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Introduktion 

Denna åttonde upplaga av Vilja Välja Verklighet är inte vintage 
men väl vintage-inspirerad eller retro, enligt Wikipedias anvis-
ningar. Egentligen är det en ny bok. Den tar sin utgångspunkt i 
den förra Vilja Välja Verklighet men har fått en inriktning som 
är anpassad till dagens arbetsliv 2021. 

Bakom de tre orden i bokens titel, Vilja Välja Verklighet, 
döljer sig en formel. Den ska användas för att göra livet i all-
mänhet och arbetslivet i synnerhet mer hanterligt och mer ef-
fektivt. 

Vilja gäller naturligtvis mål och mening, att ha en tydlig fö-
reställning om vilka avsikter du har. Ofta handlar vi impulsivt 
utan att tänka oss för och ibland handlar vi för att vi ”måste”. 
Både impulsen och ”måste” hindrar oss att vilja.  

Välja står för olika alternativ att förverkliga din vilja. Även 
om inte alla vägar bär till Rom, så finns det oftast flera olika sätt 
att välja mellan för att förverkliga det du vill, det gäller bara att 
hitta dem.  

Verkligheten, slutligen är de yttre förutsättningarna som omger 
dig, möjligheter och motigheter; strukturer är det ord jag kom-
mer att använda för att beteckna dessa olika förutsättningar. 
Många har lättare att se motigheterna än möjligheterna, men 
om du är en av dessa människor, så kan du ändra på det och 
lära dig att upptäcka fler möjligheter. Om det som händer är en 
möjlighet eller ett hinder beror oftast på vad du själv bestäm-
mer dig för. 

De tre delarna i formeln hänger ihop. När du vet vad du 
vill, kommer du att upptäcka möjligheter, som du tidigare inte 
var medveten om. Du kan också kombinera olika förutsättning-
ar för att uppfinna helt nya möjligheter. Den verklighet som du 
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lever i är naturligtvis verklig för dig, men den förändras när du 
upptäcker något nytt – och det är lättare att upptäcka det nya när 
du bestämt dig för vad du vill. Upptäcka och uppfinna är två 
varianter av kreativt lärande. 

När det första upplagan av Vilja Välja Verklighet publicerades  
1979 ville jag ge människor i arbetslivet verktyg för att hantera 
sin vardag på ett bättre sätt. Budskapet i boken fokuserade den 
enskilda människans behov av att få bättre kontroll på sin ar-
betssituation. De som tog till sig budskapet och följde rekom-
mendationerna ansåg att de fick mer gjort och att de kände 
mindre stress och orkade mer.  Det är väl fortfarande ett lika 
bra ändamål som för fyrtio år sedan, men något nytt har till-
kommit: takten i omvärldens förändringar accelererar. Det ger 
formeln ytterligare en dimension. När omvärlden förändras 
ofta, ganska kraftigt och dessutom oförutsebart, gäller inte våra 
tidigare kunskaper och erfarenheter längre. Det som nyligen 
fungerade bra funkar inte längre. Då behöver du klara ut vad 
du vill och upptäcka och uppfinna de nya möjligheter för att nå 
dina mål trots det som hänt. Det gäller privat, och i arbetslivet 
kommer förmågan att hitta nya framkomstvägar att bli ännu 
viktigare än idag. 

En ny verklighet – nästan var dag! 
De flesta utvecklingsprocesser ser ut som ett utdraget S, om 
man beskriver dem grafiskt. Det börjar med en beskedlig ök-
ning dag för dag. Ökningen är så försynt att man inte lägger 
märke till den. Vid en viss tidpunkt tar kurvan av uppåt och 
accelerationen ökar och blir allt kraftigare. Det som varit på 
gång sedan länge uppmärksammas som en överraskning. För 
den, som kan ta tillvara det nya, ger förändringen bra möjlighe-
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ter, för den som inte hänger med blir det besvärligt. Motighe-
terna blir tydligare än möjligheterna. 

Efter andra världskriget började många utvecklingskurvor 
att ”peka rätt”. Handeln i världen ökade, människor började 
resa och träffas och nya idéer dök upp lite varstans. Men även 
om takten i förändringarna ökade så gick det ganska bra att 
hänga med för tillräckligt många. Någonstans i slutet av 70-ta-
let och under första halvan av 1980-talet tog alla utvecklings-
kurvor fart och de ”smittade av sig” på varandra. Allt oftare 
upptäckte man att det som ”alltid” hade varit rätt och riktigt, 
det gällde inte längre. Hela industrier försvann från vårt land 
och helt nya verksamheter dök upp och slog igenom i nyhets-
flödet. 

Takten i förändringarna har fortsatt att accelerera ytterliga-
re. Idag vet vi varför accelerationen ökar, därför kan vi med stor 
säkerhet anta att det den kommer att fortsätta. Det är den ex-
ponentiella ökningen i förändringstakten som ger budskapet i 
Vilja Välja Verklighet en ny dimension. Det handlar om syste-
meffekter. 

Systemvetenskaperna introducerades under 1940-talet som stöd för tvärve-
tenskapliga forskningsprojekt. Man fann att t ex kemiska och biologiska sy-
stem är emergenta. Det innebär att helhetens egenskaper är något mer och 
annorlunda än delarnas egenskaper. Ingen av de molekyler som tillsammans 
bildar socker smakar sött. När molekylerna integrerar skapas en ny helhet. 
Då tillkommer egenskaper i den nya helheten, som inte finns i delarna. Det 
kallas emergens. 

I början av 1980-talet hade turen kommit till ”sociala system”, till samhäl-
len, företag och andra samfälligheter. Är de också emergenta? Tillkommer 
nya egenskaper även i sociala system, när de integrerar till nya enheter? 

Idag vet vi att sockerfenomenet kan uppkomma, när individer går samman i 
grupper, grupper blir företag och kontakterna ökar mellan individer, grup-
per och samhällen. Ju fler aktörer som engageras i ett utvecklingsförlopp, 
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desto snabbare blir förloppet. Om man beskriver utvecklingen grafiskt som 
en kurva så blir kurvan brantare ju snabbare förloppet är. 

Men vi vet också att ju större skillnader som finns mellan dem som är enga-
gerade i ett förlopp, desto större blir skillnaderna mellan delarnas egenska-
per och helhetens. När samverkan mellan delar leder till något nytt, till nå-
got som inte fanns tidigare, då är det förnyelse. Alltså: Ju större mångfald, 
desto mer förnyelse – och ju fler aktörer desto brantare kurva. 

Om vi ser oss om i världen kan vi med egna ögon se att både antalet ”aktörer” 
(individer, företag och samhällen) som engagerar sig i olika utvecklingsför-
lopp och mångfalden bland dessa aktörer ökar i snabb takt. Därför kommer 
takten i omvärldens förändringar att fortsätta att öka. 

Ju större förändringarna är i omvärlden, desto mindre kan vi 
förlita oss på tidigare kunskaper och erfarenheter. Därför behö-
ver allt fler människor i sina privata liv, men framför allt i ar-
betslivet, lära sig hur man upptäcker och uppfinner det kun-
nande som man behöver ha, för att hantera situationer som i 
någon mening är nya. Detta självständiga lärande kan övergå i 
kaos eller anarki om det inte kombineras med två villkor: mål 
och spelregler. 

Vi börjar med målen. Utbildningen i arbetslivet har av tra-
dition varit inriktad på hur arbetet ska utföras, på metoder och 
arbetssätt. Men hur-utbildningen bygger på att förutsättningar-
na i jobbet ska vara stabila: Om .....A inträffar så ...... gör B. 
När förändringarna i omvärlden kommer ner i vanliga männi-
skors arbetsvardag, då räcker inte hur eller om....så..., då måste 
man också veta varför, man måste förstå hur den egna arbetssi-
tuationen hänger ihop med hela verksamhetens mål. Därför 
krävs delaktighet ett förhållningssätt, med den innebörd jag ger 
begreppet här: självvalda åtaganden och engagemang för ett gemensamt 
uppdrag. 
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Delaktiga medarbetare väljer själva hur de vill hantera de 
situationer som uppkommer i jobbet, de följer alltså det första 
ledet i formeln Vilja Välja Verklighet. 

Så till spelreglerna. Det jag kallar spelregler är, t ex lagstift-
ning, avtalsvillkor, gemensamma normer och företagsinterna 
regler av olika slag. Spelreglerna begränsar handlingsutrymmet, 
vissa möjligheter måste väljas bort för att vi vill ta hänsyn till 
andra människor. Men det är inom ramen för spelreglerna som 
”artisterna” kan blomma upp. För att detta ska ske krävs man-
dat, en rätt att fatta vissa beslut på egen hand. Det finns artister 
i alla branscher och alla kan utveckla sitt artisteri, sin förmåga 
att inom ramen för givna spelregler förverkliga sina mål.  

Spelreglerna begränsar det andra ledet i formeln Vilja Välja 
Verklighet, men de ger också ett tydligt handlingsutrymme för 
var och en, att med stöd av sin egen kreativitet utveckla sitt ar-
tisteri genom att upptäcka och uppfinna framkomstvägar som 
leder till målet och respekterar spelreglerna. 

Den tredje delen av vår formel, verklighet, kräver en kommentar: 
Är vår uppfattning om ”verkligheten”, den omvärld som vi lever i, en spe-
gelbild av den objektiva yttre verkligheten eller är den – åtminstone delvis – 
en uppfattning som vi har skapat åt oss själva? I frågans båda alternativ 
gömmer sig två teorier om hur våra kunskaper om verkligheten kommer till: 
kognitionsteorin och konstruktionsteorin.  

Om vi anser att ”verkligheten”, så som vi uppfattar den, är en spegelbild, då 
är relationerna människor emellan ett informationsproblem. Det gäller att 
överföra information. Att ungarna mobbar varandra i skolan beror på att de 
inte vet bättre, därför måste mobbning bli ett ämne på schemat så att vi talar 
om för dem att de inte ska mobba varandra.  

Om”verkligheten” är en konstruktion, en karta som vi skapat åt oss själva, 
då måste vi ju se till att konstruktionen revideras för att vi ska kunna påverka 
människors beteenden. Om vi lever i olika verkligheter och har ett gemen-
samt uppdrag behöver vi lära oss att tillsammans ”konstruera” en ny gemen-
sam verklighet. Verkligheter är inte rätt eller fel, de är mer eller mindre än-

10



damålsenliga för de mål eller uppdrag vi har åtagit oss. Begreppet verklighet 
i Vilja Välja Verklighet bygger på konstruktionsteorin. Vår verklighetsupp-
fattning är till stor del vår egen konstruktion. Om vi ska fungera på ett bra 
sätt tillsammans med andra människor så behöver vi lära oss att – tillsam-
mans – skapa de verkligheter som vi behöver ha, för att klara arbete och 
privatliv i en omvärld som ständigt förändras. För att klara detta behöver vi 
lära oss, hur man skapar gemensamma strukturer. 

Framtidens arbetsliv och Vilja Välja Verklighet 
Ungefär samtidigt, som hastigheten i omvärldens förändringar 
började accelerera så att förändringarna blev riktigt kännbara, 
från slutet på 70- till mitten av 1980-talet, lanserades en ny 
form av litteratur om företagsledning och ledarskap: framgångs-
litteraturen. Konsulter och forskare undersökte vad som gjorde att 
vissa företag var mycket mer framgångsrika än sina konkurren-
ter och kolleger. I ganska rask takt under 80-, 90-, och 00-talen 
har framgångsböckerna med sina slutsatser avlöst varandra. 
Några slutsatser har visat sig vara tveksamma, andra har bildat 
skola under några år och sedan försvunnit, men en slutsats som 
stått sig i fyra decennier är att företagskulturen, företagens soci-
ala system, är en oerhört viktig faktor i alla företags framgång. 
Om man strävar efter långsiktigt uthållig framgång är kulturen 
– som ska utvecklas till en lärande organisation – den viktigaste 
faktorn. 

Inom systemvetenskaperna kallar man den företagskultur som har bäst 
chanser till långsiktigt uthållig framgång för ett adaptivt, komplext system. Ett 
adaptivt system har förmåga att anpassa sig till nya förutsättningar i sin om-
givning så att det gagnar både systemet självt och dess omgivning.  

Komplex och komplicerad inte samma sak. En bilmotor är ett komplicerat 
system, men helhetens egenskaper är lika med summan av delarnas egen-
skaper, därför är bilmotorn inte komplex. I ett komplext system är helhetens 
egenskaper mer än summan av delarnas egenskaper – och ju större mång-
falden är mellan delarna desto bättre förutsättningar finns för förnyelse. 
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Men med ökad mångfald följer också ökad risk för motsättningar och i värs-
ta fall konflikter. Därför ställs större krav på ledarskapet i komplexa system 
än i traditionella kulturer. Skillnaderna mellan människor och grupper ska 
balanseras så att man tar tillvara möjligheterna till förnyelse – utan att drab-
bas av konflikter. Ansvaret för denna balansakt ska tas tillvara genom ledar-
skap. 

Den moderna dialogen är ledarskapets viktigaste ”verktyg” i den nya kultu-
ren. Dialogen ger stöd att förmedla mål och spelregler till samtliga medarbe-
tare på ett sätt som ger var och en möjlighet att – i enlighet med sina man-
dat – självständigt hantera de arbetssituationer som uppkommer. 

En lärande organisation tar till sig utvecklar och förmedlar kunskaper och 
har förmåga att använda sina kunskaper för att anpassa sig till förändring-
ar i omvärlden så att det gagnar kunder, medarbetare och ägare. Kunder, 
medarbetare och ägare är huvudintressenter i alla verksamhe-
ter, både i företag och förvaltning. Var och en av dessa intres-
senter har rätt att förvänta sig att det verksamheten ”levererar” 
till dem, också motsvarar ett speciellt värde: kunderna förväntar 
sig kvalitet, medarbetarna förväntar sig delaktighet och ägarna 
förväntar sig produktivitet. I en omvärld där förändringstakten 
accelererar är dessa värden rörliga mål. 

Kvalitet, delaktighet och produktivitet – verksamhe-
tens kärnvärden 
Kvalitet  är att tillfredsställa behov och legitima förväntningar. 
Det är ledningens uppgift att förmedla vilka som är våra kun-
der och vilka behov verksamheten ska tillfredsställa. Ingen verk-
samhet kan tillfredsställa alla behov hos alla människor, därför 
behöver man klargöra vilka som är kunderna. ”Alltid mer, ald-
rig nog”, var en känd politikers beskrivning av folkets förvänt-
ningar på sina politiker. För att undvika detta dilemma ska varje 
verksamhet bestämma vilka förväntningar man ska motsvara  – 
och säkerställa att man också klarar av att leva upp till sina le-
veranslöften. Kundens behov ger grunden för varje verksamhets 
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existensberättigande, därför är kunden den primära intressen-
ten. 

Delaktighet, självvalda åtaganden och engagemang för ett 
gemensamt uppdrag, är det värde medarbetare ska förvänta sig 
från sin arbetsgivare. Delaktigheten är inte bara grunden för ett 
roligare, mer meningsfullt och utvecklande jobb, den ger också 
ett bra skydd mot stressrelaterade brister. Det är medarbetarna 
som levererar kvalitet till kunderna och produktivitet till ägar-
na. Därför är medarbetarna den intressentgrupp som följer ef-
ter kunderna och kommer före ägarna. 

Produktivitet är ”det som man får ut av insatta resurser”. 
Om vi får mer av samma sak med mindre resurser, eller bättre 
kvalitet med samma resurser eller väsentligt mycket bättre re-
sultat med en liten ökning av resurserna, då har vi ökat produk-
tiviteten. Ägarna har rätt att förvänta sig att verksamheten sköts 
på ett effektivt sätt, vare sig ägarna är aktieägare eller skattebe-
talande ägare till offentliga förvaltningar och representeras av 
politiker. Ägarna har rätt att förvänta sig god och – över tiden – 
förbättrad produktivitet. 

Den lärande organisationen – ett system för fortlö-
pande förbättringar 
En lärande organisation är fokuserad på att ständigt förbättra 
kärnvärdena: kvalitet, delaktighet och produktivitet. Varje en-
skild medarbetare har ett eget ansvar att ta initiativ till förbätt-
ringar både på egen hand och tillsammans med kolleger. Om 
detta engagemang saknas finns ingen grund för den lärande 
organisationens kultur. Det är ledarskapets uppgift att skapa 
förutsättningar, att tillhandahålla bra strukturer för dessa fort-
löpande processer. 

Strukturer är allt som ger vägledning och återkoppling, som 
anvisar vad som ska göras och ger anvisning om hur väl man 
lyckas. 
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Företagsledare om framtiden – Hur passar Vilja Välja 
Verklighet in? 
Vart annat år med början 2004 har IBM genomfört en stor un-
dersökning bland ca 1500 verkställande direktörer i olika län-
der, olika branscher, i offentlig sektor och privata företag. 2010 
inträffade ett trendbrott jämfört med de tre tidigare studierna: 
Det som är den lärande organisationens styrka – att hantera 
komplexitet – är nu den viktigaste utmaningen. De flesta före-
tagsledare i studien anser inte, att man har tillräcklig förmåga 
att hantera problemen. Dessutom är man överens om att kom-
plexiteten kommer att öka. Man har insett att ökningen av 
komplexiteten är en ofrånkomlig produkt av integrationen i 
omvärlden. När integrationen ökar, då ökar också komplexite-
ten och därmed förändringstakten. 

En konsekvens av detta är att kreativitet kommer att vara en 
knapp resurs i arbetslivet.  De företag som ger bäst förutsätt-
ningar för kreativitet, har en fördel i förhållande till sina kon-
kurrenter. Det land som ger sin befolkning de bästa strukturer-
na för kreativitet har fördelar jämfört med andra länder. Och 
Sverige är ett av de länder i världen som ligger allra bäst till för 
att förverkliga detta. 

Det är alltså kreativiteten, som behöver lyftas fram. En sak 
är att säga detta, en annan är att skapa strukturer så att kreati-
viteten verkligen får en möjlighet att utvecklas. Det krävs i så 
fall att ett antal hinder tas bort. Ett av detta är devisen från kva-
litetsrörelsen: ”Man ska göra rätt från början”. 

Nyheter blir aldrig rätt från början. De måste i bästa fall 
justeras, trimmas in, förbättras och anpassas, tills de blir så bra 
som de har förutsättningar att bli. Men minst 80% av alla nyhe-
ter kommer inte att kunna användas. Kreativiteten ger oss un-
derbara innovationer, men också förfärligt mycket svinn och 
skrot – och många stolligheter. Många har svårt att acceptera 
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detta. Man förstår inte kreativitetens väsen och tycker att man 
visar handlingskraft, när man kräver att allt ska bli rätt från 
början. 

Vad rekommenderar IBM i rapporten Capitalizing on Com-
plexity?  Rekommendationerna bygger på erfarenheter från ett 1

antal företag i studien, som under de senaste fem åren har  ut-
vecklat sin förmåga att hantera komplexitet och som därför 
också visar betydligt bättre resultat än de övriga. Dessa ”enastå-
ende” företag kallas ”standouts” i rapporten. 

Rekommendationerna har tre rubriker Utveckla kreativiteten så 
att den praktiseras, Fördjupa kundrelationerna och Bygg upp ”fiffighet 
och fingerfärdighet” i det dagliga arbetet. 

Utveckla praktiserande kreativitet 
Det säkraste sättet att utveckla kreativitet så att den praktiseras i 
vardagen är att säkerställa fortlöpande förbättringar som en 
stabil process, där alla medarbetare deltar. Svenska medarbeta-
re får en halv idé per år, i Japan är motsvarande siffra 20. Det 
finns två hinder för att detta ska lyckas i Sverige: Belöningarna, 
som motverkar det ändamål man avser att stimulera och che-
fers krav att varje initiativ ska vara lönsamt för företaget. Båda 
dessa hinder stimulerar självcensur hos medarbetarna och 
bromsar motivationen att engagera sig i förbättringsarbetet. 

För att processen ska omfatta alla och bli stabil över tiden 
krävs att ledning och chefer förstår hur kreativitet ska stimule-
ras. 

Fördjupa kundrelationerna 
Standouts nöjer sig inte med att ”lyssna” på kunden. Man tar 
in kunden som en partner i det egna utvecklingsarbetet, som 
bygger på ”pröva och se”. Det gäller att lära sig förstå kunden 

 	 Capitalizing on Complexity kan laddas ner från www.ibm.com1
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så väl, att man kan förutse vad som kan komma att attrahera 
kundernas intresse. Om det hade funnits ett intresse för iPhone 
från kundernas sida så hade alla telefonbolagens marknadsun-
dersökare hittat detta intresse. Genom att veta vad som kan 
vara möjligt och förstå sina kunder bättre än de själva gör, kan 
man ta fram helt nya produkter. 

När nya produkter och tjänster lanseras påverkar det kun-
dernas förväntningar även i andra branscher. Kvalitet, att till-
fredsställa kunders behov och legitima förväntningar, är alltså 
ett rörligt mål. 

Fiffighet och fingerfärdighet i det dagliga arbetet 
De senaste decennierna har vi fått tillgång till en mängd olika 
tekniker för att automatisera och förenkla arbetet i företag och 
förvaltning. För några år sedan meddelade ett forskningsinstitut 
i USA att produktivitetsökningen de senaste åren hade varit 
större i tjänstesektorn än i industrin. Dåvarande chefen för 
amerikanska centralbanken, Alan Greenspan, ansåg att det var 
förbluffande.  

Men alla dessa tekniska lösningar har inte gjort livet lättare 
för kunderna. Vi har alla upplevt hur det är att ringa ett företag 
och få ”Välkommen till Maxprofit! Vi strävar hela tiden efter 
att bli bättre för våra kunder, därför vill vi be dig att efter sam-
talet stanna kvar och svara på några enkla frågor. Tryck 1 om 
du vill medverka. Tryck 2 eller vänta kvar om du inte vill med-
verka. ---- Du får nu åtta alternativ....” När du tryckt på knap-
pen får du veta att idag är ”det många som ringer, men vi gör 
så gott vi kan för att det ska bli din tur  så fort som möjligt”. Ef-
ter 3 - 20 minuter får du kontakt med en människa, som heter 
Ethel eller Joakim och som lyssnar vänligt och meddelar att du 
har tryckt på fel knapp, men att hen kan koppla dig till rätt 
kundtjänst – där du hamnar i en ny kö. 
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Fiffighet och fingerfärdighet i det dagliga arbetet innebär att 
du hittar lösningar som befriar kunderna från besvär, samtidigt 
som du förbättrar din egen effektivitet. Detta är en utmaning 
för alla företag: att aldrig kompromissa med kundens nytta och 
bekvämlighet, samtidigt som man förbättrar den egna inre ef-
fektiviteten. Hur man gör? Det är just det vi behöver ha kreati-
viteten till. Det är så svårt att en majoritet av respondenterna i 
Capitalizing on Complexity, anser att deras företag saknar tillräcklig 
förmåga för att på ett bra sätt hantera den ökande komplexite-
ten. 

Det är svårt med de traditionella uppfattningar om verklig-
heten som man lever med i de flesta företag, men om man lär 
sig tillämpa formeln Vilja Välja Verklighet kommer man att 
finna att det är möjligt. 

Vilja Välja Verklighet – en grundplåt i vårt 
framtida arbetsliv 
Det japanska kvalitetsundret, som ställde till bekymmer för de 
industriländer som konkurrerade med Japan, byggde på tre 
processer. Process 1 är den produktionsprocess, som vi kan se när 
vi passerar genom en fabrik. Människor ”gör” olika saker med 
insatsvarorna och lämnar dem vidare till andra människor för 
fortsatt bearbetning tills gräsklipparen, bilen eller stålt är klart 
för leverans till kund. 

Process 2 är den process som förändrar, förbättrar process 1. 
I Japan kallas den kaizen, i Sverige kallas den ständiga förbätt-
ringar eller, som jag föredrar fortlöpande förbättringar. Om process 
2 fungerar bra, leder den till produktivitetsförbättringar på mel-
lan 5% och 15% per år. I Sverige har vi trott att vi har tillgång 
till process 2 för att vi har Förslagslådor där kreativa medarbetare 
kan lämna sina förslag till förbättringar. I Japan introducerades 
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kvalitetcirklar, där olika medarbetare samtalar kring brister och 
möjligheter. Process 1 är fysisk, den är fullt synlig, process 2 är 
ett socialt skeende, som inte är synligt för en tillfällig besökare. 
Process 2 bygger på en annorlunda organisationskultur, jämfört 
med den traditionella. Jag kallar den för en delaktighetskultur. Det 
är för att bygga upp denna kultur, som bygger på medarbetares 
självvalda åtaganden och engagemang för det gemensamma 
uppdraget, som denna upplaga av Vilja Välja Verklighet har en 
funktion att fylla. 

Utvecklingsförlopp beskrivs som S-kurvor, sigmoidkurvor: 
lugn start, följd av en snabbare acceleration, som med tiden 
stannar av. ”Inga träd växer upp i himlen”. Det är här process 3 
kommer in. I industrin handlar det om teknikskiften, byte av en 
äldre teknik mot en nyare som är mer effektiv. I tjänsteföretag 
finns t ex digitalisering och andra förändringar inom IT. 
Vi håller på att ”välja ny verklighet” för sociala system, för samhällen orga-
nisationer, företag och förvaltning. Vi ändrar från att se dem som mekaniska 
systen tillsatt se dem som ”levande” system, med liknande egenskaper som vi 
känner igen från evolutionen: självorganisation, variationsförmåga, läkning 
och förnyelse.  
Läkning har vi alla erfarenhet av. Läkning är en fantastisk förmåga som vi 
har. Man skär sig i fingret, tvättar av sig torkar och säter på ett plåster. Någ-
ra dagar och sedan syns inte ens ärret längre. 
Läkningen återställer den skadade delen av kroppen i samma skick som tidi-
gare. Läkning finns även i sociala system. Där kallas den motstånd mot föränd-
ringar. Motsvarande finns även i våra kroppar; det kallas träningsvärk. Den 
”läkningen” kan vi motverka med träning. Det kan vi även göra i sociala 
system, t ex med process 2. Människor inte bara vänjer sig vid förändringar 
med fortlöpande förbättringar, vi välkomnar dem och glädje oss för att ut-
vecklingen går framåt.  
Vi vet, att förutom att delaktighetskulturen ger förbättring av kvalitet och 
produktivitet, så minskar stressrelaterad ohälsa i dessa verksamheter. Min 
egen mest dramatiska upplevelse av detta var i AUR, vårt praktikfall i Delak-
tighetskoden. Ett decennium av omsättningsökningar mellan 50% och 100% 
per år – alla medarbetare ”visste” att många måste vara stressade till max, 
men forskargruppen från Karolinska Institutet hittade inte en enda medar-
betare, som själv ansåg sig ha problem med stressen! Att kvalitet och produk-
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tivitet var produkter av delaktighetskulturen, det är vi ganska säkra på, men 
att frånvaron av psykisk ohälsa har samma orsak, det har vi ingen evidens 
för. Även om det väl verkar troligt att människor som har kul på jobbet och 
verkar i en framgångsrik organisation också mår ganska bra? 

Riktiga forskare varnar för konsulters slutsatser av att samvaria-
tion också är kausal, därför vill jag varna mina läsare för att se 
min slutsatser som ”sanning”. Däremot står det var och en fritt 
att testa om de insatser jag föreslår kan fungera även i ditt före-
tag.  

Jag hade en föreläsning om Vilja Välja Verklighet för en stor 
församling under första halvan av 1980-talet. I en rast tog 
en kvinna i 60-årsåldern kontakt med mig. Hon var en 
välklädd, välhållen och väluppfostrad, representant för 
mycket välanpassade kvinnor. Hon ville ställa en fråga: ”Vad 
menar du egentligen med vilja och välja. Ingen har någonsin 
frågat mig vad jag vill?” Jag minns inte vad jag svarade, men 
ännu 40 år senare tänker jag ganska ofta på henne. Hon 
var en produkt av omgivningens förväntningar, som hon 
alltid hade strävat efter att leva upp till. Hon var en störningsfri 
person, som ”alla” i hennes omgivning alltid varit nöjda med. 

Nils Ferlin har en strof som passar här. ”Folk betalar sin 
skatt och är snälla, men är inte ett skvatt originella”. 

I en omvärld där takten i omvärldens förändringar utvecklas 
exponentiellt behöver vi människor som vågar tänka själva, som 
tar initiativ, men som verkar i en arbetsgemenskap där alla vet 
vilket vårt gemensamma uppdrag är. I detta arbetsliv kan Vilja 
Välja Verklighet vara en grundplåt. 

Jag fortsätter nu med tankar som har varit med sedan den 
första upplagan. 
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1 Vilja Välja Verklighet 
Det ska handla om effektivitet, om hur man kan få saker och 
ting gjorda på ett bättre sätt och hur man kan få bättre saker 
gjorda. Det ska också handla om att vara människa i en verk-
lighet med både arbete och privatliv, om mål och om enkla sätt 
att göra förbättringar både i arbetet och i privat.  

I det här kapitlet ska jag redogöra för tre aspekter på effek-
tivitet, jag ska beskriva ”problemet” personlig effektivitet och 
hur resten av boken är upplagd. Jag ska också presentera målet 
för boken. 

Tre aspekter på effektivitet 
”To do things right or to do the right things” är en aforism som 
representerar två olika sätt att se på effektivitet. ”Att göra saker 
rätt”, att med måttlig insats av resurser åstadkomma ett givet 
resultat, är en fråga om produktivitet, om att använda resurser på 
ett klokt sätt. 

”Att göra rätt saker” är en annan form av effektivitet. Vad 
som är rätt och fel, väsentligt och oväsentligt är en fråga om 
värderingar, om vilka mål man har. De uppgifter, som bäst bi-
drar till målen, är mera ”rätt” än de som bidrar i mindre ut-
sträckning. Denna form av effektivitet kallas kvalitet.  

De två traditionella aspekterna på kvalitet är alltså produk-
tivitet och kvalitet. 

I globaliseringens kölvatten accelererar förändringarna i 
omvärlden, därför behöver vi lägga till en tredje aspekt på ef-
fektiviteten: lärande, förmågan att anpassa sig till förändrade 
förutsättningar. Grunden i förmågan att lära för både företag 
och individer är den enskilde individens delaktighet.  

Numera behöver vi alltså beakta tre former av effektivitet: 
produktivitet, kvalitet och lärande. 
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”Problemet” Personlig effektivitet  
Man har inte tid, hinner inte med, man känner sig stressad och 
otillräcklig. Det känner de flesta till, men vad beror det på? Vad 
beror det på att man ”måste” så mycket mer än man ”har tid 
till”? Och: oavsett vad det beror på, kan man göra något åt det? 
Finns det några bra knep att spara tid, att effektivisera sin pla-
nering?  

Med det här sättet att betrakta personlig effektivitet gör 
man det till ett produktivitetsproblem. Men det finns ett bättre 
synsätt. Personlig effektivitet är i huvudsak ett kvalitetsproblem. 
Det handlar mer om att göra rätt saker än om att finna vägar 
att göra det man redan gör på ett rättare sätt.  

Självklart finns det rationaliseringsmöjligheter och knep för 
att hinna med mera, men den tid man frigör fylls snart upp 
igen. För att åstadkomma varaktig förbättring i sin arbetssitua-
tion, behöver man se problemet som en fråga om kvalitet, en 
fråga om mål och om att anpassa sina göranden och låtanden 
på ett bra sätt till den verklighet vi lever i.  

Ibland räcker det att ställa sig frågan vad det egentligen är 
man vill uppnå, för att hitta sitt mål. Men allt oftare hänger 
målet ihop med vad som är möjligt, så för att hitta sina mål be-
höver man utveckla sin förmåga att upptäcka och uppfinna. 
Lärandet blir en viktigare del av den personliga effektiviteten ju 
mer omvärlden förändras. 

Prioritering  
Effektiv planering ska samordna tillgången på resurser med ef-
terfrågan på resurser så att man når de resultat man vill för-
verkliga. I personlig effektivitet är resurserna din egen tid och 
energi och ofta är efterfrågan på tiden och energin större än 
tillgången. Då måste man prioritera. Man måste bestämma vad 
som är mest angeläget och som man ska engagera tid och ener-
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gi i, och vad som är mindre angeläget och som man ska avstå 
ifrån –  eller åtminstone ta lite lättare på.  

Prioritering har två sidor. Den ena är saklig. Den gäller 
sambandet mellan olika arbetsuppgifter och mål. Arbetsuppgif-
ter är inte viktiga i sig själva, de är viktiga för att de bidrar till 
mål som är viktiga. Därför ska du bedöma hur angelägen en 
arbetsuppgift i relation till målen.  

Den andra sidan är känslomässig. Det känns ofta jobbigt att 
säga ”nej” till anspråk på insatser som man själv anser vara 
mindre angelägna.  

Lydnadsreflexen  
När du har utfört en handling många gånger och lyckats med 
det du tagit dig före, då övergår handlingen ofta från att vara 
målinriktad och medveten till att bli en reflex. Sådana reflexer 
är ofta praktiska. Reflexer knäpper knappar, vrider på kranar, 
går i trappor och kör bil, och det är ofta rationellt att låta hand-
lingar övergå till att bli reflexer. Men när man har mycket att 
göra och känner sig stressad, tenderar man att rationalisera till-
varon genom att överföra allt fler handlingar till reflexer. Det 
kan vara praktiskt, men det leder till att en allt större del av det 
som du gör, övergår från att vara medvetna handlingar till att 
bli omedvetna reflexer.  

I verksamheter där säkerheten är mycket viktig har man 
också täta kontroller. Avvikelser uppkommer sällan och därför 
ligger det nära till hands att kontrollarbetet övergår till att bli 
reflexer hos kontrollanterna. Risken ökar då för att man inte 
upptäcker avvikelsen när den uppkommer. Detta kan man na-
turligtvis undvika, men då krävs att annorlunda sätt att tänka. 

Vi behöver också kunna fungera tillsammans med andra 
människor. Därför belönar gruppen och samhället omkring oss 
förhållningssätt och beteenden, som är önskvärda eller accep-
tabla i våra sociala relationer. Dessa belöningar bidrar också till 
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att många handlingar övergår till reflexer. Därför tenderar vi att 
”lyda”, vi utvecklar en benägenhet att svara ”ja” till anspråk på 
vår tid, när anspråken kommer från någon annan. Det kallar 
jag lydnadsreflexen. Lydnadsreflexen gör det svårt att säga 
”nej” till sådant som du själv anser vara mindre väsentligt, men 
som någon annan förväntar sig att du ska åta dig. Ibland räcker 
det med att du tror att andra förväntar sig något av dig för att 
du ska handla på ett visst sätt. 

Vad som anses vara bra beteende sitter ”i väggarna” i ar-
betslivet. Man ska vara vänlig, serviceinriktad och förekom-
mande mot chefer och kolleger, oavsett vilka följderna blir för 
det egna arbetet. Om du inte beter dig enligt dessa normer, kan 
du bli uppfattad som fyrkantig, samarbetsovillig eller problema-
tisk.  

För att förbättra din egen effektivitet i arbetet behöver du 
göra två saker: dels behöver du bli medveten om de reflexer 
som lägger krokben för din prioritering, dels behöver du bryta 
mot en del normer och förändra dem. Normerna finns och 
många är nödvändiga, men vissa normer är skadliga – inte 
bara för dig utan också för andra. Därför är de skadliga för hela 
organisationen. Därför kommer alla att tjäna på att de föränd-
ras.  

Hinder mot personlig effektivitet  
Det finns tre hinder mot att utveckla den personliga effektivite-
ten: Brist på mål, Lydnadsreflexen och de Psykologiska för-
svarsmekanismerna.  

Stress och upplevelser av egen otillräcklighet är ofta en följd 
av bristande målmedvetenhet. ”En fanatiker är en person som 
fördubblar sina ansträngningar när han förlorat målet ur sikte”. 
Det finns många fanatiker i arbetslivet, de ”sliter som galärsla-
var och står upp över öronen i ingenting”. Om man inte är 
medveten om vilka mål man har för sina handlingar, då saknar 
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man underlag för att skilja mellan stort och smått, väsentligt 
och oväsentligt, rätt och fel. Därför blir mycket av det man gör 
antingen likgiltigt för dig själv eller också blir allting lika viktigt. 
Den stress som följer av bristen på målmedvetenhet binder upp 
energi, som inte kan användas att arbeta med. Upplevelsen av 
otillräcklighet kan också vara grunden till stressrelaterade sjuk-
domstillstånd.  
Tekniskt är det inte så svårt att komma till rätta med stressen. Lösningen har 
två steg: avbryta och spänna av. Man behöver avbryta stressprocessen och 
skaffa sig ett nytt mentalt utgångsläge genom en avspänningsinsats. Tekniskt 
är detta ganska enkelt, men för att klara av uppgiften krävs övning.  
För många människor är stressen ett svårt problem. För att komma till rätta 
med svåra problem ligger det nära till hands att söka komplicerade åtgärder. 
Men att komma till rätta med stressen är ofta ganska enkelt, därför avstår 
många från att ens försöka. ”Så enkelt kan det väl ändå inte vara?” Jag åter-
kommer till åtgärderna lite senare. Jag ska först lägga en grund för din för-
ståelse av stressen som problem. Sedan hoppas jag att du nappar på mina 
rekommendationer och genomför ett enkelt utvecklingsprogram. 

De viktigaste psykologiska försvarsmekanismerna är projicering 
och rationalisering. Projicering innebär att du lägger ansvaret för 
dina egna handlingar utanför sig själv. När du misslyckas med 
din prioritering, anser du att du ”måste” ställa upp. Därför be-
ror inte misslyckandet på din egen oförmåga att säga nej utan 
på omvärlden. När man skyller sina egna misslyckanden på 
omvärlden, då projicerar man. Genom projiceringen hindrar 
du dig själv från att utveckla sådant som du inte är särskilt bra 
på. Oförmågan att säga nej kan du ju ändra på, ”makterna” 
rår du inte på.  

Rationalisering innebär att du söker rationella argument som 
försvar för att du handlar irrationellt. Ofta tror vi själva på våra 
argument, och hindrar på så sätt den egna utvecklingen. Det är 
bättre att acceptera att du inte alltid handlar rationellt och för-
söka göra något åt det problemet, än att lura dig själv och din 
omgivning att tro att du är en rationellt handlande människa.  
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Personlig mognad 
Det finns en lösning på problemet med försvarsmekanismerna. 
Om du utvecklar din målmedvetenhet, medvetenheten om dina 
reflexmässiga beteenden och om dina egna försvarsreaktioner, 
så blir livet mer hanterligt. Ökad medvetenhet är en mognads-
process. Du ska göra dina mål och avsikter till en kärna i din 
egen person. Sedan ska du låta dessa avsikter styra dina hand-
lingar i stället för att låta omedvetna reflexer styra. Det är inte 
särskilt svårt, men du behöver genomföra ett ”program” med 
ganska enkla, systematiska övningar som tar några veckor. Var-
je steg i programmet måste ”sätta sig” och integreras med din 
person, innan du gå vidare till nästa steg. Därför måste pro-
grammet läggas ut i tiden. Det rör sig inte om många timmar, 
men programmet måste hållas vid liv under några veckor. Pro-
blemet har nämligen sina rötter i våra förhållningssätt.  
Du ska alltså göra dina mål och värderingar till en del av din egen person. 
Vad betyder det? Att integrera betyder att skapa helhet. Produkten av denna 
integrationsprocess är inte samma som förut + lite till, de gamla egenska-
perna + en eller några nya. Integrationen leder till något nytt, till andra 
egenskaper än summan av de tidigare. Integrationen är en emergent pro-
cess. 
”En människa kan förstås fullkomligt endast i relation till sina mål”. Om du 
integrerar dina mål med din person blir du en annan människa än du är när 
du förgäves försöker leva upp till alla krav som du uppfattar att omgivningen 
har på dig. 

Vårt sätt att förhålla oss till arbete, kolleger, chefer, kunder, fa-
milj och till oss själva är produkter av våra erfarenheter. Och 
erfarenheter är i sin tur produkter av handlingar. Vi handlar oss 
alltså in i våra erfarenheter. Om du vill förbättra din personliga 
effektivitet måste du alltså handla dig in i nya förhållningssätt, 
du ska handla dig in i nya sätt att tänka. Därför måste du ge 
utvecklingsprogrammet några veckor att verka för att det ska ge 
ett bestående resultat. I Vilja Välja Verklighet ska jag beskriva vad 
du kan uppnå och hur du kan gå till väga. Det finns också ett 
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utvecklingsprogram  (på YouTube) som är avsett att användas i 2

grupp.   
I programmet som är avsett att användas i grupp bildar fyra till sex arbets-
kamrater en grupp som träffas för ett tvåtimmarsmöte varannan vecka. Mel-
lan mötena genomför ni ett handlingsprogram i tre steg. I gruppmötena ger 
ni varandra stöd och när programmet är genomfört är resultatet förankrat i 
gruppen. Det hindrar ”återfall”. Gruppen utvecklas nya normer tillsammans 
och dessa normer kommer att vara stöd för var och en av deltagarna att leva 
upp till sina åtaganden. 
I en utvärdering som gjordes av 1300 deltagare i en tidig version av pro-
grammet rapporterade drygt två tredjedelar (70%) att de hade förändrat sitt 
sätt att arbeta. Det nya arbetssättet gav mindre stress och de ansåg att de fick 
mer gjort. Resultatet var bestående två år efter att programmet hade avslu-
tats. Någon uppföljning senare är två år har vi inte gjort. 

För att lyckas behöver du alltså se förändringen som ett långsik-
tigt åtagande mot dig själv. Du behöver mobilisera tålamod och 
ett avspänt – men inte slappt – sätt att förhålla dig till de miss-
lyckanden som du med säkerhet kommer att få erfarenhet av. 
Förändring av arbetsvanor är släkt med förändringen av mat-
vanor och rökvanor. Tvångsmässiga metoder kan ge snabba 
och synbara resultat.  De blir dock sällan bestående, lika lite 
som resultaten av snabba bantningsmetoder. De påverkar sym-
tomen, men inte problemets orsak. De är värkstillande utan att 
vara verkställande.  

Målet för Vilja Välja Verklighet 
Med boken ”Vilja Välja Verklighet” vill jag ge dig möjlighet att på 
egen hand skaffa dig bättre kontroll både över ditt arbets- och 
privatliv.  

Våra arbetsvanor, matvanor och umgängesvanor, är en del 
av våra personliga liv. Det finns ingen anledning att anbefalla 
en modell som ska passa varje människa. Somliga vill ha ett 
rent skrivbord, andra trivs bäst när arbetsplatsen ser ut som en 
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kökkenmödding. Om man trivs med det ena eller det andra sät-
tet att arbeta är en del av det liv man vill leva och det finns ing-
en anledning att ändra på det. Däremot drabbas vi alla under-
stundom av att arbetet tornar upp sig och att man har svårt att 
hålla näsan ovanför vattnet. Då kanske du ska överväga att ge-
nomföra några förändringar som både ger en varaktig förbätt-
ring och som överensstämmer med hur du själv vill ha det. ”Vil-
ja Välja Verklighet” kommer att ge dig stöd så att du lyckas med 
detta. 
Efter en kurs frågade jag deltagarna vad de hade fått ut av kur-
sen. En av dem svarade att han nu förstod att ”förändring är 
möjlig men ganska jobbigt. Före kursen visste jag att det var 
omöjligt”.  

”There is no such thing as an easy job”. Om detta uttalande 
är generellt giltigt eller ej, det vet jag inte. Däremot vet jag att 
det gäller för problemet personlig effektivitet. Det är möjligt för 
de allra flesta att förbättra sin arbetssituation både med hänsyn 
till sitt eget välbefinnande och med hänsyn till arbetsresultatet, 
men det kan vara lite jobbigt och det tar några veckor om du 
vill uppnå en varaktig förbättring.  

Vad följer nu? 
Vi, du som läsare och jag som författare, behöver ha vissa inslag 
i våra uppfattningar om verkligheten som gemensam utgångs-
punkt, för att förstå bakgrunden till Vilja Välja Verklighet. Hur 
detta ska användas återkommer jag till i femte och sjätte kapit-
len. 

I andra kapitlet ska jag förmedla några tankar om Att vara 
människa. Det tredje kapitlet handlar om Energiläckor, om hur vi 
kan få det gjort som vi vill ha gjort utan att energin läcker ut för 
mindre angelägna ändamål. 

Begreppet Karaktär våra medfödda och förvärvade behov 
som driver oss att handla tar vi upp i tredje kapitlet. 
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Det fjärde kapitlet handlar om Prioritering, som bjuder på två 
utmaningar: att bestämma var som är viktigt och att säga nej 
till det som är mindre väsentligt.. 
Därefter byter vi spår och övergår till den handlingsinriktade 
delen av Vilja Välja Välja Verklighet: 5. Att använda sin tid och 6. 
Livsmål. 
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2. Att vara människa 

Man kan beskriva en människa på olika sätt. En läkare, en psy-
kolog, en präst, en arbetsgivare eller en kemist kan ha helt olika 
sätt att se på en människa p g a att de har olika intressen. Jag 
väljer en existentiell beskrivningsmodell. Den utgår från att 
människan är den enda varelse på jorden som är kapabel att 
handla medvetet. Vi är inte fria från instinkter, men vi kan lära 
oss att hantera dem. 

Begreppet existens – i detta sammanhang – kan förklaras 
tillsammans med begreppet essens. Tänk dig, t ex en papers-
kniv. Innan den existerar finns kniven som en idé i huvudet på 
den som ska tillverka den. Knivens essens finns före dess ex-
istens. För människan är det tvärt om. Människan utvecklar sin 
essens, sin personlighet och sin identitet, genom de val hon gör i 
livet. Människans existens föregår hennes essens. 

Det finns ett litet antal frågor som brukar kallas ”de existen-
tiella”. De flesta människor vill någon gång ha svar på sina exi-
stentiella frågor. Finns Gud? Har lidandet en mening? Finns det 
ett liv efter detta? Vad finns egentligen bortom evigheten? Och 
Vad fanns innan allt började? Det är existentiella frågor. Men 
det finns ju inga rätta svar att få, därför får man nöja sig med 
att välja ett svar som man tror på. När du väljer ett svar på en 
existentiell fråga, då väljer du också en del av din egen essens 
som människa, du väljer ditt jag, din identitet. 

Jag ska inte fördjupa mig i detta, bara ta fasta på kärnan i 
det existentiella synsättet. När man blivit medveten om att man 
kan välja och ta ansvar för sina val, då blir man också medveten 
om att man själv väljer vem man är. Var och en kan alltså själv 
välja vilken människa man vill vara.  

29



Vårt behov av utveckling 
Som biologiska varelser har vi behov av mat, sömn, skydd mot 
kyla och sexuella behov. Men vi har också psykologiska behov. 
Vi behöver känna gemenskap och trygghet tillsammans med 
andra människor och uppleva utmaningen i mötet med andra 
människor och med nya uppgifter. Vi har också behov av rättvi-
sa och trygghet och av att utvecklas, att känna att vi blir något 
mer och annorlunda än vad vi är. 

De materiella behoven känner alla till. Att varje människa 
också har behov av utveckling är inte lika känt. Om behovet av 
utveckling inte blir tillfredsställt far vi illa. Våra kunskaper om 
utvecklingens betydelse för människans välbefinnande har i hu-
vudsak tillkommit de senaste decennierna. De nya kunskaperna 
är produkter av nya kunskaper om hjärnans sätt att fungera. 

Nya kunskaper om hjärnan	  
Vår hjärna är ständigt verksam med att söka mening och att 
skapa mening. Den söker mening genom att dela in det vi varse-
blir omkring oss i relation till något vi redan känner till. När vi 
känner igen oss då upplever vi trygghet.  

Hjärnan skapar mening genom att sortera det vi varseblir 
som en möjlighet att förverkliga något som vi vill ha. När vi ser 
en möjlighet, då upplever vi frihet. Hjärnan är alltså ständigt 
verksam med att upprätthålla balansen mellan tryggheten och 
friheten. Utan friheten upplever vi leda, som är en viktig källa 
till stressrelaterade problem i arbetslivet. Utan tryggheten upp-
lever vi ångest som också kan orsaka stressymtom. 

Nya kunskaper om hjärnan har givit oss anledning att skapa 
förutsättningar i arbetslivet som är förenliga med hjärnans sätt 
att fungera. De flesta vet att överbelastning – att ha för mycket 
att göra – kar ge upphov till stress. Att det är lika viktigt att 
undvika underbelastning är en ganska ny insikt. Vi behöver allt-
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så en lagom blandning av välbekanta uppgifter och nya utma-
ningar om vi ska må bra i livet. 

Balansen mellan motsatser 
För att växa och utvecklas behöver vi frihet. För att våga ta fri-
heten i anspråk för vår egen utveckling behöver vi känna trygg-
het.  

Tryggheten kan beskrivas som frihet från sjukdom, lidande 
och förtryck. Det frihetsbegrepp som jag beskriver i Vilja Välja 
Verklighet är en frihet till egen utveckling och att förverkliga egna 
mål. Om vi överbetonar friheten från, tryggheten, så finns det 
risk att vi flyr från den mer osäkra friheten till, från den verkliga 
friheten. 

Mellan friheten och tryggheten finns ett spänningsfält som 
varje människa behöver kunna balansera. I sin frihetsång sa 
biskop Thomas att ”frihet är det bästa ting som sökas kan all 
världen kring – för den frihet rätt kan bära”. Olika människor 
har olika förmåga att hantera friheten, men förmågan skiljer sig 
också hos en och samma människa vid olika skeden i livet. Det 
lilla barnet revolterar mot sina föräldrars förbud, men blir oro-
lig om förbuden försvinner i en takt som hon inte kan klara av. 
Vissa människor behöver många regler och trygghetsanord-
ningar omkring sig, andra upplever samma trygghet som för-
tryckande eller kvävande. Fasta vanor och rutiner är lika viktiga 
för vissa människors sinnesfrid som utmaningar och jorden-
runtseglingar är för andra människors livskvalitet. 

Spänningsförhållandet och balanspunkten mellan trygg-
hetsbehovet och frihetsbehovet är exempel på den existentiella 
balansakten mellan motsatser. 

Frisk och sjuk är ett annat motsatspar. Den, som är lycklig 
nog att vara frisk, vet att detta behagliga tillstånd kommer att 
upphöra och att man förr eller senare blir sjuk. Somliga männi-
skor har så svårt att bära medvetenheten om sin egen förestå-
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ende sjukdom och död att de inte klarar av att vara friska. Då 
klarar man inte av att balansera motsatserna frisk och sjuk. 

Ett tredje exempel gäller gäller god och ond. Alla har de 
goda egenskaperna värme, kärlek, omtänksamhet och vilja att 
ställa upp för andra. Men vi bär också inom oss möjligheten till 
egoism, elakhet och t o m önskan att skada andra människor. 
Alla har konstruktiva drag men också destruktiva tendenser 
som en motpol till de konstruktiva. 

För att utvecklas som människa behöver man lära sig att hante-
ra balansakten mellan ett antal sådana motsatspar. Och balans-
punkten eller tungan på vågen, är viljan. 

För att utvecklas, mogna, som människa behöver man bli 
medveten om dessa spänningsfält och välja hur man vill förhål-
la sig till dem. Mognad innebär inte att utplåna de mörka de-
larna av sitt jag utan att ta tillvara dem som energiresurser för 
sin egen utveckling. 

Viljan och verkligheten - att ta ansvar 
Vi behöver skilja mellan två slags moral: att vara moralisk och 
att ta ansvar. Man är moralisk när man beter sig enligt vissa 
moralregler (moralism). Man tar ansvar om man strävar efter 
att även överblicka konsekvenserna av sina handlingar (avsikts-
moral) och bedöma om de är förenliga med de värderingar 
man omfattar.  

Många moralregler leder till absurda konsekvenser om de 
tillämpas mekaniskt. Den gyllene regeln, ”allt vad ni vill att 
människorna ska göra er det ska ni också göra dem” blir orim-
lig i händerna på en masochist. Debatten om ”rätten till vår 
död” visar att det finns människor som opponerar sig mot den 
absoluta tillämpningen av regeln att livet ska upprätthållas till 
varje pris, så länge som möjligt och med vilka medel som helst. 
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Det kan kännas svårt att ta ansvar. Ibland måste man bryta 
mot omgivningens normer, som är likare för hur människor ska 
bete sig och som i huvudsak stödjer kortsiktiga mål. De är dess-
utom ofta produkter av historiska traditioner som ”talar om 
Hur men inte Varför”.  

Om man anser att de långsiktiga konsekvenserna av en 
handling inte är förenliga med de egna värderingarna, kanske 
man känner sig tvungen att bryta mot vissa normer. När det 
finns en konflikt mellan moralism och avsiktsmoral väljer den 
ansvarstagande människan avsiktsmoralen. 

Rubriken ”viljan och verkligheten” kan illustreras med ett 
exempel från arbetslivet: 

Viljan och verkligheten handlar om att man på kort sikt 
måste underkasta sig verklighetens begränsningar, men samti-
digt som man gör det, kan man ta ansvar för att förändra dessa 
begränsningar i ett längre perspektiv. 

Vilja och måste 
Många människor lever i en situation där de tycker att mycket 
eller nästan allt de gör är sådant som de ”måste” göra. Denna 
inställning påverkar ansvarstagandet i vidare bemärkelse, därför 
behöver vi förändra den. Egentligen måste vi ingenting. Även 
den som ramlar ner från en bro och kommer under vatten har 
att välja mellan att simma uppåt och att simma neråt. Simmar 
man neråt så drunknar man, men valmöjligheten finns ändå 
där och man kan ju välja att simma uppåt för att man vill över-
leva, inte för att man måste. 

Du kan alltså själv förändra din inställning till många före-
teelser både i arbets- och privatlivet. Du kan följa regler och 
förordningar på arbetsplatsen, inte för att du måste göra det, 
utan för att du inser att det finns en praktisk nytta med att folk 
följer regler. Därför väljer du att göra som du blir tillsagd. Om 
du inte inser nyttan av reglementet bör du kanske ifrågasätta 
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det. Det finns många slentrianmässiga normer som människor 
följer och som går ut över organisationens effektivitet. Skillna-
den, ytligt sett, i beteendet mellan människor som ”måste” och 
människor som handlar i enlighet med sin vilja är kanske inte 
så stor. Den kvalitativa skillnaden för individen är dock viktig. 
Handlingarna är ju olika. Den som handlar i enlighet med sin 
egen vilja blir inte ”offer för omständigheterna”. 

Du blir ”offer för omständigheterna” när du handlar impul-
sivt eller reflexmässigt och finner att resultatet av din handling 
inte blev bra. Jag definierar offer-för-omständigheterna-hand-
lingen (OfO-handlingen) som en oreflekterad handling med 
icke önskvärda konsekvenser. 
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3 Energiläckor 

Du ska utveckla din förmåga att ”ta tillvara resurser”, din för-
måga att leva och arbeta så, att du har tillräcklig energi för de 
arbetsuppgifter och privata åtaganden som du vill engagera dig 
i. Många lever på ett felaktigt sätt, därför konsumerar de en del 
av sin energi till ingen nytta, energin läcker ut. Jag ska beskriva 
några vanliga orsaker till sådana energiläckor. 

Trötthet 
Vi är skapade för aktivitet. För lite fysisk träning eller motion 
leder till dålig kondition. Om den kombineras med rökning och 
för mycket mat, kan bristen på fysisk träning leda till sjukliga 
förändringar. Men vi vet också att om man motionerar eller 
arbetar på fel sätt, sliter man ner sin kropp. Kroppen kräver tid 
för att anpassa sig till en viss nivå av ansträngning. Om man i 
utgångsläget har dålig kondition, ska man börja med promena-
der och lätt joggning för att så småningom bli starkare och orka 
mera. Att arbeta mycket, ger träning om man arbetar rätt, ska-
dor om man arbetar fel. 

Det finns motsvarande förhållanden på den mentala sidan. 
Att arbeta under en lagom grad av belastning och utmaning är 
stimulerande och utvecklande. Om ansträngningen är för hög 
eller för låg kan man drabbas av negativ stress.  

I debatten om stress i arbetslivet framställs stressen nästan 
undantagslöst som något negativt för individen. Stressen upp-
kommer om man i sin yrkesroll känner sig utsatt för motstri-
dande krav, som är svåra att balansera, om man är oklar över 
vad man skall göra eller har för lite information – eller om man 
har alldeles för mycket att göra. 

Sambandet mellan arbetstillfredsställelse och goda presta-
tioner är det omvända mot vad många människor tror. Arbets-
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tillfredsställelse är en produkt av att man är medveten om att 
man gör ett bra jobb. Tillfredsställelsen kommer alltså efter pre-
stationen, inte tvärt om som många tror. 
	 Framgångsrika företag lägger inte ner resurser på ”moti-
vationsskapande trivselåtgärder”. Däremot säkerställer man att 
medarbetare får goda förutsättningar att göra ett bra jobb och 
uppleva att de arbetar i en framgångsrik verksamhet. 
  
Du kan inte arbeta för mycket 
Ingen människa kan egentligen arbeta för mycket. Man kan 
bara arbeta fel. Den som arbetar mycket på den egna kroppens 
och hjärnans villkor utvecklas både fysiskt och mentalt. Den 
mentala träningseffekten kallar jag lärande. Man blir alltså klo-
kare och i någon mån också intelligentare av att arbeta på rätt 
sätt. 

Om man arbetar fel drar man på sig trötthet. Undersök-
ningar visar att människor totalt sett presterar mindre om de 
arbetar 14 timmar per dygn än om de arbetar 7 timmar. Att 
prestera mycket är alltså inte detsamma som att slita ut sig. Att 
människor trots detta sliter så hårt kan tillskrivas vara normer. 
Många anser att det är berömvärt att arbeta länge och vara sli-
ten. Att bete sig ”rätt”, i enlighet med sådana normer, anser 
många vara viktigare än att åstadkomma något meningsfullt. 

Inom den fysiska träningen uppkommer träningseffekten 
genom en växling mellan anspänning och avspänning. På mot-
svarande sätt förhåller det sig med hela arbetssituationen. Man 
mår bra av att arbeta hårt under vissa tider och sedan koppla 
av och hämta ny energi. För att hämta energi och avstå från att 
slita ner sig, behöver man inte ha många särskilda raster. Men 
det är viktigt att ta sig några minuter nu och då och göra något 
annat, än det man nyss sysslade med. Lunchrasten är viktig. Att 
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ta en promenad, gå i trappor, vara för sig själv och samla sig 
inför eftermiddagens arbete ger positiva effekter. 

Skillnaden, mellan en lunchrast som du använt för avkopp-
ling och en lunchrast där du fortsätter i samma höga tempo 
som under förmiddagen, visar sig inte omedelbart. Du känner 
skillnaden i slutet av dagen, då du har energi kvar ända tills ar-
betsdagen är slut. Att hantera sin arbetsdag på ett klokt sätt och 
växla mellan anspänning och avspänning är viktigt inte bara för 
jobbet. Vi behöver ju energi även på kvällen när vi kommer 
hem och vill engagera oss i privata åtaganden. 

Den som lever i ett högt arbetstempo kan förbruka all sin 
energi under veckan och måste då använda helgen till att vila 
upp sig för att orka med nästa veckas arbete. Om man kan lära 
sig att hantera sin arbetssituation så att man tröttas mindre, kan 
man använda helgen för mer konstruktiva ändamål än att vila. 
Vila har ju inget värde i sig. Man vilar för att få energi och att 
”ladda batterierna”.  

Biorytmer  
En forskare som studerar hormonbalans och andra kemiska 
reaktioner i kroppen, menade att kroppen är som en fabrik. 
Den anpassar sin kemiska produktion till den situation som in-
dividen lever i. Själv ägnade han sig åt ganska intensiv motions-
idrott och sa att han fick abstinensproblem i perioder när han 
inte kunde motionera. 

Det finns två aspekter på ”Biorytmer”. Dels vår dagliga 
rytm, som gör oss bättre disponerade för vissa aktiviteter än för 
andra under olika delar av dagen. Dels forskarens påpekande 
att kroppen anpassar sig till den livssituation som vi lever i. Du 
kan alltså förändra din kemiska produktion om du har anled-
ning till det. Men omställningen mellan en livssituation och en 
annan kan vara ganska jobbig. 
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Att förändra sin livssituation, från högt tempo till lägre in-
tensitet, kan alltså upplevas som jobbigt. 

I första kapitlet skrev jag att det är ganska enkelt att komma 
till rätta med stressen – tekniskt sett. Det handlar om en 
tvåstegsprocess: avbrott och avspänning. Att avbryta det upp-
skruvade tempot och växla ner genom avspänning till ett lugna-
re tempo. Inledningsvis kan detta kännas svårt, men det hand-
lar om att aktivera vissa ”kemiska processer” i kroppen och ef-
ter en tids träning kan man klara av att genomföra omställning-
en mycket snabbt. 
	 Var och en som har erfarenhet av fysisk träning vet att 

en ansträngning, som en ”soffpotatis” med dålig kondition upp-
lever som näst intill övermäktig, kan upplevas som skön stimu-
lans av samma soffpotatis efter ett par veckor med regelbunden 
motion. Något liknande gäller träningen för att hantera stress. 

Alla har erfarenheter av dygnsrytmen. Behovet av variation i 
frukostmålet är begränsat. Om vi hade samma begränsade va-
riation på middagen skulle tillvaron te sig torftig. Vår känslighet 
för lukter, ljud och smakupplevelser är större på morgonen än 
på kvällen. Därför har vi behov av starkare stimuli ju längre 
fram på dagen det lider. 

Inlärningseffekten av den förkättrade föreläsningsmetoden 
kan vara ganska bra på förmiddagen. Under eftermiddagspas-
set ökar människors behov av att själva vara aktiva. På efter-
middagarna är alltså inlärningseffekten av, t ex grupparbeten 
bättre än föreläsningsmetoden. Detsamma gäller andra övning-
ar där deltagarna själva är aktiva. Kvällspass på kurser lämpar 
sig för gruppdynamiska övningar med hög känslomässig inten-
sitet. 

Jag tänker inte förmedla kunskaper om hur biorytmer fun-
gerar. Jag vill bara sätta dig på spåret, så att du själv kan börja 
fundera över vilka delar av dagen, som för din del är bäst, för 
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olika typer av arbetsuppgifter. Om du kan åstadkomma en bätt-
re anpassning än vad som varit fallet tidigare, så ökar du också 
effektiviteten i arbetet och får bättre utdelning av din egen 
energi. Om du har dålig anpassning mellan dina biorytmer och 
din arbetssituation, så måste du använda en del av din energi 
för att tvinga dig själv för att utföra jobbet.   

En chef  i ett rederi berättade att han alltid brukade börja 
dagen med att gå igenom posten. Det tog lång tid p g a att han 
samtidigt skulle hantera alla fax och telefonsamtal från rederiets 
fartyg som befann sig på världshaven. Förmiddagarna var rus-
kigt stressiga. 

I stället prövade han att låta dagens post ligga till efter 
lunch. Då hade akuta frågor från fartygen fått sina svar och han 
kunde koncentrera sig på posten. Denna enkla åtgärd medförde 
att han började sova bättre på nätterna, kände sig mindre stres-
sad och ”fick mycket mera gjort” på dagarna. Det finns ofta 
enkla lösningar till svåra problem. 

Hur ser vi egentligen på människan? Ett vanligt synsätt brukar 
kallas ”maskinsyn”, man behandlar människor, inklusive sig 
själv som mekaniska maskiner, inte som dynamiska människor. 
En maskin fungerar antingen perfekt eller också är det fel på 
den. En bilmotor går antingen som den ska eller också är det 
något som är fel. Människor fungerar nästan aldrig perfekt. 
Många dagar har man ont någonstans, känner sig lite trött, 
olustig eller ur form. Och om man själv inte skulle göra det, så 
finns det några bland kollegerna som är ur slag. Det är lönlöst 
att försöka åstadkomma en perfekt situation för människor i 
något avseende. I stället ska vi sträva efter att skapa en arbetssi-
tuation, som är bättre än tidigare, utan att därför vara perfekt. 

39



Frustrationer 
Människor har alltid känslor. Den som säger att han inte kän-
ner någonting, han känner apati. Och för övrigt är man glad, 
ledsen, förväntansfull, besviken, arg eller ursinnig. Dessa käns-
lor finns alltid och de ligger i botten på alla våra handlingar. 
Känslorna påverkar våra handlingar i större eller mindre ut-
sträckning och det är helt i sin ordning. 

Det finns nio grundläggande känslor och de förekommer i 
alla kulturer: glädje, vrede, sorg, fruktan, nyfikenhet, skam, 
skuld, avundsjuka och nedstämdhet. Darwin insåg att känslorna 
står i överlevnadens tjänst. De utvecklas på liknande sätt som 
andra organ, men inte förrän under de senaste decennierna har 
man börjat studera psykologiska egenskaper ur ett evolutions-
perspektiv. 

I vissa sammanhang blir dock känslorna så starka att de fyller 
upp hela ens person. Då tar känslorna kommandot över tanken 
och man handlar, styrd av sina känslor i stället för att vara styrd 
av sina medvetna tankar. Det är frustration. 

Frustrationerna kan ha olika orsaker. Att bli orättvist be-
handlad, att bli besviken, är en källa till frustration. En arbetssi-
tuation som man har svårt att hantera försätter en del männi-
skor i ett mer eller mindre permanent tillstånd av frustration. 
När du blir frustrerad utsöndras stresshormoner i blodet. Man 
handlar för att förverkliga vissa avsikter. När man blir frustrerad 
förändras avsikten från att åstadkomma ett resultat, till att i stäl-
let bli av med frustrationen. Den ursprungliga avsikten ersätts 
med en mer kortsiktig och ogenomtänkt avsikt, därför resulterar 
sådana beteenden ofta i att man blir offer för omständigheter-
na. Man kanske förgår sig mot en kollega eller medarbetare, 
och det ger upphov till en ny frustration p g a att man får 
skuldkänslor för det man gjort. Detta kan i sin tur leda till att 
man återigen blir offer för omständigheterna.  
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Frustrationer kan hanteras på olika sätt. Om du ökar din 
medvetenhet om i vilka situationer du tenderar att bli frustre-
rad, kan du undvika att hamna i sådana situationer. När du väl 
blir frustrerad kan du också lära sig att hantera frustrationen så 
att du undviker att bli offer för omständigheterna. Den gamla 
regeln att ”räkna till tio” när man blir arg visar att kunskapen 
om frustrationer och deras mekanismer har funnits länge hos 
kloka människor. 

Vårt sätt att behandla våra medarbetare och kollegor med 
ironiska och cyniska jargonger kan leda till att man skapar fru-
strationer runt omkring sig utan att man är medveten om det. 
Här är ett exempel. 

Jag besökte ett företag där ledningsgruppen hade en ironisk 
jargong. Man skämtade friskt med varandras svagheter och yt-
ligt sett fungerade det hela ganska bra. Jag ifrågasatte om den 
här samtalstonen verkligen var bra. VD svarade att man kände 
varandra så väl att de var som en enda stor familj. Jag var skep-
tisk och undrade om de var klara över vad de egentligen höll på 
med. Min skepsis bekräftades dagen därpå, när en av medlem-
marna i gruppen kom till mig och ville höra vilken uppfattning 
jag hade om ”ironi i arbetslivet”. Han själv var inte lika snabb i 
repliken som kollegerna och ”ibland så kan man ju inte hålla 
masken utan det syns på en att man blir ledsen. Då anklagar de 
mig för att jag inte förstår skämt”. 

Normerna i den här ledningsgruppen krävde att man ska 
”förstå skämt”. Om man blir ledsen för ironiska anmärkningar, 
så får man inte visa det. Därför binder man upp energi i att hål-
la masken. Det är ett dåligt sätt att använda sin energi. Det är 
givetvis inte fel att ha roligt på arbetsplatsen, men det är fel att 
låta lustigheterna ta sig sådana uttryck att människor antingen 
blir ledsna och därmed frustrerade eller att de måste binda upp 
energi i att hålla masken.  
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Man ska ta människor på allvar och basera både beröm och 
kritik på sakliga iakttagelser. Normerna på många arbetsplatser 
hindrar människorna att få insikter om vilka frustrationer de 
sätter igång med sina ”lustigheter”. 

Sammanfattning 
Kapitlets första del, Något om att vara människa, började med en 
existentiell ansats. Vi lever i olika spänningsförhållanden, t ex 
mellan frihet och trygghet. När du väljer hur du vill hantera 
dessa spänningsförhållanden väljer du också din egen ”essens”, 
din identitet. Människans existens kommer före hennes essens. 

Vi behandlade tre andra aspekter på viljan: Beteenden och 
handlingar där en människas handling bara kan bedömas om 
man har tillgång till vilken avsikt, vilken vilja som föregår hand-
lingen. Vi tog också upp två slags moral där avsiktsmoralen in-
kluderar ansvaret för en handlings konsekvenser medan mora-
lismen begränsas till att följa vissa normer. I ”vilja och måste” 
hävdade jag att vi egentligen aldrig måste någonting. Många 
läsare av tidigare upplagor har berättat att det mest omvälvan-
de med Vilja Välja Verklighet  var att man blev befriad från sin 
måstevärld. Det är både en befrielse och en insikt, som till att 
börja med kan upplevas vara tung att bära. 

Kapitlets andra del Energiläckor handlade om att man ska lära 
sig arbeta så, att man hushållar med energin och inte förbrukar 
den i onödig trötthet. Det kan man klara genom  
• att finna en arbetsrytm där ansträngning och avspänning 

avlöser varandra i raster och genom att växla mellan olika 
arbetsuppgifter. 

• att man blir medveten om hur de egna biorytmerna funge-
rar, att man är mer lämpad för en viss typ av arbete t ex på 
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förmiddagen. Då kan man försöka anpassa arbetet till sina 
egna biorytmer. 

• att man blir medveten om sina frustrationer så att man kan 
planera sig bort från frustrerande situationer, och lära sig att 
”räkna till tio” när frustrationen kommer. Man ska också 
avstå ifrån att skapa onödiga frustrationer för människor 
runt omkring sig. 
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4 Karaktär - ett mönster av medfödda och 
inlärda behov  

Människor har fysiska och psykiska behov. De fysiska är, t ex 
behov av näring, skydd mot väder och vind, vila och behov av 
ansträngning. De psykiska är behov av trygghet, mänsklig kon-
takt, frihet att växa upp på egna villkor, behov av rättvisa osv. 
Båda dessa grupper av behov måste tillfredsställas i någon mån 
för att vi ska överleva som människor. Alla vet att man svälter 
ihjäl om man får för lite mat, men man kan också ”svälta ihjäl” 
av brist på mänsklig kontakt.   

Både de fysiska och de psykiska behoven är nödvändiga in-
slag i vår mänskliga natur. Dessa behov är alltså medfödda. 

 Jag tror inte att någon i dag på allvar hävdar att allt anting-
en är medfött eller inlärt. Skiljelinjen går mellan andelen med-
födda och inlärda impulser. Det verkar rimligt att en stor del av 
våra behov och praktiskt taget alla sätt att tillfredsställa våra 
behov är inlärda.  Genom att öka medvetenheten om sina egna 
inlärda beteenden kan man själv påverka sin framtida utveck-
ling som människa, 

Behov kan tillfredsställas på olika sätt. Hunger kan mättas med 
en skål ris eller med en middag på restaurang. Kylan kan hållas 
ute med en filt eller med fina kläder. Vad man väljer att inrikta 
sina avsikter mot är en följd av lärande. Nya behov adderas 
också till de medfödda. Att många människor har svårt att ac-
ceptera en portion ris serverad i en konservburk, beror på att vi 
lever i en miljö där man lärt sig att måltiden också ska tillfreds-
ställa kulinariska och estetiska behov. Behovet av kalorier är 
medfött, behovet av vällagad mat serverad på ett tilltalande sätt 
är förvärvat genom lärande. Vi har upptäckt eller uppfunnit 
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hur vi vill att maten ska smaka och serveras. Större delen av 
kulturmänniskans totala behov är förvärvade. Vi har inte bara 
lärt oss hur vi vill tillfredsställa de medfödda fysiska och psykis-
ka behoven, vi har också adderat estetiska, intellektuella och 
andra behov till de medfödda. 

Karaktären är ett mönster av alla dessa medfödda och in-
lärda behov. Vi lever i en omvärld som förändras, därför för-
ändras också Karaktären. Uppsättningen av behov som ska till-
fredsställas förändras, dels för att miljön omkring oss förändras, 
dels för att vi själva vill förändra våra Karaktärer. Behoven för-
ändras både omedvetet och medvetet. De förändras omedvetet 
genom att miljön som vi lever i förändras. Det ger nya förut-
sättningar för lärande. När vi själva väljer det vi vill ha och ad-
derar nya behov eller ersätter tidigare behov med nya, då för-
ändrar vi medvetet våra egna behov. 

Socialisation 
Människor utvecklas till att bli socialt acceptabla medmänni-
skor genom en lärandeprocess som kallas socialisation. Samhäl-
let överför sina behov av att individer uppträder på ett visst sätt 
till att också bli behov hos individerna. Det sker genom sociali-
sationen. Samhället, alla dina medmänniskor, har behov av att 
du uppför dig på ett sätt som de anser vara anständigt. Dessa 
behov överförs till dig, så att du själv känner behov av att upp-
träda mot andra människor enligt deras normer för anständig-
het. En välanpassad människa har alltså själv behov av att 
handla enligt de normer som samhället omkring henne förmed-
lar. 

Om du själv har behov att följa omgivningens normer 
kommer du inte att ställa till förtret eller att skada människor i 
din omgivning. Socialisationsprocessen bygger alltså upp vår 
gemensamma trygghet. När t ex ungdomsbrottsligheten ökar 
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innebär det att socialisationsprocessen fungerar sämre, relativt 
sett, än den har gjort. 
Samhällsnormerna uttrycker våra gemensamma behov av hur 
andra människor ska bete sig mot oss. Om andra människor 
uppträder enligt dessa normer känner vi oss trygga. 

Frihet och trygghet 
I den del av Karaktären, som representerar andra människors 
behov, ligger ramarna för vad vi får göra och inte får göra. 
Inom dessa ramar är vi fria att göra vad vi själva vill. Dessa 
”spelregler” anger gränsen för vår individuella frihet. 

Friheten är aldrig absolut eller gränslös, den är alltid be-
gränsad, bl a av vårt behov av trygghet. Vi upplever frihet när 
vi upptäcker handlingsutrymmet inom samhällsnormernas ra-
mar och kan ta tillvara möjligheterna inom dessa ramar för att 
förverkliga våra egna avsikter. Den enskilda människans frihet 
är alltså till stor del en produkt av hennes egen kreativa förmå-
ga att upptäcka möjligheter inom ramen för samhällsnormerna 
och att ta dessa möjligheter tillvara för att förverkliga egna av-
sikter. 

Socialisationen – överföringen av samhällets gemensamma 
behov till att bli en del av individens Karaktär – har en motpol i 
en process för att utveckla de specifikt egna behoven. Den kallas 
individuation. 

Socialisation och individuation är två processer som måste 
utvecklas parallellt för att människan ska bli en fri och själv-
ständig person, som lever inom ramen för en gemensam trygg-
het. 

I vår kultur överutbildas vi i hur man ska tillfredsställa 
trygghetsbehoven genom anpassning till omgivningens krav, 
och vi underutbildas i hur man kan tillfredsställa frihetsbehoven 
inom de ramar, som hänsynen till omgivningen ställer upp. 
Därför uppstår en obalans, där den starka förmågan att anpas-
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sa sig till omgivningens krav och förväntningar ofta förtrycker 
den genuint egna viljan. Den kraftfulla socialisationen lägger 
hinder i vägen för individuationen.  Därför uppstår obalans i 
motsatsparet socialisation - individuation 

En av människans viktigaste talanger är vår förmåga att ta 
tillvara tidigare generationers erfarenheter. Därför behöver var-
je ny generation inte starta från noll. Vi kan ta vid där föräldra-
generationen slutade. För att denna talang ska bli en tillgång 
måste föräldrar och lärare tala om för de unga människorna 
hur verkligheten omkring oss fungerar. Elevrollen i denna pro-
cess är passiv. Läraren/föräldern som ”kan” lär eleven som inte 
kan. Processen kan liknas vid programmering. Den är viktig och 
nödvändig. P g a att takten i omvärldens förändringar accelere-
rar, kommer dock en del av tidigare generationers normer att 
passera sitt ”bär-före-datum” allt snabbare. Det gäller alltså en 
del av tidigare normen, men inte alla, 

Till programmeringsprocessen har vi kopplat ett belönings- 
korrektionssystem. Det gäller att lägga manken till, att offra sig 
för att få höga betyg. På så sätt har läraren och betygssystemet 
kommit att ta över intresset från eleven och elevens glädje av att 
lära. Eleven strävar efter att anpassa sig till lärarens krav för att 
få höga betyg, istället för att ta till sig glädjen i att själv utvecklas 
till en mer kunnig människa. Det är mycket sannolikt att viljan 
och förmågan till lärande, till nytänkande kommer att bli allt 
viktigare för allt fler medarbetare i arbetslivet. Att överbetona 
inlärning av namnen på Hallands floder på bekostnad av utveck-
ling av elevernas förmåga att upptäcka och uppfinna, kanske 
inte är så klokt längre. 

I vår uppfostran och utbildning finns många moment av att 
man bör anpassa sig till andras krav och att man blir belönad 
när man gör det. Därför har vi, på liknande sätt, som när det 
gäller betygen och lärandet, kommit att inrikta oss på att få be-
löningar och att undvika korrigeringar/bestraffningar, istället 
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för att sträva efter andra och mer resultatorienterade mål. Kon-
sekvensen av detta är att vår Karaktär har kommit att få ett 
tungt inslag av ”lydnad”. Många har blivit mer benägna att 
säga ”ja” till andras anspråk på oss och på vår tid, än till att be-
jaka oss själva. Det gäller även när ”ja” till en annans önskemål 
innebär att vi måste undertrycka egna önskningar eller t o m 
förtrycka oss själva.  

Vi har behov av trygghet och vi har behov av frihet. I tidi-
gare generationers uppfostran och utbildning har tryggheten 
betonats på frihetens bekostnad. Det har resulterat i att förmå-
gan att få behovet av frihet tillfredsställt är underutvecklat i 
jämförelse med förmågan att tillfredsställa trygghetsbehovet. 
Karaktären är i obalans: anpassningen till omgivningen har 
vägt för tungt i förhållande till den lätta egna viljan.  

En paradoxal följd av att tryggheten överbetonats är att vi 
blivit allt mer otrygga. Vi hänger upp vår trygghet på yttre före-
teelser, yttre trygghetsankare, vilket är vanskligt i en tid när för-
ändringarna i omvärlden accelererar. Om vi i stället utvecklar 
det egna självförtroendet, som är en produkt av individuations-
processen, så utvecklar vi det interna trygghetsankaret. ”Fly-
tande rädsla” innebär att ju mer yttre trygghetssystem vi bygger 
upp desto mer stimuleras människornas rädsla. 

Följden av obalans mellan trygghet och frihet 
Följden av denna obalans mellan skickligheten att anpassa sig 
till omgivningens krav och oförmågan att hävda den egna vil-
jan, är att man känner sig stressad och förtryckt. Den yttre 
”måste-världen” har ingen stark motpart inom individen själv. 
Därför lever många i en ständig vinna-förlora-situation där den 
starka omvärlden vinner på bekostnad av det svagare jaget. 
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Det feldefinierade problemet 
Upplevelsen av stress, otillräcklighet eller t o m förtryck kan be-
skrivas på olika sätt. Antingen kan man uppleva att omvärlds-
kraven är orimliga. Då är det fel på omvärlden. Eller också är 
du själv otillräcklig, och då är det fel på dig. Det senare är van-
ligt och det är fel. Livet är till för människorna. Det ska anpas-
sas till oss inte tvärtom. Det finns olika följder av att definiera 
problemet på detta felaktiga sätt. 

Föräldrar som känner sig otillräckliga eller misslyckade krä-
ver av sina barn att de ska bli skickligare att leva upp till om-
världskraven än vad föräldrarna själva varit. De bekämpar det 
embryo till egen vilja som barnet visar. Chefer, som känner sig 
otillräckliga, ökar kraven på sina medarbetare. Det får medar-
betarna att känna sig otillräckliga och det legitimerar i sin tur 
deras krav på sina medmänniskor. 

Intolerans är en annan produkt av feldefinitionen. Den som 
strävar efter att leva upp till inlärda normer känner sig angripen 
av andra människors avvikande åsikter. Den som har en egen 
vilja känner sig inte angripen förrän någon försöker hindra 
henne att förverkliga sin vilja. Att försvara sig när vitala intres-
sen står på spel är inte intolerans; att angripa människor för att 
de har avvikande åsikter är intolerans. 

Man binder också upp energi i att försvara den felaktiga 
definitionen. Den energin kan inte användas för andra och mer 
konstruktiva ändamål. 

Personlig effektivitet 
Strävan efter personlig effektivitet är en strävan efter ett liv, där 
man har balans mellan sina egna individuella behov och om-
världens krav. Man kan arbeta mycket och leva ett aktivt liv 
utan att slita ner sig. När trycket blir för stort har man kraft och 
mod att säga ifrån, men man kan också - när det verkligen 
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krävs - göra oegennyttiga insatser i medvetenhet om att man 
har kontroll över hur långt de egna krafterna räcker. 

Anarkistiska handlingar, i strid mot omgivningens berätti-
gade krav på hänsyn, är inte förenliga med personlig effektivi-
tet. Men inte heller den anpasslighet, som leder till att den egna 
viljan undertrycks för andras räkning, är personlig effektivitet. 

Personlig effektivitet förutsätter, dels att du är medveten om 
dina mål, dels att du har realistiska föreställningar om hur du 
själv fungerar och hur verkligheten omkring dig fungerar. Må-
len och verklighetsförankringen är nödvändiga förutsättningar, 
om du ska kunna ta ansvar för dina handlingar och din livssitu-
ation. 

Den målmedvetna verklighetsanpassade människan är var-
ken romantiker eller neurotiker. Romantikern har utopiska, ofta 
vackra och välformulerade idéer, om hur saker och ting borde 
vara, idéer som har dålig förankring i verkligheten,. Neuroti-
kern lever i en ”måste-värld”. Den verklighetsanpassade männi-
skan är medveten om sina mål. Hon vet att vissa saker är omöj-
liga att göra, att andra är omöjliga nu, men möjliga på längre 
sikt och hon vet också att få saker är nödvändiga. Hon tar an-
svar för sitt liv och sitt arbete. Om hon inte klarar av vad hon 
satt sig före kommer världen inte att gå under. ”Ansvarskramp” 
är egentligen ett uttryck för att man överskattar sin egen bety-
delse. Därför leder personlig effektivitet till att du kan förhålla 
dig ganska avspänt till ditt arbete.  Men avspänning och slapp-
het är olika saker. Avspändhet är närvaro, kontakt, ”bry sig 
om”; slapphet är ”att ge fan i”. 

Hinder mot personlig effektivitet 
Det finns alltså tre hinder mot att utveckla personlig effektivitet. 
Bristen på mål, lydnadsreflexen och de psykologiska försvars-
mekanismerna. 
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Bristen på målmedvetenhet 
Jag har beskrivit skillnaden mellan avsiktsmoral och moralism. 
Avsiktsmoralen beaktar konsekvenserna av en handling, mora-
lismen är en normmoral som reglerar tillåtna och inte tillåtna 
handlingar. 

Avsiktsmoralen är inriktad mot resultatet av handlingen, 
därför krävs medvetenhet om mål och värden. Den som inte 
har några mål saknar alltså en grundläggande förutsättning för 
att ta ansvar. Lite hårdraget kan man säga att avsiktsmoralen är 
positiv, inriktad på sådant som man vill uppnå, moralismen är 
negativ, den reglerar vilka handlingar man inte får utföra. 

Ansvar och mål är också sammanvävda med upplevelser av 
meningsfullhet. Vad som är meningsfullhet är en subjektiv vär-
dering. Det finns ingen mening utanför den handlande männi-
skans egen uppfattning om mening. Om man alltid handlar i 
avsikt att förverkliga ett mål, som man själv tycker är angeläget 
att nå eller för att förverkliga ett viktigt värde, då är handlingen 
meningsfull. Handlingen är alltså inte meningsfull i sig, den är 
meningsfull för att den leder mot ett meningsfullt mål eller in-
går i ett meningsfullt sammanhang. 

Negativ stress och känslan av otillräcklighet är konsekvenser 
av bristen på målmedvetenhet. En fanatiker ”fördubblar an-
strängningen när han förlorat målet ur sikte”. Fanatikern är en 
person som antingen saknar mål eller som har orealistiska mål. 
Neurotikern är en person som saknar egna mål och upplever 
kraven från omgivningen som tvingande. Romantikern är en 
person vars mål är så luftiga och orealistiska att hen inte kan se 
hur hens egna handlingar är kopplade till målet 

Sedan första upplagan av ”Vilja Välja Verklighet” publicerades har vi fått till-
gång till nya viktiga kunskaper om stress. Några forskare har gjort viktiga 
upptäckter.  Under de vidrigast tänkbara förhållanden, t ex i koncentrations-
läger under andra världskriget och i fångläger under kriget i Vietnam, drab-
bas människor av svåra stressrelaterade sjukdomar - det vet alla. Men en 
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betydande minoritet av de människor som varit med om dessa upplevelser 
drabbades inte av sjukdom, många blev t o m starkare genom de förfärliga 
erfarenheterna, än de var innan. 
	 Dessa insikter ledde till två frågor. Vilka egenskaper skiljer de människor 
som drabbas av sjukdom till följd av stressen, från dem som klarar sig hel-
skinnade? och Om man får reda på vilka dessa egenskaper är, kan alla män-
niskor utveckla dem eller är det en förmåga som är förbehållen några få 
särskilt starka individer?  
	 Idag har vi svar på båda frågorna. Människor som har god ”stresstålighet” 
har god förmåga att utveckla en känsla av sammanhang, Kasam. Det betyder 
att man klarar av att göra situationen begriplig, hanterbar och meningsfull 
för sig själv. Om du jämför dessa tre begrepp med det som jag sagt om mål-
medvetenhet och medvetenhet om verkligheten, så kan du själv se att bud-
skapet i ”Vilja Välja Verklighet” är förenligt med stresståligheten.  
	 Den andra frågan, ”Kan människor som inte är särskilt bra på att utveckla 
sin känsla av sammanhang, utveckla denna förmåga?” har forskarna också 
kunnat besvara med ja.  
	 För att ge människor möjlighet att utveckla sin känsla av sammanhang 
behöver vi utveckla arbetslivets strukturkapital. Strukturer är allt som ger väg-
ledning och återkoppling. Konstruktiva strukturer ger vägledning för sam-
manbandet mellan då och nu, mellan det nuvarande och det framtida, mel-
lan arbetsuppgifter och slutprodukter, mellan mål och medel, mellan avsikt 
och mål o s v. Konstruktiva strukturer ger återkoppling till hur ansträng-
ningar lyckas eller fortskrider för att uppnå ett visst resultat eller att röra sig i 
en viss riktning. Ledarskapets uppgift i detta sammanhang är dels att skapa 
och utveckla ett bra strukturkapital, dels att i det personliga, dagliga ledar-
skapet själv ge stöd genom vägledning och återkoppling – såväl förstärkande 
som bromsande och korrigerande. 

Mästaren Ma i Willy Kyrklunds roman sa att han inte var intresserad av 
människan, han intresserade sig för ”människans villkor”. Människans vill-
kor i arbetslivet är strukturkapitalet. Vägledningen ger anvisning om vad 
som förväntas och vad man ska avstå ifrån. Återkopplingen är antingen för-
stärkande – ”du är på rätt väg” – eller bromsande – ”det här är inte bra”. 
	 När saker och ting i arbetslivet inte fungerar tillfredsställande ligger 
slutsatsen nära till hands att det är fel på människorna. Men det är sällan fel 
på människorna, det är strukturkapitalet som har brister. Reglerna kan vara 
så byråkratiska och stelbenta att de lägger krokben för goda insatser eller så 
luddiga att man har svårt att tolka dem. Mål och strategier är inte förmed-
lade så att människor kan översätta dem till sin egen arbetssituation eller de 
upplever inte att de har mandat att fatta de beslut som de skulle kunna ta 
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ansvar för. Budgeten som fastställdes för flera månader sedan är inte anpas-
sad för den verklighet som nu är aktuell. Och så vidare! 
	 Genom att anpassa strukturkapitalet och kombinera dessa insatser med ett 
medvetet dagligt ledarskap kan man komma till rätta med många orsaker till 
stressrelaterade problem – och samtidigt öka organisationens kapacitet att 
prestera goda resultat. 

Jag skrev nyss att ”Personlig effektivitet förutsätter, dels att du är 
medveten om dina mål, dels att du har realistiska föreställning-
ar om hur du själv fungerar och hur verkligheten omkring dig 
fungerar”. Den personliga effektiviteten ger goda förutsättning-
ar att utveckla känslan av sammanhang genom att göra nya och 
okända situationer begripliga, hanterbara och meningsfulla för 
dig själv. Den personliga effektiviteten minskar alltså risken för 
att du ska uppleva sådan negativ stress som kan orsaka sjukliga 
symptom. 

Nästa kapitel handlar om prioritering. Där kommer jag att ut-
veckla resonemanget om mål. 

Lydnadsreflexen och Roboten 
När man har utfört en handling många gånger och lyckats med 
den, då övergår den ofta från att vara en medveten handling till 
att bli en omedveten reflex. Dessa reflexer är ofta praktiska. 
Roboten inom oss är just denna förmåga att överföra handling-
ar från det medvetna till det reflexmässiga planet. Roboten 
knäpper knappar, vrider på kranar, går uppför trappor och 
skriver på datorn åt oss. Det är mycket praktiskt. Men Roboten 
tenderar också att ta över sådant som den inte ska ta över. 

Colin Wilson beskriver Roboten i Nya frågeställningar inom psykologin. Han sä-
ger: ”Jag skriver detta på en elektrisk skrivmaskin. När jag lärde mig skriva 
på den gick det mycket knaggligt och med ett nervöst fingrande hit och dit, 
men efter en viss tid hände ett under och dessa komplicerade operationer 
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hade plötsligt ”lärts in” av en nyttig robot som finns dold i mitt undermed-
vetna. Numera behöver jag bara tänka på vad det är jag vill säga så sköter 
min Robot-sekreterare maskinskrivingen. Men det finns en kolossal nackdel 
med honom. Om jag upptäcker en symfoni som griper mig djupt eller en 
tavla insisterar den fördömda Roboten ögonblickligen att ta hand om den. 
När jag då lyssnat till symfonin för tredje gången börjar den föregripa varje 
ton. Han börjar lyssna till den på ett automatiskt sätt och då är nöjet borta 
för mig. Mest irriterande är han, när jag är trött eftersom han då visar en 
tendens att vilja ta över alla mina funktioner utan att ens be mig om lov. Jag 
har till och med kommit på honom med att älska med min hustru”. 

Roboten är en rationaliseringsmöjlighet. När arbetsbelastning-
en är hög vänjer man sig så småningom att ”delegera” allt mer 
till Roboten. Man kan låta Roboten fatta beslut, man låter Ro-
boten äta, motionera och vara tillsammans med andra männi-
skor. Man blir själv allt mer mekaniserad. Därför bör var och 
en ta ett personligt ansvar för vad man ska låta Roboten ta över. 
När det gäller måltider fungerar Roboten som bensinmätaren 
på en bil. Den talar om att det är dags för näringstillförsel och 
markerar när tanken är full, så att man kan fortsätta att jobba 
till nästa tankning. Men om man behandlar sina måltider som 
tankningstillfällen blir man själv mekaniserad. När man ändå 
har maten i munnen kan man ju passa på att känna efter hur 
den smakar. Då tar man tillvara en kvalitet i livet som Roboten 
är okänslig för. 

När meningen ligger mer i slutresultatet än i processen, då 
kan man låta Roboten ta över. Men minns Karin Boyes ord 
”Nog finns det mål och mening i vår färd - men det är vägen 
som är mödan värd”. När värdet ligger i processen, då ska du 
undvika att delegera till Roboten. Därför är det angeläget att 
göra klart för sig, om det är slutprodukten eller vägen dit, som 
är det viktigaste värdet. Ofta missar vi detta. Det beror på att vi 
anser att det är viktigare att visa upp ett resultat än att själv 
uppleva tillkomsten av resultatet, där processen är det viktiga. 
Denna ”prestationsfixering” är tydlig, t ex i reklamen för halv-
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fabrikat till olika maträtter. Att det finns ett värde i den om-
ständliga proceduren att själv tillreda sin mat förnekas. Värdet 
ligger i att med så liten tidsinsats som möjligt få fram något ät-
bart på bordet. Men om man rationaliserar och mekaniserar 
allt större delar av sin tillvaro, vad ska man då göra med tiden 
som blir över? Då blir livet ”alla dessa dagar som kom och gick” 
utan att man upptäcker att det är just de dagarna som är livet. 

Lydnadsreflexen har sin grund i vår överutbildning i trygg-
het (socialisationen) och vår underutbildning i frihet (individua-
tionen). Det leder till att vi reflexmässigt har en tendens att sva-
ra ”ja” på anspråk på vår tid och vår uppmärksamhet, när des-
sa anspråk kommer från någon utanför oss själva. Vi har också 
en hemlig, men för oss själva mycket tydlig rangordning som 
innebär att höga chefer, kunder, myndigheter och leverantörer 
ligger ganska högt på prioriteringslistan, medan egna medarbe-
tare, familjen och i synnerhet vi själva ligger långt ner. Här ett 
par exempel på detta: 

När Per sitter på kontoret, sysselsatt med en viktig arbets-
uppgift och det ringer i telefon svarar han reflexmässigt. Själv-
klart ska man svara i telefon, men för var och en av oss måste 
det finnas arbetsuppgifter som är så väsentliga, att oavsett vem 
som ringer, så är det, som man just då håller på med, viktigare 
än att svara i telefonen. Om det inte vore på det viset skulle 
ingen av oss kunna åka på tjänsteresa, gå på sammanträde eller 
vara borta på kurs. Sådan frånvaro hindrar oss från att svara i 
telefon när det ringer. Därför finns det också uppgifter som är 
så viktiga att vi ska avstå ifrån att svara i telefon. 
När Stig Ahlgren recenserade den första upplagan av ”Vilja Välja Verklighet” i 
Vecko-Journalen skrev han: ”Författaren ställer frågan om man ska svara i 
telefon när det ringer. Jag undrar när annars ska man svara?” 

Jag vet att alla numera har telefonen med sig överallt, men jag tycker att Stig 
Ahlgrens kommentar är ganska rolig. 
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”Den öppna dörrens politik” är ett annat uttryck för lydnadsre-
flexen. Den ursprungliga innebörden i uttrycket var att männi-
skor, som känner behov av att tala med oss också ska få tillgång 
till vår tid och vår uppmärksamhet vid en tidpunkt och i en om-
fattning som passar för båda parter. 

Men ofta har principen kommit att tillämpas så att männi-
skor sitter med dörren till sitt rum öppen mot korridoren. Det 
leder till många störningar och till brist på effektivitet i arbetet. 
Den öppna dörren bidrar till att somliga blir så stressade, att 
när människor vill tala med dem, då saknar de förmåga att 
lyssna. När tålamodet brister då saknar man förmåga att leva 
sig in i det man håller på med, t ex att lyssna. Jag vill naturligt-
vis inte hindra någon från att ha dörren till sitt kontorsrum öp-
pen. Men jag vill påpeka, dels att det mekaniska öppethållandet 
inte är liktydigt med att man är en bra kollega eller chef, dels 
att man medvetet kan ta ställning till om det är lämpligt att ha 
dörren öppen eller ej. 

Lydnadsreflexen leder till att vi själva och personer som står 
oss nära, t ex medarbetare och familj ofta hamnar i strykklass 
när det gäller att få tillgång till vår tid och uppmärksamhet. Det 
skapar en känsla av otillräcklighet och stress som konsumerar 
den energi som annars skulle kunna användas till mera kon-
struktiva ändamål. 

Försvarsmekanismerna 
I facklitteraturen finns ett antal försvarsmekanismer beskrivna. 
Jag har valt ut tre som är centrala: Projektion, Provocering och 
Rationalisering. 

Projektion 
När vi lägger ansvaret för våra egna känslomässiga reaktioner, 
utanför oss själva, då projicerar vi. Tänk dig att John gör något, 
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som du tycker är dumt. Därför blir du upprörd. Denna situa-
tion kan du hantera på två sätt: 
”John är dum”. Du projicerar din egen irritation över Johns 
beteende på honom. Det är alltså inte du som är arg utan John 
som är dum. Ansvaret för din ilska ligger hos John. Men där-
med förmenar du dig själv möjligheten att hantera den. 
”Jag är arg på John”. Du accepterar din egen ilska och kan ta 
ställning till vad du ska göra med den. 
Känslor är en naturlig del av vår personlighet. Det är inte fel att 
bli arg, ledsen, besviken eller glad. Men det är fel att lägga an-
svaret för denna känsla någon annanstans än hos sig själv. Du 
kan ju välja att påverka din egen person och även mycket inten-
siva känslor försvagas ju med tiden. 
En tidningsman, som var känd för att vara kolerisk, lämnade ett samman-
träde i kraftig affekt och slängde igen dörren efter sig. Innan de övriga delta-
garna i mötet hade hunnit hämta andan öppnade han dörren igen och 
meddelade: ”Och kom ihåg att om jag ber om ursäkt i morgon så menar jag 
det inte!” 

För att undvika projektioner måste vi bejaka våra egna känslor. 
När du gör det ökar också din förmåga att bejaka andra männi-
skors känslor. Därmed slipper man ifrån en del problem. Upp-
levelser av skönhet, dumhet, skicklighet o s v finns hos betrakta-
ren och projiceras på den andra personen. ”Skönheten finns i 
betraktarens öga” och medvetenheten om detta gör det lättare 
att acceptera att det som vi tycker är vackert, kanske andra tyc-
ker är fult. Projektion är en viktig orsak till att människor kom-
mer ihop sig om fel saker. 

Provocering 
När man låter sådana krav, som vi tror att omvärlden har på 
oss, bestämma över våra handlingar, då låter vi oss provoceras.  
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Här är ett exempel: 
Pia var 17 år. När Pia är ute på kvällen utan att tala om var hon 
är och hur dags hon tänker komma hem, då blev hennes pappa 
orolig. Pias pappa tycker att vuxna människor ska ta ansvar för 
sig själva så han lägger sig inte i var Pia är eller hur dags hon 
kommer hem. Men han är lite orolig när hans dotter är ute om 
kvällarna. Om Pia har sagt att hon ska komma hem klockan 1 
så behöver han inte börja oroa sig förrän då. Om Pia inte talar 
om när hon tänker komma hem, börjar han kanske oroa sig 
redan klockan 10. Då får han några timmars oro, som enkelt 
kan undvikas. 

En kväll när familjen avslutat sin middag kom Pia in och sa: 
”Nu sticker jag.” Hennes pappa frågar henne: ”När kommer du 
hem?” Pia blir arg och säger att hon minsann är tillräckligt 
gammal för att själv få bestämma när hon ska komma hem. 

(Här ser vi hur många konflikter uppkommer. Pias pappa 
har ingen avsikt att bestämma när Pia ska komma hem, men 
han vill ha reda på vilken tidsram hon har tänkt sig. Pia uppfat-
tar sin pappas avsikt som ett försök att bestämma över henne 
och reagerar på det som hon uppfattar. Eftersom hennes pap-
pas goda avsikt möts på ett sådant sätt av Pia kanske han blir 
upprörd och då startar ett gräl. Den här pappan är ingen vanlig 
pappa utan en exempelpappa i en bok, därför får episoden ett 
annat förlopp). 

Pias pappa tittar på henne och säger: ”Vad var det jag frå-
gade dig om?” (i stället för att reagera impulsivt och känslomäs-
sigt för Pias pappa över resonemanget på ett sakligt plan med 
hjälp av en fråga). Pia tänker efter och svarar: ”Du frågade hur 
dags jag tänker komma hem”. ”Och vad tror du att jag vill med 
den frågan?” Pia tänker till igen och säger: ”Du vill veta när jag 
ska komma hem”. ”Ja”, säger hennes pappa, ”kan jag få reda 
på det?” Och Pia svarar, denna gång lugnt: ”Klockan 11. 
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Det finns en ”metod” inom psykologin som kallas transaktions-
analys. Utgångspunkten är att varje människa har tre olika jag-
tillstånd: Förälder, Vuxen och Barn. I alla relationer uppkom-
mer ”transaktioner”, utbyte av tankar och känslor mellan par-
terna. Transaktionen startar från ett jag-tillstånd hos den ena 
parten och tas emot i ett jag-tillstånd hos den andra, som svarar 
från samma eller ett annat jag-tillstånd osv. Pias pappa frågade 
från sitt vuxen-jag, Pia tog emot frågan i sitt Barn-jag som om 
den kom från hans Föräldra-jag. När hon reagerade som hon 
gjorde hade hennes pappa kunnat bli provocerad att fortsätta 
transaktionen från sitt Föräldra-jag, men i stället förde han över 
utbytet, transaktionen, till Vuxen-Vuxen. 
	 TA-teorin säger att konflikter ofta uppkommer mellan 

Förälder – Förälder, Förälder - Barn eller Barn - Barn. Parterna 
hittar lösningen på sin konflikt om de kan föra över transaktio-
nen till att bli Vuxen-Vuxen. 
I exemplet kände sig Pia provocerad av sin pappas fråga och av 
upplevelsen att det i frågan fanns en dold avsikt. Det var denna 
dolda - men i detta exempel obefintliga - avsikt hon reagerade 
så starkt på. 
Vår tendens att reagera så här på krav som vi upplever finns i 
omgivningen, har förstärkts av ”lydnadsreflexen”. För att kom-
ma till rätta med problemet ska vi naturligtvis i första hand att 
stämma av om dessa krav är förenliga med vad vi själva tycker 
är rätt och bekvämt för oss själva. Om så är fallet så agerar vi ju 
enligt vår egen vilja och då spelar det ingen roll om kraven från 
omgivningen finns där eller ej. 

Men om kraven upplevs som besvärande, finns det anled-
ning att fråga den eller de personer som man tror ställer kraven, 
om kravet överhuvud taget finns. Både min egen erfarenhet och 
vittnesmål från andra har givit mig insikt om att många av de 
krav som vi tror att omgivningen har på oss, de har inte någon 
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motsvarighet i andra människors förväntningar. Och det är ju 
meningslöst att känna sig besvärad av krav som inte existerar. 

Om kraven existerar, men är besvärande, finns det anled-
ning att ta reda på om de kan förändras. Om våra chefer, kolle-
ger, medarbetare eller familjemedlemmar har skäl att ställa vis-
sa krav på oss, så får vi ta ställning till om vi vill leva upp till 
dem eller om vi inte vill leva upp till dem. Om vi inte vill ställa 
upp på förväntningarna kan vi välja mellan olika åtgärder. Man 
kan förhandla med den som har kraven och ta reda på om de 
kan förändras för att göra situationen enklare för oss. Många är 
inte medvetna om att krav och förväntningar som de ställer på 
människor i sin omgivning upplevs som besvärande. Om man 
får veta hur förväntningarna upplevs är det ofta ganska enkelt 
att ändra på dem. 

Både projektion och provocering gör att gränserna för vår 
egen person blir oklara. Projektionen lägger ett ansvar, som 
man själv bör ta, hos någon annan. Provocering innebär att 
man låter andra människors krav bli regler för sitt eget hand-
lande. 

Reaktionen på provocering kan antingen vara anpasslighet 
eller protest.  Vuxna anpassar sig ofta till de krav man tycker sig 
ha från omgivningen.  Ungdomar protesterar om de känner sig 
provocerade av sina föräldrars krav. 

Rationalisering 
Man rationaliserar när man söker rationella motiv för irratio-
nella handlingar. Här är ett exempel: 

I aktiebolaget Maxprofit har avdelningschefen Per blivit irri-
terad på en kollega. Enligt normerna är det inte tillåtet att hysa 
hämndkänslor. Men Per är frustrerad p g a något som kollegan 
gjort (han projicerar sin frustration på kollegan). Därför har 
han ett behov av att ge igen. Han måste då finna en handling 
som ryms inom organisationens normer. Han väljer ”ansvars-
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skvaller”. Per går till VD och säger att ”Jag vet att man inte ska 
tala illa om sina kollegor, men mitt ansvar som medlem i led-
ningsgruppen kräver att du får veta vad som pågår på ...avdel-
ningen...... ” 

Per har egentligen ett irrationellt motiv; han vill ge igen. 
Detta motiv accepteras inte enligt organisationens normer och 
kanske inte av honom själv heller. Därför uppfinner han ett ra-
tionellt motiv: ansvar för företaget. ”Rationalisering” kallas 
också bortförklaring eller efterhandskonstruktion. 

Fega chefer anlitar konsulter för att hantera problem som de 
har med sina egna medarbetare. De hänvisar till att personal-
problem ska hanteras ”professionellt”, när den egentliga orsa-
ken till att de inte själva tar tag i problemet är den egna olusten 
inför uppgiften. 

Den viktigaste effekten av rationalisering är att vi förmenar 
oss själva möjligheten att lära av misstag. Per själv hade varit 
mera betjänt av att ta till sig sin hämndkänsla och bearbeta 
den, i stället för att rationalisera sin hämnd till ansvarstagande. 
Då hade han kunnat lära sig något väsentligt om sig själv. Den 
fega chefen hade haft större nytta av en coach som ger chefen 
stöd att själv hantera problemet. Då hade han fått lära sig något 
som han senare skulle kunna få nytta av. 

Sammanfattning 
I de två senaste kapitlen har jag behandlat två centrala synsätt. 
De är centrala för att de är grunden för personlig effektivitet. 

”Att ta tillvara resurser” och att vara människa innebär att 
vi lever i spänningsfältet mellan motsatspar. Ett bra liv förutsät-
ter att man kan hitta en lämplig balanspunkt mellan dessa mot-
satser. Det viktigaste motsatsparet från förra kapitlet är ”trygg-
het-frihet”, där tryggheten ger ramarna för friheten. För att ba-
lansera detta spänningsfält behövs ansvarstagande. Att ta an-
svar förutsätter att man är beredd att stå för konsekvenserna av 
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sina handlingar. Det är något annat än en mekanisk tillämpning 
av vissa moralregler. Den fasta punkten, när det gäller ansvars-
tagande, är insikten om att man strävar att uppfylla vissa mål 
eller förverkliga värden som är väsentliga för en själv. Balans-
punkten, tungan på vågen, är den egna viljan. 

Det andra synsättet, som varit i fokus i detta kapitel handlar 
om de mönster av medfödda och inlärda behov som jag kallar 
Karaktär. Vissa basbehov är medfödda, men sättet att tillfreds-
ställa behoven är inlärda. Dessutom finns behov som kan kän-
nas angelägna utan att vara medfödda. Vi lär oss alltså inte 
bara olika sätt att tillfredsställa medfödda behov. Vi lär oss/ut-
vecklar också nya behov. 

Lärandeprocessen kan komma att påverka vårt sätt att han-
tera balansen mellan motsatsparen. När det gäller ”trygghet-
frihet” har huvuddelen av lärandet handlat om tryggheten. Vår 
uppfostran, vår skolgång och karriärsystemen i arbetslivet har 
en kraftig slagsida mot att lära oss anpasslighet till krav från 
omgivningen. I lägre grad har vi fått lära oss att hantera ut-
rymmet inom trygghetsgränserna för att finna tillfredsställelse 
för vårt frihetsbehov, det behov som innefattar tillväxt och ut-
veckling. 

Summan av dessa båda synsätt blir en föreställning om in-
nebörden i ”personlig effektivitet”. Den personliga effektivite-
ten ger god förmåga att balansera olika spänningsfält. Förut-
sättningarna för att denna förmåga ska finnas är, dels att man 
har mål och värden klara för sig på ett sådant sätt att man kan 
urskilja dem i olika praktiska situationer, dels att man har en 
hygglig verklighetsförankring och verklighetsuppfattning. 
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5 Prioritering  
Prioritering bjuder på två utmaningar. Dels ska man bestämma 
vad som är viktigt och som man ska ta tag i, dels ska man be-
stämma vad som är mindre viktigt och som man kan avstå 
ifrån. Det gäller dels en utmaning att få grepp om vilka de vik-
tiga uppgifterna är, dels en utmaning att säga nej till det som är 
mindre väsentligt. 
Här ska jag behandla båda dessa utmaningar.  

Att bestämma vad som är viktigt – Mål och ar-
betsuppgifter  
Viktor Frankl var psykiater. Han ägnade en del av sin livsgär-
ning åt människors upplevelser av meningen med livet. Han 
menade att aktiviteter inte är meningsfulla i sig själva, de är 
meningsfulla för att de leder till mål som är meningsfulla. Han 
liknade målen vid klot som hänger på olika höjd uppe i luften, 
ju högre upp ett klot hänger desto viktigare är det och ju längre 
ner det hänger desto mindre väsentligt är det. Ovanför kloten 
finns en lampa som lyser på dem och som kastar skuggan av 
kloten på marken. Skuggorna motsvarar uppgifter eller aktivite-
ter.  

För att få reda på om en skugga är viktig eller ej, måste man 
vända sig om och se vilket mål uppgiften leder till.  

Fanatikern fördubblar sina ansträngningar när han förlorat 
målet ur sikte. Den stressade människan ser alla sina arbets-
uppgifter, men har inte tillräckligt mycket energi över för att 
värdera vilka mål arbetsuppgifterna är relaterade till. För att 
kunna prioritera bör man dels ha en föreställning om vilka mål 
man har och hur viktiga dessa mål är i förhållande till varand-
ra, dels ska man kunna relatera målen till olika arbetsuppgifter. 
Man måste kunna ”tolka” målen till praktisk handling.  
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Mål och arbetsuppgifter i arbetslivet  
Det finns några utredningar om människors uppfattning om 
målen med sitt arbete. En av dem gjordes i England på 60-talet. 
Man kontaktade ett stort antal chefer och en av deras närmaste 
medarbetare och ställde samma fråga till både chefen och med-
arbetaren: Vilken arbetsuppgift är den viktigaste för medarbe-
taren? På så sätt fick man två utsagor om samma sak, om vilken 
arbetsuppgift som de ansåg vara medarbetarens viktigaste. Des-
sa par med chefer och medarbetare valdes ut i olika företag och 
på olika nivåer inom organisationerna.  

Ingen förväntar sig väl att alla dessa par skulle ha identiska 
uppfattningar om medarbetarnas väsentligaste arbetsuppgifter, 
men resultatet är ändå förvånande. I 98% av fallen ansåg fors-
karna att stora eller mycket stora avvikelser förelåg mellan 
medarbetarens uppfattning och den uppfattning som hans eller 
hennes chef  hade. Endast i 2% av fallen hade chef  och medar-
betare samma uppfattning om vad som var medarbetarens vik-
tigaste arbetsuppgift.  

Jag har haft med exemplet från den allra första upplagan av Vilja Välja Verk-
lighet. Jag hittade det i en ansedd internationell tidskrift som inte längre exi-
sterar. Tyvärr har jag förlorat källan. I början av 1970-talet kom ett par 
svenska utredningar som visade liknande tendenser i två börsbolag. Den ena 
var en rapport från PA-rådet, som beskrev ett projekt i ett byggföretag. Den 
andra var en konsultrapport från Telefonaktiebolaget L M Ericsson. Inte 
heller dessa källor har jag kvar. Den engelska utredningen gjordes för 60 år 
sedan, hur är det ställt 2021? Att döma av rapporter i media finns det orsak 
att tro att det finns likartade problem idag. 

Det finns två aspekter på detta. Dels gäller det naturligtvis or-
ganisationens effektivitet. Om alla människor i en organisation 
inte ”drar åt samma håll” kommer olika medarbetares arbetsin-
satser att motverka varandra. Man motarbetar varandra istället 
för att samarbeta. Den andra aspekten är mindre tydlig men 
lika viktig. Den gäller medarbetarnas motivation. Att få upp-
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märksamhet för det man gör, både som förstärkning när man 
lyckas och som bromsning när det inte går bra, är viktigt för 
människors motivation.  

I Herzbergs The Managerial Choice anger han uppmärksamhet (recognition) 
som en kraftfull motivationsfaktor. Rollo May beskriver i Makt och oskuld hur 
människor som lever ett liv där de inte får uppmärksamhet kan bli så psy-
kiskt störda att de begår våldsbrott. I transaktionsanalysen (TA) förekommer 
begreppet stroke. Stroke är ett uttryck för uppmärksamhet. Det finns en sko-
la bland psykiater som hävdar att ungdomsbrottslighet är ett sätt att dra till 
sig uppmärksamhet, för ungdomar som haft ett kärlekslöst och kontaktlöst 
liv under sin uppväxt. Brottsligheten är ett sätt att söka uppmärksamhet.  
	 Med dessa hänvisningar vill jag understryka att uppmärksamhet är mycket 
väsentligt för människor. Uppmärksamhet skall inte blandas ihop med be-
röm, som visserligen, om det är sakligt grundat, är en form av uppmärksam-
het men inte den enda formen. Förstärkande och bromsande återkoppling 
är också uppmärksamhet och eftersom det är uppmärksamheten och inte 
berömmet som är väsentligt, är det angeläget att lära sig hantera även de 
negativa formerna. 

För att uppmärksamhet ska kunna ges respektive tas emot krävs 
att man har någorlunda samma föreställningar om ändamålet 
med verksamheten. Den motivations- och utvecklingsbefräm-
jande återkopplingen till människor beträffande hur de utför 
sitt arbete, fungerar mycket dåligt på många arbetsplatser. Det 
gäller fortfarande, trots att budskapet har förmedlats i många 
utbildningsinsatser under flera decennier.  

Jag har sett flera exempel att man från arbetsgivarens sida 
tar vällovliga initiativ för att skapa ”trivsel” och välbefinnande 
på arbetsplatsen. Man tror att fruktkorgar och trevliga kaffe-
hörnor ska stimulera motivationen och därmed medarbetarnas 
prestationer i jobbet. Det är fel!  

Motivationen stimuleras av interna (intrinsic) faktorer, av 
den enskilda människans eget engagemang i arbetsuppgiften 
som sådan och upplevelsen av att lyckas med det man tar sig 
före. Upplevelsen av framgång förstärks om man får förstär-
kande återkoppling, t ex från sin chef  eller från arbetskamrater. 
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En motivationsbefrämjande struktur ska alltså erbjuda la-
gom svåra utmaningar, stöd så att man lyckas, förstärkande 
återkoppling och nya större utmaningar som underlag för kom-
petensutveckling.  

Det finns också studier som alla talar samma språk och som 
ger stöd åt den uppfattning som jag just presenterat. Dels finns 
teoretiska förklaringar i motivationsteorierna för den som vill 
dra sina egna slutsatser. 

Abraham Maslows kända behovstrappa har fem steg. Det 
nedersta steget representerar fysiologiska behov, behov av mat, 
dryck, vila etc. Dessa behov kan mättas och de styrs av lagen om 
avtagande gränsnytta. En hungrig människa värdesätter en smör-
gås. Hon värdesätter ytterligare en smörgås men inte lika myc-
ket som den första. Varje tillkommande smörgås värdesätter 
hon allt mindre. Det kallas för lagen om avtagande gränsnytta. 
Det andra steget i Maslows trappa representerar trygghet. Det 
är egentligen samma sak som det första steget om man lägger 
till en tidsdimension. Man känner sig trygg om man kan lita på 
att man får mat och annan tillfredsställelse av de fysiologiska 
behoven även i framtiden. 

De tre översta stegen i trappan representerar sociala behov, 
behov av uppmärksamhet och behov av att få förverkliga sina 
egna idéer. Dessa behov skiljer sig från de nedersta genom att 
de styrs av lagen om tilltagande gränsnytta. För dessa behov växer 
alltså ”aptiten” efterhand som behoven tillfredsställs och det gör 
även ambitionerna. Man vill ha allt större utmaningar ju fler 
framgångar man har bakom sig. 

En arbetsmiljö som är bra för människornas välbefinnande 
svarar upp mot de tre översta behoven i Maslows trappa genom 
att erbjuda allt större utmaningar och möjligheter till kompe-
tensutveckling som stöd för att man ska lyckas med sina ökande 
ambitioner. Ju mer nytta en människa känner att hon gör i sitt 
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jobb, desto högre grad av välbefinnande och arbetstillfredsstäl-
lelse upplever hon. 

Om chef  och medarbetare har olika uppfattningar om 
medarbetarens viktigaste arbetsuppgifter är det omöjligt att 
skapa sådana strukturer.  

Vardag-visions-modellen  
Vi hade besök av en politiker på en kurs. Han var inbjuden för 
att redogöra för sitt partis industripolitik och började med att 
berätta om innehållet i partiprogrammet. De flesta har någon 
gång kommit i kontakt med ett partiprogram, en personalpoli-
tik eller någon annan form av programbeskrivning. De är ofta 
väl formulerade i kraftfulla och lättförståeliga satser men är 
också koncentrerade till vissa centrala väsentligheter som t ex 
”frihet-jämlikhet-broderskap” ”individen i centrum” eller  
”kunden i centrum”.  

Efter berättelsen om partiprogrammet redogjorde han för 
några konkreta förslag till åtgärder, som hans parti hade före-
slagit riksdagen.  

Så la han ifrån sig sitt manuskript, tittade ut över kursdelta-
garna och frågade - uppenbarligen inte bara dem utan också sig 
själv: ”Hur hänger dessa åtgärder ihop med partipro-
grammet?”.  

I partiprogrammet likaväl som i beskrivningar av företags 
och förvaltningars politik, i människors uttalanden att man vill 
sträva efter frihet, jämlikhet, rättvisa och andra värden, är for-
muleringarna ofta korthuggna och ”självklara”. För att dessa 
formuleringar ska kunna förverkligas måste man först fylla dem 
med ett konkret innehåll för sig själv. Det förstod Martin Luther 
när han förklarade de tio budordens ”program” i Den lilla kate-
kesens Vad är det?.  

När man gjort formuleringarna eller visionerna klara för 
sig, då ska de förverkligas, men för att klara detta måste de 
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kunna tolkas till praktisk handling. Det enda sätt som finns för 
att förverkliga vilken vision som helst är genom den samman-
lagda effekten av ett stort antal vardagliga arbetsuppgifter. Vare 
sig det gäller att förverkliga ett rättvisare samhälle, en försälj-
ningsbudget eller en personalpolitik så är arbetsuppgifterna i sig 
desamma: man skriver brev, sitter i sammanträden, sätter pap-
per i pärmar, sköter arkivering, postgång, åker på tjänsteresa 
och fattar beslut. För att förverkliga visioner krävs alltså en var-
dag.  

Man kan också vända på synsättet och undersöka vilken typ 
av visioner som vårt arbete leder till. I det vardagliga arbetet, i 
de obetydliga, välbekanta och rutinbetonade arbetsuppgifterna 
ligger grunden till vår framtid.  

Alienation har mindre att göra med arbetet i sig än med vår 
oförmåga att se vilka mål eller visioner våra insatser bidrar till 
att förverkliga.  
Alienation betyder egentligen främlingskap. Karl Marx använ-
de begreppet. En lättillgänglig beskrivning av Marx idéer kring 
meningsfullhet i jobbet och alienation finns i boken Att utveckla 
socialismen av Marcovic. 
• Ett sätt att dela upp alienation i olika delar är detta: 
• Människan kan inte bestämma över resultatet av sitt arbete 

inte heller över den form av belöning hon vill ha (maktlöshet). 
• Människan förstår inte den sociala situation som hon ingår i 

(meningslöshet). 
• Att på laglig väg bli socialt accepterad och nå mål som är be-

tydelsefulla känns inte som möjligt (normlöshet). 
• Människan känner inte att hon kan delta i den sociala gemen-

skap som hon ingår i (isolering). 
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• Människan arbetar inte för att arbetet i sig är stimulerande 
utan för att få en rikare fritid och större möjligheter till kon-
sumtion (främlingskap inför det egna jaget) .  3

Den gemensamma nämnaren i alienationens olika yttringar är 
att man är ”bunden i ett odynamiskt beroendeförhållande”. 
Denna bundenhet kan vara av yttre slag, som i alienation eller 
av inre som i olika neurotiska tvångsuppfattningar, man lever i 
det som jag kallar måste-världen.  
Om vi i likhet med Victor Frankl sätter visionen som en övre 
cirkel och vardagen som en undre, så kan man fråga sig hur 
man kan förflytta sig mellan dessa båda cirklar? Att gå från 
vardagen till visionerna gör man med hjälp av frågan ”Varför?” 
Att titta på sina egna arbetsuppgifter och fråga: ”Varför gör jag 
detta?” ”Vad leder dessa arbetsuppgifter till?” är ett sätt att öka 
sin förståelse för vilka mål man bidrar till att uppfylla. Från vi-
sionerna till vardagen, för att tolka visionen till praktisk hand-
ling, kommer man med hjälp av frågan ”Hur?” ”Hur ska vi 
förverkliga de mål och visioner vi har?” Jo, genom att utföra 
sådana arbetsuppgifter som leder fram till de mål vi har satt 
upp.  

Vid flera tillfällen har jag blivit kontaktad av representanter för 
olika myndigheter för att ge konsultstöd till utvecklingsprojekt 
som t ex ska leda till ”individen i centrum” eller ”eleven i cent-
rum”. Jag frågar då hur situationen för ”individen” eller ”ele-
ven” kommer att skilja sig från dagens situation, när projektet 
har blivit genomfört på ett framgångsrikt sätt. Vad säger, upple-
ver, gör individen annorlunda när han eller hon har kommit i 
centrum, som han eller hon inte gör idag? 

 Ur Människan i handeln av Katarina Wådell som har hämtat uppdelningen från Seeman3
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Om man inte kan svara på den frågan, så är ”individen i 
centrum” inte en vision eller ett mål. Uttrycket är ”vackra ord 
på papper” som egentligen inte förpliktar till någonting. Och 
om man inte vet vad det är man ska förverkliga så spelar det 
ingen roll vilka åtgärder man vidtar. Ett gammalt indianskt ord-
språk sager: ”If  you do not know where you are going, any road 
will take you there”. 

Att tala om mål  
Den engelska undersökningen, som visade att 98% av ett antal 
undersökta chef-medarbetarpar hade olika uppfattningar om 
medarbetarnas viktigaste arbetsuppgifter, visar att en orsak till 
människors oförmåga att relatera sina arbetsuppgifter till över-
ordnade mål är ett kommunikationsproblem. Det problemet 
kan lösas om medarbetaren vänder sig till sin chef  och frågar: 
”Vilka mål har jag för mitt arbete?” eller att chefen frågar 
medarbetaren ”Vilka mål anser du att du ska ha i ditt arbete?”.  

Tekniskt är detta samtal enkelt. Känslomässigt kan det vara 
svårt att genomföra.  

Om en person som varit anställd på ett jobb i flera år går till 
sin chef  och frågar vilka hans viktigaste arbetsuppgifter är, kan 
chefen bli frustrerad. Frustrationen kan vara betingad av che-
fens egen oförmåga att tala om vad hon tycker att medarbeta-
rens viktigaste arbetsuppgifter borde vara. Denna oförmåga 
projicerar hon kanske på medarbetaren genom att fråga honom 
”Tycker du att det är dags att fråga det nu, efter 5 år?” Det kan 
leda till obehagliga förvecklingar.  

Medarbetaren kan också känna sig provocerad att tro att 
chefens fråga är en dold anmärkning. Jag har träffat kursdelta-
gare som påstår att många medarbetare skulle känna sig an-
gripna om de blev tillfrågade om vilken deras viktigaste arbets-
uppgift är.  
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Men jag kan inte se något annat sätt att få tag på målen för 
enskilda människors arbete. Man måste ta upp ett samtal med 
sin chef  eller sina medarbetare och diskutera vilka målen är. 
Det är inte självklart att man har tänkt på det här sättet tidigare 
och därför kan det vara en ganska lång process innan man till-
sammans kommer fram till en gemensam uppfattning om må-
let. Ofta är mål dessutom komplexa. Värden, som t ex demo-
krati och jämlikhet låter sig inte beskrivas i enkla lättförståeliga 
formler, men de kan vara klara för en människa, utan att hon 
för den skull kan kommunicera dem. Man kan ha en intuitiv 
uppfattning om målet, en uppfattning som man kommunicerar 
genom sina handlingar. I så fall är det ännu viktigare att försöka 
tala om målen och vara medveten om att det kanske inte finns 
ett enda slutligt mål.  
Begreppet dialog är känt från Platon, som beskrev den sokratis-
ka dialogen, och från antropologer som beskrivit naturfolkens 
metod att sitta i ring och lösa problem i en dialogprocess. 

De senaste tjugo åren har vi fått tillgång till nya kunskaper 
om dialogen som kommunikationsprocess. För att markera att 
vi nu har fått ett nytt underlag för dialogen från moderna fors-
kare skriver jag den moderna dialogen. 

I William Isaacs bok Dialogen och konsten att tänka tillsammans 
får vi stifta bekantskap med fyra fundamentala färdigheter: 
Lyssna, respektera, avvakta och tala oförställt. Färdigheterna är 
ömsesidiga. Du ska lyssna på den andra, men också på dig själv, 
respektera andra men också dig själv o s v. Att lyssna är en krea-
tiv process. Man hör ljud, men när man lyssnar tar man också 
till sig ett budskap som man i hög grad skapar själv. 

Isaacs introducerar också tillitsbehållaren. Det är en tempo-
rär minikultur, som klarar av att hålla så mycket spänning som 
behövs för att dialogen ska hållas vid liv och inte spåra ur i gräl 
eller ”seriemonologer”, där alla talar men ingen lyssnar. Tillits-
behållaren är temporär för den gäller bara ”här och nu” och 
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den är en minikultur för den gäller bara för de personer som 
deltar i just denna dialog. 

Daniel Yankelovic tillför tre ”förhållningssätt” som är nöd-
vändiga som grund för den moderna dialogen: jämbördighet, 
empatiskt lyssnande och beredskap att revidera egna mentala 
modeller. Jämbördighet betyder att alla deltagare i processen 
har samma värde för den moderna dialogen. Empatiskt lyss-
nande betyder att man strävar efter att förstå den andre med 
hans eller hennes upplevelse av vad han eller hon förmedlar. 
Beredskap att revidera egna mentala modeller innebär att man 
är beredd att lämna sin egen verklighetsuppfattning för att ta 
del av den andres även om det resulterar i att man måste överge 
sin egen. 

Den moderna dialogen  är något mer än ”ett bra samtal”. 4

Den är det viktigaste hjälpmedlet – som jag har träffat på - för 
effektiv kommunikation mellan människor i en organisation. 

Att säga ”nej” till det som är mindre väsentligt  
Det svåraste med prioritering ur intellektuell synvinkel är att få 
grepp om målen. Ur känslomässig synvinkel är det svårare att 
säga nej till det som är mindre väsentligt. Som du kanske redan 
förstått kommer jag att ta upp lydnadsreflexen en gång till.  

Enligt 1000 amerikanska chefer är Good to Great av Jim Col-
lins är ”den viktigaste boken om företagsledning de senaste 20 
åren”. Collins skriver att det är lika viktigt för chefer att ha en 
”not to do list” som att ha en ”to do list”. Det är alltså inte bara 
fråga om att kunna säga nej, det gäller att vara klar över vad 
det är man ska avstå ifrån att göra. 

 

 På LarsWiberg.com finns en liten skrift Den moderna dialogen, ca 50 sidor4
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Lydnadsreflexen igen 
Lydnadsreflexen, den del av Karaktären, som driver oss att sva-
ra ja till anspråk på vår tid, när dessa kommer från någon an-
nan, har sin grund i det lärandesystem som vi levt i under hela 
vårt liv. Uppfostran, skola och karriär har försett oss med be-
tingningar som gör att vi har en stark benägenhet att prioritera 
mindre utifrån hur viktigt ett ärende är, och mer för att någon 
annan ber oss att utföra det.  

Provoceringsbenägenhet  
Lydnadsreflexen gör oss benägna att falla offer för provocering, 
vi svarar upp emot krav från omgivningen, som vi tror eller vet 
att andra människor ställer på oss.  

Lennart Brunander har beskrivit ”de goda personliga rela-
tionernas princip”. Den är en del av något han kallar en orga-
nisatorisk griptång. 
”Jag kom fram till vad jag kallar en organisatorisk griptång. Den har fyra 
principer. Arbetsfördelningens och specialiseringens princip innebär att helheten 
splittras och perspektivet blir inskränkt. Styrprincipen innebär i dagens stora, 
på systemtänkande grundade organisation att alla känner sig styrda, men att 
det är oklart varifrån styrningen kommer. Byråkratins princip innebär att egna 
kunskaper, erfarenheter och reflektioner delvis hålls tillbaka, delvis kanalise-
ras in i formella och informella regler för arbetsprocesser och anställning. 
Slutligen innebär kravet på trivsel och samarbete att konflikter döljs och jag 
kallar detta för ”de goda” personliga relationernas princip. Dessa principer samver-
kar. Om man bryter mot en av dem blir det utslag genom en annan. Om 
man t ex bryter mot byråkrati eller styrning fördärvar man sina relationer.  

De goda personliga relationernas princip innebär att vi ska vara 
vänliga, förekommande, tjänstvilliga och rollspelande och att 
förbindligheten har ett värde i sig själv. På motsvarande sätt 
känner du nog igen den uppfostran som går ut på att männi-
skor ska bli snälla. Man är ”snäll” när man faller undan för 
andra människors krav även på bekostnad av sitt eget välbefin-
nande. Föräldrar faller undan för sina barns anspråk på pengar 
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och nöjen och försätter därmed sig själva i en ekonomiskt 
oförmånlig situation, samtidigt som man skämmer bort barnen. 
Om man tar ifrån människor deras ansvar, bidrar man till att 
skapa ansvarslösa människor.  

Snällheten, förbindligheten och serviceinställningen har ett 
positivt värde till den gräns, där den snälla människan tillåter 
omvärlden att förtrycka sig. Dels binder man då ris åt egen 
rygg, dels bidrar man till att utveckla förtryckarmönster hos 
både medarbetare, kolleger, elever och familjemedlemmar.  

Provoceringsbenägenheten hindrar ansvarstagande. Den 
som är ”snäll” kan förmena sina medmänniskor deras självklara 
rätt att utvecklas till ansvarstagande och hänsynstagande män-
niskor. Snällheten förmedlar en moralisk norm (ett underlag för 
moralisering) att man ska vara snäll istället för att sträva efter 
att utveckla ansvar.  

Sammanfattning och prioriteringsregler  
Prioritering förutsätter, dels att man har en klar föreställning 
om vilka mål man ska förverkliga, dels att man förstår samban-
den mellan vad man gör och vad man vill uppnå. För att lyckas 
med detta i arbetslivet, måste man kunna föra en dialog även 
om självklarheter. Självklart är ju det som är klart för en själv! 
Det innebär att samma sak kan vara självklar för olika männi-
skor- men inte på samma sätt. I den moderna dialogen tar man 
del av varandras självklarheter, så att man kan söka sig fram till 
gemensamma uppfattningar. Dialogen kräver lyhördhet (lyssna 
är en kreativ process) och utvecklar ökad tolerans för olika upp-
fattningar och åsikter (respektera innebär att avstå ifrån att för-
sätta sin dialogpartner i försvar).  

Prioritering kräver också att man kan säga nej till det som är 
mindre väsentligt. Även här finns spänning mellan motsatser. 
Varje gång man säger ja till något, säger man också nej till allt 
annat. När man accepterar att delta i ett sammanträde, säger 
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man samtidigt nej till allt annat som sammanträdestiden skulle 
kunna användas till. Medvetenheten, att ja-sägande alltid inne-
fattar nej-sägande, kan vara till hjälp för den som har svårt att 
säga ja till det väsentligaste och nej till det som är mindre vä-
sentligt. Vissa människor tar sig ur ansvaret för sitt ”val” med 
stöd av provocering och ”måste-världen”. ”Jag kunde inte säga 
nej, man måste ju ställa upp”. Men faktum är ju att ingen 
”måste” någonsin någonting. Det finns ingen måste-värld! 

Prioriteringsregler  
Man kan dela upp prioriteringen i fyra olika dimensioner som 
jag kallar  
• innehåll – form  
• bidrag – brådska  
• tanke – frustration  
• oåterkallelig – återkallelig  

Innehåll – form  
Varje ärende har ett innehåll som har samband med ett mål. 
Men ärendet har också en form: det kan komma i brev, via tele-
fon från någon hög chef  eller från någon yngre medarbetare i 
organisationen. Provoceringsbenägenheten och lydnadsreflexen 
gör att vi har en tendens att prioritera mer efter ärendenas 
form än efter deras innehåll. Det är dålig prioritering. Här är 
ett exempel:  

Pål är verksam i styrelsen för en förening. Föreningen ord-
nar programverksamhet för sina medlemmar, bl a möten med 
företagsledare. Påls uppgift i styrelsen är att arrangera dessa 
företagsledarträffar. Pål är en ganska anonym person, därför 
stöter han ofta på problem när han ringer till företagen och ber 
att få tala med deras VD för att framföra sitt ärende.  

75



Pål har hittat en lösning. En annan styrelseledamot har en 
framträdande position i näringslivet, därför är han mindre 
anonym än Pål. Pål ber sin styrelsekollega ringa upp företagsle-
daren och praktiskt taget alltid får han ett ja på sin förfrågan 
om att ställa upp och hålla föredrag. 

Innehållet i det ärende som kommer till företagsledaren är 
detsamma vare sig Pål eller hans kollega ringer. Däremot skiljer 
sig formen. Påls anonyma tjänstemannaform är en mindre slag-
kraftig förpackning är kollegans direktörsform.  

Pål använder sig av företagsledares fallenhet att prioritera 
ärenden mer efter form än efter innehåll.  

Vi kan aldrig bortse från formen. Oavsett hur oväsentliga 
ärendena är, måste vi fästa avseende vid den källa som ärendet 
kommer ifrån. Betydelsefulla kunder, leverantörer och höga 
chefer prioriteras och kommer alltid att prioriteras på bekost-
nad av andra. Var och en bör dock försöka göra klart för sig 
vilket innehåll olika ärenden har och sträva efter att i första 
hand prioritera efter ärendets innehåll. Om man sedan av 
formskäl måste göra avkall på sin prioritering gör det inte så 
mycket, så länge man är medveten om vad man gör.  

Bidrag – brådska  
När Eisenhower blev president i USA lär han ha sagt att han i 
sitt nya ämbete endast skulle ägna sig åt ärenden som var ”ur-
gent” och som gav ”great contribution to the nation”, ärenden 
som både var brådskande och gav stort bidrag till nationen. 
Om Eisenhower hade lyckats leva upp till denna sin princip 
hade han sannolikt blivit arbetslös. Det är nämligen mycket säl-
lan som dessa båda krav sammanfaller i samma ärende. När det 
gäller presidentjobbet i Amerika är det stora kriser som uppfyl-
ler båda kriterierna, knappast något annat.  
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Vi har alla en tendens, på grund av lydnadsreflexen, att svara 
upp mot brådskande krav. Det sker på bekostnad av bidragen 
till verksamhetens långsiktiga utveckling.  
Ett exempel på vissa chefers oförmåga till bidragsprioritering 
gäller bristen på tydliga mönster i delegeringen. Att delegera 
innebär att man ger medarbetare mandat att själva fatta beslut i 
vissa frågor. Chefen har naturligtvis fortfarande det fulla ansva-
ret för verksamheten, men medarbetaren har mandat att ta be-
sluten. För att detta ska fungera måste medarbetaren ha tillgång 
till ett ”mönster” av intentioner, restriktioner och värderingar så 
att hen kan handla ”i chefens anda”. Men det kräver i sin tur 
att chefen i sina egna beslut håller en konsekvent linje, så att 
medarbetarna uppfattar det underliggande mönstret. Begrepp 
som vision, värdegrund, strategi och affärsidé representerar så-
dana konsekventa och sammanhållna mönster. 
	 För att förmedla förståelse för vad dessa värderingar 

innebär i den dagliga verksamheten, behöver man knyta dem 
till konkreta handlingar. ”Så här brukar vi hantera denna typ av 
situation. Vilken värdering ligger bakom denna handling?” El-
ler ”Om vi ska sätta ’individen i centrum’, hur skiljer sig det 
från våra hittillsvarande konventioner”? 

En chef  som inte klarar av att förmedla förståelsen för dessa 
mönster blir ofta så upptagen med att sköta sina medarbetares 
arbetsuppgifter att hen inte hinner med sina egna. Det leder till 
att insatser för att lägga en bra grund för framtiden, som är 
chefens egen uppgift, blir liggande i väntan på att ledningen ska 
inse vad som pågår och finna en ersättare som klarar av jobbet. 

Det finns skäl att anta att allt fler företeelser i den värld vi 
lever i utvecklas exponentiellt. Nu ska jag berätta om badkarsef-
fekten:  

Häll en droppe vatten i ett badkar och fördubbla den vat-
tenmängden efter en minut, så har du två droppar vatten i ka-
ret. Efter ytterligare en minut dubblar du den vattenmängden 

77



och har då fyra droppar. Fortsätt sedan att dubblera den mängd 
vatten som finns i badkaret varje minut, så uppkommer badkar-
seffekten. I början går det mycket långsamt. Mot slutet går det 
mycket fort. Om badkaret är fullt klockan 12 så är det halvfullt 
klockan 11.59.  

Många företeelser i omvärlden utvecklas exponentiellt. Det 
finns forskare  som påstår  att förändringstakten i omvärlden 5

fördubblas vart tionde år. Därför är det angeläget att få tag på 
tendenserna i dessa processer så tidigt som möjligt. Men det 
lilla plaskandet i badkaret gör inte mycket väsen av sig och när 
arbetsbelastningen är hög, går man lätt miste om svaga signaler 
även i exponentiella processer. Det kan få katastrofala följder 
om man inte upptäcker dem förrän bruset från det aktuella 
händelseförloppet blir så starkt att det överröstar andra ljud 
runt omkring en.  

I stället för att ägna tillräckligt mycket tid åt bidragsärende-
na prioriterar många människor efter den ”maximalakustiska 
principen” och ger den som skriker högst hjälp först.  

Brådskande ärenden måste givetvis hanteras och merparten 
av vårt arbete kommer sannolikt alltid att bestå av sådana. Jag 
tror inte att man någonsin kan belägga all, eller ens större delen 
av arbetstiden med bidragsärenden. Det är dock viktigt att man 
får tid att ägna långsiktiga utvecklingstendenser tillräcklig upp-
märksamhet, så att man kan bestämma sig för hur man vill för-
hålla sig till dem. Till de långsiktigt betydelsefulla ärendena 
räknas att förmedla förståelsen för vision, värdegrund, strategi 
och affärsidé till medarbetarna, så att de självständigt kan ta 
ansvar för den stora mängden alldagliga ärenden. 

 Se The Law of  Accelerating Returns av Ray Kurzweil på LarsWiberg.com5
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Tanke – frustration  
Frustrationen är en känsloreaktion. Känslor kan användas som 
orienteringshjälpmedel i verkligheten, därför är de viktiga och 
värdefulla. Men känslor spelar oss ofta spratt. Jag har tidigare 
behandlat problemet offer-för-omständigheterna i samband 
med frustrationer. Ofo-handlingen innebär, att när man blir 
frustrerad, besviken, arg, ledsen eller mycket glad ändrar man 
den ursprungliga sakliga avsikten man hade, till att i stället bli 
av med frustrationen. Då händer det att man handlar stick i 
stäv mot sina egna långsiktiga och sakliga avsikter.  

I privatlivet är det ofta rätt att låta sig vägledas av sina käns-
lor eftersom många mänskliga relationer bättre kan förstås den 
vägen än genom logiskt rationella överväganden. Men även i 
privatlivet kan det vara bra att nu och då ifrågasätta sina egna 
ryggradsmässiga reflexer. I arbetslivet är det i allmänhet klokast 
att låta de logiskt rationella övervägandena ta överhanden över 
känslorna.  

Att prioritera utifrån logiska överväganden innebär att man 
måste vara medveten om sina egna känslomässiga reaktioner så 
att man kan lära sig att hantera dem.  

I verksamheter där ”bagatellartade” kvalitetsbrister kan få 
allvarliga följder ställs krav på ett ledarskap som klarar av att 
prioritera kvaliteten i arbetet, även när det inte är populärt 
bland medarbetarna. Allvarliga komplikationer för en patient, t 
ex efter en operation, beror ofta på ”bagatellartade” brister i 
hygienen, t ex att personalen haft klocka eller smycken på sig 
eller att de inte sprittvättat händerna mellan varje patient. Lik-
nande problem finns i industrin där det krävs att medarbetare 
använder t ex hörselskydd, skyddsglasögon och andningsmask, 
vilket upplevs som obekvämt. I sådana verksamheter är det 
tjänstefel att uppträda som en ”bussig” och förstående chef. Det 
är absolut nödvändigt att hålla sådan distans till medarbetarna 
att man klarar av att sätta stopp för varje tecken på kvalitets-
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brister. Sådana chefer bedöms ofta som ”hårda”, ”orättvisa” 
eller något annat negativt omdöme från medarbetare, som tyc-
ker att chefens reaktion inte står i proportion till förseelsen. Det 
händer också att chefer, som reagerar kraftfullt mot upprepade 
kvalitetsbrister, får anmärkning från fackliga organisationer för 
att de beter sig olämpligt mot sina medarbetare! 

Oåterkallelig – återkallelig  
Många beslut kan ändras om de visar sig vara fel, andra är oå-
terkalleliga. När förändringarna i omvärlden accelererar kom-
mer fler beslut än förr att bli svåra att förändra. Inför sådana 
beslutssituationer är det viktigt att lära sig behärska sin aktivi-
tetslust och ”uthärda” tills man hittat en bra lösning. Förr sa 
man till chefer i karriären: ”Don´t just stand there, do somet-
hing!”. I dag har vi ofta anledning att säga ”Don´t just do so-
mething, stand it”.  Det gäller att hålla den handlingskraftiga 
inkompetensen i schack och tänka efter före! 

Nu byter vi spår 
Efter det första kapitlets inledande sammanfattning följde två 
”förståelsekapitel”.  Där presenterade jag ett par centrala syn-
sätt, som är referensram för begreppet personlig effektivitet: Att 
ta tillvara resurser och att vara människa, som är en fråga om 
att balansera i spänningsfältet mellan olika motsatser med stöd 
av den egna viljan och Karaktären, mönstret av medfödda och 
inlärda behov. 

I detta kapitel fortsatte jag att bygga på förståelsen med att 
beskriva de två utmaningarna i prioritering: att bestämma vad 
som är viktigt, vilket är en intellektuell process och att avstå från 
det som är mindre väsentligt, som kan vara känslomässigt svårt. 
Jag förmedlade också några ”verktyg”, tankemodeller, som man 
kan använda för att praktisera prioriteringen. 
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Nu byter vi spår och går över till praktiken. I nästa kapitel 
ska jag visa hur du kan utveckla din medvetenhet om tiden. Där 
ingår ett par små övningar, som kommer att ge dig egna erfa-
renheter att använda i praktiken. Kapitlet heter Att använda sin 
tid. I sjätte kapitlet Livsmål, följer några övningar som ger dig 
egna erfarenheter av hur du kan gå tillväga för att få grepp om 
dina egna mål. 

Det sjunde kapitlet Leva i verkligheten handlar om vår oför-
måga att förändra våra mentala kartor över verkligheten, när 
omvärlden förändras. Även om vi är klara över vilka mål vi har 
så kommer vi inte att lyckas om vi orienterar med stöd av en 
karta som inte längre gäller. Det nya spåret från och med nu är 
alltså mer handlingsinriktat än den första delen av boken. 
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6 Att använda sin tid  

Ändamålet med planering  
Ändamålet med planering är ökad frihet och ökad trygghet. 
Planering förutsätter att man har någorlunda klart för sig vad 
man vill uppnå – friheten ligger i möjligheten att välja mål. 
Planen ger en struktur för våra handlingar, men den är också 
en skyddsmur mot icke önskvärda störningar i arbetet. Somliga 
människor önskar leva ett spontant och oplanerat liv. Det låter 
sig göras, men då måste man planera så att man upprätthåller 
de ramar inom vilka man kan känna sig fri. För att vara fri att 
göra vad man vill, t ex under semestern, behöver man olika re-
surser och det kräver noggrann planering. Planeringen ger oss 
alltså möjlighet att själva skapa de ramar som ger oss trygghet 
att ta tillvara frihetens möjligheter. Ju större behov en människa 
har av självständighet och frihet desto större anledning har hon 
att utveckla sin planeringsförmåga.  

Det finns två typer av planering: målplanering och strukturpla-
nering. Målplaneringen innebär att man gör klart för sig vad 
man vill uppnå, håller fast vid detta och tar ställning till hur 
man ska handla beroende på vad som händer. Strukturplane-
ring innebär att man steg för steg beskriver hur man tänker gå 
tillväga. 

När man har begränsad möjlighet att kontrollera motighe-
ter och möjligheter som uppkommer under vejs, då fungerar 
inte strukturplaneringen. Ju mindre möjligheter man har att 
kontrollera störningar av olika slag, desto större anledning har 
man att målplanera. För att målplanera behöver man, dels vara 
helt klar över vilket målet är, dels måste man tro på sin egen 
kreativa förmåga att hantera oväntade eller oförutsedda situa-
tioner som uppkommer.  
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Det konventionella sättet att planera är strukturplanering. Man 
beskriver hur man tänker gå tillväga för att nå de mål man har 
satt upp. I omfattande planeringssystem finns det risk att man 
går bort sig i strukturen. Då finns risk att planeringsarbetet blir 
ett självändamål istället för att vara ett hjälpmedel att nå upp-
satta mål. I t ex produktionsplanering, planering för omfattande 
utvecklingsprojekt och ekonomisk planering är det förmodligen 
nödvändigt med en detaljerad struktur i planen.  

I varje verksamhet finns en struktur. Om man ska bygga ett 
hus, kan man göra på olika sätt. (Vi bortser från samhällets krav 
på t ex byggplaner). Man kan skaffa sig en tomt och börja jobba 
där direkt för att förverkliga en mer eller mindre klar idé om 
hur det hus ska se ut som man tänker bygga. Man känner efter 
hur pengar och krafter räcker, och efter hand som man arbetar 
vidare, får man nya idéer från sina erfarenheter och låter dessa 
idéer påverka hur huset kommer att se ut.  

Man kan också göra en ritning, som i detalj beskriver hur 
huset skall se ut redan innan man börjar. Sedan kan man sätta 
sig ner med papper och penna och baklänges försöka beskriva 
hur man tror att man kommer gå tillväga för att på ett ratio-
nellt sätt uppföra huset. Man genomför alltså en tankemässig 
simulering i förväg av det arbete som man tänker genomföra. 
De tidsmässiga och orsaksmässiga sambanden mellan olika 
handlingar, inköpstillfällen etc bildar då en struktur som kallas 
plan. När man skall genomföra komplicerade verksamheter där 
många olika element samverkar och utgör förutsättningar för 
varandra, är det praktiskt att göra en sådan plan. Det finns 
dessutom olika former av planeringsteknik och hjälpmedel för 
att genomföra sådana projekt. 

Dessa erfarenheter av planeringsteknik i stora projekt har på 
olika sätt förts över till löpande verksamhet inom företag som ju 
också efterhand som tiden gått blivit allt större och mer kompli-
cerade. Formell planeringsteknik för produktionsplanering, pro-
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jektplanering, budgetering etc är nödvändigt för att hålla ihop 
stora komplicerade verksamheter. Men det finns ett riskmoment 
i planeringen, nämligen att man tappar bort kopplingen till må-
let p g a att strukturen är för komplicerad. Strukturen, att följa 
planen blir då målet och när förutsättningarna eller målet för-
ändras fortsätter man ändå att följa planen. 

En av mina vänner blev rektor för en kommunal grundsko-
la, 6-årsverksamhet till nionde klass. Skolan var i så dåligt skick 
att kommunpolitikerna hade övervägt att lägga ner den. Det 
var Valters första uppdrag som rektor‚  så han tog hjälp av lä-
rarna. Det kom allt flera idéer om vad man behövde göras, 
men insatserna var inte budgeterade. ”Vi ska hålla budgeten på 
sista raden, men vi väljer själva hur vi vill använda pengarna,” 
sa Valter. Idéerna från lärarna fortsatte att komma, men nu 
med förslag till omdisponering av budgeten. Det började hända 
saker i skolan, andelen av niorna som kvalificerade sig för gym-
nasiet ökade och till slut var samtliga klara för gymnasiet. (I Sve-
rige är en årsklass ca 100 000 barn. 80% av dessa ungar kvalificerar sig för 
gymnasiet. Det betyder att 20 000 ungar varje år går en ganska dyster fram-
tid till mötes) 

Ett år rekryterades en ny ekonomichef  till kommunen. Han 
visste mycket om budgetstyrning, så Valter fick order att varje 
konto i budgeten skulle innehållas. Då slutade Valter. ”Ge mig 
en påse pengar, så ska jag se till att det blir en bra skola. Men i 
början av året vet vi inte vad som kommer att hända, då måste 
vi kunna anpassa oss till de behov som uppstår. Vi gör inte av 
med mer än som är budgeterat, men styr inte hur vi ska använ-
da de budgeterade medlen.” 

För några år sedan fick några grupper i en kurs  i uppdrag 
att diskutera vilket av några olika organisationsscheman som 
var det bästa. Jag talade inte om vilken verksamhet företaget 
hade, inte heller hur stort det var eller vilka mål som fanns; 
ändå började man diskutera fördelarna med de respektive 
strukturerna och kom så småningom fram till ett svar. Jag tycker 
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detta är lika absurt som att diskutera om en hammare eller en 
skiftnyckel är det bättre verktyget, utan att klara ut om det är en 
mutter som skall dras eller en spik som skall slås i. 

Strukturplanering har ett särskilt värde för att ge människor 
stöd att upptäcka vilka mål de egentligen har. Det är ofta lättare 
för oss att göra en strukturerad plan och den vägen komma 
fram till vad man egentligen vill uppnå, än att följa den logiska 
vägen och börja med målet för att sedan ”bryta ned” detta mål 
i aktiviteter och handlingar. Men i många sammanhang när det 
inträffar många oförutsebara störningar, då är strukturplane-
ringen inte möjlig att använda, då krävs målplanering. 

”Att göra rätt från början” eller ”Pröva och se”. När man i för-
väg vet att man har full kontroll över ett händelseförlopp då ska 
man se till att göra rätt från början. Allt annat är slarv. Men när 
förändringarna i omvärlden accelererar (förändringstakten för-
dubblas ju vart tionde år) då uppkommer behov av att genom-
föra allt fler händelseförlopp som man inte kan ha kontroll över 
i förväg. Man kan vara helt säker på att en insats är möjlig att 
genomföra utan att veta exakt hur man ska gå tillväga. Man får 
”laga efter läge”, pröva sig fram och se vad som händer, behålla 
det som fungerar och söka sig fram till en lösning som är accep-
tabel även om den inte är perfekt. Det är samma arbetsmetod 
som evolutionen har praktiserat i tre miljarder år, så den är ju 
inte precis någon nyhet. 

Det viktigaste som har hänt inom det kunskapsområde som 
jag arbetar med är insikten att sociala system, grupper, organi-
sationer och samhällen kan utvecklas enligt liknande mönster 
som vi känner från evolutionen. Det innebär i så fall att de kan 
läka skador, organisera sig själva och utveckla helt nya egenska-
per för att anpassa sig till förändringar i omvärlden. 
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Om detta stämmer, vilket många forskningsrapporter verifi-
erar och som jag själv är helt övertygad om, så behöver vi lägga 
till en tredje form av planering som vi kan kalla ”pröva och se”.  

Det engelska uttrycket ”trial and error” brukar översättas 
med ”försök och misslyckande” men det är inget bra uttryck på 
svenska. Det är ju inte fråga om misslyckande. Pröva och se är 
ju en undersökningsprocess som alltid leder till att vi får nya 
kunskaper. Vi får reda på vad som är möjligt och som vi kan 
använda oss av och vi får också veta vad som inte fungerar och 
som vi ska avstå ifrån. 

Med planeringsmodellen pröva och se kan vi avskaffa det 
hurtiga ”man måste ha rätt att göra fel”. Den som prövar sig 
fram gör ju inte fel, hen ”upptäcker” ny kunskap som bidrar till 
att man kan undvika att göra fel i framtiden. 

Pröva och se är egentligen en speciell form av målplanering, 
men målet är inte att lösa ett problem utan att utveckla kun-
skap, vilket är en viktig uppgift i lärandesamhället. Planerings-
modellen ”pröva och se” ger dessutom ett bra underlag både 
för att utveckla organisationernas förändringsbenägenhet och 
för att ge medarbetare en stimulerande arbetsmiljö. 

Medvetenhet om tid  
Man förverkligar mål och planer genom att använda sin energi 
under viss tid. Man kan också vända på resonemanget och säga 
att för att förverkliga önskade mål, behöver man använda sin 
tid på ett klokt sätt. För att kunna använda tiden måste man 
vara medveten om den. Men människors medvetenhet är ofta 
låg, både när det gäller att bedöma tillgång och efterfrågan på 
tid.  

Vi säger att vi ”inte har tid” och skjuter åtaganden framför 
oss. De tornar upp sig till berg av bekymmer, men tar man sig 
före att genomföra dem, visar det sig ofta att de går ganska fort 
att klara av. Parallellt med att vi skjuter vissa uppgifter framför 
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oss använder vi många timmar till sådant, som vi efteråt inte 
ens minns att vi har gjort. 
När Povel Ramel gick bort försommaren 2007 fick vi återigen 
höra en liten dikt som han skrev för att placera på hans grav-
sten. ”Han skapade en tonrik väv av ystra visor spunnen – så 
vill jag man ska minnas mig – ja, så vill jag bli munnen”.  

Om jag lånar Povels språkliga innovation till en allmän 
förmaning så kan den formuleras: ”Undvik att använda många 
timmar till arbetsuppgifter som inom kort kommer att vara 
omunna insatser!” 

Varje människa har all tid som finns. Tiden är alltså en resurs 
som är helt demokratiskt fördelad bland alla människor. För att 
använda sin tid krävs dock förutsättningar som inte är demo-
kratiskt fördelade. Den som är sjuk eller lever i social och mate-
riell misär har visserligen tid, men hen saknar förutsättningar 
för att göra något av den.  

De flesta människor i vår del av världen har både tid och 
tillgång till många olika möjligheter för att göra något av den. 
Men förmågan att använda sina förutsättningar på ett effektivt 
sätt är dåligt utvecklad hos många. Nu ska vi granska hur du 
kan utveckla din förmåga att använda tiden på ett sätt som är 
mer meningsfullt för dig själv. Först ska du öka din egen medve-
tenhet om att tid finns och att du kan välja hur den ska använ-
das.  

En övning  
Innan du går vidare i texten, använd 10 minuter till att reflekte-
ra över och skriva ner dina funderingar omkring denna fråga. 
Skriv ner dina svar. 
 
”Vilket är bästa sättet att använda min tid nu?”  
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Jag ska återkomma till frågan och hur man kan använda den, 
men först några kommentarer kring vad du kan ha upplevt när 
du reflekterade över frågan.  
Du kanske tillhör dem som inte har genomfört övningen. Då 
kan du fråga dig själv, varför du lägger ner tid på att läsa en bok 
om personlig effektivitet, men avstår från att genomföra de öv-
ningar, som bidrar till att du ska kunna dra nytta av program-
met.  
Om du har arbetat med frågan har ett par frågetecken kanske 
kommit upp. För det första: Vad menas med ”Nu”? Är det just 
nu i detta ögonblick, den här veckan, nu i mänsklighetens sista 
skälvande århundraden eller vad menas med nu? Jag återkom-
mer till frågan om nu under rubriken Nu-begreppet.  
Den andra frågan gäller din tid. Det är en ganska liten del av 
vår tid som är vår egen. Vi lever i sociala gemenskaper med 
åtaganden gentemot familj, arbetsgivare, föreningar, grannar 
och andra ”intressenter”. Somliga människor upplever att de 
inte har någon egen tid alls. Konsekvenserna av det ska jag ock-
så återkomma till under rubriken Min tid. 

Nu -begreppet  
Nu är antingen en punkt eller ett streck. Nu kan vara ett ögon-
blick som nästan saknar utsträckning i tiden eller en kortare 
eller längre tidsperiod. Här har Nu en utsträckning i tiden.  
Om Nu har en utsträckning i tiden kan man fråga sig hur lång 
den är. Om man definierar Nu såsom en aktuellt medveten 
tidsperiod, omfattar Nu i storleksordningen 7 - 10 dagar för de 
flesta. När man känner sig stressad blir Nu kortare. Den som 
ligger i en isvak funderar inte över vad hen ska göra på se-
mestern om några månader. 

 Stress och anspänning förkortar vår aktuella tidsuppfatt-
ning, avspändhet och lugn förlänger den.  
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Nu är för kort  
Arkimedes lär ha sagt att om han bara fick någonstans att stå 
och en hävstång som är tillräckligt lång, så skulle han kunna 
flytta jorden. Med en lång hävstång kan man åstadkomma stora 
förändringar med ringa insats av energi. Hävstången på framti-
den är planering och för att planera på lång sikt krävs att man 
har framförhållning, att man är medveten om att man idag kan 
göra insatser som ger utdelning längre fram. Den stressade 
människan har mycket kort framförhållning. Det innebär att 
hen praktiskt taget genomgående arbetar med en kort hävstång. 
Därför måste hen använda mycket energi för att åstadkomma 
de effekter hen vill.  
Testa detta med en övning. Reflektera över nästa fråga. Skriv 
ner dina svar och reflektioner. 

”Vad är möjligt att förverkliga på fem års sikt”  

På fem års sikt kan man lära sig ett nytt språk, man kan göra 
ganska stora förändringar i privatlivet eller byta jobb, man kan 
lära sig spela ett instrument och om man drar ner på alla lev-
nadsomkostnader så att man lever på billigast tänkbara sätt, 
kan man spara ihop en liten förmögenhet på fem års sikt. Det 
bästa sättet att få ihop en liten förmögenhet lär vara att att bör-
ja med en stor, men för den som saknar den möjligheten kan 
fem års gnetande vara ett alternativ. 
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Vad ska detta tjäna till? Det vet jag inte, men jag vet att på fem 
års sikt är mycket möjligt om man verkligen vill förverkliga sina 
drömmar. Jag vet också att de flesta sådana önskningar inte 
kommer att förverkligas på grund av att man inte medvetet går 
in för att genomföra det som krävs. Det beror, bl a på att vårt 
Nu-begrepp är för kort. Många människor har gjort erfarenhe-
ten att jobbiga arbetsuppgifter som ligger framför en går ganska 
fort att genomföra när man väl tar sig i kragen och gör någon-
ting åt dem. Skillnaden mellan människor som hinner med 
mycket och dem som säger att de inte hinner med det som de 
behöver göra, ligger bl a i förmågan att använda all tid på ett 
produktivt sätt. Många klagar över att de inte hinner läsa böc-
ker, inte hinner gå på bio och teater, inte hinner vara tillsam-
mans med sina vänner och inte ägna sig åt sina barn. En del 
säger att de inte förstår vart tiden tar vägen. Men det kan man 
ju ta reda på. För att skaffa sig kontroll över tiden behöver man 
bli medveten om vart den tar vägen.  
Många tror att de vet hur de disponerar sin tid. Men för de fles-
ta finns systematiska felkällor. På 70-talet gjordes en undersök-
ning i ett stort svenskt industriföretag. Chefer och medarbetare 
fick bl a ta ställning till hur mycket tid man tillbringade till-
sammans med sin närmaste chef  respektive sin närmaste med-
arbetare. Båda grupperna ansåg att man hade för lite tid till-
sammans. 

Man genomförde också en tidstudie, där man mätte upp ti-
den som chefer och medarbetare hade tillsammans. Det visade 
sig då att båda parter hade gjort för optimistiska bedömningar. 
Man tillbringade alltså ännu mindre tid tillsammans än man 
hade uppgivit. Chefernas felbedömningar var väsentligt större 
än medarbetarnas, men båda grupperna hade varit för optimis-
tiska. 

Slutsatsen var att man anser att viktiga arbetsuppgifter får 
för lite tid, men att de i själva verket får ännu mindre tid än 
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man själv tror. Chefer anser att tiden tillsammans med medar-
betare är viktigare än vad medarbetarna anser att tiden till-
sammans med chefen är. Felbedömningen blir alltså större ju 
viktigare man anser att en arbetsuppgift är. 

Det finns alltså skäl att vara skeptisk och ifrågasätta san-
ningshalten i sina egna ”erfarenheter”. 

En vecka har 168 timmar, 50 av de timmarna sover man, arbe-
te, resor etc tar kanske 60 timmar. Kvar är då 58 timmar. Vad 
gör du med dem?  

All tid kan användas och till den som redan nu reser in-
vändningen att man måste känna sig stressad om man försöker 
leva på det sättet, vill jag påpeka att ett bra sätt att använda tid 
är att vila. Väntetider i arbetslivet, i bilköer och i kassakön i en 
butik, kan antingen fyllas upp med irritation över att man måste 
vänta eller också kan man använda tiden för att vila. Irritation 
binder upp och förbrukar energi, vila skapar energi.  

Min tid  
När du verkligen tar reda på hur du använder din tid finner du 
att det är en ganska liten del, som du kan använda uteslutande 
för dina egna ändamål. Arbetsgivaren har rätt till en del av din 
uppmärksamhet och energi, familjen har rätt till en annan del 
och samhället, föreningar, vänner och bekanta lägger beslag på 
resten.  

Det är helt i sin ordning att merparten av tiden används för 
ändamål som inte bara är ens egna. Men det är fel om du inte 
använder viss del av tiden enbart för dina egna syften. Att en bil 
behöver tillsyn med jämna mellanrum är självklart. Det bör 
vara lika självklart att du själv som människa behöver en del av 
din egen uppmärksamhet.  
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Kropp och själ  
Från Platon lär vi ha ärvt föreställningen att människan består 
av en kropp och en själ. Vi har också lärt oss att man ska priori-
tera själen, förnuftet. Arvet från Platon, men också andra inslag 
i vår kultur, har bidragit till att många av oss har dålig kropps-
upplevelse. I samtal med chefer och andra kursdeltagare har jag 
funnit att somliga betraktar kroppen som en transportapparat 
för huvudet. En sa t o m att han kände sig som om han körde 
omkring sitt huvud på en skottkärra.  

Det kan man naturligtvis skratta åt, men i grunden är det 
tragiskt. Människan är kropp och själ i en enhet, inte var för sig. 
Alla vet att en vrickad tå eller en förkylning, försätter hela män-
niskan mer eller mindre ur funktion. Även ganska små förtret-
ligheter påverkar hela organismen. Att vi ägnar så lite upp-
märksamhet åt oss själva, leder till slitage och ibland till sjukliga 
förändringar.  

Pressen från omgivningen, som tar hela uppmärksamheten i 
anspråk för ändamål som ligger utanför oss själva, leder till att 
vi binder upp energi som spänningar i nacken, ryggen, benen, 
och käkarna. Sjukgymnaster kan berätta om stressnackar, och 
dessa spänningar konsumerar energi. Vi utför alltså ett mus-
kelarbete som inte leder till något resultat. Det är tröttande. I 
ett längre perspektiv kan detta spända tillstånd leda till sjukliga 
förändringar.  

De här problemen kan du slippa om du vid några tillfällen 
varje dag ägnar uppmärksamhet åt din person, åt kroppen och 
dess funktioner. Hjälpmedel finns dels på kurser, dels i handeln 
där böcker, kassetter och CD visar hur man genomför avspän-
ningsövningar under korta tidsperioder, som man inte kan an-
vända till någonting annat.  
Resonemanget om kroppsupplevelser och avspänning resulte-
rade förr i en något generad stämning, speciellt i korta kurser. 
Somliga kände t o m betydande obehag. Det finns kanske fort-
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farande kvarlevor från den gamla viktorianska kroppsförnekel-
sen så att en del människor upplever det som obscent att över-
huvud taget tala om kroppen. Eftersom jag, dels av egen erfa-
renhet, dels från kurser har fått en fast tro på den positiva effek-
ten av avspänningsövningar vill jag referera några forskningsre-
sultat. 

Herbert Benson är forskare vid Harvard Medical School. 
Hans arbete avkastade dels en bok The Relaxation Response, dels 
en artikel i Harvard Business Review som han skrev tillsam-
mans med Ruanne Peters, Time Out for Tension. 

Författarna konstaterar att det moderna samhället har un-
dergått en snabb teknisk utveckling och att företagen har spelat 
en viktig roll i denna utveckling. Människorna har varit tvung-
na att anpassa sig och anpassningen har ofta varit både känslo-
mässigt och fysiskt påfrestande. Stressen har framför allt två ef-
fekter: förhöjt blodtryck och ökad irritation och ångest.  

Även om man är medveten om dessa negativa effekter för-
står inte alla och hur man ska hantera dem. Många människor i 
arbetslivet har levt så länge med sin stress att de betraktar den 
som ett naturligt inslag i sin arbetssituation.  

Det finns ett enkelt sätt att hantera stressen och kontrollera 
dess effekter, nämligen att söka rätt på sin avspänningsreaktion 
(the relaxation response). Den är en naturlig, medfödd fysiolo-
gisk reaktion, som kännetecknas av att blodtryck, hjärtverksam-
het och andningsfrekvens minskar.  
	 Var och en kan lära sig att hitta sin avspänningsreak-

tion med hjälp av några mycket enkla ”knep”. Några av dessa 
knep har varit kända i hundratals år, t ex meditation och bön. 
Peters & Benson har funnit fyra inslag som är gemensamma i 
alla framgångsrika sätt att finna sin avspänningsreaktion: Lugn 
omgivning, ett bekvämt sätt att sitta eller ligga, ett repetitivt 
mentalt stimulus och en positiv attityd.  
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Peters & Benson refererar en utredning som de har gjort på 
200 personer i fyra olika grupper. I en av dessa grupper instrue-
rades deltagarna mycket noggrant hur de skulle genomföra av-
spänningsövningar och uppmanades att genomföra en 15-mi-
nuters övning minst en gång per dag. Studien genomfördes un-
der 12 veckor och man mätte blodtryck och fyra andra faktorer.  

Blodtryck mättes av medicinskt utbildad personal. I den 
grupp som fått de mest noggranna instruktionerna sjönk blod-
trycket. I kontrollgruppen som inte genomförde avspänning 
förändrades inte blodtrycket. De övriga fyra faktorerna registre-
rades genom enkätformulär. En faktor kallades ”Symtoms in-
dex”. Den gällde symptom som huvudvärk, sömnlöshet, nervö-
sa vanor etc. En annan var ”Performance index”. Deltagarna 
bedömde sin egen effektivitet på en sexgradig skala.  Den tredje 
faktorn var tillfredsställelse i arbetssituationen ”Sociability satis-
faction questionnaire”. Den sista faktorn var ”Happiness-un-
happiness”, kände man sig lyckligare?  

För de tre första variablerna fann man signifikanta förbätt-
ringar för den grupp, som fått den mest ingående utbildningen i 
avspänningsteknik. Kontrollgruppen registrerade ingen föränd-
ring alls. ”Lyckoformuläret” visade ingen förändring för någon 
av grupperna.  
Sammanfattningsvis: Regelbundna avspänningsövningar leder 
till att människor mår bättre, presterar bättre och upplever 
bättre tillfredsställelse i sitt arbete. Däremot ska man inte räkna 
med att bli lyckligare.  
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Instruktionen till den grupp som visade den största positiva för-
ändringen var denna: 

(a) Sitt i en bekväm och stilla ställning  
(b) Slut ögonen  
(c) Förflytta uppmärksamheten till fötterna och fokusera en 

muskelgrupp i taget upp till ansiktet. Sträva efter avspän-
ning för samtliga muskelgrupper. Håll dem avspända.  

(d) Andas genom näsan. Fäst uppmärksamheten vid andning-
en. När du andas ut säg ordet ”en” (one) tyst till dig själv. 
Fortsätt detta mönster: andas in ... ut, säg ”en”, in ... ut, 
”en” osv. Andas lätt och naturligt. (”one” ersätter alltså 
TMs hemliga mantra)  

(e) Fortsätt på detta sätt i 10 – 20 minuter. När du slutar, sitt 
tyst i några minuter, först med ögonen slutna och sedan 
med ögonen öppna. Res dig inte upp förrän efter fem mi-
nuter.  

(f) Bekymra dig inte för om du lyckas åstadkomma en djup 
avspänning eller inte. Behåll en passiv attityd och tillåt av-
spänningen att uppträda på sitt eget sätt. Ignorera distra-
herande tankar låt dem inte stanna kvar, fortsätt att repe-
tera ”en”. Med lite övning kommer avspänningseffekten 
ganska snart. Öva tekniken en eller två gånger dagligen.  

Herbert Bensons bok har sålts i fyra miljoner ex och följdes av 
ytterligare två böcker på samma tema. Bensons insatser bekräf-
tade vad jag redan visste av egna erfarenheter, att enkla av-
spänningsövningar som genomförs konsekvent har välgörande 
inverkan både på det personliga välbefinnandet och arbetsresul-
tatet. 
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Vilket är bästa sättet att använda min tid nu?  
Den fråga som vi nyss har analyserat är, om inte den slutliga 
lösningen på alla problem, så dock nyckeln till att åstadkomma 
många förbättringar. Jag vill rekommendera var och en att an-
vända frågan Vilket är bästa sättet att använda min tid nu? många 
gånger varje dag. Med Nu kan du då avse den allra närmaste 
stunden framför dig. Att slentrianmässigt dricka kaffe med 
kompisarna varje dag eller att äta lunch med samma människor 
varje dag - är det bra sätt att använda din tid? Du kan ta en 
promenad på lunchen, du kan dricka kaffe vid ditt eget skriv-
bord, du kan använda väntetiden innan du ska träffa en person 
till att vila eller till att fundera över vad du egentligen vill göra 
på fem års sikt.  

När du börjar använda frågan Vilket är bästa sättet att använda 
min tid nu? börjar du medvetet ta ställning till hur du hanterar 
din tid.  Om du inte använder frågan låter du tiden rinna iväg 
eller också överlåter du åt Roboten att sköta besluten.  

När du använder frågan Vilket är bästa sättet att använda min tid 
nu? kommer du att märka att väntetid upphör att existera. Vän-
tetid är ju tid som du inte kan använda p g a att du måste vänta 
på någon annan. När du blir medveten om att tiden existerar 
och att all tid kan användas för vila, för planering eller för att 
sticka emellan med någon liten arbetsuppgift som annars 
kanske inte skulle ha blivit gjord, då finns ingen ”väntetid”. 
Denna medvetenhet om tid kommer att förändra ditt liv till det 
bättre. 

Vilket är bästa sättet att använda min tid nu?  ger också stöd för 
att bli medveten om att ”alla dessa dagar som kommer och går” 
faktiskt är själva livet som du har möjlighet att påverka enligt 
dina egna avsikter. 

Det var medvetenheten om tid! Nå ska jag visa hur du kan 
söka dig fram till vad tiden ska användas till. Nästa kapitel 
handlar om dina mål i livet. 
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7 Livsmål 
I de tidigare kapitlen har jag hävdat att medvetenheten om mål, 
vilja, avsikter, syften eller motiv är central för den personliga 
effektiviteten. Nu ska jag visa hur du kan gå tillväga för att få 
tag på dina avsikter och göra dig själv medveten om vilka mål 
du har i livet.  

I USA är livsplanering eller  ”Life and Careerplanning” en 
vanlig verksamhet sedan länge. Flera universitet har kuratorer 
som ägnar hela sin tid åt att hjälpa studenter med deras livs- 
och karriärplanering. 

När jag var kursledare för IFL-skolan, ett 12 veckor långt 
program för ledarskapsutveckling ingick LOK, Livs- och Kar-
riärplanering i programmet. Deltagarna arbetade två och två 
och deltog i några halvtimmeslånga samtal med mig och en 
kollega. Många år senare hände det att tidigare kursdeltagare 
hörde av sig och meddelade att de nu hade genomfört det sista 
avsnittet i sin LOK, t ex att yngsta barnet hade kunnat flytta 
hemifrån till ett egen boende. 

Mitt motiv för att ta in ett avsnitt om livsmål i Vilja Välja 
Verklighet är att jag vill visa hur du kan gå tillväga för att få tag 
på mål i största allmänhet. Jag avser inte att bedriva någon 
”undervisning” om livsplanering.  

Kan man planera livet?  
Syftet med livsplanering är att finna sin egen vilja och minska 
tillfälliga och kortsiktiga önskemål till förmån för mer långsikti-
ga mål, som man själv tycker är meningsfulla. Det finns inte 
någon mening med livet, utöver den mening vi människor ger 
olika aspekter av våra liv. Objekt eller händelser är alltså inte 
meningsfulla eller värdefulla i sig själva, de blir meningsfulla för 
att någon människa anser dem vara meningsfulla. Jag förmed-
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lade denna uppfattning redan i första kapitlet där jag citerade 
att ”skönheten finns i betraktarens öga”.  
”Människan kan förstås fullständigt endast i relation till sina 
mål” ansåg bl a C G Jung och Jean-Paul Sartre. I Zenbuddis-
men finns likartade tankegångar. Det innebär att du själv be-
stämmer vem du är, genom att göra klart vilka mål du har. Du 
är alltså din egen vilja. Livsplanering syftar både till att finna 
mening och värde i livet, och till att finna sig själv.  
I förra kapitlet talade jag om strukturplanering och målplane-
ring. Livsplanering är målplanering, men det kan ändå vara 
praktiskt att starta med strukturplanering.  

Livsplaneringens syfte kan vara svårt att nå....  
Det finns olika fördelar med livsplanering. Den mening, som 
man själv ger åt livet i dess helhet, är en grund för tryggheten. 
Den ger underlag för prioritering, ett utgångsläge när man be-
stämmer vad man ska säga nej till. Man får också ett bra ut-
gångsläge för att använda sin tid på ett bra sätt. Dessutom blir 
man mindre sårbar och försvarsbenägen och mindre benägen 
att bli offer för sina försvarsmekanismer. Därför får man en bra 
grund för att ta ansvar, både i arbetet och privat. 
Men det är inte alltid så lätt att få tag i sina mål. Vi har lärt oss 
rutiner och slentrianmässiga beteenden, vi har lärt oss att vara 
bortskämda och sträva efter kortsiktiga belöningar. Det leder till 
att vi blir offer för omständigheterna. Dessa inlärda beteenden 
och betingningar kan man bara göra någonting åt genom ökad 
medvetenhet om hur man själv fungerar och om vad man själv 
vill. Att öka sin egen medvetenhet är en lärprocess som många 
människor redan är inne i. Med livsplanering påskyndar du och 
intensifierar den processen.  
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. . . men värt att sträva efter  
Det är alltså förknippat med många fördelar att finna sina livs-
mål och bli medveten om vilken mening du själv vill ge åt ditt 
liv. Om det är värt att ha livsmål, är det också värt att anstränga 
sig för att finna dem.  
Alienation, främlingskap i tillvaron, upplevelser av meningslös-
het och apati hänger samman med att man inte anser sig ha 
någonting av värde att sträva efter. Den som tid efter annan 
upplever detta kan förändra meningslösheten genom att be-
stämma sig för att söka sina mål i livet. Beslutet att börja söka 
sina mål är en mental handling som mobiliserar engagemang 
och energi.  

Vikten av att ha något att sträva efter, som man själv anser vara 
meningsfullt, återkommer i många olika sammanhang.  
	 Mitt första möte med detta budskap var kanske i Victor 
Frankls ”logoterapi”. I sina böcker berättar han om hur han 
genom samtal givit svårt deprimerade patienter stöd att hitta en 
ny mening i livet när olika katastrofer berövat dem det käraste 
de hade.  
	 Peter Senge beskriver vikten av ”kreativ spänning” som ett 
nödvändigt inslag i det personliga mästarskap som är ”själen” i 
den lärande organisationen.  
	 Jim Collins beskriver stockdaleparadoxen, ”möt den bistra 
verkligheten, men förlora aldrig hoppet”, som ett uttryck för det 
disciplinerade tänkande, som är nödvändigt som grund för 
långsiktigt uthållig framgång i företag där ledningen vill ta 
språnget till mästarklass.  
	 Ett annat av Collins begrepp som hör hemma i här är 
”igelkottkonceptet - enkelheten i tre cirklar”. Alla de elva Good 
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to Great-företag som tagit ”språnget till mästarklass” lät sig väg-
ledas av ett begrepp som kombinerar ”det man kan bli bäst i 
världen på”, ”det man brinner för att göra” och ”kärnan i af-
färsmodellen”, det nyckeltal som är ledstjärnan för beslut med 
ekonomisk bärighet. I alla företagen tog det tid att hitta det 
egna igelkottkonceptet, men när man väl funnit det och lärt sig 
att hålla fast vid det så visade det sig vara en förutsättning för 
varaktig framgång. 
	 (En fabel som många amerikaner känner till handlar om den 
vackra listiga räven som kan mångahanda ting och den alldag-
liga igelkotten som kan en enda sak. Varje gång de möts vinner 
igelkotten. Framgångsrika människor är ”igelkottar” och varak-
tigt framgångsrika företag har ett igelkottkoncpept som led-
stjärna.) 
	  
De senaste årens nya kunskaper om hur vår hjärna fungerar 
har givit oss en medicinsk grund för människans behov av stän-
dig strävan. Hjärnan är ständigt aktiv med att söka mening och 
att skapa mening. Den söker mening genom att relatera det vi 
varseblir till något vi tidigare har erfarenhet av, vilket ger trygg-
het. Den skapar mening genom att relatera företeelser i omgiv-
ningen till något vi vill uppnå och ge stöd att upptäcka och upp-
finna kreativa möjligheter att förverkliga meningsfulla mål. Det 
är frihet. 
	 Om vi saknar något att sträva efter, då saknar vi också en 
upplevelse av mening i livet och då far vi illa. 

Somliga invänder att planering leder till låsningar och den in-
vändningen ska tas på allvar. Det är visserligen bra att ha en 
plan, men att det är också viktigt att kunna ändra planen när 
man själv förändras eller när de förutsättningar, som man byg-
ger sin plan på förändras. Syftet med planering är ju att skapa 
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en grund för ökad frihet, men man behöver också ha trygghet 
för att våga ta tillvara möjligheterna i friheten. Planering ger 
stabilitet och trygghet, men planering ger också flexibilitet och 
frihet. ”Planering är livsnödvändig, men planer är i allmänhet 
värdelösa”. 
Man kan ju välja mellan olika slags frihet. Att slippa ifrån lek-
tionerna i engelska i skolan är naturligtvis en form av frihet. Att 
uppleva att man själv kan tala och läsa engelska är en annan 
frihet. Vi sätter ofta viktigare former av frihet på undantag ge-
nom att välja kortsiktig och mer trivial frihet.  

Från meningen med livet till nästa veckas almanacka 
Inledningen till det här kapitlet ger intryck av att livsplanering 
är väsentlig och högtidlig. Det är riktigt. Meningen med livet är 
viktig och högtidlig, men livsplanering är ingen helgdagsverk-
samhet. ”Förakta inte det vardagliga livet, det är det enda liv du 
har”. ”Alla dessa dagar som kom och gick, inte tänkte jag på att 
de var livet”. ”Jag sökte ett liv, men glömde att vara”. Livspla-
nering är en integrerad del i vardagen. Den är alltså väsentlig, 
högtidlig - och vardaglig.  

Nu följer några frågor som ska förflytta dig från meningen med 
livet till nästa veckas almanacka. Anslå minst 10 minuter till 
den första frågan och sedan så mycket tid för de övriga frågorna 
att du hinner tänka igenom dem. Många har funnit att det är 
bra att sträcka ut denna process i tiden och bära med sig frå-
gorna under några dagar eller t o m veckor. Inför varje uppgift 
ska du känna efter hur det känns: om det är svårt, lätt, roligt, 
jobbigt eller vilken känslomässig erfarenhet du tycker att du 
själv får ut av din planeringsprocess. Om du reflekterar över 
dina erfarenheter kommer du att ha ett bättre utgångsläge att 
ställa mot mina kommentarer efter varje fråga och i slutet av 
övningen. 
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Om du går tillbaka till denna övning efter en tid så kommer du 
att finna att du vill göra kompletteringar till dina svar från förs-
ta gången du ägnade uppmärksamhet åt uppgifterna.  

Uppgift 1  
Skriv ner alla tänkbara mål du har i livet. Om de är viktiga eller 
oväsentliga spelar ingen roll. Det spelar inte heller någon roll i 
vilken ordning de kommer. Fortsätt att skriva ner dina mål tills 
du har fyllt åtminstone denna och nästa sida.  
Därefter följer några kommentarer till den här uppgiften. Läs 
inte dem förrän du har genomfört din del av uppgiften.  

Uppgiften bör stå ganska högt upp på en sida. Resten av sidan 
och nästa ska vara tomma 

Kommentar till uppgift 1 
Somliga tycker att det är svårt att komma igång. När man väl 
börjar få ner någonting i skrift så brukar det börja ”rinna till”. 
När du ser vad du själv har skrivit så börjar du associera till det 
du skrivit och associationerna ger nya uppslag.  
Det finns olika sätt att beskriva en människa. En beskrivning 
som du just nu har genomfört är att berätta vilka mål man har. 
Det är ingen statisk eller oföränderlig beskrivning, men det är 
en beskrivning, som gäller för den situation du nyss befann dig 
i. Återvänd till det du skrivit och granska dina mål. Föreställ dig 
att det är en annan människa som skrivit dem. Vad säger den 
här listan om denna andra människa. Hur många av målen är 
enbart dina egna? Hur många gäller jobb respektive privatliv? 
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Hur många är betingade av hänsyn till andra människor och 
hur många är pliktmål, sådant som du ”måste”?  
Vad är det som är viktigast för den här människan? Är det job-
bet eller privatlivet? Oavsett vilket resultat du kommer fram till 
så är resultatet riktigt eftersom det är du som har gjort övning-
en.  
Om du inte tycker om den här människan, är det också ditt an-
svar att ändra på henne. Ingen människa behöver vara på ett 
visst sätt som hon inte själv vill.  
Granska också målen med hänsyn till om de är realistiska att 
genomföra eller ej. Är det mål eller är det ”romantiska” dröm-
mar som du har skrivit ner? Om målen är mycket enkla att nå 
kanske du ska överväga att höja ribban och ta lite större risker.  
Vill du komplettera den första uppgiften nu? Eller vill du gå 
vidare? 

Uppgift 2  
Gå tillbaka till din lista med målen och titta igenom dem under 
några minuter. Pricka därefter för det mål som du anser vara 
viktigast att nå.  

Uppgiften bör stå ganska högt upp på en sida. Resten av sidan 
ska vara tom 

103



Kommentar till uppgift 2: 
Ännu en gång har du givit uttryck för vilken person du är. Var-
för tyckte du att just detta mål var viktigast? Var det stundens 
ingivelse eller var det ett mer övertänkt ställningstagande? Är 
målet realistiskt? Finns det någon utmaning i det? Gör nu på 
samma sätt som efter den första uppgiften: Föreställ dig att det 
är en annan människa som har gjort den här prioriteringen och 
fråga dig vad det säger om denna människa.  Skriv ner dina 
egna kommentarer. 

Uppgift 3  
Ta nu ditt viktigaste mål i livet och skriv ner det här nedanför. 
Reflektera över vilka olika mått och steg du måste vidta för att 
nå det här målet. Vad betyder det för dig att du verkligen lyckas 
göra verklighet av detta mål? Skriv ner även detta. 

Uppgiften bör stå ganska högt upp på en sida. Resten av sidan 
ska vara tom 
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Kommentar till uppgift 3:  
Många människor använder även realistiska mål som om de 
vore drömmar. Det innebär att man har dem som ett slags flykt 
undan den vardag som man lever i. ”Om man bara kunde......... 
”.  
Den ansvarstagande människan skiljer mellan vad som är 
drömmar - som man naturligtvis har rätt att ha - och vad som 
är mål som kan förverkligas. För mål kan man göra en hand-
lingsplan, som man disciplinerat följer tills man har genomfört 
det som man har satt sig före.  
”Även den längsta resa börjar med ett steg”. I resonemanget 
tidigare om ”vardag-vision” sa jag att man förflyttar sig ifrån 
visionerna till vardagen med hjälp av frågan ”hur?” och från 
vardagen till visionerna med hjälp av frågan ”varför?”. I upp-
gift 3 är det framförallt ”hur” som du behandlar. För att klara 
ut vilka dina grundläggande värderingar eller dina viktigaste 
mål är, kan du gå tillbaka till den förra uppgiften och fråga dig 
varför du satte just detta som mål? Om målen är så högtflygan-
de och orealistiska att de blir för mycket visioner för att kunna 
knytas till verkligheten eller om målen är så jordnära att det 
känns genant att kalla dem för visioner, kan du fråga dig om du 
vill ha det på det sättet. Den som vill ha jordnära, blygsamma 
mål och nöjer sig med det har ingen anledning att oroas. Den 
som däremot har högtflygande mål, som uppenbarligen är ore-
alistiska, bör fundera på att anpassa ambitionerna till verklighe-
ten. Ouppnåeliga ideal kan nämligen urarta till störningar. Om 
man blir besatt av ouppnåeliga ideal kan man bli destruktiv för 
sig själv och för sin egen utveckling.  Misslyckanden är antingen 
en funktion av för höga ambitioner eller av att man gjort en 
felaktig bedömning. Misslyckandet ger en möjlighet att lära, 
den negativa erfarenheten kan definieras som ”betalning” för 
ny kunskap. Kasta inte bort den kunskapen för att du känner 
besvikelse över att inte lyckas. Om man inte accepterar dessa 
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båda orsaker till att det gick snett, kanske man projicerar sin 
frustration på den vidriga verkligheten och betraktar sig själv 
som ett offer.  

Vad är orealistiskt? Bara för att ingen annan har förverkligat det 
du skulle vilja göra behöver det inte vara orealistiskt för dig. 
Med ”pröva och se-modellen” kan ”vanliga” människor upp-
täcka möjligheter och uppfinna sätt att ta de nya möjligheterna 
till vara som de inte hade en aning om att de var kapabla till 
innan de vågade pröva. Minns att ”andra gången man försöker 
är första gången man försöker andra gången”. Att första försö-
ket inte blev framgångsikt betyder inte att det andra måste gå 
samma öde till mötes. 
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Uppgift 4  
Tänk dig nu att du har nått ditt mål. Du är framme och du har 
verkligen anledning att vara glad och nöjd. Se nu tillbaka på 
den närmaste tiden och erinra dig vad du egentligen gjorde för 
att lyckas. ”Spela tillbaka filmen” och bestäm dig för vad det 
var som gjorde att du lyckades med ditt åtagande. Skriv ner 
dessa insatser. När du är klar med detta har du gjort en plan, 
som du nu ska genomföra. Välj ut en av de insatser som du har 
noterat och för in den i nästa veckas almanacka. 

Uppgiften bör stå ganska högt upp på en sida. Resten av sidan 
ska vara tom 
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Kommentar till hela övningen  
Jag genomförde den här övningen med en grupp människor 
från skolan. En av deltagarna sa då: ”Detta var ju en trevlig 
sällskapslek”. Men övningen är ingen sällskapslek, den är plane-
ring.  
I den första frågan (om alla mål i livet) radade du upp alla de 
alternativ till handlingar och värden som du kunde komma på 
just då. Att noga gå igenom de olika handlingsalternativ, som 
man skulle vilja genomföra under en verksamhetsperiod, är ett 
sätt att öka sin medvetenhet om vilka möjligheter som står till 
buds.  
Den andra uppgiften gällde prioritering. Man kan aldrig ge-
nomföra alla möjligheter som finns. Man måste välja någon 
eller några av dem. Det är prioritering, som är en självklar och 
nödvändig del i varje planeringsprocess.  
I den tredje uppgiften delade du upp det viktigaste målet i ett 
antal delar eller steg. Det är ett slags programmering. Du gjorde 
alltså ett program för hur du ska förverkliga det du vill uppnå.  
Den sista uppgiften innebär att du ”trycker på knappen och 
handlar”. Därmed får vi en sekvens i planeringsprocessen som 
ser ut på följande sätt: 
  
•	Inventering av handlingsalternativ  
•	Prioritering  
•	Programmering  
•	Handling  

Var ska man starta?  
I de flesta planeringsprocesser kan man starta antingen uppi-
från med målen eller nerifrån med aktiviteterna. Man kan star-
ta i visionerna eller i vardagen. Många människor som är 
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ovana vid att tänka i måltermer är mera familjära med aktivite-
ter. Man har en intuitiv känsla för vilka handlingar som är vik-
tiga och önskvärda. Var du börjar är ganska likgiltigt, men slut-
resultatet blir, efter att du har sysslat med din egen livsplanering 
en tid, att du minskar på strukturerna och utvecklar en ganska 
klar föreställning om målen. Du får en allt tydligare bild av vad 
du vill förverkliga och som du också har goda förutsättningar 
att lyckas med. 
Människor tenderar att öka sin egen medvetenhet om vad som 
är viktigt, efterhand som vi blir äldre. Jag har fått bekräftelse på 
detta från deltagare i kurser. 
Ju yngre man är desto troligare är det att man tar fram en livs-
plan med hög grad av struktur. Det innebär aktiviteter, tillstånd 
i form av karriärmål, ekonomiska mål, antal barn, tidpunkter 
när man ska flytta in i den egna villan osv.  
Ju äldre man blir desto troligare är det att livsplanen fokuserar 
på värden. Karriären, i meningen stegklättring och titlar, förlo-
rar i betydelse efter hand som man blir äldre. Det innebär inte 
att karriären i yrkesmässig mening upphör att betyda något, 
men man förändrar fokus på arbetsuppgifterna. Att få menings-
fulla och intressanta arbetsuppgifter blir viktigare efter hand 
som man blir äldre.  
Mina erfarenheter är naturligtvis inte entydiga. Det finns indi-
viduella skillnader mellan olika människor i en grupp, så ingen-
ting är fel eller rätt. Vad som är rätt eller fel när det gäller ens 
eget liv och ens egen yrkesmässiga karriär, är det som man själv 
anser vara rätt eller fel. Dessutom ligger det inlärning i själva 
planeringsarbetet. Efter hand som tiden går förändrar du din 
inställning till målen samtidigt som du utvecklas som människa 
genom planeringsprocessen.  
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Medvetenhet och ansvar  
Ansvar är ett förhållningssätt som kräver, dels att man har nå-
got att ta ansvar för, att man är medveten om att det finns ett 
mål, dels att man tror sig ha inflytande över målet. Förmågan 
att påverka brukar kallas makt.  
Ordet makt är inte särskilt bra på svenska. Det engelska ordet 
power är bättre. Det betyder inte bara makt i vår mening utan 
också kraft. Power kan härledas till det latinska ordet posse som 
betyder ”att kunna”. Ett svenskt ordspråk säger att kunskap är 
makt. Upplevelsen av att man kan påverka en situation eller en 
företeelse ger en känsla av makt eller självförtroende, en ”för-
väntan om framgång”. Medvetenheten om att man kan, att 
man vet hur man ska gå tillväga för att påverka så att man kan 
ta ansvar, är en viktig personlig upplevelse.  
I den engelska undersökningen hade 98% av ett antal under-
sökta chef-medarbetarpar olika uppfattningar om vilken med-
arbetarens viktigaste arbetsuppgift var. Jag sa då att motiva-
tionsforskare är överens om att ”uppmärksamhet” är en viktig 
motivationsfrämjande faktor. Uppmärksamhet är ett ”kvitto” på 
att man betyder någonting för de människor som finns omkring 
en. Det är således inte uppmärksamheten i sig som är betydelse-
full utan upplevelsen av att man betyder något för andra. Mot-
svarande upplevelse av betydelse hänger samman med inflytan-
det, att man har förmåga att påverka, att man har makt. För att 
ta ansvar måste man kunna välja och för att kunna välja behö-
ver man ha inflytande och självförtroende.  
Makten och ansvaret hänger också samman med medvetenhe-
ten. Medvetna människor tar ansvar när de handlar i avsikt att 
uppnå mål, som de tagit ställning för. För den som inte har någ-
ra mål är det mesta i livet likgiltigt om det inte kan kopplas till 
belöningar eller bestraffningar som betingar fram ”rätt” bete-
ende. 
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Det handlar egentligen inte om livsplanering 
I början av det här kapitlet skrev jag ”Mitt motiv för att ta in ett 
avsnitt om livsmål i Vilja Välja Verklighet är att jag vill visa hur du 
kan gå tillväga för att få tag på mål i största allmänhet. Jag av-
ser inte att bedriva någon ”undervisning” om livsplanering.” 
2001 kom min bok Visionen, ett ledningsinstrument i lärsamhället. 
Från den boken hämtar jag följande citat för att visa att den 
metodik som jag föreslagit för individuell livsplanering i detta 
kapitel också kan tillämpas i organisationer: 

Många företag har misslyckas när de har försökt genomföra 
stora förändringar. Några olika bedömare och några olika in-
ternationella utredningar talar om en misslyckandefrekvens på 
mellan 70 och 90 procent. De mest optimistiska anger alltså att 
bara en tredjedel av de företag som försöker kommer att lyckas. 
Det finns förmodligen många orsaker till detta, men en bidra-
gande orsak är att man väljer fel fokus när man startar. 
	 I det traditionella företaget har förändringsverksamheten 
bedrivits problemstyrt och stegvis. Den kan beskrivas som en 
trappa, där man nu och då tar ett steg uppåt och mellan dessa 
steg så går allt ”sin gilla gång”. I den lärande organisationen är 
förändringsverksamheten möjlighetsinriktad och kontinuerlig, 
d v s alla strävar ständigt vidare i en uppförsbacke. För att klara 
omställningen, som är mycket svårare än de flesta förstår, ska 
man dels starta en process av fortlöpande förbättringar, dels in-
rikta denna process mot en Vitaliserande, Attraktiv, Realistisk 
och Trovärdig bild av verksamhetens framtid. Omställningen består 
alltså av två deluppgifter: att starta en process och att inrikta denna 
process mot en vision. Först gäller det att kraftsamla för att star-
ta processen. Oftast fokuserar man inriktningen i stället för star-
ten och det är en bidragande orsak till att man misslyckas.  
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	 Var och en som tänker efter kan förstå, både varför man 
föredrar att börja med att fokusera inriktningen på visionen och 
varför detta i stället måste vara underordnat uppgiften att starta 
processen och säkerställa att den verkligen kommer igång. Vi-
sionen är ett nytt målbegrepp, och alla är mer eller mindre fa-
miljära med begrepp som mål och affärsidé, d v s andra be-
grepp att inrikta verksamheten mot. Att ägna sig åt ”kreativ” 
formulering av mål och visioner ger vem som helst anledning 
att känna sig viktig och begåvad. Det är mycket behagligare än 
att ta sig an den struliga uppgiften att starta en process. Så, att 
formulera en vision är ganska attraktivt för alla som får vara 
med. Men alla människor i alla företag och förvaltningar har ju 
redan någon föreställning om vilket ändamålet är. Alla bankan-
ställda vet att verksamheten består av betalningsförmedling och 
kapitalförvaltning och att detta ska skötas så att banken får in 
mer pengar än den ger ut. Det vill säga att kommersiella före-
tag måste vara lönsamma. Och motsvarande insikter har med-
arbetarna i skola, sjukvård, försäkringsföretag och industri. Det 
betyder att man också har en föreställning om vad det innebär 
att göra verksamheten bättre. Den föreställningen kanske inte 
alltid överensstämmer med vad ledningen anser vara allra vikti-
gast – men den ligger förmodligen ändå i rätt härad. Det nya är 
alltså inte visionen som sådan. Det nya är att den lärande orga-
nisationens medarbetare själva engagerar sig för att ta egna ini-
tiativ till förbättringar, i en omfattning och med en systematik 
som är 100 gånger bättre än den vi hittills har erfarenhet av – i 
vårt land. Det finns t o m en risk att man lägger krokben för 
processen om man engagerar sig starkt och ensidigt i att formu-
lera en vision. 
	 Det svåra är alltså att starta processen och ge den stöd så att 
den blir stark nog att bli bestående. När processen är igång och 
vital, då är det förhållandevis enkelt att ändra riktning på den. 
Den lärande organisationens viktigaste egenskap är dess förmå-
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ga att snabbt ställa om till nya förutsättningar vare sig de är ytt-
re eller inre. Att ställa om betyder förmodligen att man byter 
vision. Det är alltså förhållandevis enkelt att skifta från en vi-
sion, som inte längre fungerar, till en ny som är realistisk och 
trovärdig inför framtiden. Men då måste processen fortlöpande 
förbättringar vara vital. Det är ganska enkelt att skifta från en 
vision som fungerar mycket bra, men som ledningen tror snart 
kommer att ha gjort sitt, till en som man bedömer ha bättre 
förutsättningar. 
	 Rätt fokus är alltså att kraftsamla för att få igång processen. 
Motorn i detta värv är processorienterat ledarskap. Kundorien-
tering betyder att man utgår från kunden och kundens behov 
och förväntningar. Lönsamhetsorientering betyder att man sät-
ter lönsamheten i fokus. Produktionsorientering är att prioritera 
med utgångspunkt i produktionsprocessens behov. I konsekvens 
med dessa uttryck betyder processorienterat ledarskap att inrik-
ta chef-medarbetarrelationerna på att starta processen fortlö-
pande förbättringar. 
	 Den processen är inte antingen top-down eller bottom-up, det är en 
dialogprocess som är både top-down och bottom-up. Det pro-
cessorienterade ledarskapet består av två  dubbelriktade proces-
ser. Dels en kommunikationsprocess från ledningen till organi-
sationen och från organisationen till ledningen. Dels en process 
mellan varje enskild medarbetare och hans eller hennes chef.  
Från kvalitetsrörelsen har vi lärt att varje process leder fram till 
en prestation eller ett resultat. Om vi uttrycker slutprestationer-
na i dessa båda processer konkret, så kan det formuleras så här: 
Kommunikationen mellan ledningen och organisationen, ska 
resultera i att varje medarbetare tar initiativ till förbättringar 
som ligger i linje med ledningens avsikter för företagets verk-
samhet. Den processen ska förmedla helhetsperspektivet. 
	 Det dagliga ledarskapet, ska resultera en överenskommelse 
mellan chef  och medarbetare. Överenskommelsen innebär att 
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medarbetaren självständigt åtar sig och engagerar sig i insatser 
som stödjer verksamhetens gemensamma uppdrag och att che-
fen åtar sig att stödja medarbetaren så att denne lyckas med sin 
insats. Denna process ska förmedla möjlighetsperspektivet. 

Att som enskild individ starta med ”alla tänkbara mål som man 
kan ha i livet”, som du gjorde i den första uppgiften i det här 
kapitlet, eller att starta processen fortlöpande förbättringar ge-
nom att ge medarbetare stöd att genomföra de förändringar 
som de anser vara önskvärda, är väl ganska lika? Initiativen till 
förbättringar som kommer från medarbetarna ger en uppfatt-
ning om hur de uppfattar verksamheten, på liknande sätt som 
du med utgångspunkt i dina egna mål i uppgift 2 kan fundera 
över vad du själv är för en människa. 
I det privata livet kan man ta ställning till vilket som är det vik-
tigaste målet i livet (uppgift 3). Man behöver ju bara ta hänsyn 
till sig själv. I företag och förvaltning krävs lite mer tankeverk-
samhet. Om man är verksam i en mycket föränderlig bransch 
kanske man behöver fokusera på att utveckla organisationens 
lärande, dess adaptiva förmåga. Om lönsamheten är mycket 
otillfredsställande kanske man först behöver göra något åt den 
innan man börjar utveckla något nytt. Om medarbetarna inte 
har en gemensam uppfattning om vilket det gemensamma 
uppdraget är och har svårt att tolka överordnade mål till sin 
egen arbetssituation kanske man behöver göra en rejäl satsning 
på ledarskapsutveckling. Och så vidare. 
En enskild människa kan nöja sig med en egen ”målbild” som 
utgångspunkt för att göra en plan genom att ”spela tillbaka fil-
men”. I arbetslivets organisationer gäller principen att ”det som 
räknas är det som kan räknas”. Det krävs alltså att man har in-
strument för återkoppling så att man kan registrera att proces-
sen rör sig i riktning mot de mål man vill förverkliga. 
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Nu går vi in för landning 
Nu närmar vi oss slutet på boken. Efter inledningskapitlets 
översiktliga beskrivning av vad som väntade följde två filosofiska 
kapitel. Att ta tillvara resurser och att vara människa handlade om att 
balansera motsatser med stöd av en aktiv egen vilja. Karaktären, 
vår uppsättning av medfödda och inlärda behov som påverkar 
hur vi handlar, har fått en slagsida genom socialisationsproces-
sen. Den gör att vi har en tendens att säga ja till anspråk på vår 
tid och uppmärksamhet från andra - även när dessa anspråk 
går ut över vårt eget välbefinnande. Vi blir offer för omständig-
heterna, faller undan för lydnadsreflexen och överlåter viktiga 
beslut till Roboten. 
I det fjärde kapitlet behandlade vi de två utmaningarna med 
Prioritering. Den intellektuella utmaningen att bestämma vad 
som är viktigt genom att relatera olika aktiviteter till mål som är 
mer eller mindre viktiga, och den känslomässiga utmaningen 
att säga nej till det som är mindre viktigt.  
Sedan bytte vi spår. I två kapitel genomförde du några övning-
ar. Först i Att använda sin tid. Där inledde jag med att konstatera 
att ändamålet med planering är att öka den egna tryggheten 
och friheten. Därefter följde ett par övningar på temat Vilket är 
bästa sättet att använda min tid nu? Jag kommenterade nu-be-
greppet och begreppet min tid. Och jag rekommenderade dig 
att använda den centrala frågan Vilket är bästa sättet... flera 
gånger varje dag. 
I förra kapitlet har du bekantat dig med en praktisk och enkel 
planeringsprocess som ger dig stöd att fastställa vad du själv an-
ser vara viktigt. Kapitlet har rubriken Livsmål. 

Nils och jag var i Eskilstuna. Vi hade besökt en person i ett vil-
laområde i utkanten av metropolen och skulle åka till Stadsho-
tellet för ett kvällsmöte med några företagare. Nils körde och 
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nedanför en backe gjorde han tecken att svänga till vänster. ”Vi 
ska till höger”, sa jag. ”Nej du”, sa Nils, ”jag har kompass i bi-
len så jag vet åt vilket håll vi ska svänga”. ”Mina morföräldrar 
bodde här”, sa jag, ”jag måtte väl veta var Stadshotellet i 
Eskilstuna ligger”. ”Eskilstuna”, sa Nils, ”Är vi inte i Västerås?” 
Det är bra att veta vart man ska ta vägen, vilket mål man har. 
Men om man ska lyckas behöver man också veta i vilken verk-
lighet man befinner sig. Det näst sista kapitlet handlar om det, 
om Att leva i verkligheten. 

  

116



8 Leva i verkligheten 

Två förutsättningar är nödvändiga för den personliga effektivi-
teten:  

• medvetenhet om målen och förståelse för hur målen ska tol-
kas till praktisk handling, samt 

• anpassningen till verkligheten.  

Förra kapitlet handlade om mål. Detta kapitel handlar om vår 
anpassning till verkligheten.  
Hela verkligheten är aldrig tillgänglig för oss. Den är alltid mer 
komplex och mer föränderlig än vad vi har möjlighet att förstå 
med våra sinnen. Men det gör ingenting. Vi har ingen använd-
ning för fullständig kunskap om verkligheten, vi behöver bara 
känna till den del av verkligheten som har betydelse vårt eget liv 
och våra egna mål. Eftersom verkligheten inte är helt tillgäng-
lig, utgör den ett outsinligt forskningsfält, där vi kan öka våra 
egna kunskaper och vår egen förståelse utan att någonsin 
komma till den yttersta gränsen.  

Vår förmåga att tänka, uppfatta, bedöma och dra slutsatser om 
vår verklighet vilar på tre förutsättningar: Jag, Du och Framti-
den. Jag, hur uppfattar vi oss själva som individer eller som or-
ganisation/företag? Du, hur uppfattar vi andra människor eller 
organisationer? Framtiden, hur uppfattar vi vår egen eller före-
tagets/organisationens framtid?  
	 De flesta av oss gör motstånd mot förändring p g a den 
tröghet hos hjärnan som är nödvändig för att systemet inte ska 
krascha. Det som är hemvant är också tryggt och vi vet inte vad 
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som väntar oss därute. Det okända skrämmer oss och rädslan är 
vår starkaste känsla. Den är nödvändig för vår överlevnad och 
det är således helt befogat att rädslan är den starkaste av käns-
lorna. Våra ”stenåldershjärnor” är fortfarande programmerade 
att fly för den ”sabeltandade tigern”. Och till skillnad från de 
andra däggdjuren rör vi oss sakta och hävdar oss dåligt i kamp 
med tigrar, därför är det säkrast att stanna hemma i grottan.  
	 I dagens samhälle finns få fysiska hot, men vi skapar själva 
våra ”sabeltandade tigrar”, genom våra tankar. En upplevelse 
av rädsla, obehag eller oro föregås ofta av mycket snabba nega-
tiva automatiska tankar. De styrs av våra tidigare erfarenheter.  
	 De automatiska tankarna upprepas ofta, därför bidrar de till 
att förstärka de associationsnätverk där de finns lagrade. Det är 
en orsak till att ”kirurgiska” förändringar t ex när man ska 
”skära kostnader” genom att ”sparka personal” bygger upp ett 
allt starkare motstånd mot förändringar.  
	 Grupper av människor på en arbetsplats har gemensamma 
erfarenheter. Ofta har de bearbetat dessa erfarenheter tillsam-
mans. När något händer, t ex ett initiativ till förändring från 
ledningen, då reagerar individerna sinsemellan på likartat sätt 
och reaktionerna förstärker varandra. På så sätt förstärks ar-
betsplatsens gemensamma negativa automatiska tankar. Detta 
är en biologisk förklaring till motståndet mot förändringar.  
	 En pedagogisk förändringsstrategi som bygger upp för-
utsättningar för medarbetares självvalda åtaganden, d v s deras 
delaktighet, dämpar de negativa automatiska tankarna. I stället 
utvecklas individernas självförtroende, deras interna trygghets-
ankare som är ett motgift mot stressrelaterade sjukdomssym-
tom.  
	 Varje situation som vi ställs inför tolkar vi med utgångspunkt i 
ett antagande om hur verkligheten är beskaffad. Antagandet 
bygger på tidigare erfarenheter. Dessa antaganden kallar vi 
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mentala modeller. Ett sådant antagande uttrycks ofta som ”jag 
är…” eller ”vi är…”, om det gäller ett gemensamt antagande 
för en arbetsgemenskap. Ofta är våra mentala modeller alltså 
intimt förknippade med den egna identiteten. Att ge upp en 
mental modell är alltså ett slags identitetskris. Notera att bered-
skapen att revidera egna mentala modeller är en av de tre förut-
sättningarna för att den moderna dialogen ska fungera. 
	 Vi tänker sällan på att vi har skapat vår verklighet, vårt Jag, 
vårt Du och vår Framtid med hjälp av vår egen tolkningsappa-
rat. Vi utgår ifrån att den subjektiva tolkning, som vi gör av den 
situation vi befinner oss i, är identisk med den objektiva verk-
ligheten. Vi sätter alltså likhetstecken mellan produkten av vår 
egen varseblivning och ”sanningen”.  
	 De gemensamma antagandena för människor i en orga-
nisation avviker ofta ganska mycket från det som ledningen ut-
trycker i vision, affärsidé, värdegrund och strategi. Både de in-
dividuella och de gemensamma mentala modellerna fungerar 
som filter för hur vi sorterar, uppfattar, tolkar och värderar olika 
situationer. Våra livserfarenheter och värderingar från sam-
hällskulturen och företagskulturen är ingångsvärden till den bild 
vi har av oss själva och av vår omvärld. Olika människor har 
olika mentala modeller, därför uppfattar olika individer samma 
situation på olika sätt, vi har olika kartor för samma terräng. 
Innehållet i våra automatiska tankar påverkar våra känsloupp-
levelser och leder till vissa bestämda svar.  
(Åsa Lilja & Lars Wiberg Förändringsledarskap).  

Anpasslighet och anpassning är olika saker. Anpasslighet är vill-
korslös underkastelse under verklighetens krav och begräns-
ningar. Anpassning betyder att man accepterar ovillkorliga be-
gränsningar och tar ansvar för att påverka villkorliga begräns-
ningar i enlighet med sin egen vilja. I ett kort tidsperspektiv är 
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mycket omöjligt; i ett längre perspektiv kan man undanröja 
kortsiktiga hinder, därför är mycket mer möjligt i det längre 
perspektivet. Möjligheten att åstadkomma påverkan och för-
ändringar i enlighet med egna avsikter ökar alltså ju längre 
framförhållning man har.  
Jag vill påminna om ett påstående i samband med Nu-begrep-
pet: den som känner sig stressad lever i ett kortare Nu. Därför 
blir hon lättare offer för omständigheterna än den som har ett 
mer avspänt förhållande till sin livssituation. Mycket är omöj-
ligt, men få saker är nödvändiga. Att du ändå uppfattar situa-
tioner som tvingande beror alltså mer på dig själv än på den 
yttre verkligheten.  
Verkligheten är komplex och den är föränderlig. Efter hand 
som du lär dig mera, upptäcker du nya samband mellan förete-
elser som du tidigare har känt till var för sig. Du finner att 
sammanvävningen, integrationen mellan företeelser och hän-
delser är mycket större än vad du tidigare varit medveten om. 
När du upptäcker dessa nya samband upptäcker du också nya 
kvaliteter, nya egenskaper i den verklighet som du lever i. Integ-
rationsprocesser leder ju till att helt nya egenskaper tillkommer 
jämfört med summan av de egenskaper som fanns i de integre-
rande komponenterna var för sig. 
Komplex är inte detsamma som komplicerad. Ett urverk och en 
flygplansmotor är komplicerade system, men de är inte kom-
plexa. I ett komplicerat system är helhetens egenskaper lika 
med summan av delarnas egenskaper. I ett komplext system är 
helhetens egenskaper mer än summan av delarnas egenskaper. 
Om två personer tar sig tid att delge varandra sina kunskaper 
och erfarenheter, så kommer de snart att upptäcka eller uppfin-
na nya idéer. I mötet mellan olikheterna tillskapas nya tankar, 
kunskaper och idéer genom integrationsprocesser. Det är det 
viktigaste kännetecknet i den komplexa verkligheten.  
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Föränderligheten, som alltså är en produkt av komplexiteten, 
innebär att många kunskaper blir föråldrade och att erfarenhe-
ter som har varit användbara inte längre gäller. Om du fortsät-
ter att leva enligt dina gamla kunskaper och erfarenheter, som 
om de fortfarande gäller, kommer din anpassning till verklighe-
ten att försämras. De flesta behöver lära sig att ersätta det som 
inte längre gäller och bygga upp nya erfarenheter och kunska-
per för att kunna hantera allt mer komplexa delar av vår verk-
lighet. Vi behöver alltså lära oss att revidera våra mentala mo-
deller. Att ompröva erfarenheter som tidigare har varit giltiga, 
men som upphört att vara det, kan vara jobbigt, men det är 
också stimulerande. Denna kombination av nödvändig an-
strängning och stimulans är kärnan i det som är ett ”levande, 
lärande liv”. Förmågan att bli medveten om sina egna ”mentala 
modeller”, granska dem och vid behov ersätta dem med andra, 
är både en viktig del av en människas personliga effektivitet och 
en förutsättning för den modena dialogen. 

”Förmågan att se verkligheten med nya ögon och tänka i nya 
banor är viktigare än de kunskaper vi skaffar oss”. 

Traditionalism, ”med blicken i backspegeln”  
Traditionalism betyder att man tror och önskar att framtiden 
ska likna den tid vi har bakom oss. De förväntningar eller pla-
ner du har för framtiden påverkar det du upptäcker i denna 
framtid. Det kan vara svårt att skilja mellan förutsägelser om 
framtiden och uttryck för hur vi vill att denna framtid ska ge-
stalta sig. Denna oförmåga att skilja mellan ”önskningar” och 
”prognoser” ställer ibland till trassel. De som arbetar yrkesmäs-
sigt med prognoser, framtidsstudier och marknadsundersök-
ningar träffar ofta uppdragsgivare som hellre vill att utredning-
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en ska ge ett visst önskat svar, än att den ska ge en så sakligt 
korrekt beskrivning som möjligt av den verklighet vi har fram-
för oss.  

Önskningar styr våra prognoser  
Traditionalismen uppträder inte bara hos personer med kon-
servativ politisk uppfattning. Traditionalismen drabbar oss alla 
på olika sätt.  
Inom företags utvecklingsavdelningar finns ett fenomen som 
kallas för NIH-effekten. NIH står för ”Not Invented Here”. Det 
betecknar människornas benägenhet att stöta ifrån sig nya tan-
kar, som de inte själva har tänkt.  
Och om man frågar företagsledare vad de tror om den ekono-
miska utvecklingen på 10 års sikt, så påverkas deras prognos av 
det aktuella konjunkturläget. Om tiderna är besvärliga kommer 
10-årsprognosen att bli pessimistisk, om tiderna är goda kom-
mer den att bli optimistisk. Ändå säger oss all erfarenhet att 
goda och dåliga tider avlöser varandra och på 10 års sikt kom-
mer vi med säkerhet att få både hög- och lågkonjunktur. 

Framtiden förväntas kompensera historien  
Tänk dig att du singlar slant, och 4 gånger i rad får upp kung-
en. Fråga sedan människor vilken sannolikhet de tillmäter utfal-
let att kungen kommer upp ytterligare en gång. De flesta säger 
att sannolikheten är låg för att kungen ska komma upp igen i 
nästa kast. Detta trots att var och en egentligen vet att sannolik-
heten att den ena sidan av ett mynt ska komma upp är 50% i 
varje enskilt kast. Om man10 gånger å rad har fått upp kungen 
är sannolikheten att man ska få upp kungen i nästa kast också 
50%.  
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På liknande sätt gör roulettspelare också fel i sina bedömningar. 
Den som har förlorat många gånger i sträck fortsätter ändå att 
satsa eftersom han intalar sig att det inte kan fortsätta så här i 
det oändliga. Därför blir spelares förluster ofta stora. Av samma 
anledning blir spelarvinster aldrig lika stora. Den som har vun-
nit ett antal gånger i rad avstår så småningom från att spela för 
att han resonerar på samma sätt. ”Den här utvecklingen kan 
inte fortsätta i det oändliga”. Innehavarna av spelhallar bygger 
sin affär på detta. De vet, att för spelarna är de genomsnittliga 
förlusterna betydligt större än de genomsnittliga vinsterna, 
följaktligen är det tvärt om för ägaren av kasinot.  
Man handlar på detta sätt för att man förväntar sig att framti-
den ska kompensera för historien. Sådana här ”ankareffekter” 
hindrar oss från att anpassa oss till verkligheten.  

Balansteorin – kaka söker maka  
Vi har alla en tendens att attraheras av sådant som vi tycker om 
och stöta ifrån oss sådant som vi inte gillar. Det kallas balanste-
ori. Den kan beskrivas så här: Bild ska in här.  

Tre klot: Jag, Du och Min idé. Jag gillar min idé eftersom den 
är min. Om du också gillar min idé så kommer jag att gilla dig. 
”Kaka söker maka” som bekant. Vi har alla ett behov av att 
”känna igen oss” och av att få vår egen bild av verkligheten be-
kräftad.  
Men att bara få bekräftelse skapar ingen utveckling. Det skapar 
lugn och ro, något som man behöver för att vila så att man or-
kar med livet. Det är skönt med lugn och ro, så skönt att man 
kan tro att vilan är livet.  
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För att lära något nytt, för att utvecklas, måste vi konfronteras 
med tankar, åsikter och erfarenheter som inte överensstämmer 
med de tankar, åsikter och erfarenheter som vi tidigare känner 
till. Och sådan konfrontation kan upplevas som obehaglig.  Den 
kan t o m göra ont. Belöningen för ”lidandet” är lärande, ut-
veckling. Priset som man får betala är osäkerheten, oron och 
ångesten. Detta är viktigt: ångesten i sig har inget värde och 
ångestfyllda situationer är inte meningsfulla om de inte är ett 
förstadium till lärande. 

Som så många andra konstnärer anfäktades poeten Rilke ofta 
av svår ångest. Han sökte hjälp hos en terapeut, men avbröt 
behandlingen ganska snart. En bekant frågande honom varför 
han hade avbrutit processen och fick svaret att terapin ”tog 
ifrån mig mina djävlar, men den tog också ifrån mig mina äng-
lar”.  
	 Ångest är ett kaotiskt tillstånd som är ett förstadium till ett 
kreativt genombrott. Peter Koestenbaum berättade att ordet 
Angst på tyska kan härledas från ett latinskt begrepp som be-
tecknar upplevelsen när man ska ta sig igenom en mycket trång 
passage, t ex födelseprocessen. Å ena sidan vill man stanna kvar 
i tryggheten och värmen, å andra sidan vill man komma ut i 
friheten och ljuset. Och Stagnelius skrev att ”Natten är dagens 
mor, Kaos är granne med Gud”. 
	 Jag skrev att svårigheten att byta ut en mental modell som inte 
längre gäller kan liknas vid en identitetskris. Rollo May hänvi-
sar till berättelsen i gamla testamentet när Abraham brottades 
med någon en hel natt och krävde att få veta motståndarens 
namn. Till slut fick han veta namnet men efter den kampen var 
Abraham halt för resten av sitt liv.Nya kunskaper kräver uppoff-
ringar, det visste man redan i förkristen tid. 
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Balansteorin styr många handlingar. Många söker sitt umgänge 
bland människor med i stort sett samma sociala bakgrund, 
samma utbildning och samma politiska åsikter som de själva 
har. När man anställer medarbetare söker man efter personer 
som passar ihop med en själv. Det finns också en tendens att 
man befolkar företags styrelser med personer som ”tänker rätt”.  
Men när du söker bekräftelse på dina uppfattningar, förmenar 
du dig nytt lärande. Att konfronteras med motstridande upp-
fattningar och söka tecken på att din hittillsvarande uppfattning 
kan vara fel är ett sätt att söka utveckling. Att ta till sig andra 
människors åsikter och försöka förstå dem, betyder inte att man 
accepterar dem och gör dem till sina egna. Att ta till sig nya 
erfarenheter och andra människors uppfattningar är ett sätt att 
vidareutveckla egna erfarenheter och sina egna uppfattningar. 
Balansteorin är inte särskilt uppmuntrande, men det finns en 
ljusglimt. Teorin säger oss att när vi upplever ångest, osäkerhet, 
rädsla eller antipati i nya situationer, då står vi förmodligen in-
för en möjlighet att lära något nytt. I nya situationer kan vi lära 
oss nya saker, men det är också där som det känns hotande och 
obehagligt.  

Kopernikuseffekten - kartan och verkligheten 
Våra handlingar påverkas av vad vi tror kommer att inträffa och 
av vad vi vill ska hända. Hjärnan söker mening och den skapar 
mening. Den som tror anpassar sina förväntningar till yttre be-
stämningar, och överlåter åt någon utanför sig själv att be-
stämma vad som ska inträffa. Vilja är att låta sina förväntningar 
påverkas av självförtroendet, av att man själv kan påverka verk-
ligheten. Både tron, antagandet om hur verkligheten är beskaf-
fad och viljan, tilltron till den egna förmågan att påverka verk-
ligheten, ingår i den karta med vars hjälp vi orienterar oss.  
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Kartan är vår verklighetsuppfattning  
För några år sedan gick en serie i TV som hette Dolda Kameran. I 
en episod skulle en späd kvinna lyfta en mycket stor resväska. 
Väskan verkade vara alldeles för tung för henne. En kraftig karl 
kom vandrande på gatan. Han var hjälpsam, tog ett stadigt tag 
i väskan och höll på att ramla över ända. Väskan var nämligen 
tom. Händelsen var naturligtvis rolig, men den illustrerar att vi 
hanterar verkligheten (resväskan) inte med utgångspunkt i hur 
den är beskaffad utan i hur vi tror att den är beskaffad. Man-
nen i TV-episoden hade en karta över verkligheten, en före-
ställning om hur mycket väskan vägde. Det var den föreställ-
ningen, hans ”karta”, som bestämde hur han hanterade väskan.  
Våra föreställningar om verkligheten är alltid hypotetiska. De 
bygger på erfarenheter från tidigare liknande situationer och 
ofta stämmer naturligtvis kartan. Lustiga huset på Tivoli är en 
miljö där man medvetet har skapat en annan verklighet än den 
som vi har på vår karta: Trappor med olika avstånd mellan 
trappstegen, sneda väggar och konstigt randade tapeter som 
förskjuter de perspektiv vi vant oss vid, skapar överraskande 
och lite chockartade effekter. Det kan vi ha roligt åt p g a att 
lustiga huset ligger där det ligger inom en avgränsad yta. Det 
vore inte lika kul om hela verkligheten ständigt falsifierade våra 
kartor på samma sätt som lustiga huset gör.  
De kartor som bestämmer över våra handlingar har vi skapat 
med hjälp av tidigare erfarenheter. Och vi har fått dessa erfa-
renheter genom sinnesintryck från verkligheten.  
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Kopernikuseffekten  
Före Kopernikus visste människorna att jorden var platt och att 
solen rörde sig kring jorden. Den här bilden av världen påver-
kade människor på olika sätt. Bl a gav man sig inte ut på några 
längre upptäcktsresor. Man kunde ju ramla över kanten. När 
Kopernikus hade bevisat att jorden var rund och snurrade 
kring sin egen axel, förändrades människors sätt att hantera 
den värld de levde i.  
Den bild, som människorna hade av världen före Kopernikus 
tid, var en bild som de fick bekräftad av sina sinnesintryck. Man 
kunde gå ut på morgonen och klättra upp på ett hus eller i ett 
träd och se att jorden i stort sett är platt och att solen rör sig 
kring jorden. När Kopernikus hade bevisat sin världsbild fann 
man att även den bilden bekräftades av samma sinnesintryck. 
Kopernikuseffekten innebär att man byter ut en karta av verk-
ligheten mot en annan och att båda kartorna bekräftas av 
samma sinnesintryck.  
Skenbart är det mycket enkelt att ändra en felaktig karta till en 
karta som är mer rättvisande, men det är lätt, bara i teknisk 
mening. I psykologisk mening är det ganska svårt eftersom vi 
har behov av att få våra bilder av verkligheten bekräftade. Jag 
tror att det är samma grund till detta behov, som till behovet av 
uppmärksamhet. Vi behöver bekräftelse från omvärlden, både 
på att vi existerar och på att våra föreställningar och åsikter 
överensstämmer med verkligheten. Styrkan i detta behov av att 
få åsikter om tillvaron bekräftade, illustreras av de grymma dåd 
människor visat sig vara kapabla till mot varandra, när det gäl-
ler att försvara, inte bara sin rätt att ha en uppfattning, utan 
också att uppfattningen är rätt och därför inte får ifrågasättas. 
Jag tänker naturligtvis på religionskrig, hedersmord och häx-
processer som fortfarande finns. Intolerans är väl egentligen ett 
uttryck för människors behov av att slippa få sina cirklar rubba-
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de. Det behovet bottnar i den enskilda människans egen osä-
kerhet. 

På försommaren 2007 meddelades att FNs deklaration om de 
mänskliga rättigheterna har utökats med att även religiösa upp-
fattningar ska omfattas som en mänsklig rättighet. Förändring-
en har tillkommit på initiativ från Pakistan. Det är naturligtvis 
ett stort steg i fel riktning, som kan komma att få mycket negati-
va konsekvenser t ex för yttrandefriheten och därmed för ut-
vecklingen av demokrati och rättssäkerhet. 

Jag ska nu beskriva två fenomen som hindrar oss att uppdatera 
våra kartor över verkligheten. De kallas selektiv varseblivning 
och komplementärt beteende.  

Selektiv varseblivning  
Vår omvärld är full av data och intryck. Ingen människa kan ta 
till sig alla intryck. Därför måste vi välja, vi måste selektera bort 
största delen av alla intryck. Hur vi selekterar påverkas av vår 
tro och vår vilja, av våra ankareffekter. Omedvetet söker vi be-
kräftelse på de kartbilder vi redan har och stöter bort sådana 
intryck som falsifierar giltigheten i våra föreställningar.  
Vi har talesätt som illustrerar detta. ”Undantaget bekräftar re-
geln” är en maxim som vissa personer tycks tillämpa, även när 
antalet undantag från regeln är praktiskt taget 100% av antalet 
inträffade händelser.  
Den selektiva varseblivningen hindrar oss att uppdatera kart-
bilder som inte längre gäller.  
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Komplementärt beteende  
Hur vi förhåller oss till andra människor påverkas av deras sätt 
att förhålla sig till oss. En person, som tror att människor runt 
omkring honom ska angripa honom, är taggig och försvarsbe-
nägen mot sin omgivning. Man sticker sig på taggar vare sig 
taggarna finns där av försvarsskäl eller av anfallsskäl. Och när 
man sticker sig känner man sig angripen, därför blir man fient-
ligt inställd till den man har stuckit sig på. Den som förväntar 
sig att bli angripen av människor i sin omgivning kommer med 
stor säkerhet att få denna förväntan infriad p g a att hon själv 
uppfattas som fientlig.  
Sura och griniga människor träffar mest sura och griniga män-
niskor och beklagar sig över att de så sällan träffar några glada 
och trevliga människor. Människor som går omkring med en 
ständig underlägsenhetskänsla selekterar fram andra männi-
skors överlägsenhet. Därför bekräftas deras underlägsenhet och 
därför anlägger de en undersåtlig attityd. Undersåtliga männi-
skor ”provocerar” andra att vara översåtliga även mot ”överså-
tens” egen vilja.  
Man blir chef  för att man har initiativförmåga, kompetens och 
auktoritet. Men man är inte auktoritär bara för att man är 
handlingskraftig och har auktoritet. Många auktoritativa perso-
ner har ganska lätt att ta till sig uppfattningar från omgivningen 
och anpassa sig till dem, men det förutsätter att människor i 
deras omgivning signalerar att de har någonting att bidra med. 
Många auktoritära chefer skapas av människor i deras omgiv-
ning, människor som föredrar att vara undersåtliga och projice-
ra sin egen oförmåga att göra sig gällande på ”chefens auktori-
tära beteende”.  
Om dessa tankegångar förefaller bekanta från tidigare så är det 
helt i sin ordning. Komplementärt beteende handlar dels om 
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selektiv varseblivning dels om provoceringsbenägenhet. Om vi 
håller kvar vid exemplet med den autoritäre chefen så låter 
hans eller hennes omgivning provocera sig av chefens initiativ-
kraft på ett annat sätt än chefen själv har avsett. När en chef  
presenterar ett förslag innebär det ofta just att han eller hon 
presenterar ett förslag som kan diskuteras, inte att en order ut-
färdas.  

Coaching eller Curling? Coaching (eller coachning) innebär att 
ge t ex individer och ledningsgrupper stöd att förverkliga sina 
egna avsikter.  Coachen hjälper adepten att hitta egna strategier 
och framkomstvägar och ger honom eller henne stöd att våga 
sätta sina avsikter i verket. Coachen utmanar och ifrågasätter 
och stärker adeptens egen självständighet. 
	 Curlingföräldrar är personer som gör allt för att undanröja 
alla hinder för sina bortskämda barn. Men det finns också cur-
lingchefer, som i sitt ledarskap strävar efter att göra livet så pro-
blemfritt som möjligt för sina medarbetare. Sådana chefer sti-
mulerar också utvecklingen av anpassliga medarbetare. ”Vad 
förväntar sig min chef  att jag ska säga eller göra?” i stället för 
att ta självständiga beslut. Curlingchefen uppfattas ofta som 
”bra” och ”bussig” av sina medarbetare, men han eller hon är 
destruktiv både för medarbetarna och för verksamheten. Att 
curlingchefen ofta drabbas av stressrelaterade symtom är inte så 
märkligt, men tyvärr skyller man detta på att man har för myc-
ket att göra och inser inte att man är undermålig som chef. 

Tre attityder till förändring  
Grunden för att utveckla en fungerande verklighetsuppfattning 
ligger i vårt sätt att förhålla oss till avvikelser från det som vi vill 
ska inträffa eller det vi tror ska inträffa. Många är ganska dåliga 
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på att hantera skillnader mellan verkligheten och sina egna 
”kartor”.  

Det beror på att man uppfattar sådana avvikelser som an-
grepp på sin person. Och angrepp på sin person har man ju 
rätt att försvara sig emot. Det botemedel som jag kan se mot 
detta är att omdefiniera oss själva från att vara en person som 
”kan” till att bli en person som ”vill”. Vi bör alltså förändra 
grunden i vår jag-uppfattning från att vara något som hänger 
samman med våra kunskaper och erfarenheter, till att istället 
vara något som hänger samman med våra avsikter, med vad vi 
vill. ”Jag” är en person som är på väg mot min framtid, inte en 
produkt av min historia. 

Den människa som är sina kunskaper och erfarenheter kän-
ner sig naturligtvis angripen, när man ifrågasätter dessa kun-
skaper och erfarenheter. Den människa som är sina avsikter 
känner sig inte angripen om hennes kunskaper och erfarenheter 
inte längre är giltiga.   

Vi bör alltså undvika att sätta likhetstecken mellan att det är 
fel på mina kunskaper och att det är fel på mig. Vi bör lära oss 
att kunskaper blir föråldrade och att en del kunskaper kanske 
var fel från början. Om du inte klarar det, så kommer du att 
leva i ett ständigt bombardemang mot din person av budskapet: 
Det är fel på dig!  

Det här problemkomplexet hänger också samman med vårt 
sätt att hantera misslyckanden. När man har satt sig före att 
uppnå ett visst resultat och inte lyckas med detta i första försö-
ket, är detta inte liktydigt med ett nederlag. Det är bara en sig-
nal att det första försöket av någon anledning inte utföll som 
man hade tänkt sig. Nederlaget är kopplat till uppgivelsen. När 
du ger upp dina försök då fastställer du ditt nederlag. Den som 
ger upp redan efter första försöket är alltså i allmänhet onödigt 
snabb att definiera sig som misslyckad.  
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Egentligen är det ganska enkelt att göra sig av med misslyckan-
dena. Man ska bara omdefiniera sin handling till att vara ett 
experiment, ett ”pröva och se”. En handling, som syftar till att 
söka kunskap om en framkomstväg är möjlig eller ej, kan ju inte 
misslyckas. Hur än utfallet blir så når du målet. Du får reda på 
om vägen är framkomlig eller om den inte är framkomlig, vilket 
ju var syftet. 

Jag tycker att man kan urskilja tre sätt att förhålla sig till avvi-
kelser mellan kartan och verkligheten. Jag kallar dem ”attity-
der”:  

• Den rigida attityden  
• Den flexibla attityden  
• Den lärande attityden 

Det är svårt med ord. Ursprungligen kallade jag lärandeattity-
den för den radikala attityden. Då råkade jag ut för missför-
stånd för att många människor uppenbarligen sätter likhetstec-
ken mellan radikal och vänstervriden. Jag bytte då beteckning 
och kallade den för inlärningsattityden, vilket inte heller var bra 
eftersom inlärning uppfattas som ett tekniskt och könlöst ord. 
	 I Tora Dahls bok Om växande och om förtryck  fann jag en uppsats 
med rubriken Om sökare. Den beskriver ganska väl den kvalitati-
va innebörden i den attityd jag vill slå ett slag för. Därför bytte 
jag till sökarattityden. Med lanseringen av begreppet lärande 
organisation och skillnaden mellan inlärning och lärande har 
jag nu stannat för den lärande attityden. 
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Den rigida attityden  
Den rigida attityden är helt känslomässig. Den fördömer allt 
som man inte tycker om. I balansteorins termer utmärks den 
rigida människan av att hon stöter ifrån sig alla nyheter.  
Livet kan liknas vid en strut. Man föds inne i struten och lär sig 
så småningom hantera allt större delar av den verklighet man 
har omkring sig. Denna utveckling, mot en allt större förståelse 
för verkligheten, fortsätter tills man en dag definierar sig själv 
som färdiglärd. Men ”den som är färdiglärd är möjligtvis färdig, 
men inte lärd”.  
Färdiglärd blir man när man känner sig provocerad att kunna 
allt. Många med höga chefsjobb och lärarjobb blir ofta anfäk-
tade av prestige och upplever sig själva som allkunniga. Föräld-
rar och äldre kolleger kan inta en liknande hållning till yngre 
människor omkring sig. När man betraktar sig som färdiglärd 
börjar struten krympa igen. Världen förändras och komplexite-
ten ökar, men man själv stöter bort nya intryck och baserar sig 
på sin egen s k erfarenhet. Herman Kahn kallade detta tillstånd 
för ”educated incapaclty”, inlärd hjälplöshet..  
Jag förmedlade dessa tankar i en kurs. På kvällen kom en av 
deltagarna till mig och sa att ”Det har varit en jävla dag, jag är 
34 år och jag är på väg in i struten”. Rigiditeten drabbar inte 
bara höga chefer eller gamla människor. Den kan drabba män-
niskor i vilken ålder som helst. Min kursdeltagare visar också att 
den som hamnat i den rigida attityden inte behöver stanna där. 
Var och en har rätt att ta ansvar för sig själv även framdeles. Vi 
kan ändra vår inställning till vår föränderliga värld.  

Den flexibla attityden 
Traditionalism har dålig klang för många. Man vill bli betrak-
tad som progressiv och flexibel och undvika att få stämpeln 
konservativ eller rigid på sig. Det kan leda till en annan avart av 
inställningen till föränderlighet, nämligen den flexibla attityden. 
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Om den rigida attityden innebär att man tycker att allt det 
gamla är bättre än allt det nya, så är den flexibla attityden mot-
satsen, att allt nytt är bättre än allt gammalt. Men även om 
världen förändras så finns det vissa saker som är oföränderliga. 
Tankar och problem som hanterades av Sokrates, Kristus och 
Shakespeare är fortfarande lika aktuella, som när de tillkom för 
många år sedan. 

Den lärande attityden  
Den konstruktiva attityden är den lärande. Den byggs upp i två 
steg. Dels måste man ta till sig världen sådan den är och försöka 
förstå den. Att förstå är att se mönster, att se hur saker och ting 
hänger ihop. Förståelse är att skapa insikt om händelser och 
deras bakomliggande orsaker eller avsikter. Men att förstå hur 
saker och ting fungerar och varför olika händelser inträffar, be-
tyder inte att man behöver acceptera och göra andras uppfatt-
ningar till sina egna.  

Förståelsen är det första steget, den kritiska hållningen är 
det andra. När man väl har förstått ska man ta ställning till hur 
man ska förhålla sig till det fenomen man just tagit till sig. Är 
det något man ska stödja eller något man ska motarbeta eller är 
det något ont som man inte har makt att påverka och som man 
därför ska försöka hålla ifrån sig. Hur man förhåller sig till det 
man har förstått beror på egna mål och värderingar. Målen är 
referenspunkter mot vilka man kan stämma av om det som 
man har förstått är bra eller dåligt.  

När du tar dig fram i den lärande attitydens två steg ska du 
vara vaksam på dina egna negativa reaktioner. Du ska också 
uppmärksamma din egen tendens att projicera dessa reaktioner 
på omvärlden. Det är aldrig fel på verkligheten, den är som den 
är och om du vill påverka den och leva tillsammans med den, 
måste du förstå hur den fungerar. Vår tendens att blanda ihop 
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känslor och intellektuella processer är ett handikapp i detta 
sammanhang. Den försvarsreaktion som kallas rationalisering 
är ett sätt att lura sig själv att betrakta känslomässiga reaktioner 
som intellektuella ställningstaganden.  

Bygga upp inre säkerhet  
”Inre osäkerhet kräver yttre säkerhet och inre säkerhet klarar 
yttre osäkerhet”.  

Det förhållningssätt som är basen för personlig effektivitet 
är mer inriktat mot framtida mål än mot historiska erfarenhe-
ter, det kännetecknas mera av viljeinriktning än av tvång och är 
mera styrt av avsikter än av orsaker.  

Utmaningen eller tomrummet mellan det man är och det 
man vill bli, mellan vad som finns och vad som bör finnas är en 
”kreativ spänning” som är en viktig drivkraft. Ett problem defi-
nieras som en situation, där det som finns avviker från det som 
bör finnas och där avvikelsen är tillräckligt stor för att någon 
ska vilja göra något åt den.  

Problemet är alltså ett icke önskvärt tomrum, en drivkraft 
för människors vilja att handla, för motivationen. Den som ska 
lösa ett problem bör alltså uppfatta problemet som sitt, han el-
ler hon ska verkligen vilja finna en lösning.  

Den som har många dramatiska upplevelser bakom sig blir 
inte nödvändigtvis en bra författare. Hon eller han blir möjligt-
vis ett bra motiv. Den som har god teoretisk utbildning och lång 
yrkeserfarenhet blir inte heller med automatik en god problem-
lösare, även om kunskaper och erfarenhet kan vara till nytta för 
en god problemlösare. Förmåga att lösa problem utvecklas om 
man vågar ta risken att försöka, om man vågar engagera sig 
själv att verkligen vilja åstadkomma någonting. Men den positi-
va upplevelsen av meningsfullhet och motivation, som ligger i 
engagemanget, medför också risk för besvikelser, misslyckanden 
och smäll på fingrarna.  
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Inre säkerhet är självförtroende, förväntan om framgång. 
Tilliten till den egna förmågan att hantera problem är ett fäste 
för den inre säkerheten. Ett annat fäste är förmågan att hantera 
besvikelser och misslyckanden. Extremt framgångsrika personer 
har i högre utsträckning än genomsnittet i befolkningen blivit 
föräldralösa vid relativt tidig ålder. En forskare hävdar att det 
trauma, som det innebär för ett barn att bli föräldralös, kan re-
sultera i att man bygger upp en styrka som andra människor 
saknar. Detta är den positiva sidan av en traumatisk händelse, 
den negativa sidan är att man kan knäckas av en kris som är 
övermäktig.  

En kris är en situation där tidigare erfarenheter och kunska-
per inte räcker till för att man ska kunna hantera situationen. 
För att komma ur krisen måste man utveckla nya erfarenheter 
och förmågor. Om man misslyckas med detta, kan man knäc-
kas av krisen. Det finns idag en ganska bra och lättillgänglig 
litteratur omkring kriser och kristerapi och budskapet är ge-
mensamt hos samtliga författare: kriser, d v s problemsituatio-
ner, är utvecklande för individen om individens förmåga att 
hantera krisen är tillräckligt väl utvecklad.  

De båda alternativa synsätten (de avsiktsorienterade som jag 
förespråkat och de orsaksorienterade som är vanligast,) kan lik-
nas vid olika sätt att åka cykel. Antingen vänder man blicken 
bakåt och utgår ifrån att det man har passerat har givit sådana 
erfarenheter och sådan respekt hos omgivningen att man kom-
mer att kunna hålla balansen även framdeles. Eller också kan 
man rikta blicken framåt och engagerar sig i att nå det mål som 
man har satt sig före. Cykeln är för övrigt en ganska bra meta-
for för uppfattningen om livet såsom ett spänningsförhållande 
mellan motsatser. Balansen mellan motsatserna ligger i rörelsen 
framåt och ju större ansträngning man lägger på att nå sitt mål 
desto högre hastighet får man och desto bättre blir balansen.  
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För att misslyckas måste man anstränga sig. Det är därför så 
många människor aldrig misslyckas. Den som inte misslyckas 
har utvecklat en förmåga till försiktighet men sannolikt också 
rädsla. Det finns hos oss alla en föreställning om att framtiden 
kommer att kompensera för det som hänt i historisk tid. Det 
exemplet som jag använde för att illustrera detta var att singla 
slant och att få upp kungen fyra gånger i rad. Om man har en 
obruten serie framgångar bakom sig har man aldrig fått reda 
på var gränsen för den egna förmågan går. Man kanske också 
rädd för att få reda på var gränsen finns. Därför inriktar man 
sig även framdeles på att undvika risksituationer och kompense-
rar därmed bristen på inre säkerhet med yttre säkerhet.  

Snikenhet eller snålhet är att ”samla potential utan att för-
verkliga den”. Det kännetecknar den icke risktagande männi-
skan med låg inre säkerhet. Man samlar på meriter och yttre 
symboler för sin egen framgång och förträfflighet i förhopp-
ningen att dessa företeelser ska skydda även i framtiden. Men 
snikenhet är en improduktiv livsstrategi. Tvärtemot vad man 
skulle kunna tro leder den till räddhågsenhet och ångest. Den 
inre säkerheten byggs upp genom att man i handling får tillfälle 
att utveckla sitt självförtroende. Genom misslyckanden och kri-
ser får man bekräftelse på att man klarar av att hantera miss-
lyckanden och besvikelser - och utveckla det till något bra.  
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9 Den lärande organisationens själ 

För något år sedan ringde en kollega. Han berättade att någon 
hade sagt att ”lärande organisationer är ute”. Han ville veta 
vad jag ansåg. 

Jag svarade med att repetera definitionen av en lärande or-
ganisation som ”ett socialt system som tar till sig, utvecklar och 
förmedlar kunskaper och som klarar av att anpassa sig till för-
ändringar i omvärlden så att det gagnar kunder, medarbetare 
och ägare”. Om man anser att det inte längre finns behov av 
sådana organisationer så behöver man inte heller lärande orga-
nisationer. Då är den lärande organisationen ”ute”. 

Behovet av den lärande organisationen är en funktion av 
förändringarna i omvärlden. Ju kraftigare, ju tätare och ju svå-
rare förändringarna är att förutse, desto mer angeläget är det 
att utveckla våra företag och förvaltningar till lärande organisa-
tioner. Såvitt jag förstår är de flesta överens om att förändrings-
takten i omvärlden accelererar och därför är det korkat att på-
stå att den lärande organisationen är ”ute”. 

Hur har vi kommit hit? 
Den utvecklingsprocess som nu resulterat i begreppet lärande 
organisation har fem olika källor: kvalitetsrörelsen, systemveten-
skaperna, empiriska studier av grunderna för företags uthålliga 
framgång, nya kunskaper om människans hjärna och om hur 
stressrelaterade problem uppkommer, hur de kan motverkas 
och förebyggas. Jag ska kommentera dessa fem källor och visa 
hur jag anser att den lärande organisationen och dess ”själ”, 
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den personliga effektiviteten hänger ihop med denna utveck-
ling. 

Kvalitetsrörelsen 
I begynnelsen fanns kvalitetskontrollen. På 1930-talet lansera-
des systematiska insatser för kvalitetsäkring. Den syftade till att 
säkerställa ”att man gör rätt från början”, genom att söka upp 
och eliminera felkällor. Några decennier senare kom kvalitets-
utvecklingen. 

I början av 1950-talet inbjöds kvalitetsexperter från USA 
för att lära japanska industriföretag hur man ska arbeta med 
kvalitetssäkring och tjugo år senare fick industrin i USA och 
Europa bekymmer med ”det japanska kvalitetsundret”. Hela 
industribranscher fick stänga verksamheten för att de inte kla-
rade konkurrensen från Japan. 

Därmed kom begreppet kvalitetsutveckling in i bilden. Kva-
litetsutvecklingens ”formel” innebär att alla medarbetare i sam-
verkan ska engagera sig i fortlöpande förbättringar. USA och 
Europa importerade några nya begrepp från Japan, t ex kvali-
tetscirklar, just-in-time och fortlöpande förbättringar. 

Kvalitetsrörelsen, som hade ett märkesår 1987, omfattade 
både kvalitetssäkring och kvalitetsutveckling. 1987 fastställdes 
ISO 9000 som internationell standard för kvalitetssäkring och i 
USA lanserades Malcolm Baldridge Award som ett pris för in-
satser inom kvalitetsutveckling. I Sverige fick vi motsvarande 
pris 1993. 

Kvalitetsarbetet är ett av ”spåren” som lett fram till den lä-
rande organisationen. Med kvalitetsutvecklingen tillfördes ett 
dynamiskt element i arbetslivet som kom att beröra alla medar-
betare. För att alla medarbetare ska engagera sig i kvalitetsarbe-
tet behöver man utveckla den personliga effektiviteten.  

Ett annat spår är utvecklingen inom systemvetenskaperna. 
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Systemvetenskaperna 
Redan under antiken visste man att det finns icke-linjära ut-
vecklingsförlopp, men dels hade man inte kunskaper om den 
matematik som krävdes för att beskriva dessa förlopp så att de 
blev hanterliga, dels blev ekvationerna så omfattande att de var 
omöjliga att räkna ut. 

Inte förrän på 1970-talet fick man tillgång både till använd-
bar matematik och till datorer som var tillräckligt kraftfulla för 
att klara beräkningarna. Som en kuriositet kan nämnas att 
BESK, den svenska matematikmaskinen som blev klar 1953 
och som då var världens snabbaste dator, klarade av att förutsä-
ga vädret tjugofyra timmar i förväg. Men det sägs att BESK 
behövde tjugotre timmar och femtio minuter för att utföra be-
räkningarna. 

Den rysk-belgiske kemisten Ilya Prigogine lyckades visa ma-
tematiskt hur ”dissipativa strukturer” fungerade, d v s hur en 
viss ordnad struktur upplöstes i kaos och övergick till en ny och 
mer komplex ordning, med andra egenskaper än ursprungs-
strukturen. Han fick Nobelpriset i kemi 1977. Därmed låg 
vägen öppen för forskare att ge sig i kast med andra komplexa 
system, d v s system vars egenskaper på en högre systemnivå 
skiljer sig från summan av egenskaperna på lägre systemnivåer. 
Prestationsförmågan hos en grupp människor är inte lika med 
summan av individernas prestationsförmågor. Gruppen kan 
prestera både mer och kvalitativt annorlunda resultat än de en-
skilda individerna. 

1984 startades Santa Fe Institute i New Mexico, USA. Insti-
tutets uppdrag är att undersöka om andra system än kemiska 
och biologiska kan utvecklas på liknande sätt som de kända 
komplexa systemtyperna. Kunde t ex organisationer och sam-
hällen, sociala system, utvecklas på liknande sätt som vi känner 
från evolutionen? Under åren som följde startades liknande 
forskning på flera andra håll i världen. 
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Idag vet vi att sociala system, d v s organisationer och sam-
hällen kan utvecklas på liknande sätt som vi känner från evolu-
tionen. De kan läka skador, organisera sig själva och utveckla 
helt nya egenskaper för att anpassa sig till förändringar i om-
världen. Därmed har vi fått en solid teoretisk grund för begrep-
pet lärande organisation. Vi har också kommit till insikt om att 
strategier för att bedriva utveckling i arbetslivet måste förändras 
jämfört med de strategier som traditionellt tillämpats, om vi ska 
kunna ta de sociala systemens evolutionära potential i anspråk. 
De traditionella strategierna drivs uppifrån och ner eller utifrån 
och in. Evolutionen fungerar genom nätverksstrukturer som 
verkar inifrån och ut. Ett första steg kan alltså vara att satsa på 
utveckling av medarbetares personliga effektivitet. 

Empiriska studier av uthållig framgång 
1982 publicerades In Search of  Excellence, en rapport från en stu-
die av ett fyrtiotal långsiktigt och uthålligt framgångsrika före-
tag. En sammanfattande slutsats var att den starka företagskul-
turen i de excellenta företagen var nyckeln till deras framgång. 
Under 80- och 90-talen kom nya rapporter där det ursprungli-
ga budskapet modifierades. Att kulturen var en nyckelfaktor 
överlevde den kritiska granskningen, men kulturen skulle ha 
andra egenskaper än att vara stark. Starka kulturer är svåra att 
förändra och det är ingen fördel när förändringstakten i om-
världen accelererar.  Först skulle kulturen vara kundorienterad 
och lite senare lanserades tanken att kulturen skulle vara adap-
tiv, d v s lärande. 

1990 kom Peter Senge med Den femte disciplinen – den lärande 
organisationens konst. Senge kopplade ihop forskningen inom kun-
skapsområdet företagsledning med systemvetenskaperna. Den 
femte disciplinen avsåg nämligen systemtänkande. De övriga 
fyra var personal mastery (som är mycket nära släkt med per-

141



sonlig kompetens och personlig effektivitet), mentala modeller, 
teamlärande och en gemensam vision, d v s en uppfattning om 
det egentliga ändamålet för verksamheten som alla medarbeta-
re uppfattar på samma sätt. Senge menade att personal mastery 
är den lärande organisationens själ. 

I en handfull andra rapporter knådades budskapet om 
grunden för uthållig framgång, med större eller mindre inmal-
ning av systemteoretiska förklaringar och argument som för-
stärktes av empiriska iakttagelser i namngivna företag och or-
ganisationer. 

Nya verk om dialogen gjorde tydligt hur kommunikationen 
mellan organisationens olika enheter och mellan enskilda med-
arbetare skulle kunna göras effektivare. Den viktigaste av dessa 
böcker var William Isaacs Dialogen och konsten at tänka tillsammans. 
Där får läsaren veta hur ett komplext adaptivt (lärande) system 
inom den sociala domänen kan ges förutsättningar att fungera 
effektivt – utan att ”fikonord” som komplex, adaptiv och social 
domän ens nämns vid namn. 

Den hittills viktigaste boken i det empiriska källflödet är Jim 
Collins Good to Great – Hur vanliga företag tar språnget till mästarklass. 
Collins förlitar sig enbart på de iakttagelser som han själv och 
hans kolleger i forskarteamet har gjort. Det finns inte en enda 
referens till andra forskningsresultat i hans bok.  Den som är 
bekant med denna genre har dock inga svårigheter att lyfta 
fram stöd för Collins slutsatser hos andra forskare. Good to Great 
innehåller inte mycket som är nytt vad gäller grundkunskaper-
na, men boken är oerhört viktig av två skäl. För det första ar-
gumenterar författaren för att vilket vanligt företag eller vilken 
vanlig förvaltning som helst kan ta språnget till mästarklass. Jag 
kan inte se hur någon kan ha några invändningar mot denna 
uppfattning, så ingen kan säga att i vårt företag är det inte möj-
ligt att nå mästarklass. För det andra tillhandahåller han en 
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konstruktionsritning för hur man ska gå tillväga genom att en-
gagerat och instruktivt redovisa 6+1 insatser. 

De sex insatserna grupperas två och två i ”disciplinerade 
människor”, ”disciplinerat tänkande” och ”disciplinerad hand-
ling”.  

Duon disciplinerade människor består av ”Ledarskap på 
nivå 5” och ”Först vem, sedan vad”. Nivå 5 ledaren känneteck-
nas av en paradoxal kombination av professionell vilja och per-
sonlig ödmjukhet. ”Först vem” innebär att människors person-
liga egenskaper, t ex deras personliga värderingar är viktigare 
än deras formella kompetens. Collins menar att det är lättare 
att utveckla kunskaper och färdigheter hos en person med rätt 
inställning till jobbet än att påverka inställningen till jobbet hos 
en person med goda kunskaper.  

Men om man har en stor grupp människor som inte har 
den rätta inställningen, måste man då avstå från ambitionen att 
utveckla mästarklass? Jag tror inte det. Jag vet att om man sat-
sar på att utveckla den personliga effektiviteten hos samtliga 
medarbetare, så kommer inställningen till och engagemanget 
för jobbet att utvecklas i den riktning som behövs. 

Duon disciplinerade människor består av ”Möt den bistra 
verkligheten – men förlora inte hoppet” och ”Igelkottkoncep-
tet”. Båda dessa ”koncept” stöds av genom utvecklingen av per-
sonlig effektivitet, men igelkottkoncepetet kräver betydligt mer 
än så. 

Duon disciplinerad handling består av ”En kultur präglad 
av disciplin” och ”Teknik som accelerator”. En kultur präglad 
av disciplin innebär att alla medarbetare förstår hur de, var och 
en för sig och tillsammans, kan bidra till det gemensamma 
uppdraget och är beredda att ta ett självständigt ansvar för det-
ta. Kulturen präglad av disciplin är alltså en delaktighetskultur. 
Här passar den personliga effektiviteten in som hand i handske. 
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För teknik som accelerator har den personliga effektiviteten 
inte mycket att tillföra. 

6+1 insatser! Den enstaka insatsen kallas ”Svänghjulet”. 
Genombrottet till mästarklass inträffar inte över en natt, som ett 
mirakelögonblick eller en lycklig tillfällighet. Genombrottet är 
en följd av ett långvarigt och systematiskt uppbyggnadsarbete 
där de förata sex insatserna integreras med varandra till ett sy-
stem. 

Sent på 1990-talet fick en brittisk forskare, Gillian Stamp, i 
uppdrag att granska ett antal av de senaste årens rapporter om 
uthålligt framgångsrika organisationer för att ta reda på om det 
fanns en gemensam nämnare i dem alla. Hon fann begreppet 
alignment, som är en grundkomponent i det jag kallar delak-
tighet, den enskilde medarbetarens självvalda åtaganden och 
engagemang för det gemensamma uppdraget.  

Personlig kompetens, ”kunskapsbaserad förmåga att hante-
ra den egna personen för att förverkliga egna avsikter” är en 
nödvändig förutsättning för att utveckla delaktighet i gemen-
samma mål. Därför ger personlig effektivitet en god grund för 
delaktigheten. 

Nya kunskaper om människans hjärna 
Läkarvetenskapen har fått tillgång till nya tekniska hjälpmedel 
som gör det möjligt att registrera vad som händer inne i männi-
skans hjärna, när individen utför olika aktiviteter. Vad händer 
och var händer det som händer när en människa lyssnar på 
musik, när hon gör beräkningar när hon konfronteras med 
skrämmande händelser o s v. 

Att en människa far illa om hon exponeras för överbelast-
ning, det känner alla till. Vi talar om ångest, stress, utbrändhet 
och utmattning. Men människan far även illa av underbelast-
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ning. Ledan är en vanlig orsak till stressrelaterade sjukdoms-
symtom. 

På liknande sätt som våra fysiska funktioner måste hållas 
igång och utsättas för lagom belastning för att hålla sig friska, så 
behöver våra mentala funktioner sina utmaningar. Behovet av 
utveckling är alltså en instinkt som måste tillfredsställas för att 
individen inte ska fara illa. Det finns tecken som tyder på att om 
vi engagerar mycken kraft för att undvika överbelastning finns 
det risk att vi skapar nya problem p g a underbelastning. 

Utveckling av den personliga effektiviteten löser förmodli-
gen inte alla problem av detta slag, men det är i alla fall ett sätt 
att starta en process med rätt inriktning. 

Att bromsa och förebygga stressrelaterade sjukdoms-
symtom 
Rädsla är vår starkaste känsla. Den var absolut nödvändig för 
våra förfäder på stenåldern. Rädslan startar en serie fysiologis-
ka reaktioner som kan beskrivas så här: 

Genom syn, hörsel, känsel, lukt eller smak noterar man nå-
got som man inte känner igen. Signalen om en möjlig fara regi-
streras av ett mandelformat område i hjärnan som kallas amyg-
dalan. Därifrån skickas signal till binjurarna som pytsar ut 
stresshormon i blodet. När signalen kommer tillbaka till hjär-
nan stimuleras fly-eller-fäkta-reflexen, vilket var helt i sin ord-
ning för våra förfäder som mötte en björn, en fiende eller något 
annat som kunde vara farligt. För oss är fly-eller-fäkta-reflexen i 
allmänhet ingen fördel, den medför nämligen att de delar av 
vår hjärna där vi kan planera och ”upptäcka och uppfinna” 
lämpliga framkomstvägar blockeras. I nya överraskande situa-
tioner blockeras alltså de delar av vår hjärna som vi har allra 
störst behov av just då. 
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Förklaringen till detta handikapp är mycket enkel. Tänk dig 
en stenåldersförfader som möter en björn och börjar fundera 
över vilka olika handlingsalternativ som står till buds och vilka 
kort- respektive långsiktiga konsekvenser de tillgängliga alterna-
tiven kan ha. En sak kan vi med säkerhet säga om denne intel-
lektuelle förfader; han fick inga fler möjligheter att sprida sina 
gener till kommande generationer efter mötet med björnen.  

Våra ”hotande” situationer är oftast annorlunda. Om vi 
bara har tillgång till vår egen kreativa förmåga, så kan vi oftast 
hitta en lösning som inte bara fungerar utan som dessutom är 
bättre än det vi tidigare hade tillgång till. Tricket för att lyckas 
med detta är att hålla amygdalan i schack. Det rör sig om att 
hantera fysiologiska reaktioner och sådana kan vi oftast påverka 
genom träning.  

Det finns tre insatser som är ganska enkla att genomföra 
och som dessutom ger andra positiva effekter: avspänning, 
målmedvetenhet och självförtroende. Alla tre leder till att 
amygdalans aktivitet antingen bromsas eller inte aktiveras. 

Avspänning 
På 1960-talet  spred sig TM, transcendental meditation, över 
västvärlden. Rörelsen fick hjälp av att The Beatles drog till Indien 
för att lära sig meditera. Av sin vishetslärare fick adepten ett 
hemligt mantra som man skulle behålla för sig själv. 

Läkaren Herbert Benson bestämde sig för att avslöja ”bluf-
fen”, men han fann att det låg en hel del sanning i meditatio-
nens påstådda effekter. Det hemliga mantrat var trams, det gick 
lika bra med vilket enstavigt ord som helst, så metoden kunde 
avmystifieras, men andra positiva effekter fick man de facto av 
meditationen. 

Benson har fortsatt med sin forskning vid Harvard Medical 
School för att söka sig fram till åtgärder som människor enkelt 
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kan ta till sig och använda för att hantera stressande situationer. 
Han hittills senaste bidrag är Avbrottsprincipen (The Breakout 
Principle). 

Utgångspunkten är ett hundra år gammalt forskningsresul-
tat, Yerkes-Dodson kurvan från 1908: 

Forskarna fann att när stressnivån ökade, då ökade också pre-
stationsförmågan t ex hos idrottsmän och människor med 
konstnärliga yrken. Men den ökade bara till en viss punkt, där-
efter avtog prestationsförmågan. Benson har kunnat konstatera 
att om man är medveten om detta och avbryter den koncentre-
rade aktiviteten när prestationsförmågan nått sin topp och ge-
nomför en avspänningsprocedur, så får man tillgång till en be-
tydande fördel. Avspänningen återställer stressen till utgångslä-
get, och när man tar upp ärendet igen så startar man på den 
tidigare höga prestationsnivån och får tillgång till ett nytt ut-
vecklingsförlopp till nästa kulmen. 

Torbjörn Stockfelt har påpekat att när man kommer till 
kulmen på kurvan, då tappar man ofta koncentrationen, vilket 
också är bra för kreativiteten. Man kommer nämligen ur ”tun-
nelseendet”. Det som vi uppfattar som en brist är alltså hjär-
nans sätt att vidga vyerna och söka efter bättre framkomstvägar. 

Det viktiga med avspänningen är att man lämnar problemet 
och genomför en ”mental omorganisering”.  
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Det tredje steget innebär att man ofta får tillgång till en ny 
insikt: ”så skulle man ju kanske kunna göra”. Det kallas också 
aha-upplevelse. 

När man i fjärde steget återgår till det ursprungliga proble-
met, gör man det som en, i någon mening ”ny människa”. 
”Andra gången man försöker är första gången man försöker 
andra gången”; ordleken som jag har refererat tidigare har allt-
så en vetenskaplig bakgrund. 

Målmedvetenhet 
Antonovsky kunde konstatera att i de svåraste mänskliga stressi-
tuationer, t ex i fångläger under krig, så kom en betydande mi-
noritet av de drabbade ur sina svåra upplevelser starkare än de 
var innan de drabbades. Det som skilde de starka från dem som 
fick traumatiserande skador, var att de som klarade sig hade en 
förmåga att utveckla en känsla av sammanhang, Kasam. De 
klarade av att göra situationen begriplig, hanterbar och me-
ningsfull för sig själva. 

För att klara detta måste man kunna strukturera situationen 
för sig själv, vilket kräver att man har ett mål eller en vision. 
Collins beskriver detta som stockdale-paradoxen. James Stock-
dale var viceamiral i USAs flotta under Vietnamkriget, och till-
bringade flera år i fångläger. Han berättade att hans överlev-
nadsstrategi i fångenskapen var att alltid  ”gilla läget” och ta till 
sig den bistra verkligheten, men aldrig förlora hoppet. 

Antonovsky upptäckte att de flesta människor kan utveckla 
sin förmåga att skapa en känsla av sammanhang för sig själv. 
Det innebär att de allra flesta också kan utveckla sin egen mot-
ståndskraft mot stressrelaterade sjukdomar. I grunden handlar 
det om att utveckla sin egen medvetenhet om vilka mål man 
själv har. Som du nu vet är det den personliga effektivitetens 
kärna. 

148



Självförtroende 
Självförtroendet är en människas förhållningssätt till sin egen 
förmåga. I likhet med andra förhållningssätt är självförtroendet 
en produkt av erfarenheter, man måste alltså handla sig till 
självförtroendet. Maslow menade att självförtroendet är en för-
väntan om framgång, att man tror att man kommer att klara av 
det man sätter sig före 

Ett annat begrepp än Kasam inom stressforskningen är 
Locus of  Control. Jag kallar det för trygghetsankare. Alla behö-
ver vi trygghet, men var är tryggheten förankrad? I tilliten till 
yttre företeelser som samhället, familjen, facket eller arbetsgiva-
ren? Det kallas external locus of  control. Eller i tillit till den 
egna förmågan, självtillit eller självförtroende? Det kallas inter-
nal locus of  control. De flesta människor har sin trygghet för-
ankrad både i det yttre och det inre ankaret, men fördelningen 
skiftar. Ju mer av en människas trygghet som hämtas från det 
inre ankaret, från det egna självförtroendet, desto mindre är 
risken att hon ska falla offer för stressrelaterade problem. 

En säker väg att bygga upp människors självförtroende i ar-
betslivet är genom den process som hämtat sin inspiration från 
kvalitetsrörelsen och som kallas kaizen med ett lån från den ja-
panska industrin. I Sverige talar vi om fortlöpande förbättring-
ar. Processen fortlöpande förbättringar hämtar sin näring från 
de enskilda medarbetarnas delaktighet, deras självvalda åta-
ganden och engagemang för det gemensamma uppdraget. Och 
delaktighetens grund är den personliga kompetensen, med per-
sonlig effektivitet som en viktig beståndsdel. 
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Den lärande organisationens själ 
Då är det dags att sammanfatta. Arbetslivets behov av den före-
tagskultur som vi kallar lärande organisation beror på att för-
ändringarna i omvärlden accelererar. 

Begreppet lärande organisation har många källor. Den dy-
namiska delen av kvalitetsrörelsen är en, insikterna att sociala 
system kan utvecklas enligt liknande mönster som vi känner 
från evolutionen är ett annat. Det innebär att sociala system 
kan läka skador, organisera sig själva och utveckla nya egenska-
per för att anpassa sig till nya förutsättningar i omvärlden. En 
rik flora av empiriskt baserade studier har försett oss med kun-
skaper om hur man bör gå tillväga för att ge företag och för-
valtning goda förutsättningar för långsiktigt uthållig framgång. 
En gemensam nämnare i dessa rapporter är alignment, en 
mycket nära frände till den delaktighet som jag hänvisat till i 
den här boken. 

Andra källor har givit oss nya kunskaper om individen i ar-
betslivet. Hjärnforskare har funnit att hjärnan har behov av ut-
veckling, av dagliga doser kreativ problemlösning, något som 
kan komma bort i hanteringen om vi stirrar oss blinda på över-
belastning som enda orsak till stress. 

Stressforskare har visat hur var och en kan lära sig att ta sig 
ur stressituationer och bygga vidare på den prestationsnivå som 
man uppnått genom att tillämpa avbrottsprincipen. Vi har ock-
så fått reda på hur man kan förebygga stress genom att utveckla 
målmedvetenhet och självförtroende. Den gemensamma grun-
den för dessa insatser är att tämja amygdalan så att den inte 
träder i funktion när vi behöver ha tillgång till vår kreativa för-
måga. 

Senge som har den dynamiska systemteorin som sin hemma-
plan visste att evolutionen bygger sina system inifrån och ut, 

150



som samverkande nätverk. Därför visste han att personal mas-
tery är den lärande organisationens själ. När jag skrev Vilja Väl-
ja Verklighet för snart trettio år sedan hade jag en Handbok om hur 
man hanterar sin tid bakom mig och jag hade kommit underfund 
med att problemet ”ont om tid” egentligen handlade om att 
hantera sig själv. Jag har aldrig träffat Peter Senge, men jag kan 
tänka mig att han är nästan lika förvånad som jag över att våra 
respektive budskap skulle visa sig vara mer aktuella flera decen-
nier senare än de var när våra böcker publicerades första gång-
en. 
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Efterskrift: Vägen hit  
Vilja Välja Verklighet - en bok om personlig effektivitet publicerades 
1979. Den blev en ”bästsäljare” och kom ut i fem upplagor på 
Norstedts förlag. Under 1990-talet gav jag ut en sjätte upplaga 
som book-on-demand. 

Jag blev själv allt mer intresserad av ledarskap och de böc-
ker som följde i spåren av Vilja Välja Verklighet under 1980- och 
90-talen handlade alla om ledarskap. Våga Välja Väg (-82) hade 
undertiteln ”en bok om ledarskap och förändring”. I Målförverk-
ligande ledarskap – ”en bok om självständighet och samverkan” (-
87) introducerade Ingeborg Stemme och jag begreppet delak-
tighet som självvalda åtaganden och engagemang för ett gemensamt upp-
drag.  Teori 3 – ”ledarskap för delaktighet i lärande organisatio-
ner” ( -92) var inspirerad av tre verk som lanserade ett nytän-
kande, nämligen den lärande organisationen. Det var Senges 
Den femte disciplinen (som jag fick möjlighet att engagera mig i 
som ansvarig för den svenska översättningen) (-95), Pascales 
Managing on the Edge (-90) och Kotters och Hesketts Corporate Cul-
ture and Performance (-92). Därmed kom organisationskulturen i 
fokus för mitt intresse. 

Gränslandet – ”ledarskap för medarbetares delaktighet och 
verksamheters förnyelse” kom 1999. Här berättade jag om de 
nya idéer för arbetslivets utveckling som kommit fram inom 
systemvetenskaperna. Kunskapsutvecklingen inom systemve-
tenskaperna med inriktning på sociala system fortsatte med 
oförminskad kraft och 2005 uppdaterade jag Gränslandet. Den 
finns som e-bok på LarsWiberg.com. I Visionen – ”ett lednings-
instrument i lärsamhället” (-01) visade jag hur ledningen ska gå 
tillväga för att ge goda förutsättningar för den lärande organisa-
tionen som ett adaptivt, lärande, komplext system. 

Delaktighetskoden –” en formel för framgångsrikt företagande” 
(-04) skrev jag tillsammans med Anders Cedervall. Anders för-
såg mig med ett fantastiskt praktikfall som vi beskriver i den 
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första delen av boken. Med utgångspunkt i de senaste tjugo 
årens framgångsteorier kunde jag förklara att praktikfallsföreta-
get hade haft en sådan exempellös framgång. Företaget expan-
derade med mellan 50-100% per år, tio år i rad, redovisade 
goda vinster alla år och detta utan att någon medarbetare 
drabbades av stressrelaterade problem. 

Det senare fenomenet, att åstadkomma utomordentliga re-
sultat utan att medarbetarna far illa, har jag arbetat vidare med 
tillsammans med Åsa Lilja i ett par ganska stora artiklar om 
Förändringsledarskap (-05). 

Under alla dessa år har jag sett Vilja Välja Verklighet ”över axeln”, 
som en ”bagatell som jag skrev för många år sedan”. Det var 
alltså inte med någon större entusiasm jag började arbetet med 
den åttonde upplagan. Men allt eftersom jobbet fortskred blev 
jag alltmer engagerad. Jag tycker att texten håller och att bud-
skapet är ännu mer angeläget idag än det var när boken först 
kom ut på marknaden. 

Under årens lopp har jag fått många vittnesmål från läsare 
som säger att de har haft nytta av Vilja Välja Verklighet. Det är 
naturligtvis tillfredsställande. Jag hoppas att åttonde upplagans 
nytänkta version ska finna vägen till nya läsare som på motsva-
rande sätt kan använda budskapet för att göra sitt arbets- och 
privatliv lite mer hanterligt. 
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