pengar lyckas öka sin budget. I detta 
läge är besparingsmålet inte legitimt för de chefer, som skulle 
kunna göra något för att förverkliga det. De kommer inte heller 
att aktivera sin motivation.  

Motivationen stärks, om man anser att målet är stimulerande 
att arbete med, att det är önskvärt att nå. Ännu ett steg i enga-
gemangstrappan tar den, som upplever ett mål som utmanande.  

Ett industriföretag skulle sänka ställtiden i produktionen, den 
tid som förflyter från det att ett parti är klart, tills man startar 
bearbetningen av nästa parti. Man hade ingen framgång. Ett 
skäl till detta var att de arbetare, som skötte maskinerna hade 
tidlön för ställtiden och ackordslön för de bearbetade detaljerna 
och att man hade tagit sig före, att regelmässigt rapportera lite 
längre ställtid än man i själva verket hade. Det gav en liten för-
stärkning i lönekuvertet, som visserligen inte var avtalsenlig, men 
man hade vant sig vid den. Om man sänkte ställtiden skulle ar-
betarnas inkomster minska. Det är uppenbart att man inte kan 

97



Inne

skapa förutsättningar för medarbetarnas motivation, om de själ-
va förlorar på att målet nås.  

Målet ska vara tolkningsbart, realistiskt och legitimt  
För att vi ska kunna tolka målet, ska det vara tydligt. För att vi 
ska önska målet, ska det vara legitimt. För att vi ska tro på möj-
ligheten att lyckas, ska målet vara realistiskt.  

Målet behöver alltså uppfylla de tre kraven på att vara möjligt 
att tolka till handling, legitimt och realistiskt för att ge förutsätt-
ningar för motivation.  

Bearbeta målets detektorfunktion, skapa en målbild  
När de tre kraven tolkningbarhet, legitimitet och realism är upp-
fyllda, är det inte svårt att aktivera sin motivation. Och motiva-
tionen hålls uppe, när vi märker att vi närmar oss målet. Om 
rörelsen stannar av och osäkerheten om målet och om de möjli-
ga framkomstvägarna tilltar, då sjunker motivationen. Osäkerhet 
och risk, är visserligen kryddor i engagemanget, men de behöver 
kompletteras med en bekräftelse, att rörelsen går i rätt riktning. 
Det finns två saker du kan göra för att aktivera motivationen och 
hålla den aktiverad:  
• Du kan bearbeta målet mentalt, så att det blir tydligt för dig 

själv i din inre föreställningsvärld. Då bygger du upp din 
egen målbild. Denna målbild arbetar som en detektor för 
dig, så att du kan vara öppen och mottaglig för framkomst-
vägar och problemlösningar.  

• Du kan handla, röra dig, så att du ser att du rör dig mot må-
let.  

Johann Gutenberg, boktryckarkonstens fader kan förse oss med 
ett exempel på målbild. Han var guldsmed och hade erfarenhet 
av myntprägling. Han funderade över hur man skulle kunna du-
plicera skrifter. När han gick förbi en vinpress, fann han 
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boktryckarkonsten i mötet mellan vinpressning och myntpräg-
ling. Många människor på Gutenbergs tid visste hur man pressar 
vin och hur man slår mynt. För dem saknade dessa kunskaper 
betydelse. För Gutenbergs målbild var kombinationen värdefull.  

Vi kan beskriva hans målbild med våra begrepp. Resultatet 
han ville uppnå var att mångfaldiga boksidor. Den strategi, som 
låg nära till hands för honom, var ett förfarande som påminde 
om myntprägling. Med denna detektor blev han uppmärksam på 
möjligheterna som fanns i vinpressen.  

Bearbeta målet mentalt, precisera resultat  
När du bearbetar målet så att det blir tydligt, tänker du igenom 
vilken förändring jämfört med nuläget, som ska ha skett, när du 
nått målet. Tänk igenom, och försök att formulera i konkreta 
ord det resultat du vill uppnå.  

Om du vill att en av dina medarbetare ska visa mer initiativ: 
Vad gör hen när målet är uppnått, som hen inte gör idag? Om 
du vill ha mer utveckling i ditt arbete: När har du tidigare upp-
levt utveckling och vilka arbetsuppgifter är det, som du anser 
vara utvecklande? Om du vill ha mer stöd från din chef: Vad gör 
hen annorlunda när hen ger det stöd du vill ha, jämfört med hur 
hen agerar idag?  

Den mentala bearbetningen innebär också, att man får lätta-
re att utveckla idéer om vilka olika färdsätt och vägar som finns 
för att ta sig till målet, som underlag för en strategi.  

En chef  för en resebyrå ville att en av hens medarbetare skul-
le öka sin kompetens i ekonomi. När hen skärskådade sin före-
ställning om vad hen ville uppnå fann hen, att hen egentligen 
ville att medarbetaren skulle lära sig hur resebyråns budgetsy-
stem fungerade. För att nå detta mål behövde hen skapa förut-
sättningar för medarbetarens motivation att lära sig mer om 
budgetsystemet. Hen talade med medarbetaren om sitt mål, men 
medarbetaren svarade att ekonomi, det var det samma som by-
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råkrati för hen. Medarbetaren var inte intresserad av att skaffa 
sig mer teoretiska kunskaper eftersom hen ville se praktiska resul-
tat, medarbetaren ville arbeta med försäljning och bli duktigare 
inom det området.  

Resebyråchefens första försök misslyckades. Hen tänkte vida-
re och förstod att hen måste visa medarbetaren, att det finns kla-
ra samband mellan budgetsystemet och det ekonomiska tänkan-
de som påverkar försäljningsresultaten. Hen tog en ny kontakt 
och denna gång talade hen om att medarbetarens försäljningsre-
sultat skulle kunna bli bättre, när det gällde lönsamheten, om 
hen inriktade sitt arbete på ett annat sätt än tidigare. Medarbe-
taren frågade hur det skulle gå till och då tog chefen fram budge-
ten och visade hur det häger ihop. Medarbetaren upptäckte att 
budgeten innehöll information, som hen hade nytta av för att få 
bättre försäljningsresultat. Ett par dagar senare tog medarbeta-
ren  kontakt med sin chef  och ställde frågor om budgeten.  

Målbilden är inte färdig för användning, förrän vi har en 
uppfattning om hur både resultatet och strategin, som kan leda 
dit, ser ut. Därför är det inte meningsfullt att skilja på mål och 
medel. Mål kan vara tydliga i den meningen att resultatet är 
klart beskrivet, t ex 20% ökad försäljningsvolym. Om den som 
ska förverkliga målet inte förstår vilka vägar hen ska välja för att 
komma dit, är målet inte tillräckligt tydligt. Då är målet inte hel-
ler motiverande, det saknar en detektorfunktion. I exemplet med 
företaget som skulle sänka ställtiden i tillverkningen var målet 
skenbart tydligt: 50%. I flera dotterbolag hade man svårt att 
mäta hur lång ställtiden var i utgångsläget och då är 50% inte ett 
mål som kan tolkas tull handling.  

Om man kan ange resultatet, slutstationen, men inte strate-
gin, då är målbilden ofullständig. Då kan det hända att målet 
inte kan tolkas. Målbilder kan vara ofullständiga av det omvända 
skälet också, av att man talar om strategin, men inte vad den ska 
leda till. Detta förekommer, t ex när man genomför en decentra-
lisering. Vad är det som ska bli bättre? Vilka konkreta föränd-
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ringar ska bli följden av att resurser eller befogenheter sprids ut i 
organisationen? Saknar man svar på sådana frågor behöver 
målbilden bearbetas ytterligare.  

En klar föreställning om resultatet och om strategin, behöver 
inte betyda att vägen är spänningslös och okomplicerad. Målet 
kan behöva formuleras om, och man kan behöva pröva olika 
vägar för att nå fram. Resebyråchefens första försök att skapa 
sådana förutsättningar att medarbetaren skulle vilja skaffa sig 
ökade kunskaper om budgetsystemet lyckades inte. Men hen be-
höll huvudriktningen och i andra försöket fann hen en väg som 
ledde rätt. Detsamma gäller industriföretaget med ställtiden. 
Ställtiden kan sänkas, men inte med de mål och de förutsätt-
ningar för medarbetarnas motivation, som man förmedlade i 
första skedet.  

Om du skapat dig en tydlig föreställning om vad du vill upp-
nå, vilken förändring du vill åstadkomma och vilka vägar som 
leder dit, då har du en målbild. Den fungerar som detektor och 
bidrar till att du blir öppen för möjligheter, som dyker upp längs 
vägen. Resebyråchefens första idé var inte en framkomlig väg, 
men genom det första försöket fick hen veta något om sin med-
arbetare som hen inte visste förut. Den kunskapen blev utgångs-
punkt för chefens andra och mer framgångsrika försök. Detek-
torfunktionen ger mening åt företeelser och samband, som du 
annars inte skulle ha uppmärksammat.  

Att skapa sig en målbild och göra målet så tydligt är att preci-
sera ett resultat. Målbilden är en produkt av egen mental bear-
betning, som är det första steget för att påverka den egna motiva-
tionen.  

Rörelsen mot målet. Stegvis uppföljning.  
Det andra steget för att bearbeta den egna motivationen är vik-
tigt för att hålla motivationen vid liv. Man ska försäkra sig om att 
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man rör sig mot målet. För att klara det behöver vi kunna avläsa 
att vi rör oss i rätt riktning. Vi kallar detta för stegvis uppföljning.  

Ett litet försäljningsföretag tog en ambitiös budget. Om man 
klarade budgeten skulle hela personalen resa på konferens till 
Mallorca. Försäljningsmålet i kronor översattes till avståndet till 
Mallorca i mil. Varje månad redovisades försäljningsresultatet, 
översatt till mil på en karta, där var och en kunde se hur man 
närmade sig målet.  

Det finns både energi och kreativitet i den målorienterade 
rörelsen. Att uppleva hur man närmar sig målet är stimulerande 
i sig, att känna att man kan påverka, förstärker motivationen och 
dessutom upptäcker man fler valmöjligheter under resans gång.  

Den rörelse, som inte är orienterad mot mål är slöseri med 
energi och leder ibland till frustration. Vi kan se exempel på det-
ta bland människor, som saknar en tydlig föreställning om vad 
deras jobb egentligen ska tjäna för syfte. Den som saknar mål 
saknar kännedom om verksamhetens egentliga syfte, hen saknar 
utmaningen och kan inte placera in sina egna handlingar till ett 
större sammanhang. Om man saknar en målbild, då ägnar man 
sig åt sina arbetsuppgifter för att man alltid har gjort det, för att 
det anses vara bra. Man strävar efter att vara så många som 
möjligt till lags och göra så gott man kan. Dessa handlingar är 
uttryck för ett defensivt vanemönster och den höga aktivitetsni-
vån tillfredsställer ingen. En medarbetare i ett stort företag sa: 
”Förtjänstfulla insatser i vår organisation är att komma till kon-
toret före klockan 8, hoppa över kafferasterna, nöja sig med 20 
minuters lunch, sitta kvar på kontoret till klockan 18 och, om 
man är chef, ha så mycket att göra att man aldrig hinner träffa 
sina medarbetare”. Det är en beskrivning av en ineffektiv och 
defensiv organisation. Där saknar man möjlighet att bedöma om 
man åstadkommer något meningsfullt, eftersom man saknar an-
vändbara målbilder.  
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Komplexa verksamheter blir tydligare som projekt  
Verkligheten är komplicerad. Därför kan man förledas att tro att 
även mål måste vara komplicerade. Det behöver dock inte vara 
så.  

Tänk på en bilresa från Stockholm till Göteborg. Den är 
egentligen oerhört komplicerad att genomföra. Väglag, trassel 
med bilen, bensinpåfyllning mm, det finns ett otal osäkra fakto-
rer som kan sabotera resan. Ändå är det ju i allmänhet så enkelt. 
Man har ett enkelt överordnat mål och tydliga villkor att hålla 
sig till. Med hjälp av dessa finner man lösningar på alla de situa-
tioner som inträffar.  

Bilresan är ett projekt, ”en målsatt verksamhet, avgränsad i 
tiden”. Den har ett klart resultat och klara villkor beträffande 
tider och resurser.  

Ett sätt att göra mål tydliga, även om det rör sig om så pass 
komplexa ting som det överordnade målet med en befattning, är 
att behandla dem som projekt. Ett projekt har ett eller flera be-
stämda syften, det har klara resurs- och tidsramar och det finns 
en projektledning. Många chefer har erfarenhet av projekt, och 
framgångar som projektledare är ofta en grund för befordran. 
Ett övergripande uppdrag, som en befattning, kan betraktas som 
ett antal tidsbegränsade men sammankopplade projekt. För des-
sa projekt kan man definiera resultat och villkor. 

Även på hög nivå behöver chefer ha en egen målbild.  
Chefen för ett stort företag omkom i en olycka. Han efter-

träddes av en vice VD som var 60 år gammal. Denne man frå-
gade sig vad han kunde bidra med, under de 4 år han hade på 
sig, som skulle ge ett värdefullt bidrag till företagets framtida ut-
veckling. Han valde att koncentrera sina krafter inom ett område 
och gjorde ett projekt av detta. Han visste att han inte skulle 
hinna utveckla nya produkter eller marknader. 

Däremot skulle han kunna starta utveckling av en samver-
kanskultur inom företaget. Han visste att företaget när han skulle 
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gå i pension skulle vara betjänt av att divisioner, avdelningar och 
medarbetare, hade bättre förmåga att lösa problem i samverkan, 
än vad som var fallet i utgångsläget. Han lyckades med sitt upp-
drag och företaget kunde många år efter hans pensionering dra 
nytta av hans insatser.  

Vissa mål, t ex att ta en examen vid ett universitet, bjuder inte 
på många problem i fråga om tydlighet och förståbarhet. Det 
finns en utstakad väg, som man ska ta sig fram på, i form av an-
givna kurser. En befattning är annorlunda. Här måste vi själva 
söka, finna och välja alternativa mål och vägar, vi måste ta risker 
när vi väljer, men vi kan också ta tillvara möjligheter som vi själ-
va upptäcker på ett annat sätt, än när det gäller examensmålet.  

Vad gör du annorlunda med alternativ och en 
egen målbild?  
Målet för den tredje etappen, som nu omfattar både självstän-
dighet och motivation, har vi också översatt till 10 handlingar. På 
samma sätt, som efter de båda tidigare etapperna, finns dessa 
handlingar i PK-spegeln, som du kan använda för att bedöma din 
egen förmåga som underlag för en plan för personlig utveckling.  

• Gör mål tydliga genom att beskriva skillnaden mellan den 
nuvarande situationen och hur jag vill att det skall vara när 
jag når målet.  

• Håller kvar uppmärksamheten på målet, genom att tala med 
andra om det, dokumentera målformulering, etappmål etc.  

• Formulerar mål så konkret, att jag eller andra som ska nå 
dessa mål har samma uppfattning, jag undviker allmänt 
formulerade mål.  

• Formulerar och kommunicerar mål så att de inte kommer i 
konflikt med andra mål.  
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• Tar fram ett överordnat mål för att kunna hantera konkurre-
rande mål och prioritera.  

• Tänker ut olika framkomstvägar i förväg för att ta mig fram 
till ett bestämt mål.  

• Lägger märke till nya, ibland oväntade, framkomstvägar när 
jag tar mig fram mot ett mål.  

• Ställer frågor om och ifrågasätter mina arbetsmål för att 
göra dem tydliga, så att de beskriver ”resultat bestämda i 
förväg”.  

• Anstränger mig för att göra ”rätt saker” (i st f  att göra ”saker 
rätt”) i förhållande till mina mål, väljer lämplig framkomst-
väg till målet.  

• Avläser förändringar, registrerar att jag är på rätt väg och att 
jag rör mig mot mina mål.  

Du kan nu ta dig till spegelns tredje del. www.larswiberg.com  

Etapp 4: Utveckla motivation och bli ägare till 
målet  
Fyrastegsprocessen mot högre självständighet och motivation 
har nu nått fram till sin fjärde och sista etapp. Den första etap-
pen var inriktad mot att komma till rätta med självsabotage ge-
nom att oftare handla överlagt och söka Alternativ. Den andra 
etappen visade, hur man kunde komma loss ur låsningar och 
finna alternativ med hjälp av Distans. Den tredje etappen visade 
hur man kan förbättra sin förmåga att välja mellan tillgängliga 
alternativ med hjälp av en Målbild, ett mål som kan tolkas till 
handling och en strategi, ett sätt att närma sig målet. 

Den fjärde och sista etappen ska visa hur vi själva kan ta an-
svar för att utveckla vår egen motivation genom att bli Ägare till 
målet.  
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Målmotivationsmodellen i sin helhet  
I förra etappen redogjorde vi för ett par samband mellan mål 
och motivation, nämligen målets detektorfunktion och kravet på 
tolkningsbarhet. Båda dessa samband hänger ihop med en av de 
tre grundläggande förutsättningarna för motivation, nämligen 
att målet ska kunna tolkas till praktisk handling. De andra två 
förutsättningarna är, att önska se målet förverkligat (legitimitet) 
och att tro på möjligheten att nå det (realism). Vi ska gå vidare 
och studera sambanden mellan mål och motivation. Vi utgår 
ifrån var och en av de tre förutsättningarna för sig.  

Vi börjar med att visa hela den målmotivationsmodell som 
kan ge en struktur för utveckling av självständighet och motiva-
tion.  
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Motivation är den samlade ”viljan att...”, en strävan att förverk-
liga ett visst mål. Alla tre förutsättningarna för motivationen som 
finns i modellen måste uppfyllas. De kan dock vara mer eller 
mindre utvecklade i olika skeden.  

Upplevelsen, av att känna sig motiverad, är starkast förknip-
pad med att målet är önskvärt och utmanande. Denna önskan är 
verkningslös, om man inte har en klar föreställning om hur man 
ska nå dit och tror sig om att klara av det. Om målet kan tolkas 
till handling påverkar detta både legitimitet och realism.  

En ökad tilltro till den egna förmågan påverkar förmodligen 
också motivationen i vidare mening. När självförtroendet ökar 
blir man mer benägen att ta sig an och bli utmanad av nya upp-
gifter i allt fler sammanhang.  

Att tolka målet  
När man har en målbild, en klar föreställning om hur resultatet, 
slutstationen, ser ut och hur man kan tänka sig att gå tillväga för 
att nå dit, då kan man tolka målet. Om målet inte kan användas, 
när man väljer hur man ska handla, då kan det inte tolkas.  

När man kan tolka målet på detta tydliga sätt, då har man en 
detektor. Den får oss att upptäcka sådana möjligheter, som har 
samband med målet, så att de blir meningsfulla och kan hjälpa 
oss att hitta lösningar för att komma fram till målet.  

Lite tidigare i detta kapitel fanns en berättelse om en chef  för 
en resebyrå. Hen ville att en medarbetare skulle lära sig hur 
budgetsystemet fungerade. Hen hade en idé om hur hen skulle 
stimulera medarbetarens motivation, men idén fungerade inte 
när hen prövade den. Medarbetarens sätt att reagera, gav chefen 
en kunskap om medarbetaren, som hen tidigare inte hade haft. 
Medarbetaren var bara intresserad av försäljningsresultat. Den 
kunskapen kunde chefen använda i sitt andra försök. Då lycka-
des hen. Hens klara föreställning om vilket resultat hen ville 
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uppnå gav medarbetarens negativa reaktion en särskild mening. 
Den hjälpte chefen att finna en ny framkomstväg.  

Att tolka målet är en aktiv och dynamisk process, som ofta 
medför omprövning av både slutstationen och de möjliga vägar-
na dit.  

En bilägare hade krockat sin bil och fått ena flygeln och lyk-
tan förstörda. Hen ringde till sin vanliga verkstad och ytterligare 
fyra verkstäder och fick samma svar: Vi har fullt i flera veckor. 
Den sjätte kundmottagarn frågade om det var viktigt för kunden 
att kunna använda bilen och om det gick att köra med den. När 
svaret på båda frågorna var jakande sa kundmottagaren: ”Om 
du kommer hit i eftermiddag ska vi laga lyktan provisoriskt så att 
bilen blir trafikduglig. Då bokar vi tid i plåtverkstaden för slutlig 
reparation”. När plåtverkstaden var fullbelagd, kunde hen ändå 
hitta ett sätt att hjälpa en kund temporärt, så att kunden blev 
nöjd.  

I efterhand verkar denna form av kreativ problemlösning tri-
vial. Det är dock inte trivialt för en bilägare, som är i stort behov 
av sin krockade bil, att få hjälp med sitt problem, när hen på fem 
olika verkstäder fått beskedet att hen inte kan få hjälp på flera 
veckor. Kundmottagarens kreativitet visade sig i hens förmåga 
att formulera om målet från ”Reparation av plåtskada” till att 
”Göra bilen trafikduglig”. Den kreativa, och i allmänhet odra-
matiskt vardagliga problemlösningen, hämmas ibland av att vi 
låst oss i vissa tankebanor. När dessa inte leder dit man vill, blir 
man mer frustrerad och ännu mer låst. Då krävs en mental för-
flyttning, då behöver man distans.  

Den mentala bearbetningen av målet, som kallas precisering, 
syftar till beskriva målet som ett resultat. Det tolkningsbara målet 
är den viktigaste ingången till vår egen motivation.  

Att göra målet möjligt att tolka omfattar två delar: beskriv-
ningen av resultatet, precisering och stegvis uppföljning, registrering.  

Många gånger flyr vi från att göra målet tydligt. Ett tydligt 
mål är ju också en tydlig möjlighet att misslyckas. Skillnaden, 
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mellan den defensiva och den självständiga människan, är lättast 
att känna igen på deras sätt att förhålla sig till tolkningsbara mål. 
För den defensiva människan är ett tolkningsbart mål en tydlig 
risk att misslyckas, och misslyckas får man ju inte. För den själv-
ständiga människan är tolkningsbara mål nödvändiga. Utan 
dem kan man inte uppleva framgång och stimulans i rörelsen 
mot målet. För att stämma av att vi närmar oss målet, måste vi 
kunna observera rörelsen. Därför behöver man ”stegvis uppfölj-
ning”.  

Kulturen i en organisation med tolkningsbara mål  
Mål i arbetslivet ska kunna tolkas, även av andra än av oss själva. 
Vi ska kunna kommunicera om dem. Chefer och medarbetare 
och kolleger sinsemellan ska kunna tala öppet om målen och de-
ras innebörd, för att kunna utveckla en gemensam föreställning 
om dem. Många mål i arbetslivet är tydliga i den meningen att 
de kan mätas, t ex budgetmål. Det innebär inte att de är tydliga i 
vår mening, så att man kan tolka dem för att välja handling. Ett 
företag gick ut bland alla sina anställda med ”Kunden i cent-
rum” som mål. Ledningen hade förmodligen någon avsikt med 
detta, t ex att man skulle börja behandla sina kunder på ett an-
norlunda sätt. Målet kommunicerades dock så illa att medarbe-
tarna inte förstod vad ledningen avsåg. Man trodde det var en ny 
slogan, som i likhet med andra slogans inte förpliktade till något.  

Vi höll en kurs i ett sådant företag, med verksamhet spridd i hela Stock-
holm. Vi frågade: Vad betyder Kunden i Centrum för er?” ”Ingenting”, 
fick vi till svar. ”Vi är verksamma i förorten.” 

Mål, som är uttryckta i siffror är ibland, men inte alltid, resultat i 
vår mening. Industriföretaget, som skulle sänka ställtiden i pro-
duktionen med 50%, tyckte förmodligen att man hade ett be-
skrivit ett resultat. Av olika skäl visade det sig omöjligt att mäta 
hur lång ställtiden var i utgångsläget och då är inte heller 50% 
ett resultat. Det är troligen lite genant för de chefer som ska för-
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verkliga målet att säga: ”Ursäkta, men vi vet faktiskt inte vad 
50% av ställtiden innebär”.  

För många år sedan, hade vi ett uppdrag i ett stort företag, 
där man skulle sänka administrationskostnaderna med 10%. Fö-
retaget hade det mesta av sin beläggning, som långsiktiga projekt 
för svenska staten. Man hade tidigare skrivit upp all tid och alla 
kostnader, adderat 10% och skickat fakturan till staten. Nu kräv-
de beställaren ett fast anbud. Tänk efter vad detta betyder! Tidi-
gare har kostnader varit något bra, ju högre kostnader desto mer 
får man ut av 10% tillägg. Nu blev kostnader något som man ska 
undvika. Ett led i denna omställning var att sänka administra-
tionskostnaderna med 10%. Vi medverkade bara i projektets in-
ledning. Huvuddelen av jobbet skulle man utföra med egen per-
sonal. Vi fakturerade alltså bara sex dagar på uppdraget, men 
fyra av dessa dagar användes för att definiera hur 10% av admi-
nistrationskostnaderna skulle mätas. De återstående två dagarna 
användes för att lägga upp och bidra till att genomföra informa-
tionsprocessen så att samtliga medarbetare blev helt klara över 
vilka insatser som krävdes av var och en i hens befattning. Slutre-
sultatet blev att man lyckades sänka kostnaderna med 9,87%.  

Att kommunicera öppet kring mål och deras innebörd, kan 
vara mycket avslöjande. När man uppfattat målet på olika sätt, 
innebär det att den ena parten varit otydlig eller oskicklig att ut-
trycka sig, och att den andra parten inte brytt sig om att kontrol-
lera att man förstått på rätt sätt. I en engelsk undersökning av ett 
stort antal chefer rapporterades att 98% av dem, hade starkt av-
vikande uppfattning om vilken arbetsuppgift som var viktigast 
för en av deras medarbetare, jämfört med vad denne medarbeta-
re själv uppfattade som sin viktigaste uppgift. En stor majoritet 
av dessa chefer hade alltså en starkt avvikande uppfattning om 
målen, jämfört med den uppfattning deras medarbetare hade.  

När man inte kan kommunicera fritt om målen leder det till 
att olika människor har olika uppfattningar om ansvarsfördel-
ning, resursfördelning, prioritering mellan olika uppgifter etc. 
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Detta leder till missuppfattningar och irritation, till misstänk-
samhet, pessimism, motstånd, konflikter och rädsla. Allt detta är 
hinder för att tolka målet och därmed för motivationen.  

För att vi ska kunna tala öppet om målen med verksamheten, 
behöver vi ha ett klimat, en organisationskultur som tillåter och sti-
mulerar öppen kommunikation kring mål. Ett sådant klimat 
kännetecknas av tillit.  

TilliT är ett mycket bra svenskt ord. Genom att stavas likadant från båda 
håll står ordet som ett monument över sig själv.  

Öppenhet, äkthet och sanning är honnörsord som de flesta 
människor i vår form av demokrati är positiva till. När öppenhe-
ten förverkligas, är den dock inte alltid så behaglig. Att vara öp-
pen och sann, när allt är i sin ordning, det är inte svårt. När man 
är besviken, ledsen eller arg är öppenheten mindre behaglig. Det 
är då man behöver ett tillitsfull kultur, där det är viktigare att 
vara sann än att vara behaglig.  

När tilliten saknas, då får vi inte tillgång till andra människors 
negativa eller kritiska reaktioner. Det kan leda till att vi inte vå-
gar tro på de positiva reaktionerna heller. Positiv förstärkning, att 
uppmärksamma människors förtjänstfulla insatser, är en sedan 
länge känd och effektiv form av påverkan. Effektiviteten i denna 
påverkan sjunker i takt med att tilliten minskar.  

Om du går tillbaka till Målmotivationsmodellen och läser den 
första raden tvärs över, så visar den följande samband: För att 
målet ska ge förutsättning för motivation, behöver vi kunna tolka 
det så väl att vi kan använda det för att välja handling. När vi 
kan tolka målet, då har det en detektorfunktion.  

Detektorfunktionen ger mening åt företeelser som har bety-
delse för målet, men som vi har svårt att upptäcka utan detek-
torn. Målet ska vara tydligt beskrivet – som ett resultat – för att 
aktivera detektorfunktionen. I arbetslivet är det viktigt att målen 
uppfattas på samma sätt av alla människor. För att åstadkomma 
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denna gemensamma uppfattning behöver vi kunna kommunice-
ra öppet om målen. Öppenhet finns som norm i en organisa-
tionskultur  som kännetecknas av tillit.  

En utförlig redogörelse för begreppet organisationskultur (som är ett bättre 
ord än företagskultur) finns i femte kapitlet av Lars Wibergs bok Gränslan-
det – Ledarskap för medarbetares delaktighet och verksamheters förnyelse. Boken finns 
för nerladdning på www.larswiberg.com. 

Målet ska vara realistiskt  
För att vi ska röra oss mot målet räcker det inte att vi förstår det 
och tycker att det är önskvärt. Vi ska också tro på vår förmåga 
att lyckas. Tilltron till vår förmåga är en hållning, en beredskap 
att handla självständigt i situationer, som vi upplever som riskab-
la. Detta förhållningssätt kallas självförtroende och Abraham 
Maslow beskrev självförtroendet som ”förväntan om framgång”. 
Vi förväntar oss framgång för att vi har haft framgångar. Vi lär 
oss genom våra erfarenheter och erfarenheterna av framgång är 
de byggstenar, som vi bygger vårt självförtroende med. Målet 
behöver ha en framgångspotential, som gör att vi kan tro på det.  

Detta är oerhört viktigt, i synnerhet i grundskolan. Elever, som misslyckas 
på prov eller har svårt att följa med i undervisningen, kan börja definiera 
sig själva som ”losers”, deras misslyckanden uppfattas som bekräftelse på 
att ”skolan är för svår för mig”. Och därför är det ingen idé att ens försö-
ka. I Malmaskolan är det ”inte tillåtet” att misslyckas. Nej, det är rätt, 
man kan inte förbjuda misslyckanden, men man kan förhindra att miss-
lyckandet upprepas, genom att omedelbart sätta in åtgärder. I Malmasko-
lan har samtliga elever, sedan många år tillbaka, varit godkända i kärn-
ämnena, och därmed kvalificerade för gymnasiet, när de lämnar grund-
skolan. 

Framgång i denna mening existerar inte om vi saknar egna mål. 
Om vi förverkligar andras ambitioner eller lever upp till andras 
förväntningar, då är vi duktiga, och duktighet är något annat än fram-
gång. Självklart kan vi vara både duktiga och framgångsrika sam-
tidigt, t ex när våra egna avsikter och mål sammanfaller med de 
förväntningar man har på oss i omgivningen.  
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Framgången, erfarenheten av att räcka till, bygger upp själv-
förtroendet. När vi haft många framgångar är det troligt att vi 
förväntar oss fler.  

Människors benägenhet att ta risker hänger samman med 
självförtroendet. Entreprenörer är människor, som är beredda 
att ta risker för att förverkliga sina mål. Entreprenören är säkert 
medveten om risken, men räknar inte med att misslyckas annat 
än teoretiskt. Hen vet ju av erfarenhet, att i praktiken brukar hen 
alltid finna utvägar så att hen får det som hen vill, även om saker 
och ting inte utvecklas i enlighet med den ursprungliga planen. 

  
Ökat självförtroende är en drivkraft i motivationen  
Vi lever alla i ständig förändring: vi blir äldre, barn föds, växer 
upp och flyttar hemifrån, vänner flyttar från grannskapet och 
nya människor flyttar in och medarbetare byter arbetsuppgifter. 
Alla dessa förändringar innebär att villkoren i livet förändras. 
Man kan uppleva sig som ett offer för det som händer, som ett 
maktlöst objekt. När vi ökar vårt självförtroende, då flyttar vi 
våra gränser, vi blir något mer än vi var, vi upplever att vi kan. 
Den som kan är inget offer, hen är inte maktlös.  

Självförtroendet är en drivkraft i all motivation. Motivation är 
den samlade upplevelsen av handlingsberedskap, av ”Jag vill”. 
När denna vilja förs vidare i handlingar, som leder till framgång, 
då växer självförtroendet som en följd av erfarenheten, av att 
”Jag kan”. Det engelska order ”power”, makt, kan härledas från 
ett latinskt verb som betyder kunna, att klara av.  

Framgång är inte detsamma, som att undvika nederlag. Lag-
ledaren för ett fotbollslag, som hade vunnit en lång serie mat-
cher, blev uppringd av en god vän dagen efter säsongens första 
förlustmatch. Den gode vännen beklagade förlusten, men fick till 
svar: ”Det var bra att vi fick stryk igår. Nu kan vi börja spela för 
att vinna igen, på sistone har vi bara spelat för att inte förlora 
och det är inte kul”.  
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Det som i andra människors ögon ser ut som framgång kan 
alltså vara nederlag som undvikits, och det bygger inte upp själv-
förtroendet.  

Självförtroendet behöver ny näring i form av nya framgångar. 
Det är därför också starkt förknippat med vårt behov av utveck-
ling, som är ett fundamentalt mänskligt behov. Utveckling är 
självvald förändring. Den hänger ihop med vår känsla av makt 
över våra egna liv.  

Behovet av utveckling tar sig olika uttryck. Somliga startar så 
många projekt att de splittrar sig och misslyckas med alla. Eller 
de engagerar sig så starkt i sina egna mål att de tappar kontakten 
med sitt egentliga uppdrag, och misslyckas för att motivationen 
varit felorienterad.  

Det är inte ovanligt att människor, som lyckats bygga upp en 
verksamhet, överlåter den på någon annan, när den kommit in i 
förvaltningsstadiet, för att de själva vill börja på något nytt. Det, 
som man trodde var målet, när man arbetade för att förverkliga 
det, visade sig vara otillräckligt när man väl kom fram. Bland 
elitidrottsmän finns ett fenomen som kallas framgångsdepression. 
När man tränat idogt och tävlat i många år och till slut kvalifice-
rat sig för att stå högst upp på prispallen och ta emot guldmedal-
jen till tonerna av ”Du gamla Du fria” med svenska flaggan his-
sad, då är man framme. Och sedan då? Var det inte mer? Här 
kommer framgångsdepressionen. Den går över, när man tar tag i 
nästa utmaning.  

Vissa människor, som verkar lyckas med det mesta de tar sig före, skyller 
på turen. Man har haft så’n osannolik tur. Det finns ett engelskt ordspråk, 
som jag tror innehåller en viktig förklaring till att vissa människor så ofta 
har tur: ”Luck follows the prepared mind”. De vet vad de vill, de misslyc-
kas inte, de lär sig att ”så kan man tydligen inte göra, vad ska jag försöka 
med i stället?” 
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Att leva i utveckling  
När vi flyttar gränserna för vår egen förmåga, för våra erfaren-
heter och kunskaper, då lever vi i utveckling. För att klara av det-
ta, så att vi kan sträcka oss och växa, kan vi ha glädje av utveck-
lingsmål.  

Utvecklingsmål är kreativa mål. De ska resultera i en föränd-
ring, i att vi ska uppnå något eller förverkliga en kvalitet, som 
inte fanns tidigare. De är viktiga för att de ger oss möjlighet att 
tillfredsställa ett fundamentalt mänskligt behov. Var och en be-
höver uppleva att man i någon mån har makt över sin egen ut-
veckling. När vi sätter upp utvecklingsmål och upplever tillfreds-
ställelse i att nå dem, då får vi en erfarenhet, som bekräftar att vi 
har makt över vår egen utveckling.  

Maslows behovhierarki har fem steg. De två nedersta är behov som kan mät-
tas. Så länge det finns brister i dessa behov aktualiseras inte de tre översta 
behoven i hierarkin. I det gamla fattigsamhälle, som vi egentligen inte 
lämnade på bred front förrän i mitten av 1900-talet, var levnadsförhållan-
dena sådana för de flesta, att tillvaron dominerades av försörjning och 
trygghet. Under coronapandemin 2020 har det blivit tydligt, att våra soci-
ala behov och behoven av uppmärksamhet, uppvisat svårartade brister för 
många människor. Så samhällsutvecklingen bidrar till att mänskliga behov, 
som man tidigare inte varit medveten om, har kommit upp till ytan. Soci-
lala behov, behov av bekräftelse och det Maslow kallade självförverkligan-
de kan inte mättads. (se vidare i Gränslandet sjunde kapitlet) 

I Humanismen som livshållning (R&S 1978) hävdar G H von Wright att 
behovet av utveckling är ett naturligt behov hos alla människor. I Den de-
struktiva människan N&K förklarar Erich Fromm människors destruktiva 
beteenden, med att när människor misslyckas att finna konstruktiva ut-
tryck för sina utvecklingsbehov finns risk att de i stället tar sig destruktiva 
uttryck. (se vidare i Gränslandet  kap 7) 

När våra personliga utvecklingsmål är betydelsefulla för oss, tar 
de en hel del av vår tid och vårt intresse i anspråk och konkurre-
rar med andra mål. Om vi är beredda att låta ett sådant utveck-
lingsmål få ett ordentligt utrymme i våra liv och få en chans att 
bli förverkligat, är det troligt att vi behöver behandla det som ett 
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uppdrag. När vi tidigare talade om uppdrag gällde det uppdra-
get i en befattning. Vi konstaterade då, att när vi har formulerat 
ett uppdrag så att det kan tolkas till handling, så kan vi, inom 
ramen för det, prioritera bland olika mål och hitta lösningar, 
som också bidrar till detta uppdrag. Ett utvecklingsmål kan be-
handlas som ett uppdrag. Inom ramen för uppdraget kan vi, i 
vardagslivet, och inte minst på fritiden, prioritera hur vi använ-
der tiden, vad vi väljer att läsa osv.  

Kulturen i en organisation med realistiska mål  
Självförtroendet är centralt för motivationen. För att bygga upp 
självförtroendet behöver vi framgång, vi behöver lyckas med det 
vi tar oss före. Därför ska målen vara realistiska.  

Vad som är realistiskt beror på många förutsättningar. Den 
enskilde individens egen förmåga är naturligtvis en viktig faktor, 
men om arbetsklimatet är stödjande, så att det är relativt lätt att 
få hjälp från kolleger och vänner, kan detta kompensera brister i 
den egna förmågan. I en sådan kultur kan målen vara höga och 
ändå realistiska. I en organisationskultur, där det är besvärligt att 
få hjälp och man konkurrerar internt, får man nöja sig med 
mindre ambitiösa mål.  

Oavsett vilka förutsättningarna är, ska kulturen präglas av 
saklighet om målen ska bli realistiska. Om det är lätt att få stöd 
och hjälp, är det osakligt att sätta låga mål, om det är svårt att få 
kollegerna att ställa upp är det osakligt att sätta höga mål.  

Om du går tillbaka till Målmotivationsmodellen och läser den 
tredje raden tvärs över finner du följande samband: För att målet 
ska ge förutsättning för motivation, måste vi tro på vår förmåga 
att nå det. Om vi tror på vår förmåga, har målet en funktion 
som vi kallar framgångspotential. Den genererar värdet självför-
troende. För att målet ska ha en framgångspotential måste det 
vara realistiskt. Realistiska mål i arbetslivet kräver, att kulturen 
präglas av saklighet.  
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Målet ska vara legitimt, önskvärt och utmanande  
Vi flyttar nu fokus till den andra raden i Målmotivationsmodellen, 
den som handlar om legitimitet och önskvärdhet, om det känslo-
mässiga engagemanget för målet.  

Att önska är en spontan känsla och ett frö till motivationen. 
När önskan att nå målet övergår till att vara en beredskap att 
handla, då har vi det självständiga förhållningssätt, som vi kallar 
motivation, då har vi ”viljan att...”. Vår önskan att nå målet för-
knippar vi med stimulans, engagemang och glädje.  

Så länge dessa känslor hålls vid liv, fungerar målet som en ge-
nerator. Det värde vi får ut av generatorn är energi, kraft att 
sträva mot målet och vitalitet.  

Önskan att nå målet är en helt privat, subjektiv upplevelse, 
som var och en utvecklar hos sig själv. Andra människor kan 
hjälpa oss att förstå målet bättre och som en följd av den ökade 
förståelsen, blir kanske vår önskan att nå målet starkare. Vi kan 
dock inte direkt påverka en annan människas önskan att nå sina 
mål.  

Vi har funnit tre förutsättningar, som aktivt medverkar till att 
människor finner att mål är önskvärda. En av dessa förutsätt-
ningar har vi redan kommenterat, nämligen rörelsen. Om man 
kan uppleva rörelse mot målet och utveckling i sitt arbete, då 
känns arbetet stimulerande. En annan förutsättning är att arbe-
tet är meningsfullt. Upplevelsen av mening hänger samman med 
att målet ingår i ett vidare sammanhang, ofta med ett syfte som 
når utanför den egna personen. Den tredje förutsättningen 
hänger samman med upplevelsen av inflytande över målet, att 
man har makt att påverka. Mening, stimulans och inflytande är sub-
jektiva upplevelser. Som chef  kan man skapa förutsättningar för 
sina medarbetares upplevelser, men man kan inte skapa upple-
velserna direkt. 
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Önskan att nå målet står för en beredskap att vilja erövra må-
let, att göra det till sitt. Varje människa äger själv de mål hon 
önskar förverkliga. Upplevelsen av att målet är ens eget är cen-
tral i motivationen. Vi kan inte motivera andra människor och vi 
kan inte heller ge dem ansvar. Vi kan bara tillhandahålla sådana 
förutsättningar att de själva aktiverar sin motivation och att de 
tar ansvar och ser sig själva ha inflytande över det som inträffar. 
Vi kan inte heller ge andra människor mål, men vi kan anvisa 
uppdrag avsikter och mål, som de enskilda människorna kan väl-
ja att göra till sina egna, helt eller delvis.  

Frihet är att ha handlingsmöjligheter. När vi, som chefer, an-
visar mål på ett sådant sätt att vi samtidigt ger medarbetaren för-
troende att själv utöva inflytande, genom att välja hur hen vill 
handla, då anvisar vi ett handlingsutrymme och förutsättningar 
för motivation.  
Ett smältverk hade brister i kvaliteten. Man gjorde en utredning 
och kom fram till att man borde installera ett filter mellan smält-
ugnen och gjuteriet. Verksamheten körs i fyrskift med fem man i 
varje skift, man har alltså tillgång till 4 skift x 5 man x 7 timmar 
= 140 arbetstimmar per dygn. Man vet att beläggningen på ar-
betarna är ungefär 60%. Det finns alltså utrymme för att utföra 
mer arbete under ordinarie arbetstid.  

Det tar ca 5 timmar per vecka att sköta det nya filtret och lön-
samheten sviktar. Därför vill man inte betala arbetarna extra för 
att sköta filtret. Frågan är nu hur man ska ”få gubbarna att köpa 
lösningen”.  

Med detta sätt att driva projektet, har man förbrukat det 
mesta av sina möjligheter, att skapa sådana förutsättningar för 
medarbetarna, att de kan göra målet till sitt. I stället hade man 
kunnat börja med att diskutera det egentliga problemet, nämli-
gen kvalitetsbristerna, med arbetarna och ge dem möjlighet till 
inflytande. Är det säkert att oskolade arbetare skulle kommit 
fram till att filtret var bästa lösningen? Nej, men målet var ju att 
förbättra kvaliteten inte att installera filtret?  
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Om målet är att förbättra kvaliteten spelar det ingen roll vil-
ken lösning man kommer fram till. Om filtret är den bästa lös-
ningen, så inser alla det och väljer den. Är det säkert att arbetar-
na inte vill ha mer betalt om de får ett större inflytande? Nej, 
naturligtvis inte, men diskussionen skulle ha fokuserats på det 
egentliga problemet, nämligen kvaliteten, i stället för att urarta 
till en löneförhandling.  

När medarbetaren börjar bearbeta målet mentalt för att ut-
veckla sin egen målbild, sin egen tydliga föreställning om resultat 
och sin framkomstväg, då upptäcker hen, att hen har frihet att 
välja. Som chefer ska vi aldrig manipulera människor att tro, att 
de har en annan frihet att välja än den som verkligen finns. Vi 
ska hjälpa dem att upptäcka den frihet som finns, och stödja 
dem, så att de också tar den i anspråk. I arbetslivet är friheten 
begränsad av budget, avtal, policies etc. Att synliggöra friheten 
betyder att både målet och de begränsningar, de villkor som gäl-
ler, ska göras synliga. Friheten, att utveckla en egen målbild, lig-
ger inom ramen för de begränsningar som verksamhetens mål 
och villkor ger.  

När vi äger vårt mål, har målet värde för oss själva och vi har 
inflytande över det. Det betyder, att vi åtminstone i någon mån 
kan påverka valet av framkomstväg. Ju större inflytande vi har, 
desto starkare anledning har vi, att aktivera vår motivation.  

Mål i arbetslivet, som medarbetaren inte upplever att hen har 
något inflytande över, tjänar inte heller som förutsättning för 
motivation. En resenär berättade om sina erfarenheter från in-
checkning på en flygplats med tre olika flygbolag:  

Bolag A hade en tjänsteman, som dels tuggade tuggummi, 
dels förde en konversation om fotboll med en kollega, medan 
hen checkade in. Bolag B hade en mekaniskt leende tjänsteman, 
som utan att visa något speciellt intresse för resenären utförde 
sitt incheckningsprogram inklusive ”Have a nice trip”. Bolag C 
hade en tjänsteman, som valde att ha kontakt med varje resenär, 
som en enskild person och var därmed uppmärksam på, t ex att 
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alla inte behöver eller inte vill ha särskilt mycket kontakt, medan 
andra behöver mer av hens intresse. Vår resenär uppfattade hen 
som en inlevelsefull och förtroendeingivande person, och när 
hen avslutade med ”Have a nice flight” hade resenären en käns-
la av, att hen menade vad hen sa.  

Den tredje tjänstemannen hade upptäckt, att hen själv har 
rätt att vilja något med sitt arbete. Hens precisering kanske såg 
ut så här: ”Jag ska uppträda så, att passagerarna, vid min in-
checkningsdisk, är medvetna om att jag vet att de finns där, att 
jag inte vill att de ska stå i kön längre än nödvändigt och att jag 
sitter här för deras skull”. Hens uppföljning kan ha innefattat 
gladare passagerare, färre irriterade resenärer och kanske rentav 
snabbare incheckning. Hens jobb är mer stimulerande än hens 
båda kollegers och hen gör en bättre insats för sina passagerare. 
Hen har nämligen ”egna” resenärer, hens kolleger checkar in 
sina arbetsgivares passagerare.  

Sara är gymnasist på naturvetenskapliga linjen. I början på 
höstterminen kom hon hem och berättade om sin nye kemilära-
re: ”Han är så annorlunda”, sa hon, ”Första lektionen gick han 
runt och hälsade på varje elev för sig. Vi fick tala om vad vi hette 
i förnamn, efternamnet kunde han redan, det hade han lärt sig i 
förväg. Precis som om elever betydde något i skolan!” Senare på 
terminen berättade Sara att man hade haft provskrivning en 
onsdag, som var kemilärarens lediga dag. Eleverna blev därför 
förvånade när de fick tillbaka sina skrivningar rättade första lek-
tionen på torsdag morgon. ”..och när han delade ut skrivningar-
na, hade han inte lagt dem i bokstavsordning utan i den ordning 
vi sitter i klassrummet”. På centralprovet i kemi delades det ut 18 
femmor bland 25 elever. När läraren under vårterminens sista 
kemilektion berättade att genomsnittsbetyget i klassen var 4,8 
tillade han, liksom för sig själv: ”Det är mitt bästa resultat hit-
tills”.  

Kemiläraren Jan Melldén ägde sitt mål. Han hade inte en 
klass, han hade 25 elever och han visste vad han vill med sitt ar-
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bete. En fråga som kan komma upp i detta sammanhang är föl-
jande: ”Kan man verkligen kräva att en lärare ska plugga in 
namnen på sina elever innan hen sett dem?” Med exemplet Jan, 
vill vi inte redovisa krav, vi vill visa att det finns möjligheter att 
äga sitt arbete och sina mål. Om man inte har högre ambitioner 
än att leva upp till kraven, då är det inte många yrken, som är 
särskilt utmanande. En lärare har krav på sig att undervisa, men 
inte att eleverna ska lära sig något, hen ska vara närvarande, 
men det finns inga krav på att hen ska lyckas upprätthålla disci-
plin och arbetsglädje. Det finns dock inga hinder mot att lärare 
själva väljer att sköta sitt arbete som Jan gör. Och motsvarande 
resonemang kan föras för de allra flesta andra yrken. Ingen krä-
ver att våra kunder ska vara nöjda, kraven är möjligen att vi ska 
göra så gott vi kan, men det finns inget som hindrar att vi själva 
väljer att ha nöjda kunder, som ett eget mål.  

Vi ska inte nöja oss med att söka bekräftelse på att vi gjort 
rätt, på att vi duger, utan alltid söka anledning till utveckling och 
förändring. Vi ska inte nöja oss med att se kraven i arbetet som 
mål, utan se dem som villkor, som vi ska respektera i vår strävan 
att förverkliga våra egna mål.  

Om medarbetaren inte har något inflytande över sina ar-
betsmål, och det inte spelar någon roll för resultatet hur hen 
handlar, kan vi inte räkna med att hen upplever motivation. Om 
målet står i strid med den egna viljan, utför man arbetet som 
underkastelse, vilket kan ha varit fallet med tjänstemannen i 
flygbolag A. Om man accepterar målet, men inte själv vill nå 
det, då utför man det av plikt. Det kan ha varit fallet med den 
mekaniska tjänstemannen i bolag B.  

Äkta motivation och skenmotivation  
Det vi talat om hittills kan vi kalla äkta motivation. Den är base-
rad på den enskilda människans egen vilja att själv nå målet för 
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dess egen skull. Det finns ett annat slags motivation, som vi kan 
kalla skenmotivation.  

När det inte är målet i sig självt, som attraherar oss, utan nå-
gon belöning, som är kopplad till målet, då är det skenmotiva-
tion. Om du arbetar i incheckningen på en flygplats, enbart för 
att du får betalt för det, då är ju passagerarna ett nödvändigt 
ont, som du vill befatta dig med så lite som möjligt.  

Belöningar är viktiga för motivationen, men de ska tjäna som 
förstärkning av en människas tillfredsställelse med sin egen pre-
station. Belöningar ska hanteras varsamt, så att de inte blir mål i 
sig att sträva efter. Det betyder inte att man ska vara återhållsam 
med belöningar, bara att man ska vara uppmärksam, på att de 
inte börjar motverka sitt egentliga syfte.  

Många människor har upplevt det lustbetonade i att erövra 
nya kunskaper. Att lära sig och utveckla sin förståelse, upptäcka 
mönster i hur olika företeelser hänger ihop, kan alltså mycket väl 
vara ett mål, som är önskvärt i sig självt. I skolan skapar vi ofta 
en skenmotivation för inlärning, genom att koppla ihop inlär-
ningsmål med betyg. Det viktiga är inte att själv förstå, utan att 
vara bättre än klasskamraterna, och det är man om man preste-
rar bättre betyg. Att ett annorlunda betygssystem skulle kunna 
fungera som uppföljningsinstrument för elever med preciserade 
studiemål, är en annan historia. Att utföra en uppgift enbart för 
att man får betalt för den, eller enbart för att göra någon annan 
till lags, är också skenmotivation.  

Mål ska vara önskvärda och utmanande  
Mål som inte innehåller något moment av spänning genererar 
inte mycket energi. För att målets generatorfunktion ska aktive-
ras, måste det upplevas som utmanande. Det gemensamma dra-
get, i upplevelsen av utmaning, är att det finns en lustfylld osä-
kerhet, som är knuten till målet: Kommer man att lyckas eller ej?  
Om osäkerheten blir för stor, då blir vi rädda och vågar kanske 
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inte försöka. Om osäkerheten är för liten försvinner stimulansen. 
En person kanske upplever utmaningen i att spekulera på bör-
sen, en annan i att korsa kontinenten på motorcykel.  

Att städa sitt skrivbord har inte mycket av lustfylld osäkerhet i 
sig. Ändå kan många människor känna sig motiverade av det. 
Det är troligen förväntan om hur tillfredsställande det kommer 
att kännas, med det städade bordet, som skapar den lustfyllda 
osäkerhet, som i sin tur genererar energi.  

Mycket rutinarbete kan inte upplevas som utmanande, varken 
medan man håller på med det, eller när man är färdig. Det finns 
rutinarbete, som kan upplevas som meningsfullt, genom att man 
tydligt ser det större sammanhang, där det ingår. Om man upp-
lever detta större sammanhang som meningsfullt och utmanan-
de, kan man också uppleva utmaningen även i den nödvändiga 
men rutinbetonade deluppgiften. Många har hört anekdoten om 
mannen som frågade två stenhuggare vad de arbetade med. Den 
ene sa att han högg sten. Den andre svarade: Jag bygger en ka-
tedral.  

I vissa fall kan visioner förmedlas på ett sådant sätt att de en-
gagerar många människors känslor och motivation. President 
Kennedys vision till NASA: ”Before the end of  this decade we 
shall put a man on the moon” är ett sådant exempel, som i sin 
enkelhet är mycket konkret. En anekdot handlar om en man 
som sopade golvet i en hangar. Presidenten frågade vad han syss-
lade med och fick svaret: ”I’m putting a man on the moon.”  8

Dr Martin Luther Kings ”I have a dream” gjordes till en kon-
kret vision i hans berömda tal i Washington D.C. 1962. Liknan-
de visioner har varit utmaningar även i företag, speciellt när led-
ningen i samband med en kris vågat förmedla en offensiv vision 
för att komma ur krisen.  
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Kulturen i en organisation med utmanande mål  
Det arbetsklimat, som stimulerar enskilda människor att finna 
egna mål inom ramen för den gemensamma helheten, präglas 
av respekt. Med respekt menas att man accepterar människors 
rätt att vara som de är - så länge de inte inkräktar på andras 
motsvarande rätt. Respekt för att somliga behöver lite längre be-
tänketid än andra, för att somliga är lite mer räddhågade än 
andra, för att somliga vill ha större utmaningar än andra etc. 
Respekt betyder till och med respekt för att alla människor inte 
orkar eller vill vara motiverade i alla lägen. Respekt innebär att 
man undviker att ge en annan människa anledning att försvara 
sig.  

Alla människor har behov av att få bekräftelse, på att de bety-
der något. Att lära sig vad människor heter är ett sätt att visa att 
de betyder något. Om man använder sig av detta knep i manipu-
lativt syfte, och använder namnen som om människor betyder nå-
got, kan det ge negativa konsekvenser för tilliten. Att respektera 
andra är ett konsekvent förhållningssätt. Om man spelar respekt 
kommer man att sända dubbla budskap i sina handlingar, man 
kommunicerar respekt i vissa avseenden, men inte i andra.  

I många organisationer är bristen på respekt för medarbetare 
inbyggd i rutiner, system och traditioner, i det som vi inlednings-
vis kallade procedurer.  

Chefen för ett kommunalt kollektivkök hade i många år käm-
pat för att få en egen budget. Till slut fick man en ny socialchef  
och storkökschefen fick som hon ville. Efter sex månader låg 
man 300.000 kronor bättre än budget. Man hade gjort effektivi-
seringar och i konkurrens med privata företag, hade man fått ett 
par nya storkunder. På frågan vad hon skulle göra med överskot-
tet svarade hon: Köpa ny frys, renovera skärmaskinen och skicka 
köksmästaren på kurs så vi får lite förnyelse av menyn.  
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När hon skulle beskriva skillnaden mot tidigare sade hon: Vi 
har mycket mer att säga till om själva nu, tidigare fick vi inte ens 
bestämma vilken färg matkupongerna skulle ha.  

När man har en kökschef, som inte får bestämma färgen på 
matkupongerna, då har man byggt in brist på respekt i systemet. 
Man skapar inte förutsättningar för motivation genom att låta 
folk bestämma färgen på matkupongerna, så infantila är inte 
vuxna människor, men man tar bort demotivationen.  

Dessvärre är slutet på historien om kökschefen inte lika posi-
tiv som början. För att leda verksamheten med hjälp av budget 
måste man ha tillgång till ett redovisningssystem, man måste re-
gistrera hur man rör sig mot målet. Kommunens redovisningssy-
stem var inte anpassat för detta behov och man vägrade att göra 
de förändringar i systemet som kökschefen behövde. Då gav hen 
upp.  

När man begär att människor ska ta sitt arbete på allvar, utan 
att ge dem fullgoda förutsättningar, då brister man i respekt. I 
skolans budget utgör läromedlen ca 2% av kostnaderna. Man 
kan undra vilket budskap om brist på respekt, som eleverna blir 
utsatta för, när de ska överta skolböcker som två eller flera elever 
har haft före dem? Hemma får vi en ny tidning varje dag, det 
innebär att nyheter är viktiga. I skolan får man inte nya böcker 
varje år, det innebär att... Om det är elevens arbete som nedvär-
deras eller om det är kunskaperna, som inte är särskilt viktiga 
kan gå på ett ut. Bristen på respekt, för våra barns behov av un-
dervisningshjälpmedel, är en brist på respekt för deras skolarbe-
te, som byggs in i systemet.  

Om vi nu går tillbaka och läser andra raden i Målmotiva-
tionsmodellen visar den följande samband: För att målet ska 
vara en förutsättning för motivation måste det vara önskvärt för 
oss själva. När målet är önskvärt, utvecklar det sin generator-
funktion. Det värde, som denna funktion genererar är energi, 
generatorn förser oss med kraft att anstränga oss för att nå må-
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let. För att målet ska utveckla sin generator måste det vara ut-
manande.  

Eftersom olika människor upplever utmaning av olika orsaker, 
behöver kulturen, där vi kan utveckla utmanande mål, präglas av 
respekt. Vi har också sagt att målet är önskvärt, när det ger för-
utsättningar för de subjektiva upplevelserna av mening, stimu-
lans och inflytande.  

Bearbeta målets generatorfunktion, bli ägare  
Motivation skapas, utvecklas och vidmakthålls av den enskilda 
människan själv. Vi kan inte motivera andra människor, och vi 
kan därför inte heller skylla på andra människor, när vi inte själ-
va är motiverade.  

Vi kan dock skapa förutsättningar för andra människors mo-
tivation, t ex genom att anvisa mål. När vi fått mål anvisade, är 
det upp till oss själva att utröna hur pass motiverade vi är och 
tänka efter vad vi ska göra, för att eventuellt öka motivationen.  

Den första ingången är att göra målet så tydligt, att det kan 
tolkas till handling. Som chefer och som enskilda människor kan 
vi påverka målets detektor genom precisering av resultat och 
framkomstvägar och registrering av att man närmar sig målet.  

På motsvarande sätt, kan vi påverka målets generator, vår 
önskan att arbeta för målet. Om vi gör klart för oss i vilket större 
sammanhang vårt uppdrag ingår, då skapar vi förutsättningar 
för att uppleva både uppdrag och mål som meningsfulla. Om vi 
ser till att vi kan registrera rörelsen mot målet och samtidigt ha 
inslag av förväntan och utmaning, då kan vi uppleva stimulans i 
att närma oss målet. Vi behöver också själva uppleva, att vi har 
någon form av inflytande över målet, för att vi ska kunna aktive-
ra en genuin önskan att nå det. Ibland har vi små möjligheter att 
påverka slutstationen och bestämma över resultatet, men i gen-
gäld kan vi ha viss frihet att välja väg och bestämma hur vi vill 
handla för att ta oss dit. När vi har inflytande, då är målet vårt 
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eget. Nyckeln till motivationens andra ingång är frågan: ”Vad får 
jag ut av det?”  
Här följer ett exempel:  

Ett företag hade två datacentraler på olika platser. Man be-
stämde sig för ett nytt system med en stordator, och därför skulle 
man slå ihop enheterna till en. Chefen A blev chef  för den nya 
centralen. Chefen B, för den nedlagda avdelningen, blev avkopp-
lad från sin befattning som datachef. 

B:s reaktion på planerna var negativ till en början. Hans ne-
gativa inställning hade kunnat bli destruktiv, t ex genom att pas-
sivt sabotera det nya systemets intrimning. Han hade också kun-
nat säga upp sig omedelbart och ställa till bekymmer den vägen. 
Detta inträffade inte, bl a beroende på den respekt för männi-
skor, som präglade företagets kultur.  

Företagsledningen visade förståelse för hans besvikelse, men 
talade om att inga planer kunde ändras för hans skull. Man var 
mån om att ge honom en god inblick i bakgrunden till samman-
slagningen och en tydlig bild av målet.  

När B ställde sig frågan ”Vad får jag ut av det?”, fann han att 
ett aktivt engagemang i projektet från hans sida skulle ge honom 
två fördelar:  
• dels skulle han utveckla sin kompetens inom ett attraktivt 

område, vilket skulle underlätta hans möjligheter att få ett 
nytt bra arbete,  

• dels skulle en helhjärtad insats garantera honom ett bra be-
tyg från arbetsgivaren när han slutade.  

B valde att aktivera sin motivation och gjorde en förnämlig insats 
i projektet.  

Att bli ägare till något är, som bekant, inte bara att få tillgång 
till fördelarna. Det är också förenat med ansvar för de problem, 
som hänger samman med ägarskapet.  
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När vi får ett uppdrag, ett arbetsmål, anvisat för oss, är det 
två svar vi ska söka på frågan ”Vad får jag ut av det?” Vi ska na-
turligtvis söka de fördelar, som finns eller som kan utvinnas. Men 
vi ska också bilda oss en föreställning om hur problemen ser ut, 
och om vilka möjligheter vi har att lösa dem. För vissa männi-
skor är detta den verkliga utmaningen.  

Om vi håller fast vid att ägarskap är förenat med inflytande, 
behöver vi både ha inflytande över de fördelar, som skapas när vi 
når målet, och över de problemlösningar, som ska genomföras 
för att vi ska komma dit. Ett sätt att lösa problemen är att lätt få 
hjälp av andra. I en organisation, där uppdragen är klara och 
tydliga, och där det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i 
dem, blir det naturligt med samarbete. Hjälpen finns nära.  

Bearbeta framgångspotential, fortsätt att flytta 
gränser  
Motivationens tredje ingång är målets framgångspotential. De 
möjligheter hos målet, som medför att vi själva har utvecklats 
när vi nått det, är målets framgångspotential. Vi upplever fram-
gång, när vi fått nya kunskaper och erfarenheter och flyttat ut 
gränserna för vår förmåga.  

Självförtroendet behöver ständig tillförsel av näring genom 
nya framgångar. När vi flyttar våra gränser, då lever vi i utveck-
ling och då växer vårt självförtroende. Det är vanskligt att tala 
om framgång och utveckling, för att det är lätt att bli missuppfat-
tad. Schablonföreställningen om framgång är ju att man ska 
vara socialt lyckad, men det är inte den sortens framgång vi av-
ser här. Framgång är att förverkliga egna mål.  

Att förverkliga andra människors mål, eller att leva upp till 
konventionens förväntningar, är att vara duktig.  

När vi talar om utveckling här, menar vi inte karriärklättring. 
Utveckling är att nå mål, som kräver att vi går utanför ramen för 
nuvarande erfarenheter och förmåga.  
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En del s k utvecklingsmål är förknippade med utbildning och 
utnämningar. Om man vill bli utnämnd till en viss befattning 
innebär detta inte nödvändigtvis, att man har ett utvecklingsmål.  

Klättra i karriärstegen kan vara ett uttryck för en önskan att 
leva upp till konventionella förväntningar, ett uttryck för social 
konformism. Det är inte säkert att det blir något annat än geo-
grafin som förändras. Men ett steg upp i karriären kan ju också 
ge nya spännande utmaningar och därmed nya utvecklingsmöj-
ligheter. 

Äkta utvecklingsmål kan ofta förverkligas inom ramen för den 
position man redan har. Det är självfallet ofta så, att en ny be-
fattning ger nya och bättre möjligheter till utveckling, men om 
möjligheterna ska leda till utveckling, måste vi själva ta vara på 
dem.  

För att målets framgångspotential ska utveckla självförtroen-
de, behöver det finnas en balans mellan, å ena sidan en realistisk 
chans att undvika misslyckande och, å andra sidan, en lustfylld 
osäkerhet. Framgången behöver vara kopplad till någon form av 
risktagande.  

För att vi ska uppleva verklig framgång och inte bara repetera 
sådant som vi tidigare klarat av, ska målet kräva en ansträngning. 
Den för oss längre än vi tidigare varit, den bidrar till att vi flyttar 
våra gränser.  

Både för vår egen skull, och för det företag eller den förvalt-
ning vi arbetar i, är det viktigt att vi lever i utveckling, att grän-
serna flyttas. De lite mer långsiktiga utvecklingsmålen, kan vi ha 
både för egen del och som en gemensam färdriktning för många 
människor. Det kan vara ett gemensamt övergripande mål, inom 
vars ramar vi kan dela på ansvaret för organisationens verksam-
het och utveckling.  
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Vad gör du annorlunda när du blir ägare till må-
let?  
Liksom i de föregående etapperna i utvecklingen av självstän-
dighet och motivation, har vi i den fjärde och sista etappen över-
satt målen till 10 handlingar. Var och en av dessa ger en aspekt 
av hur man kan utveckla motivation genom att bli ägare till må-
let. Dessa 10 handlingar ingår också i PK-spegeln som du kan an-
vända för att ta fram ett underlag för din egen utveckling.  

• Skaffar mig inflytande över mina arbetsmål genom att själv 
bestämma eller vara med att bestämma vilket målet ska vara.  

• Skaffar mig inflytande över mina arbetsmål genom att själv 
bestämma eller vara med att bestämma hur jag skall gå till-
väga för att komma fram till målet, t ex genom delmål.  

• Tar egna initiativ för att sätta mål i mitt arbete.  
• Genomför självvalda förändringar för att förbättra något i 

min arbetssituation.  
• Söker möjlighet att själv finna stimulans och utmaning i 

mina arbetsmål.  
• Gör en del arbetsmål till personliga mål, genom att söka ef-

ter något i dem, som jag själv vill uppnå.  
• Tar risker för att nå mål.  
• Breddar mina erfarenheter genom att ta på mig nya typer av 

arbetsuppgifter.  
• Åtar mig svårare arbetsuppgifter.  
• Påverkar andra att välja egna mål och framkomstvägar.  

Du kan nu ta dig till spegelns fjärde del. www.larswiberg.com  
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Kapitel 6: Ledning och personligt ledar-
skap  
När ”årets ledare” utses är det ofta en chef  för ett ganska stort 
företag. Hens uppdrag är – liksom andra företagsledares – att 
påverka verksamheten i en organisation. Det kallar vi för led-
ning.  

Ledning är att orientera en verksamhet i omvärlden över tiden. I den 
uppgiften ingår det att fast ställa organisationens uppdrag, välja 
strategi och ”policies” och bestämma hur organisationen ska ut-
formas. Ledning är en form av ledarskap.  

Personligt ledarskap är en annan form av ledarskap. Person-
ligt ledarskap är att avsiktligt påverka medarbetare att åstadkomma be-
stämda arbetsresultat.  

Ledningens syfte är att påverka hela organisationen, ledar-
skapets syfte är att påverka enskilda människor och grupper.  

Alla chefer utövar både ledning och ledarskap, men ”mixen” 
av uppgifter är olika på olika nivåer i organisationen. I företags-
ledares och förvaltningschefers befattningar ingår mycket led-
ning, det personliga ledarskapet är mer begränsat. Arbetsledare, 
första linjens chefer, har också vissa ledningsuppgifter, men deras 
huvudsakliga ansvar gäller personligt ledarskap.  

Mellan företagsledningen och första linjens chefer finns ofta 
flera skikt med mellanchefer. De är ”chef  över chef ” och de har 
en eller flera chefer över sig. Även för dessa finns en ”mix” av 
ledningsuppgifter och personligt ledarskap.  

Målförverkligande ledarskap omfattar både ledning och per-
sonligt ledarskap.  

Ledning är två samverkande processer  
Företagsledningen har många andra uppgifter, än de som ryms 
under rubriken målförverkligande ledarskap, men om vi håller 
oss till dessa, så är kan ledningsarbetet beskrivas som två sam-
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verkande processer. Den ena processen, förmedling, ska förmedla 
uppdrag, strategier, policies och regler till alla medarbetare i or-
ganisationen. Det ska göras på ett sådant sätt, att varje medarbe-
tare kan tolka de gemensamma uppdragen och överföra dem till 
egna avsikter och mål. Om man ska lyckas med detta krävs dia-
log, det räcker inte med ”ord på papper”. Företagets högsta led-
ning, kan naturligtvis inte engagera sig i personlig dialog med 
varje enskild medarbetare, men de kan ta dialogen på allvar till-
sammans med sina närmaste medarbetare och markera, att det 
är viktigt att dessa fortsätter dialogen med sina medarbetare.  

Den andra ledningsprocessen är återkoppling. Vad händer med 
de uppdrag, som ledningen förmedlar? Tar medarbetarna upp-
dragen på allvar? Förstår medarbetarna, vad de själva kan bidra 
med? Det räcker inte att förmedla uppdragen, man måste också 
ta reda på hur de blir mottagna, så att man kan förändra för-
medlingsprocessen, om man inte uppnår den förståelse som man 
avser.  

I en omvärld, där förändringar kommer allt oftare, är kraftful-
lare än förr och ofta omöjliga att förutse, behöver ledningen 
ibland göra aktiva insatser för att förändra normer och regler, 
som en gång gjort nytta, men som nu sätter käppar i hjulen för 
verksamhetens utveckling.  

Varje organisation, som har några års historia bakom sig, ut-
vecklar ett slags ärrvävnad av regler och normer, som har sitt 
upphov i begångna misstag. När inslagen i denna väv skapas, 
finns det säkert vällovliga avsikter bakom. För att undvika att ett 
misstag upprepas fastlägger man en regel. Dessa regler och 
normer utvecklas till en ärrvävnad, som blir en del av ledningssy-
stemet eller ledningsstrukturen. Den påverkar människors hand-
lingar, även om dess verkningar inte alls överensstämmer med 
några medvetna avsikter hos dem, som nu har ansvar för led-
ningen.  

Informationsflödet har också, genom sitt innehåll och hur det 
adresseras, betydelse för hur människor beter sig.  

132



Inne

Ledningen syftar till att samordna arbetsinsatser, men både 
den nämnda ärrvävnaden av regler och normer och informa-
tionsflödet påverkar människor, ibland stick i stäv emot de avsik-
ter som ledningen har.  

Det finns många berättelser om ledningsstrukturers icke av-
sedda effekter. Här är en:  

De brittiska trupperna i boerkriget stred både mot de invand-
rade boerna och mot infödda zulustammar. En strategi, som 
man tillämpade i strid mot de infödda, var intensiv och massiv 
eldgivning med fast inställda vapen. Deras motståndare, de in-
födda zulukrigarna, fann snart att om de satte sig ner på marken 
så gick elden över deras huvuden. När britternas ammunitionen 
var slut reste de sig och genomförde rena massakrer bland de 
brittiska soldaterna.  

Britterna behövde mer ammunition, men det gick inte att 
komma runt de byråkratiska reglerna, som bl a innefattade för-
bud mot att låna ammunition från andra förband. En historiker 
menar att det var byråkratin, inte fienden som besegrade den 
brittiska armén i boerkriget.  

Vi påstår inte att alla regler har dessa konsekvenser. Men det 
finns risk att den del av ledningsstrukturen, som består av regler, 
och konventioner, kan få sådan icke avsedd och icke önskvärd 
effekt.  

I ledningsarbetet ingår alltså, dels att förmedla kunskap om 
vad man vill åstadkomma, dels att förändra åldrade strukturer, 
när de börjar motverka sitt eget syfte.  

Personligt ledarskap är avsiktlig påverkan  
Personligt ledarskap är något annat än ledning. Personligt ledar-
skap är att påverka medarbetare, i avsikt att åstadkomma bestämda arbets-
resultat. Det personliga ledarskapet riktas alltså direkt mot en eller 
några få enskilda individer.  

Den här boken handlar om det slags ledarskap, som en chef  
utövar genom kontakt, genom att stå i förbindelse med sina 
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medarbetare. Den påverkan, som hen utövar i kontakt med sina 
medarbetare, kan vara ensidig eller ömsesidig. Målförverkligan-
de ledarskap är ömsesidig kontakt mellan chef  och medarbetare.  

En chef  kan inrikta sitt personliga ledarskap på att instruera 
om hur en uppgift ska utföras, på proceduren, eller på att för-
medla uppdrag och avsikter, som grund för medarbetarens avsik-
ter och mål. Målförverkligande ledarskap ska förmedla uppdrag 
och avsikter, som grund för medarbetaren att välja egna avsikter 
och mål.  

En målinriktad chef  kan välja mellan följsamhet och delak-
tighet. Antingen anvisar hen vilket mål som medarbetaren ska 
uppnå och ålägger medarbetaren en uppgift. Det är följsamhet. 
Medarbetaren ska vara följsam till chefens anvisning.  

Eller också förmedlar chefen det gemensamma uppdraget till 
medarbetaren och kommer överens med denne om vilka avsikter 
och mål medarbetaren åtar sig att förverkliga. Detta ger delak-
tighet, medarbetarens självvalda åtagande och engagemang för 
det uppdrag man kommer överens om och formulerar till mål. 
Följsamheten gäller ålagda mål, delaktigheten gäller åtaganden. 
Följsamheten är vanligast, delaktigheten är effektivast.  

En chef  som leder genom delaktighet i gemensamma upp-
drag och står i förbindelse med sina medarbetare för ömsesidig 
påverkan, utövar målförverkligande ledarskap.  

Ledarskapets ändamål  
Oavsett hur ledarskapet utövas, så ska varje företag och förvalt-
ning tillfredsställa behov för tre huvudintressenter: Kunder, 
medarbetare och ägare. Kundernas behov ger verksamheten 
dess existensberättigande. I utbyte mot anständiga arbetsvillkor 
får verksamheten ”a fair day’s work for a fair day’s pay”. Om 
medarbetarna dessutom känner stimulans och får utvecklings-
möjligheter i sitt arbete, kan prestationerna bli ännu bättre. För 
att driva verksamhet krävs kapital, som ägarna tillhandahåller 
om de anser att utbytet av deras kapitalinsatser är tillräckligt bra.  
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Ur detta enkla resonemang kan vi ta fram tre värden: kvalitet, 
delaktighet/socialt samspel och produktivitet.  

God kvalitet är att tillfredsställa kundens behov och legitima 
förväntningar. Kvalitet ska varje organisation prestera för sina 
kunder.  

Produktivitet är det som man får ut av insatta resurser. Om man 
får ut mer av samma resurser så har produktiviteten blivit bättre. 
Om man får ut samma som förut, men med mindre resursinsats, 
har produktiviteten också blivit bättre. Det är – i princip – ägar-
na som ställer resurser till förfogande, därför är produktiviteten i 
första hand ett värde för ägarna.  

Delaktighet/socialt samspel kan beskrivas som en utvecklings-
trappa med fyra steg. Det första är att ”vara i kontakt” med and-
ra människor. Det andra är att ”kommunicera”, att utbyta tan-
kar, åsikter och kunskaper. Det tredje är att ”samarbeta”, att ge 
och ta emot hjälp. Det fjärde steget är att ”samverka”.  

När två eller flera parter har ett gemensamt uppdrag, som är 
så omfattande att det inte räcker med summan av de olika par-
ternas kompetenser, då krävs samverkan. Vi definierar samver-
kan som självständiga insatser från två eller flera parter för att förverkliga 
ett gemensamt mål. Det sociala samspelet är i första hand ett värde 
för medarbetarna, som genom ett utvecklat samspel kan få till-
fredsställelse för sina behov av gemenskap, uppmärksamhet och 
självförverkligande.  

Kvaliteten är i första hand ett värde för kunderna, socialt 
samspel i första hand ett värde för medarbetarna och produktivi-
tet i första hand ett värde för ägarna, men de tre värdena stödjer 
varandra ömsesidigt. God kvalitet ger värden även för ägare och 
medarbetare. Produktivitetsförbättringar kommer även kunder 
och medarbetare till godo och det sociala samspelet stärker effek-
tiviteten i verksamheten och det gagnar även kunder och ägare.  

Företagens och förvaltningarnas omvärld förändras. Det in-
nebär att uppfattningen, om vad som är god kvalitet också för-
ändras, p g a att kundernas behov och deras legitima förvänt-
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ningar förändras. Nya produktions-, distributions- och arbetsme-
toder ger underlag för produktivitetsförbättringar så, det som är 
god produktivitet idag kan komma att vara ganska medelmåttig 
produktivitet om ett år. Detsamma gäller det sociala samspelet. 
Alla de tre värdena förändras alltså när omvärlden förändras. 
Därför behövs ett fjärde värde, som vi kallar lärande .  9

Vi skiljer mellan inlärning och lärande. Inlärning är att för-
medla befintliga kunskaper, det är förtjänstfullt och viktigt. Lä-
rande är att ”upptäcka och uppfinna”. Lärande är en kreativ 
process.  

När kundernas behov och legitima förväntningar förändras, 
då behöver företag och förvaltning upptäcka och uppfinna nya 
sätt att tillfredsställa behoven. När nya produktions- och distribu-
tionsmetoder förändrar förutsättningarna för produktiviteten 
behövs också lärande, liksom när grunderna för det sociala sam-
spelet ändras.  

Personligt ledarskap är att påverka medarbetare i avsikt att åstad-
komma bestämda arbetsresultat. De bestämda arbetsresultaten ska 
tillhandahålla kvalitet, produktivitet, socialt samspel och lärande.  

Vi ska se lite närmare på dessa fyra värden.  

Kvalitet  
Den som tillfredsställer en kunds behov och legitima förvänt-
ningar gör nytta. Vi kan kalla den kundnytta.  

Vi skiljer mellan förstahandsnytta och andrahandsnytta. Ett 
flygbolag ska i första hand klara av att transportera passagerare 
och gods från en plats till en annan, utan att det händer olyckor. 
En bank ska kunna ta hand om överskottsmedel på ett säkert sätt 
och förmedla betalningar. En skola ska klara av att lära barnen 
läsa, skriva och räkna tillräckligt bra för att de ska klara av nästa 
steg i sin utbildning . En vårdavdelning på ett sjukhus ska ta 10

hand om patienten och utföra vissa vårdinsatser utan att patien-
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ten kommer till skada. Förstahandsnytta är den verksamhet som 
gör flygbolaget till flygbolag och skolan till skola.  

Andrahandsnytta är tillägg till förstahandsnyttan. Flygbolaget 
fraktar inte bara sina passagerare, man passar dessutom tiden 
enligt tidtabellen och ser till att passageraren trivs och har det 
bekvämt under flygningen. Banken sköter inte bara sin första-
handsnytta, man underlättar dessutom på olika sätt för kunder 
att snabbt och bekvämt genomföra sina transaktioner, ger dem 
information om intressanta placeringsformer etc. Skolan verkar 
för att eleverna ska få intresse för vidare studier, att de ska lära 
sig samarbete med andra och att ta ansvar för egna arbetsuppgif-
ter etc, som sin andrahandsnytta. I sjukvården strävar man, t ex 
efter att, som andrahandsnytta, underlätta för patienterna att 
vara i kontakt med sina anhöriga.  

Poängen med att skilja mellan första- och andrahandsnytta är 
att ingen verksamhet kan kompensera brister i förstahandsnyttan 
genom insatser för att förbättra kundernas andrahandsnytta. I 
vissa verksamheter är detta uppenbart. Ett flygbolag med dålig 
olycksstatistik får knappast fler kunder genom att skaffa sig bättre 
fåtöljer och servera fria drinkar i ekonomiklass. I alla branscher 
är detta inte lika uppenbart.  

På ett hotell där man satsat utbildning på att personalen ska 
vara trevlig mot gästerna och där man lägger en chokladbit på 
gästens kudde med ett kort med ”Sov Gott”, råkade en gäst vid 
ett och samma besök ut för följande: läslampan fungerade inte, 
radion var trasig, det var stopp i avloppet, en använd tvål låg 
kvar efter föregående gäst, duschförhänget ramlade ner, gardi-
nerna var inte ordentligt uppsatta, kaffet och äggen tog slut vid 
frukosten och den biff, som beställdes blodig, serverades genom-
stekt till middagen.  

Det är viktigt att organisationer har god förmåga att hålla 
hög kvalitet på kundens förstahandsnytta. Den förmågan är nära 
förknippad med det ledarskap som utövas. Chefer kan aldrig 
hänvisa till att de rekryterar utbildad personal, som ska behärska 
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yrket och därmed förstahandsnyttan, för att själva slippa ta an-
svar för verksamhetens förstahandsnytta.  

Många verksamheter har insett detta och de är också skickliga 
att ge kunderna hög kvalitet på förstahandsnyttan. I det läget är 
andrahandnyttan väsentlig. En bilägare berättade:  

Min bil har gått 15.000 mil och utöver sedvanliga servicetill-
fällen har den varit inlämnad på verkstad en gång för reparation. 
Nu ska jag byta den. Det blir samma märke en gång till, men 
inte för att bilen är bra, utan för att jag har tillgång till en liten 
verkstad som ger mig bra service. Om jag skulle vara tvungen att 
lämna bilen på en stor märkesverkstad skulle jag hellre välja ett 
annat märke.  

Fysiska produkter som bilar och bensin, symaskiner och TV, 
persondatorer och spisar är, tekniskt sett, ganska likvärdiga. Det 
innebär att förstahandnyttan är likvärdig för konkurrerande 
produkter. I detta läge är andrahandsnyttan betydelsefull som 
konkurrensmedel. Detta är uppenbart för var och en.  

Vad som kanske är mindre uppenbart är följande förhållande. 
Kvaliteten på många fysiska produkter har förbättrats successivt 
under hela efterkrigstiden. Att kvaliteten är bättre visar sig i att 
de håller längre och är mer tillförlitliga än förr. Det brukar sägas 
att hälsan tiger still och i detta fall betyder det att konsumenter-
na inte går omkring i ett ständigt lyckorus, t ex på grund av att 
deras bilar fungerar bättre än de gjorde förr. I stället tar de kvali-
teten för given och blir besvikna och arga, när de vid enstaka 
tillfällen drabbas av kvalitetsbrister. Denna förväntan, om att le-
vererade produkter ska fungera, överförs till servicesektorn och 
till den offentliga sektorn och man förväntar sig att dessa tjänster 
också ska fungera bra. Om de inte gör det, vill man åtminstone 
ha möjlighet att välja en annan leverantör. Mångfalden har alltså 
ett egenvärde.  

Chefen bör ha en föreställning om hur verksamhetens första-
och andrahandsnytta ska vara beskaffade, annars klarar verk-
samheten inte av att skapa dem. Kunders förväntningar och 
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önskemål förändras över tiden. Nya behov tillkommer eller 
uppmärksammas genom konkurrenternas försorg. Nya markna-
der ska tillgodoses med en kundnytta som är anpassad till detta 
nya. Kvalitetsnivån på den kundnytta som presteras, uppvisar 
kanske brister etc.  

Under dessa föränderliga förhållanden krävs ledarskap med 
en fast inriktning mot organisationens uppdrag. Detta verkar 
kanske paradoxalt. Under föränderliga förhållanden borde man 
väl behöva föränderliga, inte fasta uppdrag? Ledarskap är som 
orientering. En orienterare måste göra ständiga anpassningar i 
terrängen. För att inte tappa bort sig, är det nödvändigt att hen 
hela tiden har en fast inriktning. Den fasta inriktningen är inte 
ett hinder mot, utan en förutsättning för anpassning och flexibili-
tet.  

Chefens uppdrag ska ligga i linje med hela företagets upp-
drag. Chefen, navigatören, behöver också ha kontinuerlig kon-
takt med utvecklingen hos kunderna, annars kan hen ju inte ta 
ansvar för att fortlöpande förse dem med den nytta de behöver. I 
många företag är det inte chefen själv, utan ett stort antal med-
arbetare, som har kontakten med kunderna. Det är också i hög 
grad dessa medarbetare, som skapar kundnyttan, inte genom att 
uteslutande följa fastlagda program, utan genom att självständigt 
ta ställning och handla. Målförverkligande ledarskap för kvalitet 
äger rum, när chefen skapar sådana förutsättningar att medarbe-
taren själv har inflytande över den kundnytta hen ska bidra med. 
Då kan medarbetaren välja att bli delaktig i målet.  

Produktivitet  
Det kan vara mer eller mindre angeläget för en organisation att 
förbättra sin produktivitet. Hur angeläget det är, beror på två 
förutsättningar:  
• dels på hur god produktivitet andra jämförbara organisatio-

ner har, på konkurrensläget, 
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• dels på hur angelägna de andra ändamål är, som resurserna 
skulle kunna användas till i stället.  

Om det finns obegränsad tillgång till alla resurser är produktivi-
teten inte något problem. Ju större resursbristen är och ju fler 
ändamål, som man måste avstå ifrån på grund av resursknapp-
het, desto mer angeläget blir det att vårda produktiviteten.  

Produktiviteten är ett mått på värdet av det som produceras i 
förhållande till kostnaden för att producera det. Produktivitet är 
det man får ut av insatta resurser. Den kan förbättras på olika 
sätt, t ex  
• om man producerar samma värde, men minskar kostnaden 

för resurserna, genom att mekanisera ett arbetsmoment och 
efter mekaniseringen producerar samma sak som tidigare, 
men till lägre kostnad.  

• ökar värdet på det som produceras utan att öka kostnaden 
för resurserna, t ex om det tidigare nämnda hotellet kunde 
komma till rätta med trasiga glödlampor, täppta avlopp och 
övriga problem utan att öka personalen.  

• ökar värdet på det som produceras i högre grad än kostnads-
ökningen, t ex om man anställer en ny arbetsledare som har 
mer betalt än sin företrädare, men vars insatser resulterar i 
att reklamationerna sjunker med 85% och försäljningen ökar 
med 10%  

• minskar värdet på det som produceras, men med ett mindre 
belopp än kostnadsminskningen för den minskade resursin-
satsen, t ex i lågprisbutiker i dagligvaruhandeln där man 
minskat servicen till kunderna och sänkt priserna på ett sätt 
som resulterar i högre efterfrågan.  

• ökar värdet på det som produceras, samtidigt som man 
minskar kostnaden för att producera det. Ett litet ameri-
kanskt företag automatiserade sin produktion. Inom sex må-
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nader hade produktionskostnaderna sjunkit med 30% och 
antalet reklamationer hade sjunkit från 25% till 5%.  

Man kan naturligtvis mäta resurser i annat än pengar, men det 
förändrar ingenting i resonemanget.  

Det krävs alltid resurser för att prestera kundnytta, det är 
sant. Det innebär, att om man tar bort alla resurser från, t ex 
sjukvården, då blir det heller ingen kundnytta. Det är däremot 
inte sant att det finns ett linjärt samband mellan resurser och 
kundnytta. Ett linjärt samband innebär att man får 100 % mer 
kundnytta om man sätter in dubbelt så mycket resurser eller om-
vänt: om man minskar resurserna med 10% då minskar också 
kundnyttan med lika mycket.  

I sämsta fall kan man råka ut för att kundnyttan försämras 
mer än kostnadsminskningen. Det är inte omöjligt, att tilltaget 
att låta eleverna ärva varandras skolböcker, försämrar elevernas 
inlärning med en högre procentsats än den, med vilken kostna-
den minskar. I så fall minskar produktiviteten mer än kostnaden i 
skolan.  

Ibland finns det motsättningar mellan resursminskning och 
kundnytta, även om de inte är linjära. Erfarenheterna från arbe-
te med kvalitetsutveckling visar dock, att man ibland kan förbätt-
ra både kundnytta och sänka kostnaderna. Det finns alltså inte, 
som somliga tror, någon motsättning mellan produktivitet och 
kundnytta. Produktiviteten är ju en relation mellan värdet på 
kundnyttan och resursinsatsen för att producera den.  

Produktivitet kan förbättras på många sätt  
Vi har velat visa att den chef, som i sitt ledarskap vill vårda pro-
duktiviteten, har en rad olika insatser som hen kan välja mellan 
eller kombinera. För att kunna göra detta i någorlunda ordnade 
former, så att man inte motverkar sina egna avsikter, behöver 
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man ha någon form av mått på kundnyttan och på resurserna, 
vare sig man mäter dem i kostnader eller något annat.  

Det är i detta sammanhang, som så ofta annars, viktigare att 
ha ett mål, som kan tolkas än att ha exakt rätt mål. Förändringar 
i kundnytta kan man mäta i antal reklamationer och klagomål, i 
genomsnittlig väntetid, i spontana uttryck för uppskattning, i an-
tal reparationer på levererade produkter, i den utsträckning kun-
der rekommenderar andra att nyttja vårt företags tjänster, i kun-
dernas uppfattning om kvaliteten på det vi levererar etc. Inget av 
dessa mått är heltäckande för det komplexa värdet kundnytta, 
men de ger åtminstone något uttryck för den.  

När kundernas förväntningar och önskemål förändras, då 
förändras ju också kundnyttan. En bra personbil på 1950-talet 
skulle rundsmörjas varje 150:e mil. En sådan bil skulle förmodli-
gen inte kunna säljas idag. När kundnyttan förändras behöver 
även produktiviteten ses över. Om kunderna vill ha manuell kött- 
och ostdisk, då får man omfördela och eventuellt utöka sina re-
surser i dagligvaruhandeln för att kunderna ska stanna kvar. När 
bensinen kostade 2 kronor per liter var 10 öres prisskillnad 5%. 
När bensinen kostar 10 kronor är 10 öres skillnad bara 1%. Det 
är troligt att kunder värderar 10-öringen, och därmed också 
kundnyttan, olika vid dessa två tillfällen.  

Det finns många exempel, som tyder på, att det blir allt svåra-
re att genomföra förbättringar i produktiviteten som centralstyr-
da projekt. Däremot kan man ha framgång med ett ledarskap, 
som är inriktat på att tillsammans med medarbetarna finna pro-
duktivitetsmål, där de enskilda människorna har inflytande, både 
över vilka mål man väljer och över hur man förverkligar dem.  

Här följer ett par exempel: I en sparbank med vikande mark-
nadsandelar och lönsamhet förmedlade ledningen följande mål 
till personalen:  

”Vi vill ha förslag på åtgärder, som innebär förbättringar för 
våra kunder. Förslagen ska leva upp till tre krav: De ska vara till 
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verklig fördel för kunden, de ska kunna göras synliga för kunden 
och de ska rymmas inom vår nuvarande kostnadsbudget”.  

Ett år senare hade man gallrat bland de 1400 förslag som 
lämnades in och var i färd med att genomföra de 258 olika åt-
gärder som blev resultatet av insatsen. Kunderna började kom-
ma tillbaka och lönsamheten blev bättre.  

Malmaskolan fick en ny rektor för 25 år sedan. Han var inte 
skolad i budgetdisciplin. Tillsammans med lärare och annan 
personal disponerade de om kostnadsbudgeten. De snålade in på 
mindre angelägna kostnader och satsade medel på sådant som 
de ansåg vara mer angeläget. Skolan, som hade varit i så dåligt 
skick att den var nedläggningshotad, började ganska snabbt 
återhämta sig. De goda resultaten uppskattades av kommunled-
ningen, i synnerhet som budgetramen inte överskreds. Man fick 
alltså mycket mer för pengarna! Så fick man en ny ekonomichef  
i kommunen. Hen var skolad i budgetdisciplin och krävde att 
varje konto i budgeten skulle hållas! Då slutade rektor. ”Ge mig 
en påse pengar som jag tycker är OK och vi ska göra en bra sko-
la inom den ramen. Men kräv inte att vi, ett år i förväg, ska be-
stämma precis hur pengarna ska användas”.  

Vi har väl tidigare i texten sagt något om betydelsen av hand-
lingsutrymme? Eller? 

Socialt samspel/delaktighet 
Socialt samspel förekommer i olika former. De skiljer sig genom 
hur nära parterna kommer varandra. Vi kallar dem ”att vara i 
kontakt”, ”kommunicera”, ”samarbeta” och ”samverka.  

Vara i kontakt ställer inte stora krav på sociala färdigheter, men 
är inte en helt kravlös form av socialt samspel. Att våga fråga, att 
anpassa sig till konventionerna för enkla ”samtal om väder och 
vind”, att kunna hålla igång ett samtal, som är behagligt för 
båda parter, är stöd för den enkla kontakten. Att vara i kontakt 
är den form av socialt samspel, som vi har med människor som 
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vi träffar i deras yrkesutövning. Den Andre uppträder i ”rollen” 
som säljare, banktjänsteman, polis, sjuksköterska eller lärare. 
Man själv uppträder i rollen som kund, patient eller elev.  

Kommunikation syftar till förståelse. Det är svårare än kontakt. 
Parterna behöver visa mer av sina privata Jag och intressera sig 
för den Andre. Här finns risk för motsättningar. Den Andre är 
kanske inte sådan, som man förväntat sig, hen har kanske upp-
fattningar som avviker från dina. När kommunikationen funge-
rar väl, bygger den upp tilliten i organisationen. Kommunika-
tion, som socialt samspel, är en ”jämlik” process. Båda har kon-
troll över vad man vill dela med sig och hur mycket man vill veta 
om den Andre. ”Jämlikheten”förändras i nästa form, samarbe-
tet.  

Samarbete bygger på parternas förmåga att ge och ta hjälp. 
Här försvinner ”jämlikheten”. Den, som har hjälp att ge, har 
alltid ett övertag över den, som behöver hjälpen. Det krävs gene-
rositet – och förmåga att kommunicera – för att kunna ge hjälp. 
Men det är inte alltid så lätt att ta emot hjälp heller. Man måste 
ibland göra sig själv sårbar, för att den Andre ska kunna ge hjälp, 
och det är inte lätt. För att ta emot hjälp behövs viss grad av pre-
stigelöshet hos den som behöver hjälpen. I samarbetet finns någ-
ra av den lärande organisationens särdrag: saklighet, generositet, 
prestigelöshet och kanske också ”nyfikenhet”.  

Samverkan, ”självständiga insatser från två eller flera parter för 
att förverkliga ett gemensamt mål”, är den mest avancerade 
formen av socialt samspel. I det vi kallar samarbete, har var och 
en sina egna individuella mål att ta ansvar för. Samverkan ut-
märks av att parterna har ett gemensamt mål. Samverkan är en 
nödvändig form av socialt samspel i ett verkligt team, den minsta 
organisation som kan göra anspråk på att vara en lärande organisa-
tion. För verkliga team är målet dessutom så svårt att nå, att det 
inte räcker att addera teammedlemmarnas kompetenser. För att 
kunna förverkliga sitt mål måste teamet tillsammans utveckla en 
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ny kompetens som inte funnits tidigare. Här krävs ett stabilt 
tillitskapital. ( se vidare i Gränslandet) 

Lärande  
När man förflyttar befintliga kunskaper från en plats till en an-
nan där det finns behov av dem kallar vi det inlärning. Lärande 
är att ”upptäcka och uppfinna. T ex så här:  

Här nedanför finns en figur. Det är nio punkter. Du ska nu 
förse dig med en penna och placera den i en av de nio punkter-
na. Med start i den punkt du har valt, ska du sedan genomkorsa 
alla nio punkterna med fyra raka streck utan att lyfta pennan. 

 

Om du känner till exemplet minns du kanske hur du reagera-
de första gången du kom i kontakt med lösningen. Om du inte 
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känner till lösningen och vill se hur den ser ut, så finns den bland 
noterna till detta kapitel .  11

Vad har detta med lärande att göra? För att upptäcka och upp-
finna måste man nästan alltid gå utanför ramarna. Här kommer 
en illustration:  

Morgontidningarna hade inte kommit till kursgården. Vid 
förmiddagskaffet tog en kursledare kontakt med receptionen och 
fick veta att det hade blivit något fel i distributionen och att det 
inte fanns några tidningar. Kursdeltagarna var ganska betydelse-
fulla chefer, så kursledaren bad receptionisten att få låna hennes 
telefon.  

Stående vid receptionsdisken ringde han till taxi och beställde 
en bil med 10 Svenska Dagbladet och 10 Dagens Nyheter att 
levereras till kursgården i kursledarens namn.  

När han la på luren sa receptionisten ilsket: ”Så där kan man 
inte göra!” Kursledaren log rart mot henne och sa: ”Ska vi slå 
vad?”  

Två exempel: Fyra streck genom nio punkter och att skaffa 
fram tidningar till en kursgård. Den gemensamma nämnaren är 
att man måste går utanför ramarna för att finna en lösning. Man 
måste gå utanför de ramar, som inte finns i den yttre verklighe-
ten utan i våra egna huvuden. Det är lärande, att upptäcka och 
att uppfinna.  

Hur skapar man förutsättningar genom ledarskap för att 
komma utanför ramarna? Det handlar om uppdraget. Att fort-
löpande förbättra kvalitet, produktivitet och socialt samspel ska-
par en kreativ spänning i organisationen. Vi ska beröra detta 
närmare i nästa kapitel. 

  

Att utöva målförverkligande ledarskap  
Ledning kan beskrivas som två processer: förmedling av uppdrag 
och återkoppling av resultat. 
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Även det personliga ledarskapet kan beskrivas som processer . 
Här gäller det tre processer: utveckling av delaktighet, utveckling 
av personligt ledarskap och fortlöpande förbättringar.  

Ledningsprocesserna får anstå till ett senare kapitel. Här ska 
vi beskriva det personliga ledarskapets tre processer.  

Att utveckla delaktighet  
Delaktighet är självvalda åtaganden och engagemang för gemensamma 
uppdrag. Grunden för delaktigheten är att medarbetaren uppfat-
tar det mål, som hen åtar sig att förverkliga som legitimt, tolk-
ningsbart och realistiskt. När dessa villkor är uppfyllda, då läm-
nar medarbetaren följsamheten och övergår till delaktighetens 
första nivå, som vi kallar samtycke.  

Om vi till samtycket adderar ett känslomässigt engagemang, 
då övergår medarbetaren till delaktighetens andra nivå, som vi 
kallar motivation. För att komma dit ska hen uppleva sin arbetsin-
sats, som meningsfull och stimulerande och att hen har inflytan-
de över jobbet.  

Upplevelsen av meningsfullhet beror av, att det man ska 
åstadkomma är till nytta för någon annan, för ett betydelsefullt 
sammanhang eller för framtiden. Ju bättre förståelse en medar-
betare har av, i vilket större sammanhang hens arbete ingår, 
desto mer sannolikt är det att hen upplever sina insatser som 
meningsfulla. Minns anekdoten om stenhuggarna: den ene högg 
sten, den andre byggde en katedral.  

Stimulansen har olika källor. Att arbeta tillsammans med 
andra upplever många som stimulerande, att ta sig an svåra ut-
maningar eller kreativa uppgifter kan också vara stimulerande. 
Vissa uppgifter är roligare och mer omväxlande än andra, det 
kan också vara stimulerande.  

Att uppleva inflytande är att uppleva att man klarar av, att 
man är respekterad och att andra lyssnar till vad man har att 
säga.  
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Meningsfullhet, stimulans och inflytande är motivationens 
ingångsvärden.  

Den högsta delaktighetsnivån kallar vi helhetsansvar. Här har vi 
en medarbetare, som har sådan förståelse för de gemensamma 
uppdragen att hen utan stöd från sin chef  kan ta egna initiativ i 
visshet om att hens insatser kommer att vara stödjande för det 
gemensamma uppdraget.  

Att utveckla personligt ledarskap  
Det personliga ledarskapet förutsätter att chef  och medarbetare 
har sådan kontakt, att de påverkar varandra ömsesidigt. Båda lär 
av varandra. Personligt ledarskap ska vara ”situationsanpassat”. 
En osäker medarbetare behöver mer stöd, än en, som är mer 
erfaren. Det är lätt för chefen att fastna i gamla hjulspår och ut-
öva sitt ledarskap likadant mot alla. Personligt ledarskap inom 
ramen för målförverkligande ledarskap ska anpassas, inte bara 
till att olika medarbetare har olika förutsättningar, utan till att en 
och samma medarbetare har olika förutsättningar för olika ar-
betsuppgifter.  

Den andra processen i personligt ledarskap, är att utveckla 
ledarskapet som sådant. Chefer utvecklar sitt personliga ledar-
skap i relation till sina medarbetare, chefen blir mer lyhörd och 
nyanserad i sitt ledarskap parallellt med att medarbetaren ut-
vecklar sin självständighet och motivation.  

Fortlöpande förbättringar  
I en omvärld med täta, kraftiga och oförutsebara förändringar, 
kan många värden vara stabila, även om de materialiseras på 
nya sätt. Kvalitet, produktivitet, socialt samspel och lärande är 
bestående värden även om verkligheten omkring oss förändras. 
Men för att upprätthålla värdena ska sättet att omsätta dem i 
handling förändras fortlöpande.  
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Många produkter, som representerade god kvalitet för några 
år sedan är inte tillräckligt bra idag. Detsamma gäller de övriga 
tre värdena. För att bibehålla det relativa värdet av produktivitet, 
socialt samspel och lärande behöver man ständigt engagera sig i 
deras vidare utveckling. Ett av de kända japanska industriföreta-
gen har föresatt sig att förbättra produktiviteten med 20% – var-
je år. För att klara detta måste också kvaliteten förbättras varje 
år, kvalitetsbrister kostar pengar och god produktivitet innebär 
låga kostnader. Men dessutom måste det sociala samspelet ut-
vecklas för att klara 20% produktivitetsförbättring per år. Hela 
organisationskulturen måste utvecklas mot samverkan och denna 
samverkan är i sin tur ett kraftfullt stöd för lärandet.  
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Kapitel 7: Fortlöpande förbättringar  
Det finns attraktiva värden, som bara är tillgängliga som bipro-
dukter. Arbetstillfredsställelse är ett sådant värde. Det finns bara 
som biprodukt till ett väl utfört arbete.  

Målförverkligande ledarskap är processer för ledning och per-
sonligt ledarskap. De ”produkter”, som vi eftersträvar, är just så-
dana biprodukter av någon annan produktion. Självständighet, 
motivation, delaktighet och socialt samspel är attraktiva värden i 
lärandesamhället, men de kan bara skapas som biprodukter av 
något annat. Detta ”andra” är bl a fortlöpande förbättringar av 
kvalitet och produktivitet.  

När medarbetare förstår, hur kvaliteten kan påverkas genom 
deras egna insatser och väljer att avsiktligt förbättra kvaliteten 
genom att beskriva ett ”resultat bestämt i förväg, med i förväg 
bestämd stegvis uppföljning”, då är grunden lagd, dels för en 
kvalitetsförbättring, dels för utveckling av medarbetarens själv-
ständighet och motivation. Om medarbetaren ska genomföra 
förbättringen i samarbete med en kollega, så kommer det sociala 
samspelet att stimuleras. Om medarbetaren inte vet hur hen ska 
gå tillväga för att åstadkomma förbättringen utan går och grun-
nar för att finna en användbar lösning, då stimuleras lärandet.  

Detta är mycket viktigt att vara medveten om. De fortlöpande 
förbättringarna ger ju produkter i form av kvalitets- och produk-
tivitetsförbättringar och det kan ligga nära till hands att fokusera 
dessa värden, i stället för den självständighet, motivation och det 
sociala samspel, som är de värden man egentligen ska eftersträva 
med målförverkligande ledarskap. Rationaliseringsverksamhet 
kan bedrivas på annat sätt än via målförverkligande ledarskap, 
men då går man miste om den värdetillväxt i organisationen, 
som målförverkligande ledarskap kan ge.  

Med detta i åtanke ska vi titta lite närmare på några olika 
aspekter, som man bör hålla i minnet. Det gäller att starta pro-
cessen fortlöpande förbättringar, så att samtliga medarbetare en-
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gageras. Kvalitetsutveckling brukar definieras som en process där 
alla medarbetare är engagerade för att i samverkan genomföra 
fortlöpande förbättringar. Det gäller också att hålla i gång proces-
sen, den ska nämligen fortsätta ”för evigt”. Slutligen gäller det 
att öka ambitionerna i en takt som organisationen klarar av.  

Det som räknas är det som kan räknas  
Det är nödvändigt att ”registrera”. Det som ”räknas är det som 
kan räknas”, ”what gets measured gets done”. Här följer ett ex-
empel. Det handlar om Anders, som är chefsjurist i en offentlig 
förvaltning och om hans medarbetare. Fallet är baserat på verk-
ligheten och illustrerar de tre graderna av delaktighet: samtycke, 
motivation och helhetsansvar.  

Anders tyckte att behandlingsgången av ärendena på den ju-
ridiska avdelningen skulle kunna vara snabbare.  

Han hade ett tjugotal jurister och ungefär lika många andra 
medarbetare på avdelningen. Hans avsikt var att minska hand-
läggningstiderna. När han talade med sina medarbetare om 
problemet fick han inget gehör för sin avsikt: ”Vår uppgift är att 
göra rätt, inte att arbeta fort”, svarade man.  

Anders lät konstruera en blankett, där varje medarbetares 
namn fanns förtryckt. Blanketten hade två kolumner: IN och 
UT. När ett nytt ärende kom in satte man blanketten på akten 
med handlingar och skrev dagens datum i IN-kolumnen, mitt för 
den medarbetares namn, som fick hand om ärendet. När denne 
lämnade ifrån sig ärendet till nästa kollega skrev hen den dagens 
datum i UT -kolumnen vid sitt eget namn och i IN-kolumnen 
vid kollegans namn.  

Med dessa data som grund, kunde man sedan räkna ut hur 
lång tid i genomsnitt varje medarbetare låg på sina ärenden.  

Vid ett gemensamt möte för alla juristerna presenterade An-
ders resultatet av undersökningen. Det visade sig vara ganska 
stora skillnader mellan olika medarbetares tider. En av dem sa: 
”Det här säger ingenting”. ”Jo”, svarade Krister, ”det visar hur 
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lång behandlingstiden är och hur den är fördelad och det är vad 
jag är intresserad av”.  

Det visade sig, att när hastigheten hade gjorts synlig och 
blanketten även fortsättningsvis sattes fast på alla nya ärenden, 
började också behandlingstiden att minska. Efter några månader 
var den nere i hälften av vad den hade varit från början. Att 
denna utveckling inträffar är inte så märkligt. Krister har genom 
sin statistik försett sina medarbetare med en möjlighet, som de 
inte hade förut, att sätta egna mål. De aktualiserar allt oftare 
frågan: ”Hur kan jag handlägga detta ärende på kortare tid?” 
Det behövs inte mer för att förändringar ska börja ge sig till 
känna, när medarbetarna uppfattar uppdraget som legitimt, 
tolkningsbart och realistiskt.  

Medarbetarnas delaktighet i Anders avsikt, utvecklas genom 
att de ges valmöjligheter, både i första steget genom att kunna 
förkasta eller godkänna Anders avsikt och i andra steget: På vil-
ket sätt kan just jag bidra till att genomloppstiden för detta ären-
de blir kortare?  

Några brukar tycka att detta är en auktoritär form av ledar-
skap. Det håller vi inte med om. Det är möjligen brutalt att bli 
konfronterad med sin egen brist på effektivitet, men det är ju 
sanningen man konfronteras med. Den självständiga människan 
söker sanningen för att få möjlighet att göra något åt den om 
den inte passar. Anders ger sina medarbetare möjlighet att för-
bättra sina arbetsrutiner och när de genomfört förändringen ser 
både de själva och omgivningen vad de åstadkommit.  

Sanningen är inte alltid behaglig. Men den är alltid sund. Vi 
möter ibland inställningen, att det skulle vara auktoritärt att kon-
frontera en människa med det faktum att hen faktiskt inte gör en 
fullvärdig arbetsinsats. Den uppfattningen bygger på en felsyn, 
nämligen att det som är bra och moraliskt också måste vara be-
hagligt.  

Dessa sammanhang är viktiga för att kunna handla med re-
spekt och saklighet mot medarbetarna. Att behandla medarbeta-
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re som självständiga människor, med respekt och saklighet, är 
inte att vara kravlös och undfallande. Det hör hemma i det de-
fensiva mönstret, där man vill undvika störningar, gärna genom 
att sopa dem under mattan.  

Mål förverkligas genom handlingar och handlingar har kon-
sekvenser. Om man har accepterat ett mål, bör man också kun-
na acceptera att konsekvenserna av ens handlingar görs synliga.  

Vi ska återvända till Anders och hans juridiska avdelning.  
Framgången med den minskade behandlingstiden gav med-

arbetarna mersmak. Sven, en av juristerna, kom in till Anders en 
dag och ville förändra sin egen arbetssituation. Vissa rutinären-
den borde kunna handläggas av medarbetare utan juristutbild-
ning. Sven såg möjligheter att förbättra produktiviteten på sin 
sektion. Hans motivation för att göra förbättringsinsatser hade 
ökat. Han har en egen vilja och ett eget engagemang för att ge-
nomföra förändringar. Anders hjälpte Sven att formulera ett 
mål. Han accepterade Svens förslag att delegera vissa arbets-
uppgifter utanför juristkretsen. Tillsammans planerade de ett 
förändringsprojekt med ett resultat bestämt i förväg med i förväg 
bestämd stegvis uppföljning. Därmed lade de också grunden för 
motivationen hos de medarbetare som ska ta över de nya arbets-
uppgifterna.  

Efter hand tog flera medarbetare initiativ till egna förbätt-
ringsprojekt. Till slut tyckte Anders att tiden var mogen för att 
lyfta fram ett problem, som egentligen bara kan hanteras inom 
ramen för helhetsansvar, om man vill sköta det effektivt. Avsikten 
var att minska personalstyrkan och frivilligt ta hand om den heta 
potatis, som ändå förr eller senare skulle komma som ett direktiv 
från ledningen.  

Man diskuterade vid flera tillfällen och beslöt att söka efter 
vägar att delegera rutinärenden till andra befattningshavare än 
juristerna. Man skulle också aktivt söka sig fram till nya rutiner 
och tillvägagångssätt för att förenkla och förbilliga handlägg-
ningen utan att äventyra kvaliteten.  
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Man började också att söka efter attraktiva tjänster på andra 
håll, både för sig själv och för kollegerna på avdelningen. Ganska 
snart fann en av juristerna en intressant tjänst och när han läm-
nade avdelningen, hade man ju bestämt att befattningen inte 
skulle återbesättas. Jan, som lämnade avdelningen, gick igenom 
sina arbetsuppgifter och gjorde ett förslag till hur de skulle kunna 
fördelas, förenklas eller elimineras.  

Överenskommelse med flera dimensioner  
För att delaktighetens åtagande inte ska återgå i hjulspåren efter 
följsamhetens åläggande ska de förbättringar, som ska genomföras 
vara föremål för en överenskommelse mellan chef  och medarbe-
tare. En överenskommelse är ett möte mellan två fria val. Med-
arbetaren har valt vilken avsikt hen vill förverkliga och på egen 
hand eller med hjälp av sin chef  formulerat avsikten som ett mål, 
ett i förväg bestämt resultat med i förväg bestämd stegvis upp-
följning. Åtagandet, att förverkliga målet är medarbetarens del i 
överenskommelsen. Chefens del är ett åtagande att ge medarbe-
taren det stöd hen kan behöva för att få framgång med sitt åta-
gande.  

Chefen tar ansvar för att överenskommelsen motsvarar, dels 
villkoren för en förbättring, dels villkoren för utvecklingen av 
medarbetarens delaktighet.  

Villkor för fortlöpande förbättring  
Villkoren för varje förbättring kan beskrivas i tre olika ”dimen-
sioner”. Den första dimensionen gäller kvalitet och/eller produk-
tivitet i medarbetarens egna arbetsprocesser. Om förbättringen 
leder till att den ”kund”, som ska ta över resultatet av medarbe-
tarens arbete, får en bättre tillfredsställelse av sina behov eller att 
hennes förväntningar blir bättre tillgodosedda, då har kvaliteten 
blivit bättre. Om förbättringen leder till att resurserna används 
på ett bättre sätt har produktiviteten förbättrats.  
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Den andra dimensionen kallar vi ”länkning”. Ett led, i för-
medlingen av gemensamma uppdrag till medarbetare, är att 
göra sambandet mellan förbättringar och gemensamma uppdrag 
synliga för medarbetaren. Med länkning ska man visa  på vilket 
sätt ett förbättringsinitiativ är stödjande för ett gemensamt upp-
drag för avdelningen eller företaget.  

Den tredje dimensionen är social kompetens, förmåga att utveck-
la sådant socialt samspel som gagnar båda parter. I lärandesamhällets 
arbetsliv, kommer det sociala samspelet att få en ökande betydel-
se för organisationernas effektivitet. Därför ska man ta till vara 
varje möjlighet att stödja utvecklingen av social kompetens.  

Villkoren för varje förbättring är alltså, att den ska leda till 
förbättring av kvalitet och/eller produktivitet i medarbetarens 
arbete, att den ska kunna länkas till gemensamt uppdrag och att 
den ska stödja utvecklingen av den sociala kompetensen i organi-
sationen.  

Villkor för delaktighet  
Utveckling av delaktigheten, de självvalda åtagandena och enga-
gemanget för gemensamma uppdrag, sker också i tre dimensio-
ner: kompetens, socialt samspel och engagemang.  

Kompetens i lärandesamhället är kunskapsbaserad förmåga att för-
verkliga egna avsikter. När medarbetaren får stöd att välja avsikter, 
som ligger något utanför ramen för vad hen klarar av, och stöd 
att förverkliga dessa avsikter, då ökar också medarbetarens kom-
petens.  

Socialt samspel har vi beskrivit som en utvecklingstrappa med 
fyra steg: vara i kontakt, kommunicera, samarbeta och samver-
ka. I varje överenskommelse om förbättring ska det sociala sam-
spelet finnas med.  

Engagemang motsvarar den traditionella innebörden av motiva-
tion. På den lägsta motivationsnivån, samtycke, är engagemanget 
inte så starkt. För att komma till motivation krävs att medarbetaren 
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upplever meningsfullhet, stimulans och inflytande. Där ökar en-
gagemanget. På den tredje nivån, helhetsansvar är engagemanget 
starkast. Ett starkare engagemang innebär mer energi, mer kraft 
bakom åtagandet och därmed större uthållighet.  
Överenskommelsen mellan chef  och medarbetare, om en kom-
mande förbättring, kan alltså beskrivas med två grupper av vill-
kor med vardera tre dimensioner. Förbättringsvillkorens dimensio-
ner är kvalitet/produktivitet, länkning och social kompetens. 
Delaktighetsvillkorens tre dimensioner är kompetens, socialt samspel 
och engagemang. Vi ska illustrera dessa dimensioner med ett 
praktikfall.  

Ett praktikfall  
Torsten är försäljningschef  på ett rederi som bedriver passa-
gerartrafik med stora färjor. Han har en grupp telefonsäljare på 
sin avdelning och han vill förändra relationen mellan två typer 
av samtal, som de expedierar. I utgångsläget är 80% av samtalen 
förfrågningar, 20% är beställningar. Torsten vill öka andelen be-
ställningar.  

Efter samtal med medarbetarna väljer var och en ett eget mål 
att förverkliga. Torsten lovar att stödja, när någon har behov av 
stöd.  

Varje dag registrerades antalet inkomna samtal, andelen be-
ställningar och andelen information. Var och en av telefonister-
na får tillgång till sina egna individuella resultat och till gruppens 
ackumulerade resultat. Ingen får reda på vad någon av de andra 
har för individuellt resultat.  

Man hade inte tillgång till föregående års fördelning mellan 
information och beställningssamtal. Däremot hade man tillgång 
till antalet beställningar för motsvarande veckor föregående år. 
Här är resultatet:  

Första veckan ökade antalet beställningar med 54%. Under 
var och en av de följande veckorna ökade beställningarna med 
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ett allt högre procenttal för att efter sex veckor vara uppe i en 
ökning med 212% jämfört med föregående år. Under perioden 
sjönk andelen informationssamtal också. Detta var ju glädjande. 
Vad som var än mer glädjande var vad som hände under telefo-
nisternas kaffe- och lunchraster. De började tala öppet om sina 
telefonsamtal och tipsa varandra om hur olika samtal kunde 
hanteras för att förbättra resultatet.  

En invändning, när vi berättar om Torsten och hans telefon-
försäljare, är att det måste vara stressande för telefonisterna, som 
inte ens kan koppla av på sin kafferast. Vi bemöter den uppfatt-
ningen med att hänvisa till golfspel. Den som under distriktsmäs-
terskapen har gått sina 18 hål och kommer in på klubbhuset för 
att koppla av med en kopp kaffe, vad vill hen tala om? Vill hen 
koppla av med att tala om något annat än golf ? Förmodligen 
inte, och skälet är ju helt enkelt att man är engagerad och intres-
serad av golfspelet. Det samma gäller telefonsäljarna. De är en-
gagerade i sitt arbete och då beter man sig i enlighet med ord-
språket: ”Varav hjärtat är fullt talar munnen”. Den traditionella 
formen av avkoppling på raster  beror på att människor saknar 
arbetsuppgifter, som är tillräckligt engagerande för att de ska vil-
ja tala om dem.  

Villkoren och praktikfallet  
Om kunderna övergår från att bara ställa frågor, till att också 
beställa en resa, så har kvaliteten ökat. En kund, som tänker göra 
en resa och redan i första samtalet, får sådan service att hen kan 
göra en beställning, hens behov blir bättre tillfredsställda genom 
förbättringen. Även produktiviteten blir naturligtvis bättre. Re-
deriet får ut mer av sina resurser.  

Att förbättringen är länkad till ett gemensamt uppdrag är up-
penbart. När telefonisterna börjar tipsa varandra och resonera 
om hur olika samtal kan hanteras, då ökar organisationens socia-
la kompetens.  
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Förbättringsvillkorens dimensioner kvalitet/produktivitet, 
länkning och social kompetens är alltså uppfyllda.  

När telefonisterna lär sig att hantera samtalen på ett nytt sätt 
och detta ligger i linje med vad de själva vill, då ökar deras kom-
petens, deras kunskapsbaserade förmåga att förverkliga egna av-
sikter.  

Under raster samtalar människor ofta öppet med sina kolle-
ger om olika problem, som de tror att de andra också har. De 
problem, som är allmänt förekommande gäller privatlivet. Man 
samtalar mindre gärna om egna tillkortakommanden i arbetet. 
Men det är ju beträffande arbetet, som arbetslivet behöver ut-
veckla det sociala samspelet. Att vara i kontakt fungerar oftast 
ganska bra, den graden av socialt samspel understöds av ”de 
goda personliga relationernas princip”. Däremot är det ofta 
sämre beställt med kommunikation, som ställer krav på förmå-
gan att lyssna och på inlevelseförmåga. Inte heller samarbetet 
har särskilt mycket stöd i organisationskulturen på många håll. 
Många är stressade och det hör inte till god ton att störa en kol-
lega med att be om hjälp. Det hör inte heller till god ton att er-
bjuda en kollega hjälp, om man tror att det behövs. I praktikfal-
let får vi exempel på att både kommunikation och samarbete 
stimulerats av arbetet med förbättringen.  

En av motivationsteorins förgrundsgestalter sa att det inte är 
möjligt att engagera en människa för att flyga ett flygplan om 
hen inte vet hur man gör. Kompetens är alltså ett villkor för en-
gagemang och när kompetensen ökar stödjer det även ökningen 
i engagemanget.  

Delaktighetsvillkorens tre dimensioner är kompetens, socialt 
samspel och engagemang. Dessa villkor uppfylldes också i vårt 
exempel.  
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Sammanfattning  
Fortlöpande förbättringar ger synliga resultat i form av rationali-
seringsvinster. Därför ligger det nära till hands att göra rationali-
seringsmotivet till gestalt och se biprodukterna självständighet, 
motivation, delaktighet och socialt samspel som bakgrund. Det 
leder kanske till, att man börjar söka efter mer effektiva sätt att 
bedriva rationaliseringsverksamhet, t ex den traditionella för-
slagsverksamheten, som kan utgöra ett hinder för att utveckla 
delaktighet.  

Den traditionella förslagsverksamheten hanteras ofta på ett 
ganska byråkratiskt sätt, med lång behandlingstid i en central 
förslagskommitté som, om förslaget blir accepterat, delar ut in-
dividuella belöningar.  

Vi har arbetat med företag, där vi har fått lägga grunden för 
utvecklingen av en delaktighetskultur, där framgången ska mätas 
i hur stor andel av medarbetarna som tar ett eget initiativ till 
förbättring. Vi brukar lyckas med 100%, vilket innebär att varje 
enskild medarbetare levererar ett eget initiativ. Som rationalise-
ringsförslag är merparten av dessa initiativ näst intill värdelösa. 
Men i detta första steg, lägger vi grunden för att utveckla en del-
aktighetskultur, målet är inte rationaliseringsvinster de kommer 
senare som biprodukter.  

I stället för att bygga vidare på det embryo av delaktighet som 
man lagt grunden för, anser en handlingskraftig representant för 
ledningen att förslagsverksamheten måste effektiviseras. Alla che-
fer får uppdraget att ta fram ett antal förslag till förbättringar, en 
meny som medarbetarna kan välja ifrån. Medarbetarna ska en-
gagera sig gruppvis i dessa erbjudna projekt och man anslår 
dessutom en fastställd tid som grupperna ska få lägga ner på sina 
respektive projekt.  

Om du läst så här långt i vår bok så inser du att detta tillvä-
gagångssätt inte stimulerar utveckling av delaktighet. Då är man 
väl tillbaka där man började? Nej dessvärre är det inte ens så. 
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Medarbetarna har deltagit i ett program för att lägga grunden 
för en delaktighetskultur, vilket har byggt upp förväntningar i 
organisationen. När ledningen nu handlar stick i stäv mot dessa 
förväntningar, så kommer man förmodligen att få negativa effek-
ter av delaktighetsprogrammet. Medarbetarna känner sig svikna 
av ledningen, som därmed skapar ett sämre läge för organisatio-
nen, än om man hade avstått från den inledande delaktighetsin-
satsen.  

De fortlöpande förbättringarnas gestalt ska vara effekterna på 
organisationen och på människorna. Det viktiga resultatet av 
målförverkligande ledarskap är ökad självständighet och motiva-
tion, utvecklad delaktighet och högre social kompetens i organi-
sationen. Rationaliseringsvinsterna får man på köpet och de är 
inte oväsentliga, men de måste få förbli bakgrund, även om det 
är dem man lyfter fram som uppdrag och avsikter. Toyota och 
Scania som varit föregångsföretag med fortlöpande förbättring-
ar, redovisar produktivitetsvinster på ca 5% per år, varje år 
många år i rad. Notera att vi talar om exponentiell utveckling. 

Var och en av alla förbättringar ska ge bättre kvalitet och/el-
ler produktivitet i medarbetarens arbetsprocesser, de ska kunna 
länkas till gemensamma uppdrag och stödja utvecklingen av so-
cial kompetens. De ska också stödja medarbetarens kompetens-
utveckling, hens engagemang och förmåga att utveckla socialt 
samspel.  

De praktiska insatserna för fortlöpande förbättringar ligger 
inom ramen för det personliga ledarskapet. Ledningens ansvar 
ska vi behandla i nästa kapitel.  
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Kapitel 8: Lednings- och verksamhetsut-
veckling  
I början på 1990-talet publicerade American Quality Foundation re-
sultatet av en omfattande studie som man hade genomfört i 
samarbete med konsultföretaget Ernst & Young. Studien kallades 
IQS, International Quality Study och utredningsresultatet presente-
rades i ett halvdussin separata rapporter. Utredningen omfattade 
fler än 500 företag i några olika branscher (bilar, banker, sjuk-
vård och elektronik) i fyra länder: USA, Japan, Tyskland och 
Kanada.  

Den sista rapporten i serien heter Best Practices Report . Den är 12

ett sammandrag av hela IQS och här redovisas erfarenheter av 
ca 900 olika metoder som används i kvalitetsarbetet. På basis av 
de slutsatser man kan dra av IQS, presenterade utredarna ett 
stort antal rekommendationer i Best Practices Report. Detta ka-
pitel bygger på dessa rekommendationer och har verifierats med 
annat underlag, som har publicerats senare.  

Tre utvecklingsstadier  
IQS fann, att somliga företag hade hunnit mycket långt i sitt kva-
litetsarbete. Andra hade knappt börjat. Med hänsyn till vilka re-
sultat företagen hade nått, delade man in dem i tre grupper: 
hög-, medel-, och lågpresterande. Grunden för indelningen var 
företagens prestationer när det gäller lönsamhet, kvalitet och 
förädlingsvärde (produktivitet).  

Vi ändrar benämningarna på de tre grupperna, till att be-
teckna vad de blir rekommenderade att inrikta sig på. Den första 
gruppen ska inrikta sig på att rätta till brister i verksamheten. 
Brister gäller i huvudsak två områden: kunder (kvalitet) och 
kostnader (produktivitet). Vi kallar den här gruppen för förbätt-
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ringsföretag. Rekommendationerna gäller tre områden: medarbe-
tare, processer samt strategi och teknik.  

Ett företag har konsoliderat sin position som förbättringsföre-
tag, när kunderna får det som de har anledning att förvänta sig 
och kostnaderna är trimmade. Då övergår företaget till nästa 
grupp, expansionsföretag. Nu kan man börja fråga sina kunder vad 
de vill ha mer, utöver det, som man levererar och man kan börja 
ta fram nya produkter i förvissningen om, att man kommer att 
kunna leverera. Expansionen bygger på ett väl utvecklat socialt 
samspel inom organisationen.  

När företaget har konsoliderat sin position som expansionsfö-
retag, då klarar man både av förbättringsföretagens leveransåta-
ganden till rimlig kostnad och dessutom har man utvecklat en 
samarbetskultur inom företaget. Då först är det dags för steg tre, 
att ta steget in bland förnyelseföretagen.  

För var och en av grupperna finns rekommendation om en 
övergripande strategi och förslag till konkreta insatser beträffan-
de de tre områdena, medarbetare, processer samt strategi och 
teknik.  

Ett steg i taget  
IQS visade, att ett företag måste kvalificera sig på förbättrings- 
och expansionsstadierna för att kunna bli ett förnyelseföretag. 
Om ledningen väljer fel inriktning i förhållande till organisatio-
nens utvecklingsnivå, kan det få negativa konsekvenser.  

Medvetenheten visade sig vara ganska låg om hur man ska 
inrikta sin utvecklingsstrategi på de olika stadierna. Därför läm-
nade man ganska detaljerade rekommendationer om vad före-
tagsledningen borde inrikta sig på i respektive utvecklingsstadi-
um.  
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Få generella metoder  
IQS fann också, att förbättringsmetoderna inte alls är generellt 
användbara. Vissa metoder, som gör stor nytta på ett utveck-
lingsstadium, kan antingen vara helt verkningslösa eller direkt 
skadliga på ett annat. Ett sådant exempel är benchmarking ”att 
jämföra sig med de bästa”. Förnyelseföretagen har mycket stor 
nytta av benchmarking, i förbättringsföretagen kan metoden 
vara direkt skadlig. Människor, som inte klarar av att leverera 
enligt löfte till kunden, blir defensiva och känner sig anklagade 
om man ”slår dem i huvudet med” hur duktiga andra företag är.  

IQS fann bara tre metoder, som gör stor nytta oavsett på vil-
ket stadium de används. En av dessa kallas ”policy deployment”. 
Den har vi tidigare beskrivit, som ledningens båda processer: att 
förmedla förståelse för gemensamma uppdrag, strategier och 
policies till organisationen och skaffa sig återkoppling, för hur det 
man har förmedlat, blivit tillvarataget av chefer och medarbetare 
och omsatt i praktisk handling. En annan är processanalys, några 
enkla tekniker för att beskriva verksamhetens arbetsprocesser. I 
bilagan finns en beskrivning av processanalys.  

Den tredje ”metoden” gäller valet av leverantör.  
Om ledningen har för avsikt, att utveckla verksamheten i sin 

organisation, så att den blir bättre skickad att klara av föränd-
ringarna i omvärlden, bör man fastställa på vilken utvecklingsni-
vå företaget befinner sig och välja inriktning av utvecklingsarbe-
tet med utgångspunkt i den. Det är inte bara meningslöst, utan 
förmodligen också skadligt, att börja stimulera till innovationer 
och förnyelse i ett företag, som inte kan leva upp till grundläg-
gande kvalitetskrav.  

Till vår beskrivning som följer, finns en spegel IQSspegeln. Där 
har vi gjort om IQS-rekommendationerna till påståenden som 
gäller åtgärder i ett företag. Om du tar del av påståendena och 
anser att de stämmer ”helt och hållet” för ditt företag, då följer 
ni redan IQS-rekommendationen. Det finns fyra grader av in-
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stämmande: Inte alls ger 0 poäng, I viss mån ger 1 poäng, I stort 
sett ger 2 poäng och Helt och hållet ger 3 poäng.  

Det finns 18 påståenden för förbättringsföretagen, 21 påstå-
enden för expansionsföretagen och 23 för förnyelseföretagen. 
Totalt finns det alltså 62 påståenden och maxpoängen är således 
186.  

Inget företag kommer att få 186 poäng, bl a för att man för-
modligen kan vara mycket framgångsrik genom att tillämpa del-
vis andra rekommendationer än IQS. 

Spegeltestet  
När General Electric påbörjade sin mycket framgångsrika för-
ändringsprocess i början av 1990-talet, anbefalldes The Mirror 
Test som hjälpmedel. Ofta finns inte några objektiva presta-
tionsmått och ibland är det alltför arbets- och kostnadskrävande 
att ta fram sådana mått, för att det ska vara värt priset. Men ef-
tersom ”det som räknas är det som kan räknas”, så behöver man 
några mått på vad man presterar, för att komma igång med en 
förändring. Därför rekommenderade Jack Welch, General 
Electrics VD, sina medarbetare, att själva bestämma vad de ville 
förbättra och hur de ville mäta sin framgång. Det kallades The 
Mirror Test, spegeltestet: Man ser sig i spegeln och ställer sig frå-
gan om det är bra som det är, eller om det är något man vill för-
bättra.  

Våra 62 påståenden är en variant på spegeltestet. Resultatet 
är inte ”vetenskapligt”, men det bygger på sakliga rekommenda-
tioner från en gedigen internationell utredning, alltså på ”beprö-
vad erfarenhet” och därför kan det vara värt att jämföra sina 
egna intryck från det egna företaget, med IQS rekommendatio-
ner.  

I den första tabellens första påstående: ”Alla medarbetare har 
kompetens att sköta sina nuvarande arbetsuppgifter med god 
kvalitet”. I vilken grad anser du att det uttalandet stämmer in på 
ditt företag? ”Inte alls” ger 0, ”I viss mån” ger 1, ”I stort sett” 
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ger 2 och ”Helt och hållet” ger 3 poäng. Innan du går vidare till 
nästa påstående, ska du verifiera din bedömning inför dig själv 
genom att ange vilka fakta eller iakttagelser du stödjer din be-
dömning på.  

Om du ingår i en ledningsgrupp, rekommenderar vi att 
gruppens medlemmar först går igenom vårt spegeltest var för sig. 
När alla är klara, kan ni lägga resultaten till grund för en dialog i 
ledningen. Dialogen ska leda fram till att var och en förstår var-
för kollegerna i gruppen gjort olika bedömningar. Dialogen kan 
sedan bilda underlag för en diskussion, som ska leda fram till att 
ledningsgruppens medlemmar enas om en gemensam bedöm-
ning.  

Spegeltestet finns inte med i vår bok men kan beställas som 
pdf-fil utan kostnad från wiberg.lars@live.se eller laddas ner från 
hemsidan www.larswiberg.com. 

Övergripande strategier  
Den övergripande strategin för förbättringsföretagen är Tillförlit-
lighet genom delaktighet.  
• När det gäller medarbetarna så handlar det om färdighetsträning.  
• För processerna gäller det att lyssna på kunden och att bli duktigare 

på det som företaget redan gör.  
• Rekommendationen för strategi och teknik är satsa på enkelhet.  

Den övergripande strategin för expansionsföretagen kan beskri-
vas som samverkan och registrering.  
• För medarbetarna gäller det team, utveckling av grupper, som 

klarar av den högsta graden av socialt samspel som vi kallar 
samverkan, och kvalitetsutveckling. Kvalitetsutveckling är något an-
nat än kvalitetsäkring.  
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• För processerna ska expansionsföretagen utvidga ambitionerna 
bortom gränsen för det mest grundläggande.  

• Strategiinriktningen i expansionsföretagen har två nyckelord: 
registrera och anpassa.  

Förnyelseföretagens övergripande inriktning är vidga synfältet och 
differentiera.  
• För medarbetarna gäller det att sträva efter, att alla ska utveck-

la sin delaktighet till den högsta nivån, helhetsansvar. Här ska 
nämligen det goda omdömet smitta av sig.  

• För processerna ska man lägga fokus utanför företaget. Förnyelse-
företagen är så skickliga, att de behöver inspiration från andra 
företag, gärna i andra branscher för att stimulera kreativiteten. 
Här handlar det verkligen om att söka nyheter utanför de tra-
ditionella ramarna.  

• För strategi och teknologi är rekommendationen styr och anpas-
sa.  

Gäller IQS fortfarande?  
IQS-rapporterna publicerades i skiftet mellan 1980-90-talen. 
Utvecklingen går ju fort, så det är befogat att fråga sig om IQS-
rekommendationerna fortfarande gäller. Fyra decennier är ju 
mycket lång tid i vår föränderliga värld. 

Vi ansåg att de fortfarande var giltiga, när vi båda författare 
fortfarande var aktiva i yrkeslivet. Hur det är ställt 2020 måste vi 
överlåta till läsaren att själv att bedöma. Vi följer kunskapsut-
vecklingen inom vår tidigare profession genom litteratur och 
media och vi tror att IQS fortfarande äger viss giltighet.  

Under senare delen av 1990-talet rapporterade Sumantra 
Ghoshal och Christopher Bartlett i internationella tidskrifter 
från ett flerårigt forskningsprojekt. Avsikten var att ta reda på 
vilka faktorer som bygger upp företags långsiktiga och uthålliga 
framgång. 1997 kom slutrapporten i bokform . Här finns en 13
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beskrivning, som i många avseenden överensstämmer med IQS-
rekommendationerna.  

Ghoshal & Bartlett beskriver hur framgångsrika företag byg-
ger sin framgång på tre ”processer”. Dessa har mycket stora lik-
heter med det vi har beskrivit i det här kapitlet. De kallar proces-
serna för entreprenörprocessen (som motsvarar de rekommen-
derade insatserna i förbättringsföretagen), integrationsprocessen 
(som liknar expansionsföretagens inriktning på samverkan) och 
förnyelseprocessen. Det finns alltså stöd i senare facklitteratur för 
att IQS-rekommendationerna fortfarande bör kunna tas på all-
var.  

Slutord  
Målförverkligande ledarskap - en bok om självständighet och samverkan 
publicerades första gången 1987. När verkligheten runt omkring 
oss förändras, då förändras också giltigheten i utvecklingsre-
kommendationer. Det gäller även den här boken.  

I Målförverkligande ledarskap publicerades första gången grun-
den till den teoribildning för ett utökat motivationsbegrepp, som 
vi kallar delaktighet. Sedan dess har vi förändrat terminologin 
och fått bättre grepp om hur teorin kan tillämpas. En del av des-
sa nya termer och kunskaper arbetade vi in i fjärde upplagan. 
Grundtankarna är dock fortfarande desamma. Även om verklig-
heten omkring oss förändras, så förändras människan som sådan 
ganska lite, som bl a Anders Hansen visat i TV och i boken 
Hjärnstark.. Villkoren för samtycke, motivation och helhetsansvar 
är desamma nu som för 30 år sedan.  

De viktigaste skillnaderna mellan de tidigare upplagorna och 
denna finns i de tre sista kapitlen. 1987 talade vi fortfarande om 
målstyrning, sedan dess har vi kommit till insikt om att det själv-
ständiga valet är ännu mer centralt än vi insåg då. Hierarkin 
uppdrag, avsikt och mål har också tillkommit för att ge budska-
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pet en större tydlighet. Dessa insikter kommer tydligast fram i de 
tre sista kapitlen.  

Att ledningens insatser var viktiga för att man ska lyckas med 
en förändring, visste vi redan 1987, men däremot var anvisning-
arna om ledningens insatser mindre precisa än i senare upplagor, 
där vi, bl a fått stöd av IQS men även andra senare rapporter.  

Utvecklingsarbete har ingen slutstation. Någon av de moder-
na franska filosoferna illustrerar detta med uttrycket begrepps-
horisont:  

Från den plats, där vi nu befinner oss, har vi en viss överblick 
över tillvaron. När vi med hjälp av denna överblick genomför en 
förflyttning kommer vi till en ny plats. Där får vi tillgång till en 
ny överblick, som ger andra möjligheter, än dem vi nyss hade 
tillgång till. Utvecklingsarbete syftar till att flytta begreppshori-
sonten, det som vi för ögonblicket har överblick över, och förser 
oss med nya synsätt.  

Därför leder utvecklingsarbete aldrig till en slutstation. Den 
högsta ambition man kan ha, är att kunna se sig om och konsta-
tera att vi i alla fall är på rätt väg. Det tycker vi att vi kan göra 
med Målförverkligande ledarskap och därför bearbetade vi vårt verk 
till en ny fjärde upplaga 1998 

I den femte upplagan, som tillkom 2005 och ”putsades” 2009, 
förändrades ganska lite jämfört med den fjärde upplagan.  

2009 kunde vi konstatera att förändringstakten hade ökat yt-
terligare under de år som gått. Det innebar att motivet för att 
introducera målförverkligande ledarskap var ännu mer angeläget 
då, än när boken först publicerades 20 år tidigare. Ohälsotalen, 
som var ett okänt begrepp 20 år tidigare, hade blivit ett stort 
problem i vårt samhälle. Det finns goda skäl att tro, att delaktig-
het är ett bra försvar mot överansträngning och utbrändhet. Det 
motivet har tillkommit under de år som förflutit, men boten är 
densamma: målförverkligande ledarskap ger oss ett friskare arbetsliv 
både för företagets eller förvaltningens verksamhet och för dess 
medarbetare.  
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I den varsamma bearbetningen som vi gjort hösten 2020, har 
vi visat oss politiskt korrekta genom att skifta han och hon mot 
hen. Ibland blir det lite otympligt, som i exemplet med resebyrå-
chefen, en kvinna, som ville intressera en yngre manlig medarbe-
tare för budgeten.  

Tack för oss 
Författarna har nu med marginal passerat 80. Vi ingår inte läng-
re i gruppen äldre, utan har kvalificerat oss för att nu vara äldre 
äldre. Det är kanske inte osannolikt, men inte heller särskilt san-
nolikt att vi kommer att publicera något helt nytt verk, men vän-
liga omdömen, som t ex inledningen till denna upplaga från 
Hans Ingvar Hansson 2005, har givit oss idén att gå igenom de 
verk vi tidigare har publicerat, fräscha upp dem och lägga ut 
dem på en ny hemsida i hopp om att någon stimuleras till en 
egen utvecklingsinsats i arbetslivet. Att döma av rapporter i me-
dia, verkar det inte vara brist på övningsobjekt. 
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Bilaga: Processanalys  
Kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling är inte två ord för sam-
ma sak. Många företag, både tillverkande och tjänsteföretag, har 
sedan länge haft krav på sig från sina kunder att de ska vara cer-
tifierade enligt ISO 9000, att de ska vara kvalitetsäkrade. Kvali-
tetsäkringen styrs av strikta normer och det finns många konsul-
ter, som specialiserat sig på att hjälpa företag till ISO 9000-certi-
fiering. Om det är kvalitetssäkring i enlighet med ISO 9000 man 
behöver, ska man vända sig till en sådan konsult för att få hjälp.  

Det kan dock vara befogat med en varning. Företag som lyc-
kas investerar mycket pengar och tid i sin kvalitetssäkring. Minns 
att det inte bara är en fråga om att få fram ett antal kvalitetsma-
nualer, det gäller att också bygga upp medarbetarnas delaktighet 
i kvalitetsmålen.  

Denna bilaga handlar om kvalitetsutveckling, TQM eller TQC 
och hur man i praktiken kan gå tillväga för att starta och under-
hålla den utvecklingsprocess som kvalitetsutvecklingen är. Vi be-
skriver, hur man från början kan leva upp till kvalitetsutveckling-
ens tre kännetecken: alla, fortlöpande och samverkan genom ett brett 
engagemang i process- eller flödesanalys.  

Behov av en ”Postnummerkatalog”  
Ett industriföretag genomförde en massiv breddutbildning i före-
tagsekonomi för samtliga anställda, det rörde sig om några 
hundra personer. Utbildningen var kort och genomfördes i 
grupper om 30 personer. Varje utbildningspass avslutades med 
att kursdeltagarna tillfrågades om de hade några förslag till prak-
tiska förbättringar i företaget, förslag som stimulerats av kursen. 
Resultatet var överväldigande, man fick in flera hundra förslag.  

Vad gör man med ett antal A4-sidor, som tillsammans utgör 
en lista på förbättringar, som medarbetarna anser vara angeläg-
na, förslag som är formulerade i telegramstil, mycket kortfattat, 

170



Inne

och som man därför inte förstår, varken vad förslagställaren me-
nar eller vem förslagställaren är? Svaret är enkelt: man gör 
ingenting, inte av ovilja eller brist på intresse, utan helt enkelt för 
att det är omöjligt att göra något vettigt med detta underlag. 
Eventuellt sänder man ut ett meddelande till de anställda och 
tackar för visat intresse, men sedan är det slut. Detta är det korta 
perspektivet.  

I ett längre perspektiv har man försämrat företagets möjlighe-
ter att bygga upp medarbetares delaktighet i kvalitetsutveckling-
en. Man tackade visserligen för förslagen, men i handling visar 
man, att ledningen egentligen inte bryr sig om vad medarbetar-
na tycker och varför ska de då anstränga sig?  

Vad skulle man ha gjort i stället? Var och en, som har läst 
ända hit, vet att det är viktigt för den som tar ett initiativ att 
snabbt få återkoppling på vad som händer med idén. Det ameri-
kanska företaget Milliken har en regel som de kallar 24/72. 
Inom 24 timmar ska en förslagsställare få ”kvitto” på att hens 
förslag blivit omhändertaget och inom 72 timmar ska hen få en 
plan för hur förslaget kommer att hanteras och när hen kan vän-
ta besked om det blivit antaget eller ej. En sådan regel kräver att 
det finns ett genomtänkt system för att ta hand om förslagen. 
Olika komponenter kan finnas i detta system, men en av kom-
ponenterna är ”postnummerkatalogen” eller flödesbeskrivning-
en.  

Huvud- och stödflöden  
Processen, eller flödet, är produktens väg genom organisationen. 
Ordet flöde för tankarna till ett flodsystem med en flodmynning 
där varan eller tjänsten överlämnas till kunden, och bifloder 
uppströms, som medverkar till att förverkliga slutprodukten, där-
för är flöde ett bra ord. Det finns även andra fördelar med flod-
systemet, som en bild för verksamheten i ett företag, därför väljer 
vi ordet flöde som synonym till ordet process. Huvudflödena är 
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de delar av flodsystemet, som för produkten framåt, stödflödena 
är till för att styra eller underlätta för huvudflödena.  

Flödesbeskrivningen kan vara en grafisk beskrivning, ungefär 
som kartan över ett flodsystem. Men den kan också beskrivas 
som en hierarki, som innehållsförteckningen i en bok. Om det 
finns fem huvudflöden är dessa att likna vid kapitelrubrikerna. 
Under den första rubriken (kapitlet) finns fem avdelningar, som i 
sin tur förgrenar sig i sektioner, grupper, undergrupper, un-
derundergrupper etc, som en älv med bifloder som i sin tur för-
grenar sig i åar och bäckar.  

Fördelen med den hierarkiska beskrivningen är att man kan 
ge varje hierarkisk nivå en kod och bygga på med underkoder, 
precis som i en omfattande innehållsförteckning till en bok. Flö-
det, kapitlet 01 har underrubrikerna, avdelningarna 011, 012, 
013 och 014. Avdelning 011 har underrubrikerna, sektionerna 
01 11, 0112, 0113 etc och sektionen 0111 har undergrupperna 
01111, 01112, 01113 etc. I princip kan man ha hur många un-
derkoder som helst, men till slut blir det otympligt, därför väljer 
man i allmänhet att begränsa sig till ett visst antal nivåer.  

I likhet med telefonnummer kan man välja olika manér för 
att gruppera koderna så att de blir hanterliga. Vars och ens tio-
siffriga födelsenummer är hanterligt, liksom telefonnumret vid 
utlandssamtal för en person som bor i Värmdö och ska ringa 
hem från Tyskland består av 46 8 57 12 34 56, tolv siffror föru-
tom Tysklands utlandsprefix.  

Flödesbeskrivningen är postnummerkatalogen  
När flödesbeskrivningen är klar, då fungerar den som en post-
nummerkatalog. Ett förslag till förbättring kan förses med en 
adress, man kan alltså ange i vilket flöde förslaget hör hemma, 
och snabbt se vem som ansvarar för just detta avsnitt, vilka kon-
sekvenser förslaget kan komma att få, för dem som ligger senare 
i flödet, och vilka krav förslaget ställer på dem som ligger före. 
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Och man kan snabbt föra tillbaka en tydlig reaktion till förslags-
ställaren och antingen acceptera förslaget för genomförande, 
motivera att ytterligare undersökning krävs eller avslå förslaget 
med en saklig motivering.  

Att upprätta en postnummerkatalog  
Postnummerkatalogen ska fungera som en karta över den arbets-
verklighet, i vilken vi vill utveckla kvaliteten. Det synliga resulta-
tet, av arbetet med att upprätta katalogen, är naturligtvis att man 
får tillgång till en möjlighet att adressera alla förslag till förbätt-
ringar. Men beroende på hur man går tillväga, kan man få till-
gång till andra fördelar.  

Om man låter en utomstående person upprätta katalogen, 
någon som ”vet hur en flödesbeskrivning ska göras”, då slipper 
man en massa besvär, eller egentligen köper man sig fri från be-
svär. Om man överlåter åt chefer och medarbetare själva att 
upprätta katalogen med sakkunnig ledning, då blir det jobbigt, 
struligt och tidskrävande – räknat i kalendertid handlar det om 
ett antal veckor, eftersom arbetet med flödesbeskrivningen är en 
extra uppgift utöver de ordinarie – men när katalogen är klar, 
kan den användas omedelbart utan någon särskild utbildning, en 
introduktion på ett par timmar brukar räcka.  

Steg nummer ett är alltså att de människor, som ska använda katalogen 
också ska upprätta den. För detta finns inte någon särskilt lämplig 
tidpunkt, man bestämmer sig och startar omedelbart. Tidåt-
gången i kalendertid blir några veckor eller kanske några måna-
der. Men andelen av den tillgängliga arbetstiden som investeras i 
detta arbete är försumbar. Skenbart är detta tidsödande, men 
det kostar inte mycket och stör inte det dagliga arbetet. Princi-
pen ska vara att dra ner expertens insatser till ett minimum, en-
gagera chefer och arbetsledare så mycket som behövs, för att de 
själva ska förstå vad katalogen är och hur den kan användas och 
slutligen låta medarbetarna göra allt arbetet, i den takt de klarar 
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av utan att störa de ordinarie arbetsuppgifterna. Varje chef  mås-
te engageras konkret i arbetet med katalogen, annars har chefen 
inte tillräckliga kunskaper, när katalogen väl är klar.  

Hur reagerar medarbetarna på detta? Positivt. Det är roligt 
och stimulerande, att göra sin egen postnummerkatalog är näs-
tan lika spännande, som att titta på sig själv på video.  

Städning, rationalisering och värdeanalys  
Arbetet med att upprätta postnummerkatalogen betalar sig 
självt. De allra flesta flöden, kanske särskilt i tjänsteverksamhet, 
har oftast tillkommit i olika etapper och i varje etapp har bara 
delar av flödet blivit föremål för granskning. Flödena, som går 
under beteckningen arbetsrutiner, har sällan kvalitetssäkrats, 
man har allt så inte fastställt en standard och säkerställt att den-
na standard följs. Det medför att flödena börjar leva sina egna 
liv, någon har glömt hur man ska göra och använder sin kreativi-
tet att uppfinna ett nytt förfaringssätt. Ett fel uppkommer och för 
att undvika att det händer igen, inför man en ny kontrollstation. 
En ny befattningshavare, med erfarenhet från annan verksam-
het, tycker att det sätt att arbeta, som hen varit van vid är bättre 
än det sätt man använder här och så inför man en ”förbättring”. 
Orsakerna till att flödena börjar leva sitt eget liv är många och 
pålagringarna av osystematiska förändringar är ännu fler.  

När postnummerkatalogen upprättas, finner man olika 
otympligheter och dubbelarbete, som omedelbart kan rättas till. 
Detta är städningens första etapp. Den andra etappen är mer 
systematisk, men det handlar fortfarande om städning, man 
trimmar det interna arbetssättet i flödet eller bara en liten del av 
flödet, utan att flödets slutliga kunder eller leverantörer berörs.  

När städningen är klar vidtar rationaliseringsarbetet. Hur kan 
arbetsuppgifter förenklas, mekaniseras eller delegeras för bättre 
effektivitet?  
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Slutligen är det dags för värdeanalysen. Här granskas varje 
flöde och varje delflöde med utgångspunkt i vilket värde det ad-
derar för kunder och användare.  

Vi ska titta lite närmare på de tre användningsområdena för 
postnummerkatalogen: städning, rationalisering och värdeanalys.  

Städning för tillförlitlighet och delaktighet  
När postnummerkatalogen finns, då kan städningen inledas. Er-
farenheten visar dock, att katalogen kommer att bli utsatt för 
många förändringar, när man börjar arbeta med den. Männi-
skors systematiserade kunskaper, om hur deras eget arbete går 
till, är inte på långa vägar så korrekta som man skulle kunna tro. 
Därför måste det finnas kapacitet, så att man kan ändra katalo-
gen med ganska hög frekvens, t ex en gång varje månad i början 
och senare med sjunkande frekvens. Och därför måste någon 
vara centralt ansvarig för att förändra katalogen och producera 
nya editioner.  

Städningsfasen introduceras med att medarbetarna uppma-
nas att se över sina egna flöden, ifrågasätta och lämna in förslag 
till förbättringar.  

Samverkansgrupper  
Detta arbete lämpar sig väl att utföra tillsammans i mindre 
grupper. Det är fråga om gruppsamverkan, inte om teamarbete, 
grupperna är konfederativa strukturer, där varje medlem har sitt 
eget ansvar för att finna och genomföra förbättringar i sin egen 
befattning. Det finns fyra skäl till att grupparbetet är lämpligt:  

• Stimulans och inspiration. När man ser, vilka förändringar kol-
legerna gör i sitt arbete, stimuleras man att följa exemplet och 
en förändring i en befattning inspirerar till helt andra insatser i 
andra befattningar.  
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• Stöd från kolleger. A hjälper B och ger hen stöd och vice versa. 
Det är B:s eller A:s uppgift det gäller, de har inte ett gemen-
samt uppdrag. Det handlar om små förändringar, vi befinner 
oss på förbättringsstadiet enligt IQS-terminologin.  

• Träning att kommunicera. Kommunikation i sin enklaste form 
består av två processer: exponering, att delge andra vad man 
själv kan, vill, tänker och känner och återkoppling, att lyssna på, 
intressera sig för och fråga efter vad andra kan, vill, tänker och 
känner. Detta är grundläggande för de mer sofistikerade kom-
munikationsfärdigheter som krävs av team.  

• Träning att samverka. Samverkan, i sin enklaste form, är att 
var och en sköter sitt, men säkerställer att det inte sker på nå-
gon annans bekostnad. Detta är också en grundläggande fär-
dighet för den samverkan, som krävs i ett team, där deltagarna 
har ett gemensamt uppdrag att lösa.  

Grupperna i städningsfasen är samarbetsgrupper, arbetet är na-
turligtvis målstyrt i den meningen, att samtliga medarbetare, 
som ingår i grupperna, ska förverkliga sina mål, men grupperna 
har inte ett gemensamt mål, inte ”ett gemensamt resultat be-
stämt i förväg”.  

Att genomföra städningsinsatser  
I vissa fall kan medarbetaren genomföra förbättringen direkt, i 
andra fall behöver man samråda med den kollega, som berörs av 
förbättringen, i åter andra fall kan den närmaste chefen godkän-
na förändringen, men ofta får en förändring på ett ställe sprid-
ningseffekter till andra delar i flodsystemet, och dessa följdverk-
ningar måste först bedömas, innan man genomför förändringen. 
Vissa förbättringar kräver ”leverantör-samverkan”, en instans 
”uppströms” behöver ändra något i sitt sätt att arbeta, för att en 
medarbetare ska kunna göra en önskvärd förändring i sitt arbete, 
andra kräver på motsvarande sätt samverkan med kunden. Av 
många olika skäl är det lämpligt att dokumentera alla förbätt-
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ringar och förslag till förbättringar. Det kan göras på en enkel 
blankett där man anger  
• Postnummer  
• Benämning (”Orten” i flödet)  
• Vilken utgåva, edition, av katalogen man använt (eftersom ka-

talogen ändras, t ex månadsvis, förändras postnumren. Därför 
måste både postnummer, ortnamn och edition anges)  

• Förslagets innebörd.  
• Bedömda konsekvenser av förslaget.  

Varje förslag, som lämnas in, får ett registreringsnummer och 
förslaget arkiveras i ett exemplar som en förslagskatalog. Försla-
gets registreringsnummer förs in i nästa edition av postnummer-
katalogen så att var och en kan se på vilka orter som förbättring-
ar är föreslagna eller påbörjade.  
Vill man ha tillgång till detaljer, kan man söka rätt på förslaget i 
förslagskatalogen. Med den informationsteknologi, som finns i 
de flesta företag, är det enkelt att lägga både postnummerkatalo-
gen och förslag till förändringar i en databas, som är tillgänglig 
för alla medarbetare via deras arbetsterminaler.  

En brist, med det sätt att samla in förslag till förbättringar, 
som användes av industriföretaget i inledningen till bilagan, är 
att förslagen de facto blir anonyma. Därmed är förslagsställaren 
befriad från ansvar. Kvalitetsutveckling i förbättringsföretag ska 
bygga på medarbetares delaktighet i kvalitetsmålen. Delaktighet, 
det självvalda åtagandet och engagemanget för gemensamt upp-
drag, innefattar naturligtvis också ett personligt ansvarstagande. 
Därför ska varje förslag ha en tydlig avsändare. Klåfingrighet, 
dåligt genomtänkt och ytligt tyckande eller allmän gnällighet, 
alltså förslag som egentligen är klagomål, kommer ganska snart 
att försvinna genom självgallring. 
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Första vågen förbättringar  
I berättelser från Japan, kan man läsa om det stora antalet initia-
tiv till förbättringar. 20 - 50 per medarbetare och år, är inte 
ovanligt och det finns företag som år efter år genomför fler än 
100 initiativ per medarbetare. Detta är inte ett japanskt feno-
men, det är en följd av den struktur man anvisat, och i svenska 
företag har vi registrerat insatser från medarbetare i samma stor-
leksordning. Under den första perioden av städningen, kan 
svenska företags medarbetare prestera minst lika höga siffror 
som sina japanska kolleger. 5 – 10 initiativ till förbättringar per 
medarbetare under den första månaden har registrerats. Därför 
måste man mobilisera resurser för att snabbt ta hand om dessa 
initiativ och lämna ut en plan för vad som ska hända med dem.  

Det finns ett viktigt skäl att registrera alla initiativ till förbätt-
ringar, både som initiativ och som förverkligade resultat. I dessa 
data finns nämligen måttet på hur väl cheferna lyckas utveckla 
delaktigheten i sin organisation, måttet på målförverkligande 
ledarskap som, när delaktighetsprocessen väl är etablerad, bör 
läggas som en bedömningsgrund tillsammans med andra för lö-
nerevision och befordran av mellancheferna. Registreringen ger 
också en saklig grund för belöning och kompensation till medar-
betare.  

Avslutning av städningen  
Städningen handlar om att rätta till brister, trimma otympliga 
arbetsrutiner men också att städa rent konkret genom att kasta 
makulatur, långtidsarkivera material, som inte är aktuellt, gallra 
etc. När Volvo Torslandaverken genomförde sin städning för 
många år sedan kördes fler än tio långtradare till tippen med 
material som inte längre behövdes.  

När städningen är avslutad ska postnummerkatalogen ses 
över en sista gång så att den verkligen överensstämmer med 
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verkligheten. Därefter är det dags för nästa steg, att utse ägare till 
flödena.  

Ägare till flödena  
Varje flöde ska ha en ”ägare” och helst ska varje medarbetare 
vara ägare till ett flöde. Att vara ägare innebär, att man tar ägar-
ansvar, att man förvaltar och vidareutvecklar flödet, håller nära 
kontakt med ”leverantörer” uppströms och ”kunder” nerströms 
för att, dels kunna ta egna initiativ till förbättringar, dels vara en 
bra samverkanspartner till kunder och leverantörer i deras kvali-
tetsarbete.  

Rationalisering för leveranskvalitet  
Flödets uppgift är att producera en vara eller en tjänst enligt vis-
sa kvalitetskriterier. Vi kan kalla det leveranskvalitet. Dessa kvali-
tetskriterier ska fastställas som standards. Beroende på hur avan-
cerade varor eller tjänster man producerar, är detta ett mer eller 
mindre omfattande arbete. I kvalitetsutvecklingens första etapp, 
lågstadiet, som ju syftar till att skapa tillförlitlighet i flödena och 
delaktighet i kvalitetsmålen, är det viktigare att komma till skott 
och börja se resultat, än att sträva efter perfektion från början.  

Här handlar det om rationalisering, om nya strukturer, ar-
betssätt, hjälpmedel och organisation. Kostnader ska trimmas 
och kundnyttan förbättras. Vi börjar få behov av expansionsföre-
tagens förmåga att samverka. Man behöver projektgrupper, som 
har ett gemensamt uppdrag och som därför behöver hjälp att 
utveckla teamkvalitet.  

Avgörande ingångsvariabler  
Med utgångspunkt i standards, följer man sedan flödet upp-
ströms, för att finna de kritiska avsnitt, där fel kan uppkomma. 
Detta kallas avgörande ingångsvariabler och här ska man kvali-
tetssäkra. För att säkerställa utgångskvaliteten, ska flödets ägare 
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ta ansvar för, att dessa avgörande ingångsvariabler motsvarar 
standards. Det innebär dock inte att det är dags för omedelbar 
skrotning av kvalitetskontrollen, den måste hänga med ett tag 
till.  

”Det går väl lika bra...” är ett hinder  
Standardisering av tillvägagångssätt är en viktig faktor i kvali-
tetsarbetet. Var och en har träffat på repliken ”Det går väl lika 
bra så här..”. Många av de arbetsuppgifter, som tidigare fått ut-
föras på än det ena, än det andra sättet kommer att standardise-
ras p g a att de är avgörande ingångsvariabler för leveranskvali-
teten och då går det inte längre ”lika bra så här”. Det tillväga-
gångssätt, som är fastställt ska följas till punkt och pricka. Detta 
upplevs av somliga som låsande och byråkratiskt, och det är en 
svårighet.  

Standardisering innebär inte någon evig låsning. Så snart nå-
gon kommer på ett bättre tillvägagångssätt, så ändrar man, och 
då ska standard ändras. Det räcker alltså inte att en åtgärd är 
lika bra som en annan för att den ska få genomföras, den måste 
vara bättre, och då är det inte bara tillåtet att genomföra den, 
den ska genomföras så snart som möjligt.  

Ju mer effektiv en verksamhet blir, desto fler förändringar blir 
aktuella. Det kan verka paradoxalt, men det är faktiskt sant. I de 
japanska företag, som rapporterar fler än 100 genomförda för-
ändringar per anställd och år, år ut och år in, ser man inget slut 
på möjligheterna till förbättringar. Efterhand genomförs natur-
ligtvis också strukturförändringar, som ger verksamheten helt 
nya förutsättningar.  
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Värdeanalys för precision och kreativitet  
Värdeanalys (VA) är en analysteknik som ursprungligen var av-
sedd för fysiska produkter, men som också kan tillämpas för 
tjänster. Tekniken har fyra huvudelement:  
• Definition av operationer och deras funktioner. För varje ope-

ration (varje ort i postnummerkatalogen) anger man varför 
denna operation finns: Vilken nytta gör den?  

• Beräkning av kostnad. Vad kostar det att utföra operationen?  
• Vilket värde tillför funktionen för kunden?  
• Kan förhållandet mellan kostnaden och värdet av kundnyttan 

förbättras? Kan funktionen presteras till lägre kostnad, eller 
kan värdet för kunden ökas utan motsvarande kostnadsökning?  

Värdeanalysen förutsätter goda kunskaper om hur kunden vär-
desätter olika funktioner i varan eller tjänsten, t ex pris, prestan-
da, leveranssäkerhet, bekvämlighet, användarvänlighet etc. Där-
för rekommenderas att avdelnings- eller funktionsövergripande 
team kompletteras med representanter för kunder och leverantö-
rer, när analysobjektet gäller leverans till slutkund. Det är en för-
del om användaren själv kan delta i arbetet.  

En kreativitetsdrivande metod, som är en del av VA-filosofin 
är ”brainstorming”. I likhet med andra ostrukturerade metoder 
måste brainstorming genomföras i enlighet med mycket precisa 
regler för att göra nytta.  

Postnummerkatalogen - sammanfattning  
En beskrivning av organisationens flöden i form av en ”post-
nummerkatalog” ger många fördelar:  
• Alla medarbetare kan engageras, vilket är en bra grund för 

den delaktighet i verksamhetens mål, som är en nödvändig 
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förutsättning för att avancera från förbättrings- till expansions-
företag.  

• Postnummerkatalogen kan användas, som ett sakligt underlag 
på alla utvecklingsstadier och som stöd, både för utveckling av 
gruppsamverkan och team och som övningsfält för olika pro-
blemlösningstekniker.  

• Tillämpningen är enkel och billig och ger både omedelbara 
fördelar och utdelning på längre sikt.  

Många bedömare i länder anser att kvalitetsutveckling är en 
nödvändighet för företag och förvaltningar, som vill fortsätta att 
verka. De japanska företagen har visat vad som är möjligt och 
fram till för några decennier sedan, förklarade man deras fram-
gångar med att de var annorlunda än vi. Malcolm Baldridge Natio-
nal Quality Award ändrade sakernas tillstånd från och med 1987 
och kvalitetsrörelsen har kommit för att stanna.  

Japanerna behövde 20 år för att komma ikapp USA och erfa-
renheten visar att kvalitetsutveckling ska vara ett långsiktigt åta-
gande, med starkt engagemang från ledningen. Många experter 
påpekar, att framgången beror på om man lyckas engagera 
samtliga medarbetare och välja rätt metoder, som vi belyst på 
föregående sidor. Trots detta gör många företag fortfarande ett 
antal fel:  
Man tror att det bara rör sig om teknik och metoder. Därför un-
derskattar man svårigheterna och lägger kvalitetsutvecklingen i 
händerna på experter. Kvalitetsutveckling är i huvudsak ett pe-
dagogiskt problem, som framgångsrikt kan drivas med målför-
verkligande ledarskap.  
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Definitioner o sökord 
Anpasslighet s 58 
Assimilering och integration  
s 70 
Delaktighet s 16 
Delaktighet s 134 
Delaktighet, tre nivåer s 27 
Detektorfunktionen s 111 
Dialog s 42 
Duktig s 128 
Engagemang, tre nivåer s 155 
Framgång s71 
Framgångsdepression s 114 
Förhållningssätt s 68 
Helhetsansvar s 27 
Kompetens s 155 
Kris s 19 
Kvalitetsutveckling s 151 
Ledning är s 131 
Lärande ngt annat än inlär-
ning s 136 
Malmaskolan, nolltolerans  
s 57 
Malmaskolan s 112 
Mental förflyttning s 90 
Motivation s 27 
Motivationens ingång s 148 

Mål, definition s 39 
Mål, användbara s 32 
Målbild, skapa egen s 57 
Måstevärlden s 33 
Personlighetsutveckling, nej 
Tack! s 68 
Personligt ledarskap är s 131 
Produktivitet s 135 
Projekt s 103 
Respekt s 124 
Samverkan utvecklas s 36 
Samverkan s 144 
Självförtroende s 34 
Självförtroende s 112 
Självsabotage s 46 
Självständighet s 32 
Social kompetens s 155 
Social konformism s 128 
Socialt samspel, fyra steg s 155 
Strategi s 48 
Tillit av tre slag s 34 
30%-regeln 
Uppdraget s 39 
Verkligt team s 145 
Överenskommelse chef  o 
medarbetare s 156 
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Noter
 se Lars Wibergs Den moderna dialogen. Ladda från www.larswiberg.com1

 I tidigare upplagor har vi talat om kunskapssamhället. Men det är inte kun2 -
skaperna som är viktigast i det samhälle vi nu lever i, det är lärandet, förmå-
gan att upptäcka och uppfinna nya kunskaper och framkomstvägar.

 Vi vet att 5 miljoner människor, varav en stor andel barn, dör varje år p g a 3
luftföroreningar. Det är dock inte detta angelägna problem vi avser när vi 
talar om det svenska arbetslivet.

 Personliga utvecklingsprocesser beskrivs mer utförligt i Lars Wibergs böcker 4
Vilja Välja Verklighet en bok om personlig effektivitet och Gränslandet ledarskap för medar-
betares delaktighet och verksamheters förnyelse.

  Vroom, V Work and Motivation John Wiley & Sons 19645

 Sedan Målförverkligande ledarskap förra upplaga har vi kommit i kontakt 6
med Peter Gärdenfors tanke att förstå är att se mönster. I våra allra senaste verk 
har vi t o m upphöjt förståelse till den fjärde formen av effektivitet vid sidan 
av kvalitet för kunderna, delaktighet för medarbetarna, produktivitet för 
ägarna och förståelse för att säkerställa verksamhetens framtida existens.

 Karaktären är ett mönster medfödda och inlärda behov. När vår omvärld 7
förändras, lär vi oss att nyansera våra behov och utveckla nya sätt att söka 
tillfredsställelse. Därför förändras också Karaktären. Uppsättningen av behov, 
som ska tillfredsställas förändras av två skäl. Dels genom att förändringar i 
miljön runt omkring påverkar Karaktären, dels genom att vi själva prövar på 
nyheter och utvecklar nya erfarenheter. Behoven förändras således omedvetet, 
genom att den miljö vi lever i förändras och att vi anpassar oss till denna för-
ändring. Men behoven kan också förändras genom att vi själva medvetet tar 
ställning för att inrikta vår behovstillfredsställelse på ett annat sätt än tidigare. 
Före detta rökare har upplevt hur det inlärda behovet av en cigarett, efter 
några års avhållsamhet från rökning, övergår till sin motsats, man tycker att 
tobaksrök luktar illa. Karaktären kan förändras både omedvetet och genom 
medvetna val. (från Lars Wiberg Vilja Välja Verklighet. I den senaste versionen 
av VVV används begreppet identitet i st f  karaktär). 

 Exemplet med städaren har jag stulit från boken Medvetet ledarskap av Mal8 -
colm Wiberg, Ekerlids 2020. Jag fick läsa manus våren 2020.
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 På senare år har vi, inspirerade av Peter Gärdenfors börjat kalla detta fjärde 9
värde för förståelse, att se mönster och förstå hur saker och ting hänger ihop. Vi 
behåller t v begreppet lärande här.

 Observera skillnaden mellan ”att komma in på nästa steg i utbildningen” 10
och ”att klara nästa steg i utbildningen”. S k glädjebetyg i nian kan ge eleven 
en plats i gymnasiet, men om elevens kunskapsbas inte motsvarar betyget 
kommer eleven att få problem i gymnasiet. I värsta fall klarar eleven inte av 
att följa med i undervisningen och då finns risk att hen definierar sig som en 
”loser”. Det finns gymnasieskolor i vårt land som har ett besvärande bortfall 
av elever. Kan det bero på att grundskolan inte klarat sitt uppdrag?

 Så här ser lösningen ut 11
Det har hänt att någon som gått bet på uppgiften blir irriterad när lösningen 
presenteras och säger: ”Om man går utanför ramen, ja”. Men om du går 
tillbaka till sidan144 ,  där de nio punkterna presenterades, så kan du med 
egna ögon se, att det inte finns någon ram runt den 9 punkterna. Den som 
försöker finna en lösning innanför ramen ska veta, att ramen bara finns i hens 
eget huvud. 

 American Quality Foundation och Ernst & Young International Quality Study: 12
Best Practices Report – An Analysis of  Management Practices that Impact Performance. 
1992 

 Ghoshal, S & Bartlett, C The Individualized Corporation – A Fundamentally 13
New Approach to Management. Harper Business 1997
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