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Från maktbalans till intressegemenskap 
Det pågår en stor förändring i vårt västerländska samhälle. För- 
ändringen gäller vårt sätt att hantera relationer i sociala system, 
mellan nationer, mellan företag och organisationer, mellan olika 
grupper av människor och mellan individer. Förändringen kan 
beskrivas som att vi lämnar maktbalansen och skiftar till intres- 
segemenskap som huvudstrategi för våra relationer. 

När förändringar misslyckas beror det oftare på att 
hastigheten är fel än på att riktningen är fel. Om hastigheten är 
högre än vad människor klarar av att hantera, då blir det bak- 
slag, rörelsen stannar upp, men ganska snart kommer den igång 
igen. Den förändring som jag bygger tankarna i den här 
skriften på har drivits för fort och vi ser nu hur rörelsen 
bromsas i USA, Frankrike Storbritannien, Turkiet, Polen och 
Ungern för att nämn några länder. 

I Sapiens, en kort historik över mänskligheten argumenterar för-
fattaren, Yuval Hoah Harari, för att ”hemligheten”, bakom 
människans exempellösa framgång som art, är vår förmåga att 
samarbeta. Genom vår förmåga att samverka för att förverkliga 
gemensamma intressen har vi genom årtusendena utvecklat 
samhällen och uppfinningar som är enastående. Den 
”backlasch vi nu upplever i vår omvärld, kommer vi att ta oss 
ur. De na- tioner, som inser detta och passar på att bygga upp 
de sociala strukturer som kommer att vara bra att ha, när 
utvecklingen kommer igång igen. Jag vet att den utveckling som 
jag kommer att beskriva, har bromsats upp, men jag är 
övertygad om att in- bromsningen är tillfällig. 

I relationerna mellan nationer märks övergången från 
maktba- lansen till intressegemenskap, bl a i säkerhetspolitiken 
där mili- tär terrorbalans har ersatts med många olika former 
av praktisk samverkan. Den utvecklas ibland vidare till 
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integration som inom den Europeiska Unionen. Mellan företag 
växer nya sam-verkansformer fram, t ex virtuella organisationer 
och value ad- ding partnerships och faktiskt även s k 
outsourcing ryms inom den nya strategin. Den innebär att 
företag lägger ner egna stöd- funktioner och köper in tjänsten 
från företag som specialiserat sig på just dessa funktioner. Till 
att börja med rörde sig outsour- cing om relativt enkla, 
standardiserade tjänster som städning och vakthållning, men 
med tiden har floran av specialiseringar ökat till att omfatta 
delar av personalfunktionen som sköts av bemanningsföretag 
och överlåtelse av det egna företagets da- taavdelning till företag 
som specialiserat sig på det. År 2000 meddelade de stora 
biltil lverkarna i USA att de gått samman om en 
internetbaserad inköpsfunktion. 1989 publicerades en artikel i 
Harvard Business Review (Jan-Feb) med rubriken Colla- borate 
with You Competitors – and Win! Det verkar som om allt flera 
företag har valt att följa uppmaningen. 

Det är naturligtvis ny teknik som gjort denna utveckling 
möjlig. Den nya tekniken är synlig och något som vi förundras 
över. Vad som är mindre synligt är att strategiförändringen från 
maktbalans till intressegemenskap också får mycket stora följd- 
verkningar för nationernas och företagens inre liv, både den na- 
tionella kulturen och företagskulturen. Maktbalans byggde på 
avtal och ett rättssystem där avtalsbrott bestraffades. Det gällde 
mellan kunder och leverantörer, men också mellan företagen 
och de anställda, representerade av sina arbetsgivare- och fack- 
liga organisationer. Intressegemenskapen kommer till uttryck i 
kvalitetsrörelsens budskap om kundorientering och strävan efter 
engagerade medarbetare genom satsningar på delaktighet. 
Genom optionsprogram och delägarskap bygger företagen upp 
löneformer, som, dels kan bli mycket lukurativa för medarbetar- 
na för att de är lågt beskattade, dels är förmånliga för företagen 
som slipper arbetsgivaravgifter och dessutom behöver man inte 

10



betala om verksamheten har dålig lönsamhet. 
Vad  som undgått många är att intressegemenskapen  bygger 

på ett synsätt vad gäller organisationer, som inte låter sig 
förenasmed det synsätt som gällde för industriepokens 
maktbalans. Man måste lämna den gamla föreställningen om 
organisationer som mekaniska system och i stället börja 
betrakta dem som ekologiska system. Det finns ett antal olika 
initiativ, som alla bygger på det ekologiska systemets 
bottenplatta, t ex Total Qual- ity Management, Lärande 
Organisation, Intel lektuellt Kapital och Chaordic 
Organ izat ions. Gemensamt för dem a l la ä r a t t 
intressegemenskap tagit över från maktbalans som organisa- 
tionstrategi. Ett samlande uttryck för denna intressegemenskap 
är begreppet vision, som den här boken delvis handlar om. In- 
nan jag ger mig in i visionen och beskriver vad en vision är, var- 
för den behövs och hur man kan gå tillväga för att utveckla 
den, ska jag ta en liten tur tillbaka i historien om hur 
kunskaperna om ekologiska system har vuxit fram. Jag kallar 
avsnittet för Prolog. 

Första upplagan av min bok Visionen blev utsedd till årets PA-
bok 2001. Jag reviderade texten i januari 2014 och då var den, i 
huvudsak positiva, världsbild som jag förmedlat i förordet 
fortfarande aktuell. 2017 var situationen i världen inte lika 
positiv. Presidenterna Putin och Trump, främlingsfientliga 
partier i vårt land och i många andra länder i Europa, Brexit, 
och så vidare, ger oss anledning att, åtminstone i ett halvlångt 
perspektiv däm-pa entusiasmen. 

För några decennier sedan hade jag kontakt med en nära 
medarbetare till Gunnar Sträng som då var en gammal man. 
Problemet var att för Gunnar Emanuel fanns inga uppoffringar 
på hitsidan om femårsgränsen, som var för stora om de kunde 
ge bra utdelning på andra sidan tioårsgränsen. Jag är nu ännu 
äldre nu än Sträng var då och jag förstår honom. Det kan ta 
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några år, men inom (i mitt perspektiv) kort, kommer den opti- 
mistiska världsbilden att vara aktuell igen. 

Stockholm i februari 2017 

Lars Wiberg 
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Prolog 
För ungefär sextio år sedan publicerade fysikern Erwin Schrö- 
dinger en bok med titeln Vad är liv? Där presenterade han några 
hypoteser om molekylstrukturen i gener. Boken stimulerade 
biologer till nya infallsvinklar och öppnade ett nytt forsknings-
fält, molekylärbiologin. 

Tjugofem år senare konstaterade biologen Sidney Brenner 
att frågan fortfarande var obesvarad. Man hade ökat kunska-
perna om livets byggstenar, men fortfarande visste man inte vad 
livet i sig självt är. Liv har ju tre speciella funktioner, som jag 
väljer att kalla läkning, utveckling och lärande. Dessa funktioner 
finns inte i byggstenarna utan i relationerna mellan byggstenar- 
na. 

En skadad organism läker, den kan reparera sig själv och 
återställa sina funktioner i samma skick som innan skadan in- 
träffade. Ett befruktat ägg växer genom celldelning och har 
förmågan att utveckla celler som har exakt samma DNA-kod 
till helt olika funktioner. Somliga blir muskler, andra njure och 
åter andra blir hår, benmärg och hjärna.  

Livets tredje egenskap är att en samling individer, t ex en 
flock fåglar eller ett samhälle kan utveckla nya gemensamma 
egenskaper. Livet klarar av kollektivt lärande. Detta har man 
tagit fasta på, bl a i begreppet Lärande Organisation. 

Brenner menade att man måste utveckla ett helt nytt språk 
för finna ett svar på Schrödingers fråga. Idag, ytterligare ett 
drygt kvartssekel senare, finns flera nya språk och man börjar 
kunna skönja svaret på frågan. Viktiga ord i det nya språket är 
system, process, helhet, kommunikation, återkoppling och 
nätverk. 

Ordet system kommer från ett grekiskt uttryck som betyder 
att sätta samman. Ett system är ett antal komponenter som 
samverkar som en helhet. System kan beskrivas på tre nivåer. 
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På den lägsta nivån finns enskilda celler. Dessa samverkar för 
vissa delfunktioner i nästa nivå, individen eller organismen. En 
organism eller en individ är ett antal delsystem eller kompo-
nenter, som samverkar till en helhet. Organismerna i sin tur 
bildar ett samhälle, en organisation. Systemet kan beskrivas 
med ännu fler nivåer: celler samverkar till vävnad, som sam-
verkar till organ, som samverkar till en organism. Sedan kan vi 
inte längre vara säkra på samverkan utan måste byta verb. 
Organismen ingår i ett samhälle, som ingår i ett ekosystem. 
Men jag återgår till de tre nivåerna: cell, organism och 
samhälle. 

Organismen är ett öppet system. Det betyder att individen tar 
till sig information och näring från sin omgivning. Dessa om- 
vandlas till energi och styrimpulser som bygger upp individens 
förmåga att samverka med eller bekämpa andra individer på 
den tredje systemnivån, den som vi kallar organisation eller 
samhälle. Läkning, utveckling och lärande finns på alla tre 
nivåerna, på cellnivå, individ- och samhällsnivå. Det finns alltså 
ett gemensamt mönster för hur individens delsystem och kom- 
ponenter fungerar tillsammans som en individ och för hur indi- 
vider fungerar tillsammans för att bilda ett samhälle. 

Systemet är en struktur, för att organisera delarna. Processer är 
den verksamhet som finns i systemet, tillförsel och omvandling 
av energi och information. Helheten, oavsett systemnivå sam-
verkar för ett gemensamt ändamål. 

Liv är alltså ett system av processer, som samverkar för gemensamma 
ändamål. Men det gäller ju även maskiner och kemiska pro-
cesser, så liv är också något mer. Det levande systemet, på alla 
tre nivåerna, har en alldeles egen förmåga att organisera sig 
självt. Om villkoren för det gemensamma ändamålet förändras, 
då kan det levande systemet organisera om sig för att ta tillvara 
dessa nya förutsättningar. Förmågan till självorganisering 
bygger dock på vissa villkor. Jag kallar dem kommunikation och 
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återkoppling. Kommunikation innebär att alla delar i systemet 
måste ha tillgång både till information om vilket det gemen-
samma ändamålet är och på vilket sätt man själv kan bidra till 
eller störa helhetens strävan. På cellnivå sköter immunförsvar 
och andra processer i nervsystemet denna kommunikation. 
Bland djuren finns gemensamma instinkter i flocken, som 
reglerar kommunikationen så att individerna vet hur de ska 
agera för det gemensamma bästa. I människors sociala system 
har naturen inte försett oss med samma automatik, där behöver 
vi själva ta ansvar för kommunikationen. 

Det levande systemets styr sig självt genom återkoppling. Den 
utgår ifrån det gemensamma ändamålet, systemet måste ha 
återkoppling, som visar vilka effekter dess verksamhet har med 
avseende på det ändamål systemet ska bidra till. Teorin om 
återkoppling kallas cybernetik efter ett grekiskt ord som betyder 
rorsman. 

Det levande systemets alla beståndsdelar ser i första hand till 
sitt eget bästa. Livet har alltså ett drag av egoism1. Det låter 
kanske illavarslande, men det är faktiskt ett villkor för att hel- 
heten ska fungera. Det levande systemet kräver inga offer av 
sina egna delar. Om ett delsystem får en signal, som ger det an- 
ledning att känna sig hotat, då försvarar det sig. Om försvaret 
utvecklas ohämmat blir det cancer. Om delsystemet inte ser nå- 
gon fördel för sig självt av att bidra till helheten, då förblir det 
passivt. Om ett delsystem ska engagera sig för det gemen-
samma bästa behöver det återkoppling, bekräftelse att dess 
insatser gagnar också den egna delen av helheten. 

Slutligen: Det levande systemet är en komplex och inte-
grerad helhet. Om man får problem på ett ställe och löser detta 
problem på fel sätt, då poppar det upp någon annanstans i sys- 
temet, ofta i en helt annan skepnad. Det levande systemet har 
nämligen processer för intern kommunikation och förmåga att 
organisera nya sådana processer vid behov. 

15



Traditionellt har arbetslivet organiserats som ett antal åtskil- 
da, men utifrån samordnade funktioner. Man talar om silos, om 
skorstenar eller stuprör. Om man i stället skapar förutsättningar 
så att företag och förvaltning kan fungera mer som ekologiska 
system, så ökar effektiviteten i verksamheten. Den här boken 
handlar om att ge företag och förvaltning de strukturer som de 
behöver för att samverka som ekologiska system. De naturliga 
förutsättningarna för detta finns, eftersom organisationer består 
av människor, men det krävs också en omgivning som ger de 
naturliga förutsättningarna möjlighet att utvecklas. 

Det traditionella arbetslivet bygger på hierarkier av makt, av 
dominans. Det betyder att den övre delen av hierarkin påverkar 
de underliggande delarna genom dominans. Levande system är 
inte hierarkiska enligt dominansprincipen, de är uppbyggda 
som nätverk kring ett gemensamt intresse. Olika delar påverkar 
inte varandra inte genom dominans, utan genom kommuni-
kation. Den del, som har bättre kunskap om vad som är bra för 
helheten, har ett större inflytande, än den som vet mindre. 
Därför är det inte självklart att en del i systemet alltid be-
stämmer. Mest inflytande har den, som både ser vad som är 
bäst för helheten och kan förmedla detta till de andra. 

Förmågan att utöva inflytande genom att förmedla informa-
tion och styrimpulser är inte ett mandat man blir tilldelad, den 
är en följd av inlärning hos de andra. Om Per ska fästa avse-
ende vid vad Pål säger beror på vilka erfarenheter Per har av 
den information hen tidigare har fått från Pål. Det betyder att 
inflytandet i nätverket bygger på tillit mellan nätets olika delar. Tilliten är 
en följd av att man anser sig kunna lita på varandra, vilket ju är 
en fråga om etik. Om etiken är svagt utvecklad, då fungerar 
systemet sämre än om den är välutvecklad. I det levande 
systemet är etiken inte bara en fråga om gott och behagligt 
uppförande, etiken är nödvändig för att systemet ska fungera 
effektivt. 
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Visionen, den vitaliserande, attraktiva, realistiska och tro- 
värdiga bilden av en organisations framtid, är en sammanfatt- 
ning av det gemensamma intresse som de olika delarna organi- 
sationen ska samverka för att förverkliga. 

Om vi ser på hela mänskligheten, som en organisation, finns 
ett förslag till vision som jag tycker om: Att tillfredsställa alla män- 
niskors behov på ett sätt, som inte minskar kommande generationers möj- 
ligheter att tillfredsställa sina.  

För Sverige som nation tycker jag att Kjell-Olof  Feldt har 
lämnat ett bra bidrag: Den vuxna och arbetsföra befolkningen ska 
kunna försörja sig själv genom eget arbete. För den svenska skolan 
finns visionen att stimulera eleverna att ta ett självständigt ansvar 
för sin egen inlärning i programskriften En satsning till tvåtusen. 

Visionen - ett ledningsinstrument i lärandesamhället handlar om 
arbetslivet och om vad vi kan göra för att få det att fungera 
bättre. Receptet är egentligen enkelt: Avskaffa de dominerade 
mekanistiska maktstrukturerna och ersätt dem med strukturer 
som bygger på samma principer för intressegemenskap som 
livet självt. Grundformeln för detta är självständighet och 
samverkan. Låter det flummigt? För numera ganska många år 
sedan hade jag själv avstått från att läsa vidare i en bok, där 
författaren i förordet säger något så världsfrånvänt. Men med 
tiden har jag förstått att det är just det som de framgångsrika 
företagen gjort. Idag finns det gedigna analyser som styrker 
uppfattningen att det är så vi andra också ska göra. Receptet är 
enkelt, men det är ganska svårt att genomföra. Jag ska visa hur 
man kan gå till väga. 

Stockholm i februari 2021 

Lars Wiberg 
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P.S. En vision i vardande 
För företag och förvaltningar, som vill starta en visionsprocess 
kunde jag 2014 erbjuda ett seminarium för ledningsgruppen. 
Jag leder inte längre några seminarier. Dokumentationen är 
tillgänglig för nerladdning på LarsWiberg.com. 

Där genomförs en omvärldsanalys som underlag till En vision 
i vardande, ett preliminärt förslag från ledningen som blir under-
lag för en dialog mellan chefer och medarbetare i hela orga-
nisationen. Som stöd för processen finns en förkortad version av 
Visionen, ett ledningsinstrument i arbetslivet där jag lagt in ett antal 
diskussionsuppgifter och den preliminära vision som ledningen 
utarbetat. Den förkortade versionen heter En vision i vardande 
– på spaning efter en levande vision. Den kommer att finnas för 
nerladdning som book-on-demand under våren 2021. 
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Vägledning för läsaren 
Det första kapitlet Visionen i lärsamhället är en översikt, som i 
sammanfattning beskriver huvuddragen i de kommande kapit- 
len. 

Det andra kapitlet, Vad innehåller en vision? är en genomgång  
av  ett  antal  verk,   som  vart  och ett på sitt sätt beskriver vad 
en vision är och vad den ska innehålla. 

I det tredje kapitlet, Behovet av visioner ökar, redovisar jag, dels 
några undersökningar, som visar att det verkligen finns ett 
uttalat behov av visioner. Huvuddelen av kapitlet handlar om 
orsaken till detta, nämligen accelerationen i omvärldens föränd-
ringar. Den beskrivningen är i huvudsak hämtad från min bok 
Organisationskultur & Ledarskap.(se books on demand på LarsWiberg.com) 

I det fjärde kapitlet, Hur utvecklar man en vision? redogör jag för 
två tillvägagångssätt som man kan välja mellan, om man vill 
förse den egna organisationen med en vision. Dels en ganska 
enkel modell i tre steg, dels en som är mer omfattande. Den lä- 
sare, som bara vill informera sig om visionen i ledningsarbetet, 
kan med fördel hoppa över det avsnitt där jag beskriver Burt 
Nanus ganska ambitiösa tillvägagångssätt. Den läsare som verk- 
ligen menar allvar med att utveckla en vision bör själv skaffa sig 
Nanus bok och läsa den noga. Min beskrivning kan tjäna som 
beslutsunderlag för att bestämma sig för om man vill gå vidare 
eller ej. 

Det femte kapitlet Avveckla eller utveckla handlar om olika 
modeller för att skapa utväxling på en organisations resurser,  
när man ska använda dem för att skapa värden. Det är en alter- 
nativ strategi till den nämnarstyrning som var högsta mode i 
nedskärningarnas tidsålder. Det finns ganska stabilt underlag för 
att påstå att framtiden tillhör den som kommer dit först och som gör det 
med minst uppoffring av resurser. För att klara detta behöver man 
använda alla sina resurser på ett begåvat sätt, inte göra sig av 

19



med dem. Kapitlet bygger på ett avsnitt i G. Hamel & C K Pra- 
halad Competing for the Future. 

Som bilagor finns, dels en analys av den Monroedoktrinen, 
grunden för Lorraine Monroes framgångsrika förändring av två 
problemskolor i Harlem, New York, dels en presentation av Bill 
Isaacs bok Dialogen och konsten att tänka tillsammans.  Jag anser att 
den boken är nödvändig i verktygslådan för den företags- eller 
förvaltningsledning, som överväger att utveckla organisations-
kulturen till att bli en lärande organisation. 
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1. Visionen i lärandesamhället 
Alla tiders mest köpta managementbok , In Search of  Excellence 1

från 1982, har en enda referens i sakregistret till ordet vision. 
Den hänvisar till en bok om hur flygplanstillverkaren Boeing 
förändrade organisationskulturens inriktning och utvecklade ett 
genuint intresse för sina kunder. I Michael Maccobys The Leader 
-A New Face for American Management   från 1981 finns ingen refe-2

rens.  1992  kom  Tom  Peters  800  sidors  Liberation  Mana-
gement . Där skriver han kritiskt om visioner på två ställen och 3

varnar för att visionen kan bli en tvångströja för organi-
sationen. 

Under 90-talet började begreppet vision att dyka upp allt 
oftare – som ett instrument för företagsledningen. I John 
Kotters och  James  Hesketts  bästsäljare  Corporate  Cultures  and  
Performance  från  1992  finns  19  referenser.  I  Kotters  egen  4

Leading  Change  (1996) finns ett helt kapitel om att en vision 5

är nödvändig om man ska lyckas med den typ av större föränd-
ringar, som blivit vanliga  under  de  senaste  decennierna.  I  
The  Paradox  Principles  (1996) från konsultföretaget Price Water-6

house Change Integration Team finns sex referenser, i James 
Collins och Jerry Porras uppmärksammade Built to Last- 
Successful Habits of  Visionary Companies  (1994) finns 16 referenser 7

till visioner, och i Peter Senges The  Fifth  Discipline   (1990)  8

finns  28  referenser.  Förutom  dessa böcker finns ett antal se-
nare verk av forskare och konsulter som har ordet vision i 
bokens titel. Den äldsta, som jag har tillgång till är Burt Nanus 
Visionary Leadership   från 1992. 9

Denna ganska summariska inventering ger underlag till två 
slutsatser: dels att begreppet vision var ganska nytt för ett par 
decennier sedan, dels att det föreföll att uppträda allt oftare i 
litteraturen. Dessa slutsatser ger i sin tur anledning att ställa ett 
antal frågor.  
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Den första av dessa år 2021 är naturligtvis varför det som 
publicerades 2000 fortfarande är aktuellt? Mitt svar är Ja, i 
högre grad är för 20 år sedan, av följande skäl: 

Orsaken till att behovet av en vision aktualiserades var att 
takten i omvärldens förändringar accelererade så att de 
principer för att leda företag som – i huvudsak – hade hade 
fungerat väl, visade sig fungera allt sämre. Det hade också visat 
sig att ett begränsat antal stora företag tycktes kunna klara av 
denna utmaning bättre än majoriteten.  

Ray Kurzweil publicerade en essä med rubriken The Law of  
Accelerating Returns i mars 2001. Den finns för nerladdning på 
LarsWiberg.com. Budskapet att förändringshastigheten fördubblas 
vart tionde år, är så mind-blowing att jag är övertygad att mitt 
budskap med Visionen är mer angeläget 2021 än det var när 
boken kom ut. Med detta sagt övergår jag till de frågor som jag 
ansågs behöva besvaras redan för 20 år sedan: 

• Vad är en vision? Finns det olika betydelser och vilken ska 
man i så fall välja? 

• Varför har begreppet vision blivit allt mer aktuellt? Är det  
bara en modefluga eller finns djupare orsaker? 

• Vad kan en vision bidra med i företag och förvaltning? 
• Vad ska en vision innehålla? 
• Hur utvecklar man en vision? 
• Hur för man in en vision i en organisation så att den 

verkligen fungerar och inte bara blir en slogan utan 
substans? 

• Vilka är orsakerna när man misslyckas? 
• Finns det risker med visioner? 
• Om man lyckas utveckla en levande vision, vilka är 

fördelarna? 
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Jag ska inledningsvis ge några korta svar på dessa frågor. I de 
kapitel som följer kommer jag att gå in lite djupare i de res-
pektive frågeområdena 

Vad är en vision? 
Olika författare har olika betydelse i ordet. Jag väljer att luta 
mig  mot Burt Nanus   som  säger  –  ungefär  –  att  en  vision  10

ska vara en Vitaliserande, Attraktiv, Realistisk och Trovärdig bild av 
verksamhetens framtid. De första bokstäverna i dessa fyra ord 
blir VART, vilket jag tycker är en bra spik att hänga upp be- 
greppet på. 

Vi ska se lite närmare på de fyra orden i VART. 

Vitaliserande 
Visionen ska ge ett gemensamt fokus för det som Peter Senge 
kallar kreativ spänning, det som stimulerar människor att an- 
stränga sig. Ghoshal & Bartlett anger strävan som ett av fyra 
kännetecken på kulturen i en lärande organisation.  Tom Peters 
(92) varnar visserligen för att visionen kan bli en tvångströja på 
verksamheten. Det är naturligtvis sant, om man tvingar på en 
organisation en vision, som inte överensstämmer med vad om- 
världen behöver, eller om omvärlden förändras och visionen 
inte följer med i förändringen. En vision måste givetvis vara 
föremål för granskning så att bilden av verksamhetens framtid 
ständigt är attraktiv. Jag anser inte att Tom Peters invändning är 
relevant. Oavsett vilka tvångsmässiga föreställningar ledningen 
har, så blir de skadliga för företaget, om de inte uppskattas av 
marknaden och accepteras av medarbetarna. Det gäller inte 
bara visionen. 
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Attraktiv 
Peters & Waterman (82) bidrog med två viktiga aspekter på 
företagsledning. Man visade på betydelsen av att ha en stark 
kultur och av att denna kultur skulle vara kundorienterad. Det 
gäller fortfarande, men det räcker inte. Samtliga tre nyckel-
intressenter, kunder, medarbetare och ägare måste få sina behov 
och legitima önskemål tillfredsställda .  Dessutom  måste  före-11

taget  eller  förvaltningen ha god förmåga att ställa om sin 
verksamhet, när förhållandena i omvärlden förändras. Den 
kundorienterade organisationskulturen  behöver  utvecklas  till  
en  Teori 3-kultur ,  till en lärande organisation. Visionen måste 12

alltså vara attraktiv, inte bara för kunderna utan också för 
medarbetare och ägare. Dessutom ska visionen vara ett 
hjälpmedel för att utveckla företagets variationsförmåga och vid 
behov vara ett stöd för större förändringar. 

Det finns ytterligare en målgrupp för visionens attraktion 
nämligen miljön. Jag tror att inom loppet av några år kommer 
miljöhänsynen att vara en lika tung framgångsfaktor för företa- 
gen, som hänsynen till medarbetare och ägare. 

Realistisk 
Vad som är realistiskt är en fråga om bedömning, en subjektiv 
uppfattning på saklig grund. Visionen ska upplevas som 
realistisk av alla dem, som ska medverka till att den blir 
verklighet. Det är i första hand samtliga chefer, i andra hand 
samtliga medarbetare och i tredje hand övriga intressenter som 
kan med- eller motverka till att visionen börjar leva. Om dessa 
olika grupper inte tror att visionen kan förverkligas, då kommer 
de inte heller att engagera sig för den. Lägg märke till att 
realismen i detta fall inte är avhängig objektiva fakta, t ex att 
andra har lyckats, därför kan vi. Realismen är den enskilda 
människans subjektiva bedömning av om visionen är värd att 
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anstränga sig för eller ej. 

Trovärdig 
Trovärdigheten hänger samman med hur tydligt ledningen stäl- 
ler upp för visionen. Chefers omedvetenhet om sitt eget stimu- 
lusvärde  leder till att de ofta handlar på ett sätt som helt 13

saboterar trovärdigheten i sina egna budskap till medarbetarna. 
Låt mig ta ett exempel: Ett företag genomför en chefsut-
bildning, som ledningen har givit sin välsignelse. Repre-
sentanter för ledningen deltar själva i utbildningen, men för-
svinner tidvis från kursen för att delta i kundbesök och led-
ningsmöten. När samtliga kursdeltagare är engagerade var för 
sig i lektionssalen i en individuell uppgift, tar en av direktörerna 
fram sin bärbara dator och börjar arbeta. Det märkliga är att 
ingen av deltagarna reagerar. I min värld betyder detta att med-
arbetare inte bryr sig om vad ledningen säger. Det hade varit 
friskare om medarbetarna hade reagerat, det hade visat att 
man åtminstone förväntade sig överensstämmelse mellan vad 
ledningen säger och hur de handlar. Reaktionen är allvarlig och 
innebär att ledningen med stor säkerhet inte får gehör för 
någon information som är avsedd att åstadkomma förändring. 
Organisationen lider av BOHICA-effekten. BOHICA   står  14

för  Bend  Over  Here  It Comes Again. Den är en följd av att 
ledningen tar initiativ till förändringar, som inte leder till något 
resultat. Till slut bryr sig inte medarbetarna om ledningens 
ukaser och det blir näst intill omöjligt att genomföra 
förändringar. BOHICA är som ett virus i en sjuk organisation. 

Visionsbegreppet har blivit mer aktuellt? 
När en gradvis förändring får pågå tillräckligt länge, ger den så 
småningom upphov till ett nytt tillstånd, en ny art eller kvalitet. 
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Industrisamhällets gradvisa utveckling har för några decennier 
sedan nått en punkt, där hela samhällets sätt att fungera håller 
på att förändra karaktär till något som vi kallade lärande-
samhälle för några år sedan. Även andra benämningar som 
postindustriellt, informations-, service-, tjänste- och kunskap-
samhälle har passerat revy. Förändringen kallas paradigm-
skifte. 

Från samordnad följsamhet.. 
Industrisamhällets arbetsliv har haft en organisationskultur som 
kännetecknats av samordnad följsamhet. Där fanns två kategorier 
människor, tillsägare som sköter samordningen, och tillsagda som 
ska vara följsamma till det de åläggs att göra. För att undvika 
övergrepp har vi olika s k demokratiska organ. De tillsagda ut-
ser i val vilka som ska vara tillsägare och sköta samordningen. 

..till självständighet och samverkan 
Framtidens arbetsliv, oavsett vad vi väljer att kalla det, kommer 
att kännetecknas av självständighet och samverkan. Det betyder att 
individerna i mycket hög grad själva bestämmer vad de ska 
göra – inom ramen för ett personligt ansvar – för att de 
åtgärder man väljer ligger i linje med de gemensamma målen. 
Det är här behovet av en vision kommer in i bilden. Visionen är 
den gemensamma ledstjärnan för ett antal självständiga 
individer, som,  utan visionen skulle kunna utveckla en rent kao-
tisk anarki. Ett annat behov av visionen hänger samman med 
behovet av en gemensam inriktning för utvecklingsarbetet. 
Förutsättningen, för att denna samverkansprocess ska fungera, 
är dock att var och en förstår visionen på samma sätt och kan 
dra slutsatser om vad man själv ska göra för att bidra till den. 
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Modefluga eller ej? 
Är visionen en modefluga? Ordet kanske kommer att förändras 
med tiden, det är inte säkert att det vi idag talar om som vision 
kommer att kallas vision om några år. Det kan finns olika skäl  
till detta. Ett är att handlingskraftiga men inkompetenta chefer 
tar hand om visionsbegreppet på ett felaktigt sätt, så att den 
egentliga och ursprungliga betydelsen förvanskas. Så, ordet 
kanske kommer att bytas ut. Begreppet, som ordet vision står 
för, motsvarar dock ett grundläggande behov i vårt framtida 
arbetsliv. Därför är begreppet inte en modefluga. Det är ett kon- 
centrerat uttryck för vad människor i en organisation ska åstad- 
komma tillsammans, ett begrepp som uppfattas lika av alla så 
att var och en självständigt kan agera för att bidra till den 
gemensamma prestationen. 

I det tredje kapitlet ska jag beskriva vad paradigmskiftet in- 
nebär och på vilket sätt visionen kan vara ett stöd i övergången 
till något nytt. 

Vad kan en vision bidra med i arbetslivet? 
Det finns några allmänna värden som varje företag och varje 
förvaltning bör förvalta och vidareutveckla. Det gäller börsföre- 
tag och kommuner, ideella föreningar och småföretag; de all- 
männa värdena är lika för alla och har att göra med den eko- 
nomiska effektiviteten. 

Kvalitet, produktivitet, delaktighet och lärande 
Det första värdet är kvalitet. Man skapar kvalitet genom att 
tillfredsställa legitima behov och förväntningar. Om ingen har 
behov av de varor eller tjänster som företaget eller förvalt-
ningen levererar, då saknar organisationen underlag för sin 
existens. 
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Det andra värdet är produktivitet, det man får ut av sina 
resurser. Även om man tillfredsställer ett behov med sin verk- 
samhet, så får det inte ske till vilket pris som helst i en värld där 
resurserna inte räcker till för allt som alla behöver. 

Det tredje värdet är delaktighet. Tills vidare kan du kalla det 
engagemang eller motivation, det gäller nämligen de män-
niskor som ska utföra prestationerna. Engagemanget är viktigt 
av två skäl: Dels är arbetslivet en viktig del av en människas 
hela liv för att det ger en struktur för flera av våra viktigaste 
behov, t ex sociala behov, behov av uppmärksamhet och 
utveckling och naturligtvis, behovet av försörjning. Ju större 
engagemang man känner för sina arbetsuppgifter, desto mer 
bidrar arbetslivet till att göra oss till väl fungerande människor 
även privat. Ju högre engagemang desto bättre tillfredsställs de 
olika behov som arbetet kan ge tillfredsställelse för. Därför är 
delaktigheten ett värde, som också gagnar medarbetarna. Kva-
litet och produktivitet blir också lidande om det finns brister i 
människors engagemang. 

Det fjärde värdet är emergens. I organisationer talar vi om 
emergensen som lärande. 

Lärande och inlärning är inte samma sak. Jag ska reda ut de 
båda begreppen. Inlärning står för traditionell utbildning, som 
vi alla känner den från skolan. Kunskaper som finns på ett 
ställe, t ex hos en läraren ska överföras till någon som behöver 
kunskapen, eleven. Inlärning är en viktig utvecklingsfunktion 
och kommer att så förbli. Men i lärandesamhället räcker det 
inte med bara inlärning, den behöver kompletteras med 
lärande. 

Lärande kan beskrivas med begreppen upptäcka och uppfinna. 
Man hamnar i en situation, där man inte känner igen sig, man 
vet egentligen inte hur man ska bete sig. Då börjar man söka 
efter framkomstvägar och ibland finner man en. Man har gjort 
en upptäckt! Eller också finner man ingen befintlig lösning, 
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men man kommer på en helt ny utväg, en som inte fanns förut. 
Man har gjort en uppfinning! När människor hamnar i nya 
situationer förser visionen dem med stöd, så att de vet vad de 
ska söka efter i sitt lärande. 

Visionen förser de enskilda människorna och delar av en 
organisation med ett gemensamt fokus, så att de självständiga 
strävandena mot förbättrad kvalitet, produktivitet, delaktighet 
och lärande konvergerar åt samma håll. Att dra åt samma håll 
innebär att olika krafter adderas till varandra. 

Men visionen motsvarar ännu ett behov i lärandesamhället, 
behovet av samverkan. 

Grund för kreativ samverkan 
Industrisamhället har varit baserat på att människor ska vara 
oberoende i förhållande till varandra. I industrin fanns mellan-
lager av detaljer, så att en medarbetare inte skulle få störningar i 
sitt arbete om kollegan, som låg före i spåret, blev sjuk eller fick 
fel på sin maskin. Med kvalitetsutveckling och kapitalratio-
nalisering ändrades detta. Just-In-Time och tillverkning mot 
order ersatte den tidigare batchmetoden med uppläggning av 
lager. Dessutom ökade behovet av snabbhet. Att komma ut i rätt 
tid med en ny produkt, när den tekniska utvecklingen går 
snabbt, betyder att man ska starta utvecklingsprocessen senare 
än de långsammare konkurrenterna. Då kan man lansera sin 
nya produkt, som är konkurrenskraftig, inte genom att den 
kommer ut på marknaden tidigare, utan genom att den är mer 
up-to-date. 

Lärandesamhällets arbetsliv är mer integrerat än  industri-
samhällets. Det betyder att beroendet är starkare både mellan 
individer sinsemellan och mellan företag. Beroendförhållan-
dena är också ömsesidiga, olika parter är mer beroende av 
varandra än tidigare. På industrisamhällets tid var beroendena 
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svagare, men framför allt mer ensidiga. Anställdas beroende av 
företagets chefer och ägare var starkare än chefernas beroende 
av de anställda. Denna ojämlikhet var grunden för den tradi-
tionella maktutövningen och följsamheten. En följd av de 
förändrade beroendeförhållandena är att det traditionella sättet 
att fatta beslut inte längre fungerar tillräckligt bra. Istället 
behövs samverkan, vi behöver självständiga människor som var 
för sig medverkar till att förverkliga gemensamma mål. Som 
underlag för denna samverkan är visionen ett viktigt hjälp-
medel. 

Visionen bidrar till att ge människor möjlighet att ta till- 
vara beroendeförhållandena som kreativa möjligheter till syn- 
ergieffekter i stället för att se dem som hinder i arbetet. Det är 
ytterligare ett värde med visionen. Att dra åt samma håll, att 
samarbeta, betyder att olika insatser adderas till varandra. 
Samverkan innebär att man dessutom får tillgång till synergief- 
fekter, systememergens, och får multiplikativa effekter av män- 
niskors insatser för att helhetens egenskaper blir mer än sum- 
man av delarnas egenskaper. 

Vad ska en vision innehålla? 
Det finns olika uppfattningar om vad en vision ska innehålla.  
Jag har valt tre aspekter som, dels är ganska heltäckande, dels 
är överskådliga: uppdraget, strategin och kulturen. 
Vi ska titta lite närmare på dessa tre. 

Uppdraget 
Volvo ska tillhandahålla bilar, skolan ska förmedla kunskaper 
och färdigheter, landstingets sjukvård ska lindra, trösta och bota 
sjuka människor. Varje företag och förvaltning har ett uppdrag 
att tillhandahålla prestationer som skapar nytta för att männi- 
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skor behöver dem. Varje organisation har alltså ett allmänt 
uppdrag, att leverera nytta. Men man har ganska stor frihet att 
påverka vilken speciell nytta man presterar, för vem och på vilka 
villkor. 

Varje företag tar in insatsvaror eller tjänster från omgivnin- 
gen. Dem betalar man för. Dessa insatser ingår som en större 
eller mindre del i den slutliga nyttan. Den innehåller också det 
som företaget adderar genom sin egen verksamhet, företaget 
förädlar insatserna utifrån, till den slutliga nyttan för sina egna 
kunder, brukare, avnämare, patienter, gäster, passagerare, elever 
eller vad man kallar de avnämare för vars skull man bedriver 
sin verksamhet. Värdet på det som företaget lägger till, utöver 
värdet på de insatser utifrån, som man betalar för, kallas 
förädlingsvärde. 

Förädlingsvärdet bestäms av flera faktorer. Dels av hur vär-
defull slutprodukten är i kundens ögon. En prestation, som 
fyller ett mycket angeläget behov på ett bra sätt, är mer värd än 
en prestation som fyller ett mindre angeläget behov, eller gör det 
på ett sämre sätt. Dessutom bestäms förädlingsvärdet av hur lätt 
det är att få tillgång till prestationen. Om många vill ha den, 
men tillgången är knapp, då värderas den högre än om tillgån- 
gen är god. Det beror, bl a på hur svårt det är att utföra presta- 
tionen. 

Förädlingsvärdet påverkas också av vilken produktivitet man 
presterar. Ju mindre man behöver uppoffra för att prestera det 
slutliga värdet, desto större utrymme får förädlingsvärdet, desto 
större andel av slutvärdet tillfaller företaget som producerar. 
Förädlingsvärdet, kvoten mellan täljarens värde och nämnarens 
uppoffring är alltså en funktion av både kvalitet och produk- 
tivitet. 

När man bestämmer sig för uppdraget, är det inte bara att 
bestämma vilken bransch man ska vara verksam i. Det gäller 
också att välja ett uppdrag som värderas högt och som man kan 
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producera med rimlig uppoffring av resurser. Det gäller alla or- 
ganisationer. Förädlingsvärde inte är detsamma som vinst, det 
handlar alltså inte om profit, utan om att göra nytta, som är at- 
traktiv i samhället, med låg uppoffring av resurser. 

Uppdraget, business mission eller business concept mot- 
svarar i allmänhet det, som vi i Sverige brukar kalla affärsidé. 

Strategin 
Strategin är det som följer efter genom att…. har någon sagt. 
Strategi har åtminstone två aspekter: genom att agera på mark- 
naden, utanför företaget eller förvaltningen, och genom att age- 
ra internt så att företagets interna arbetssätt stödjer dess utåtrik- 
tade planer. Det mesta, som skrivits om företagsstrategi, be- 
handlar den för ra utåtr ik tade aspekten . Och i 15

industrisamhället har det varit helt i sin ordning; samordnad 
följsamhet betyder ju att medarbetarna handlar så som man 
säger till dem. Den interna aspekten på strategin har man inte 
behövt ägna särskild uppmärksamhet, medarbetarna ska göra 
som det är tillsagt! 

Om man vill välja ett uppdrag med högt förädlingsvärde i 
lärsamhället, måste man lägga mycket större vikt vid den inter- 
na strategin. I modernt språkbruk talar man om processorien-
tering, 15 att  bygga  lärande  organisationer,  kompetensutveck-
lingoch att riva pyramiderna för att platta till organisationerna 
och ersätta hierarkierna med nätverk. Många företag gör 
anspråk på att hålla på med detta, men många kommer inte att 
lyckas. Det beror på att man inte förstått vad det egentligen 
handlar om, nämligen att skapa förutsättningar för samverkan. 

Ett modernt begrepp, som lanserades i slutet av 1980-talet 
är kärnkompetens. Kärnkompetensen är ett system, en dyna-
misk företeelse som tillhör organisationen. Att kärnkompeten-
sen är ett system betyder att den består av ett antal kompo-
nenter, som samverkar i unika mönster. Kärnkompetensen är 
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en produkt av systemets emergens, den finns inte som egenskap 
hos organisationens delar utan uppkommer i relationerna 
mellan delarna. Eftersom kärnkompetensen är unik i varje 
organisation, kan den inte kopieras. Det beror på att tillverk-
ningstekniken bygger både på teknik, som går att efterlikna och 
på företagens förmåga att utveckla de sociala systemen, medar-
betarnas förmåga att samverka med varandra. Den senare 
aspekten går inte att kopiera. Det går inte heller att knycka 
medarbetare från ett företag och hoppas att man den vägen får 
tillgång till kärnkompetensen. Kärnkompetensens styrka, 
liksom varje dynamiskt systems styrka, ligger inte i komponen-
ternas egenskaper utan i relationerna mellan komponenterna. 

Därmed är vi inne på visionens tredje aspekt, kulturen. 

Kulturen 
När jag skriver kultur menar jag organisationskultur. Det all- 
mänt använda ordet kultur har olika betydelser, men här be- 
gränsar jag mig till organisationskulturen, organisationsmed- 
lemmarnas gemensamma vägledande synsätt och normer. 

Kulturen styr två relationer, mellan företaget eller förvaltnin- 
gen och dess omvärld och mellan människor och enheter inom 
företaget. Det finns en kultur i alla organisationer och den trä- 
nade betraktaren behöver inte så lång bekantskap med ett före- 
tag för att formulera en någorlunda korrekt hypotes för kul- 
turens kännetecken. Denna hypotes ska man behålla för sig 
själv. Representanter för företaget kan ta mycket illa vid sig om 
man gör synligt vilka normer som styr. Om, t ex i samband med 
utbildning, medarbetare i ett företag inte passar tiden och ingen 
reagerar när kolleger kommer för sent, då kan man konstatera 
att i företagets kultur finns en norm som tolererar att lever- ans-
tider inte respekteras. Eller en högre chef  informerar om något 
som ska genomföras. När hen har lämnat lokalen frågar man 
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medarbetarna vad hen egentligen menade och får till svar att 
de inte vet. Då kan man anta att kulturen saknar en norm som 
att var och en ska ta ansvar för sin egen information. Att 
kulturen inte kräver respekt för leveranstider och tolererar 
individers ansvarsflykt är inte uppskattat att göra synligt. 

Kulturen utvecklas genom lärprocesser, som ofta är omed-
vetna. De förs vidare mellan medarbetare och till nya medar-
betare och bygger på erfarenhetsbaserat lärande, experiential 
learning: människor handlar sig in i nya erfarenheter. 

Här en illustration till lärmekanismerna: I en djurpark finns 
en stor bur. Där har man placerat en klase bananer i ett träd 
och i anslutning till bananerna finns en hink med kallt vatten. 
Så släpper man in fyra schimpanser. Ganska snart klättrar en av 
dem upp i trädet för att förse sig med en banan. Då får hen 
kallt vatten över sig. Var och en av schimpanserna gör samma 
erfarenhet och bananklasen får vara i fred. 

Så byter man ut ett av djuren mot en annan schimpans. När 
hen försöker klättra upp i trädet drar de tre veteranerna genast 
ner hen. Så lär hen sig att man inte ska försöka hämta bananer. 
Man byter ut de ursprungliga schimpanserna en efter en och 
samma procedur upprepas med var och en av nykomlingarna. 
De avancerar inte tillräckligt långt upp i trädet för att få vatten 
på sig, men de lär sig av sina kolleger att man inte ens ska försö- 
ka. Till slut finns fyra schimpanser i buren. Ingen av dem har 
egen erfarenhet av vattenhinken, men ingen försöker hämta 
bananerna, inte ens när vattenhinken tas bort. 

Exemplet kan inte överföras till arbetslivet. Eller?? 
Kulturen förekommer på tre nivåer: Den första gäller djupa 

underliggande och outsagda föreställningar eller antaganden 
om hur verkligheten är beskaffad. Jag kallar det vägledande 
synsätt och normer. Här finns också omedvetna känslomässiga 
inslag, som kan vara mycket svåra att få grepp om, s k tyst kun- 
skap. Det är kulturens viktigaste komponent och den som är 
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svårast att förändra. Den andra nivån gäller idealen, det män- 
niskor öppet uttrycker som policies eller etiska regler. Den tredje 
gäller det dagliga beteendet, som bygger på de två underlig- 
gande nivåerna, och som dessutom påverkas av hänsynstagan- 
den till olika aktuella förutsättningar, t ex rädsla för störningar i 
det egna välbefinnandet. 

Kulturen är frisk och människorna mår bra om den första 
nivån sakligt avspeglar hur verkligheten är beskaffad och män-
niskor känner sig fria att med utgångspunkt i detta vara trogna 
mot den moraliska övertygelse, som finns uttryckt på den andra 
nivån. Det gäller kanske på sina håll, men är ganska sällsynt i 
det svenska arbetslivet. Jag tror inte att det är vanligare i andra 
länder, men jag har för begränsad erfarenhet för att uttala mig 
om dessa. Att döma av rapporter i media sedan 2015 är 
kulturen ganska sjuk, t ex i Ryssland, Polen, Ungern och Turkiet. 

Det går att utveckla den friska organisationskultur, som stöd- 
jer utvecklingen av kärnkompetens, vilket i sin tur är förut-
sättningen för uthålligt högt förädlingsvärde. För att göra detta 
krävs, dels en ledning som förstår vad man håller på med och som är beredd 
att konsekvent arbeta för den friska organisationskulturen, dels ett dagligt 
ledarskap som blir själva motorn i kulturutvecklingen. Båda dessa 
företeelser är möjliga att få tillgång till, men ofta saknas viljan 
både hos ledning och chefer. 

Hur utvecklar man en vision? 
Företagsledningen ska ta ansvaret för att fastställa visionens 
slutliga formulering. Men den måste introduceras i organisa-
tionen genom en dialogprocess. Det kanske låter som en paradox, 
men betänk att varje enskild medarbetare ska uppfatta visionen 
så att hen självständigt kan välja hur hen kan och vill bidra till 
visionen – och finna att det man bestämt sig för överens-
stämmer med vad den närmaste chefen anser vara bra. Det 
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självständiga åtagandet, valet, är grunden i medarbetarens 
engagemang. Chefens acceptans är den sakliga grunden för 
positiv förstärkning, som i sin tur är en nödvändig förutsättning 
för att man ska kunna förverkliga kulturförändringen från 
maktbalans till intressegemenskap, som den här boken handlar 
om. 

Jag ska illustrera detta med att repetera, dels vad en vision 
är, dels de fyra generella värdena. 

En vision är en vitaliserande, attraktiv, realistisk och tro-
värdig bild av verksamhetens framtid. Visionen är en föreställning, 
en bild man utgår ifrån när man sträcker sig för att förverkliga fram-
tiden. Att sträcka sig är en rörelse, någonting ska bli annorlunda 
än det är, t ex bättre, billigare, snabbare eller säkrare. Rörelsen 
ska resultera i förbättringar av något eller några av de fyra all-
männa värdena: kvalitet, produktivitet, delaktighet och lärande, 
de värden som säkerställer effektiviteten i verksamheten.. 

För att visionen ska leva behöver två villkor vara uppfyllda. 
Grundvillkoret är att processen, den avsiktliga rörelsen för att 
förbättra något eller några av de fyra värdena, kommer igång. 
Om processen inte kommer igång, då spelar det ingen roll hur 
bra visionen är formulerad. Det andra, men underordnade vil- 
lkoret är att processen inriktas mot den vitaliserande, attraktiva, 
realistiska och trovärdiga bild som vi valt för just vår verk- 
samhets framtid. (Detta stycke är viktigt, läs det en gång till). 

Börja med att fråga medarbetaren 
Gör nu följande tankeexperiment: Tänk på en av dina medar- 
betare och hens arbetsuppgifter. Om hen – bildligt talat – skulle 
ta ett steg tillbaka och se på sin egen arbetssituation med lite 
distans för att finna någonting som kan förbättras: Vilka förslag 
till förbättringar tror du att medarbetaren skulle välja alldeles 
på egen hand? Skriv ner förslagen! 
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Lägg ner lite möda uppgiften. Den är nämligen viktig. 

Om du nu tittar på din lista över förslag till förbättringar och 
granskar den sakligt: Finns det något av dessa förslag, som inte 
på något sätt gagnar kvalitet, produktivitet och lärande? (Delak- 
tigheten kan vi vänta med en stund). Om det skulle vara så att 
några förslag är rent stolliga kan du fråga dig om det skulle 
vara skadligt att genomföra dem. I så fall bör de sorteras bort. 
Om de inte gör någon nytta, men inte heller någon skada, så 
tjänar de ju i alla fall det grundläggande villkoret att starta en 
process. Därför kanske du ska överväga att ändå acceptera 
dem. 

Jag tror dock, baserat på många erfarenheter från chefer i 
arbetslivet, att de allra flesta, kanske t o m alla förslagen bidrar 
till förbättrad kvalitet, produktivitet eller lärande. 

Om du tänker dig att du ger medarbetaren det stöd som be- 
hövs för att hen ska lyckas genomföra sin förbättring: Kommer 
medarbetaren att bli nöjd med sin insats? Kommer hen att en- 
gagera sig i den? Det är väl ganska troligt. Därför du kunde 
vänta med delaktigheten. Den är inte något problem när män-
niskor får möjlighet att välja och förverkliga sina egna avsikter. 

Nu tar vi ett steg till. Denne medarbetare, som nu lyckats 
genomföra en förbättring på eget initiativ, har fått en positiv 
erfarenhet, och sådana vill vi ju gärna ha fler av. Det innebär 
att processen nu är igång. Den behöver omvårdnad och stöd för 
att vidareutvecklas, men den är igång. 

Det vanligaste felet 
Chefer är ofta angelägna, att varje initiativ till förbättring ska 
vara just det initiativ, som de själva tycker är viktigast. De är 
dessutom angelägna, att även de första stapplande stegen ska 
tas med en medveten inriktning mot den slutliga visionen. Det 
är det vanligaste felet. Det är exempel på den konkreta inne-
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börden i det svenska ordstävet om att det bästa blir det godas 
fiende. Man missar att knyta förbättringen till medarbetarens 
egen vilja och blir kvar i industrisamhällets samordnade följ-
samhet. 

Därför, ligg lågt med dina egna idéer! Lyssna på dina med-
arbetare! Ge det stöd som behövs för att åtgärden ska bli en 
framgång och ge den uppmuntran som är skälig! I detta läge 
håller du inte på att förverkliga en vision, du håller på att starta 
en process som, när den kommer igång och är stabil, ska 
inriktas mot att förverkliga en vision. 

Räkna med minst två versioner 
Nu ska en vision utarbetas. Börja enkelt. Undvik hybris, t ex 
ord som världsledande, det kan resultera i förlust av realism och 
trovärdighet. Engagera många och sträva efter att fånga upp 
vad organisationen vill. Hur är den vision beskaffad, som 
fångar upp det som är förborgat i medarbetares och chefers 
tysta kunskap om verksamheten? Lönsamhet hör inte hit. Den 
är ett resultat av att man sköter sitt uppdrag på ett bra sätt, inte 
en beskrivning av uppdraget, strategin och kulturen i sig. Om 
verksamheten är i kris, kan man i den första versionen av 
visionen gå ifrån detta krav. Här följer ett exempel: 

Robert Townsend, chef  bl a för Avis under en period berät- 
tade: När jag kom till Avis hade företaget gått med förlust 
tretton år å rad. Min första vision var ’Let’s get back in the 
black’. Var och en begriper att det är viktigt att snabbt 
återvinna lönsamheten i ett företag med tretton förlustår bakom 
sig. Visionen förmedlades muntligt till varje enskild medar-
betare, med en begäran från hens chef  om att medarbetaren 
själv skulle ta initiativ till hur hens bidrag till visionen skulle 
utformas. Efter sex månader hade man vänt utvecklingen, då 
var det dags för nästa vision. Den var mer förfinad, men 

38



förmedlades på samma sätt, i en dialog mellan chef  och 
medarbetare. Den andra visionen förmedlades till medarbetare, 
som nu hade positiva erfarenheter av att bidra till ett gemen-
samt mål genom egna initiativ. 

Än en gång: nu gäller det att utveckla ett gemensamt fokus för 
organisationen, inte att bli världsmästare på en månad. Det 
gäller också att bygga upp medarbetarnas självförtroende 
genom att de får erfarenhet av att de själva kan ”bli bättre än 
de själva har varit”, inte bättre är konkurrenterna. Vi ska starta 
en utvecklingsprocess, inte en tävling 

När den första versionen är klar och introducerad, då börjar 
arbetet med att göra den levande. Visionen lever när varje 
medarbetare kan svara på frågan: Vilken eller vilka förbätt-
ringar har du åtagit dig för att medverka till vår gemensamma 
vision? Om organisationen befinner sig i akut kris och medar-
betarna har förtroende för ledning och chefer, kan denna fas 
genomföras på ca sex månader, som i exemplet från Avis. Då 
krävs dock ett starkt och tydligt engagemang från ledningen och 
konkreta insatser i alla chef-medarbetarrelationer. Om organi-
sationen inte är i kris och dessutom fångad i sin egen fram-
gångsmyt eller anfäktad av BOHICA-syndromet, då krävs 
längre tid. 

Den andra versionen kan förberedas mer ambitiöst, man har 
ju minst sex månader på sig. Den kan föregås av olika omvärlds- 
analyser och scenariearbete enligt en stegvis modell, som jag 
kommer att beskriva i ett kommande kapitel. 

Hur skapar man en levande vision? 
En vision fungerar, eller lever, som är ett bättre uttryck än fun- 
gera, när alla medarbetare kan redogöra för den och visa hur 
de genom självvalda åtaganden kan bidra till den. Visionen 
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måste alltså inriktas mot konkreta prestationer. Det räcker inte 
att skicka ut papper eller broschyrmaterial och videofilmer, det 
räcker inte att representanter för ledningen håller tal, man 
måste säkerställa att varje enskild medarbetare självständigt kan 
och vill tolka visionen så att den kan omsättas i handling i vars 
och ens egen arbetssituation. 

Inför höstens arbete samlades de 38 högsta cheferna i ett 
företag på en kursgård. Jag var inbjuden att leda ett seminari- 
um. VD började med att rekapitulera det senaste mötet, som 
man hade haft två månader tidigare. Då hade man antagit en 
ny affärsidé och VD ställde frågan: Vilka kan återge vår nya  
affärsidé? Upp med en hand! 38 händer borde ha varit i luften, 
men det var bara en, min. Den ende som kunde redogöra för 
den affärsidé man unisont hade antagit bara ett par månader 
tidigare var den externe konsulten – som inte hade varit med 
på det tidigare mötet. Om engagemanget från cheferna är så 
dåligt för ett beslut som de själva tagit, då kommer man att få 
svårt att få  en vision eller en affärsidé att leva. 

För att visionen ska leva, krävs ett tydligt engagemang från 
ledningen och konkreta insatser i relationen mellan varje chef  
och var och en av dennes medarbetare. 

Vilka är orsakerna när man misslyckas? 
Konsten att genomföra framgångsrika förändringar har varit 
ett vanligt tema i managementlitteraturen. Förändringsverk-
samheten har dock ändrat karaktär, efterhand som övergången 
från industri- till lärandesamhälle, från maktbalans till intresse-
gemenskap, blivit tydligare. 

I industrisamhället genomfördes förändringar stegvis. Om- 
fattande förändringar föregicks av utredningar, som resulterade 
i en ny organisation och nya system och rutiner. Motståndet 
mot förändringar var en realitet att ta på allvar och försöka 
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bemästra för dem, som hade ansvar för förändringsverksam-
heten. 

Det postindustriella samhällets förändringar är annorlunda. 
Det finns fyra besläktade rubriker på dessa förändringar: 
TQM, (Total Quality Management), Lärande organisation, 
Lean eller resurssnål produktion, t ex Just-In-Time-konceptet i 
full tillämpning och Intellektuellt kapital. Alla dessa fyra 
exempel handlar om att utveckla en ny organisationskultur, där 
förbättringsverksamheten bedrivs systematiskt och engagerar 
samtliga medarbetare, att i samverkan utveckla verksamheten 
fortlöpande. I den gamla organisationskulturen var föränd-
ringar något att göra motstånd mot, i lärandesamhället är för-
ändringar själva livsluften. 

Misslyckandefrekvensen för lärandesamhällets förändringar 
låg på mellan 70 – 90% på 90-talet. Olika källor anger olika tal, 
men inte ens de mest positiva anger att mer än en tredjedel av 
alla lyckas. Vad beror detta på? Kan man göra något åt prob- 
lemet? 

Bristen på ledningskompetens 
”Ett av våra största problem är bristen på ledning. Rätt vad det  
är kommer man på någon representant för företagsledningen, 
med fingrarna i syltburken – ända upp till armhålan”. 
Uttalandet kommer från en avdelningschef  i ett börsbolag 
och många av hans kolleger både i detta och andra företag 
håller med honom. Bristen på ledningskompetens hänger 
samman med BOHICA- syndromet. Förutsägbara händelser 
med kort- och medelsiktiga konsekvenser ska hanteras av orga-
nisationen utan ledningens medverkan. Om ledningen inte 
lyckats skapa en organisation, som fungerar så, då måste man 
själv stoppa fingrarna i syltburken och påverka den dagliga 
verksamheten genom egna kortsiktiga insatser. 
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Att orientera en verksamhet i omvärlden över tiden, som är vår 
definition av ledning (företags- eller förvaltningsledning) är så 
komplicerad, att det kräver full tid av de personer, som an- 
förtrotts uppgiften. Men om man hanterat de viktiga omvärlds- 
frågorna så dilettantmässigt att man fått in BOHICA-virus i 
organisationen, då får man inte gehör för sina signaler till or- 
ganisationen. Man genomför förändringar i produktion, pro- 
duktutveckling och kundservice, men mycket fortsätter som 
förut, med vissa marginella förbättringar. Man satsar på chefs-
utbildning utan att det praktiska ledarskapet förändras och 
kopplingen är svag mellan befattningarnas ändrade krav och 
den nya innebörden i begreppet kompetens som förståelsebaserad för- 
måga att förverkliga egna avsikter . 16

Bristen på ledarskapskompetens 
Den första bristen är ledningskompetens. Den i sin tur är en 
orsak till brister i ledarskapet, i den löpande personliga kontak- 
ten mellan chefer och medarbetare. Det beror, dels på att ledar- 
skapsfunktionen är för gles. Man behöver ju inte vara särskilt 
klipsk för att begripa att en chef  på 60, 70 ja, t o m 160 medar- 
betare är detsamma som inget ledarskap alls. Dels beror bristen 
på att man, i industrisamhällets kultur, egentligen inte hade 
något behov av ledarskap i modern mening. ”När var och en 
sin syssla sköter det går oss väl vad oss möter”. Det traditionella 
ledarskapets radarpar: instruera och kontrollera, har förlorat 
sin betydelse, men det innebär inte att ledarskap är betydelse-
löst. I lärandesamhället finns ett stort behov av ledarskap, men 
det ska vara annorlunda än det traditionella. Både chefer och 
medarbetare saknar egna erfarenheter av det slags ledarskap 
som behövs i dagens lärande organisationer. Droskkuskens 
erfarenhet, av hur man får en häst att dra, är inte särskilt 
användbar när taxibilen får motorstopp. Industrisamhällets 
chefer fungerade som ett slags sambands- och samordnings-
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centraler, som vidarebefordrade order och instruktioner uppi-
från. Lärsamhället kräver ett helt annat ledarskap för att 
verksamheten ska fungera. Därför vet många chefer helt enkelt 
inte vad det innebär att utöva ledarskap i modern mening och 
medarbetaren saknar inte det ledarskap hen inte har fått någon 
erfarenhet av . 17

Bristen på kunskap om samhällets förändringar 
Kunskaper, som har sin grund i industrisamhällets kultur, om 
hur man ska arbeta med förändringar, duger inte längre. Man 
kan inte heller kopiera de få företag som uppenbarligen lyckats, 
eftersom framgången förmodligen till stor del beror på tyst kun- 
skap i lycklig kombination med den situation där förändringen 
genomfördes. Den tysta kunskapen måste först formaliseras, för 
att andra ska kunna använda den. Några forskare har engage-
rat sig i detta, därför finns det nu kunskaper om villkoren för 
förändringsverksamhet i dagens samhälle. Dessa kunskaper 
ökar chanserna för framgång väsentligt jämfört med tidigare – 
men man måste naturligtvis också ta del av dem och använda 
dem i praktiken. 

I ett slutet av fjärde kapitlet ska jag referera några sådana 
kunskapskällor som publicerades hösten 1996. 

Finns det risker med visioner? 
Det är inte riskfritt att arbeta med visioner. Om man inte lyckas 
finns risk för BOHICA-virus i organisationen. Det betyder att 
förutsättningarna för nästa försök har blivit sämre än förutsätt- 
ningarna var för det första försöket. 

Men det är värre än så. Vissa åtgärder, som är avsedda att ge 
förbättringar, kan istället komma att leda till försämringar, p g a 
att helhetens egenskaper förändras så att de blir sämre än sum- 
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man av delarnas egenskaper. 

Vilken är potentialen om man lyckas? 
Målet är inte en levande vision i sig. Det är att bygga upp en 
organisationskultur, som verkligen är en lärande organisation. 
Denna organisationskultur har de bästa förutsättningarna att 
bli långsiktigt och uthålligt framgångsrik i lärandesamhället. Jag 
har valt fyra källor som visar vad som väntar de företag och 
förvaltningar som lyckas förverkliga TQM eller den lärande 
organisationen fullt ut: 
• IQS, International Quality Study, som genomfördes av American 

Quality Foundation i samarbete med konsultföretaget Ernst 
& Young omkring 1990. Studien, som omfattade 550 företag 
genomfördes i fyra länder (USA, Japan, Kanada och 
Tyskland) och fyra branscher (Bilindustri, Läkemedel, Ban- 
ker och Elektronik). De mest framgångsrika företagen i den- 
na studie kallas High Performers och de motsvarar den lä- 
rande organisation som är i fokus här. 

• Corporate Culture and Performance, där de båda Harvardprofes- 
sorerna John Kotter och James Heskett jämför ett antal tra- 
ditionella företag med några högpresterande företag under 
en period av 12 år. De högpresterande företagen har en or- 
ganisationskultur som överensstämmer med den lärande or- 
ganisationens. 

• Built to Last, där två forskare vid Stanford University, James 
Collins och Jerry Porras, jämför 18 visionary companies 
(motsvarande lärande organisationer), dels med 18 jämför-
bara företag, dels med börsgenomsnittet under en period av 
65 år. 

• Competing for the Future av Gary Hamel & C.K. Prahalad, som 
bygger på ett samarbete under sjutton år mellan de båda 
forskarna. 
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Ett kapitel ur den boken kommer jag att kommentera ganska 
ingående i sista kapitlet. 

Resultaten från Kotter & Heskett och Collins & Porras finns 
återgivna i ett par tabeller i slutet av fjärde kapitlet. De är så 
entydigt till det lärande-TQM-Teori 3-, High Performance-före- 
tagets fördel att varje företags- och förvaltningsledning omedel- 
bart borde engagera sig i, att åtminstone göra ett allvarligt me- 
nat försök att bygga upp en sådan organisation.  
Men det kommer inte att ske. 

Förmodligen kommer vi inte att lyckas 
Det är möjligt att ledningen i något företag eller förvaltning 
kommer att göra ett allvarligt försök att förändra organisations- 
kulturen enligt de anvisningar som jag samlat i den här boken. 
Där kommer man också att få del av fördelarna. Majoriteten 
kommer dock inte att göra någonting eller också delegerar man 
uppdraget till några stabspecialister, som inte heller kommer att 
lyckas . Och orsaken är denna: 18

Åsikter, som bygger på känslor, till skillnad från åsikter, som 
bygger på sakligt underlag,. Känsloburna åsikter är förankrade 
i människors tysta kunskap, de bottnar till betydande del i 
omedvetna präglingar av många känslomässiga erfarenheter. 
Religiösa föreställningar och ideologier är åsikter av detta slag. 
Företagsledningars uppfattningar om sina egna insatser för att 
sköta företagen hör också dit. Det gör även fackliga företrädares 
kvardröjande uppfattningar om behovet av klasskamp, även när 
majoriteten av deras medlemmar beskattas som rika kapi-
talister. (Till den besuttna klassen räknas numera alla som 
betalar inkomstskatt till staten ) Den demokratiska samhälls-19

strukturen ger företagsledare, fackliga företrädare och politiker 
rätt att fatta beslut, som antingen förhindrar eller påskyndar 
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den förnyelse som vi på mycket goda sakliga grunder vet är 
både önskvärd och möjlig. De, som i demokratisk ordning 
tilldelas denna beslutsrätt, är en elit till vilken medborgare, 
aktieägare och medlemmar avstår ifrån sin egen beslutsrätt, i 
utbyte mot den demokratiska rätten att rösta på en företrädare, 
som de ofta inte känner och vars beslut inte är kända. Denna 
elit, vars fögderi inte granskas av dem som valt dem och som 
sällan blir avkrävda något ansvar för sina beslut, kommer att 
använda sin beslutsrätt för att förhindra förändring. Orsakerna 
till denna framtidsbild kan man finna i den beslutande elitens 
tysta kunskap, dess intentionalitet (se not 16), dess sociala karak-
tär eller kulturen i den institution de tillhör. 
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2. Visionens innehåll 
Det finns ingen enhetlig betydelse av ordet vision. Av de olika 
alternativ, som jag funnit, har jag valt att bygga på Burt Nanus 
definition och stanna för VART, en Vitaliserande, Attraktiv, Re- 
alistisk och Trovärdig bild av verksamhetens framtid. Definitio- 
nen, vad visionen är och vilka olika element den innehåller är 
två olika aspekter. Här ska vi titta lite närmare på några upp- 
fattningar om vad en vision ska innehålla. Jag ska referera vad 
några olika auktoriteter  sagt i ärendet, men först några ord 20

om terminologin. 

Ords betydelse 
Affärsidé, verksamhetsidé, vision, mission, uppdrag, övergripan- 
de mål – orden är många och för vissa författare är det viktigt 
att skilja mellan dem. Andra använder orden utan att definiera 
dem. Om man jämför vad olika författare skriver finner man 
att det som den ene kallar mission kallar den andre vision. Af- 
färsidén är ibland en del av visionen, för andra är visionen en 
del av affärsidén: 

Vår vision är att bidra till en bättre vardag för de många 
människorna. Det gör vi genom att erbjuda funktions-
dugliga och funktionsriktiga inredningsartiklar till lägsta 
pris så att så många som möjligt får råd att köpa våra 
produkter. Detta är vår affärsidé. IKEA. 

Jag vill använda ordet vision som ett samlande begrepp och 
kommer att använda det på två sätt. Dels som en allmän be- 
teckning på gemensamma överordnade mål, dels i mer specifik 
betydelse. Det framgår av textens sammanhang vad vision bety- 
der i det enskilda fallet. 
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En vitaliserande, attraktiv, realistisk och 
trovärdig .... 
…bild av verksamhetens framtid är vår första definition. Den är 
inspirerad av, men inte helt identisk med Burt Nanus beskriv- 
ning. Vi fortsätter med Nanus: 
”Det finns ingen drivkraft, som är mer kraftfull för att utveckla 
’mästerskap’ och långsiktig framgång i ett företag, än en vita- 
liserande, attraktiv, realistisk och trovärdig vision av framtiden, 
en vision som delas av alla berörda parter.” 
Visionen är morgondagens början, säger Burt Nanus. Jagdish 
Parikh, en annan av det visionära ledarskapets förgrundsgestal- 
ter säger att ”Visionen är något man utgår ifrån, inte något 
man strävar mot”. 
Visionens styrka är dess förmåga att fånga människors upp- 
märksamhet och fokusera uppmärksamheten på vad man ska 
åstadkomma tillsammans. Den rätta visionen attraherar människo- 
rs engagemang och stimulerar till energirika och kreativa ar- 
betsinsatser. 

Den rätta visionen 
Den rätta visionen bidrar till att göra arbetsinsatser meningsful- 
la för människorna. Den ger också underlag för prestationstan- 
dards och stadga åt utvecklingen av en gemensam kultur, av 
gemensamma normer och synsätt. Den bygger även en bro 
mellan nutid och framtid. Alla dessa egenskaper kan samman-
fattas i ett ord som kommit att bli ledordet för 1990-talets 
ledarskap i angloamerikansk litteratur, empowerment . Det 21

brukar översättas med bemyndigande eller mandat, medarbe-
tare ska få mandat att... Men översättningen är ofullständig. I 
empowerment ligger också ett självständigt åtagande från 
medarbetaren. Därför föredrar vi ordet delaktighet, med den 
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innebörd vi själva ger: självvalda åtaganden och engagemang för ett 
gemensamt uppdrag. Delaktighet med denna definition är ett 
operationellt begrepp. Att begreppet är operationellt betyder 
att förändringar i medarbetares delaktighet går att mäta eller 
registrera. Därför kan man också registrera om en vision är 
rätt, att den attraherar människors engagemang och stimulerar 
till energirika och kreativa insatser. 

En kraftfull vision som förmår förändra en organisation ska ha 
följande kännetecken: 
• Den är ändamålsenlig för just detta företag i dess just nu ak- 

tuella situation. 
• Den anger tydligt företagets avsikter och inriktning. 
• Den inspirerar och stimulerar till delaktighet, den ger chefer 

en grund för att påräkna stöd i sitt ledarskap genom att åter- 
spegla behov och önskemål hos olika intressenter, speciellt 
de tre nyckelgrupperna: kunder, medarbetare och ägare/
finansiärer. 

• Den ger ett bra underlag för kvalitetstandards och återspeg- 
lar progressiva ideal. 

• Den är väl formulerad och lätt att förstå. 
• Den är unik för just detta företag. 
• Den är ambitiös, den ska alltså vara utvecklingsorienterad. 

En vision med dessa kännetecken är ett stöd för att medar-
betare inte ska bli begravda i kortsiktiga omedelbara dags-
problem. Den ger stöd att skilja mellan vad som verkligen är 
viktigt och vad som bara känns angeläget eller intressant. 

En sådan vision fungerar också som ledstjärna för strategi- 
formuleringen. Visionen anger riktningen, strategin anvisar hur 
verksamheten ska drivas för att visionen ska bli verklighet. Så, 
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visionen ger ett kraftfullt stöd för ledning, chefer och enskilda 
medarbetare, att bestämma vad de ska inrikta sig på och hur de 
ska gå tillväga. Så långt är allt gått och väl, men det räcker inte. 

”Vi är jätteduktiga att starta angelägna projekt, men urusla 
när det gäller att slutföra dem”, sade en medlem i ledningen för 
ett kunskapsföretag. Det är sällan brist på goda avsikter. Bristen 
gäller ”grit”: uthålligheten, kraften, fokuseringen och kreativi- 
teten att hantera störningar på ett konstruktivt sätt, som krävs 
för att förvandla en god avsikt till ett konkret resultat. Därför 
behövs ett stöd att genomföra det som man bestämt sig för och 
behovet av detta stöd underskattas ofta. Stödet skapar man 
genom att mäta, registrera, stämma av och följa upp. Jag väljer 
att kalla stödet för uppföljning (eller återkoppling). 

Uppföljningen påverkar energiflödet på två sätt. Dels drar 
den uppmärksamheten till avvikelser och problem, så att dessa 
upptäcks, vilket är en förutsättning för att man ska kunna göra 
något åt dem. Det motsvarar den kända piskan i paret morot 
och piska. Dels ger den underlag för positiv, förstärkande 
återkoppling när man kan konstatera att det man hade föresatt 
sig kommer att bli en framgång. Uppföljningen motsvarar alltså 
även moroten. 

En vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig bild av 
framtiden är inget annat än en god avsikt. För att bli 
kvalificerad som en vision, ett verktyg för ledningen i 
lärandesamhällets arbetsliv måste man också tillfoga ett 
uppföljningsförfarande till VART. 

Här följer några andra uttolkningar. 

Visionen = en ideologi + en bild av framtiden 
Visionen, enligt Collins & Porras, har två huvudkomponenter: 
en ideologi och en bild av framtiden. 
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Ideologin i sin tur har två underavdelningar: De grundläg- 
gande värderingarna och det huvudsakliga ändamålet med 
verksamheten. Värderingarna får inte vara för många. Man 
anger sex som ett maximalt antal. Värderingarna ska uttrycka 
vad företaget står för, dess vilja med verksamheten. Värde- 
ringarna ska inte vara marknadsorienterade, inte uttrycka det 
som kan vara opportunt på marknaden. De måste vara så 
beskaffade att man är beredd att hålla fast vid dem även i mot- 
lut. Om t ex hög kvalitet är en värdering och marknaden inte 
uppskattar kvalitet, då ska man söka sig till andra marknader. 

Ändamålet har också två underavdelningar: Dels en levande 
beskrivning som griper tag i människor. Därför föredrar vi att 
uttolka VART som vitaliserande, (i stället för varaktig, som också 
förekommer) attraktiv, realistisk och trovärdig. Det klassiska ex- 
emplet på en levande beskrivning är naturligtvis president 
Kennedy’s NASA-vision 1960 ”I believe that this Nation should com- 
mit itself  to achieving the goal, before this decade is out, of  landing a man  
on the moon and returning him safely to earth.” Dels något som man 
kallar BHAG s, Besvärliga, Höga, Aggressiva Gränsvärden 22

(utta- las bihaegs eller beehags ). 
Den här tudelningen mellan allmänt hållna avsikter och 

specifika mål, som konkretiserar vad avsikterna står för, 
kommer du att möta fler gånger. Den gäller inte bara på 
företagsnivå. Vi håller ihop avsikter och mål även för den 
enskilde medarbetaren och dennes dagliga arbetsuppgifter. Att 
de båda delarna avsikt och mål alltid ska följas åt är mycket 
viktigt, men tappas ofta bort.(Se bilaga 1 Gemensamma värde-
ringar) 

Visionen = Uppdraget + Strategin + Kulturen 
Det är Liptons idé som jag refererat i första kapitlet. Här kom- 
mer en repetition. Han menar att en vision består av tre delar:  
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Uppdraget är den första delen. Det besvarar frågor som 
Vilken verksamhet ska vi bedriva? För vems skull driver vi 
verksamheten? Vilken speciell nytta kan vi leverera till våra 
kunder? 

Strategin är den andra delen. Här beskrivs hur företaget ska gå 
tillväga för att fullgöra sitt uppdrag. Strategi är det som följer 
efter orden ’genom att...’ 

Kulturen är den tredje komponenten i visionen. Vad kän- 
netecknar våra värderingar och vårt ledarskap? Hur behandlar 
vi varandra och hur ska vi samverka? På vilket sätt ska vårt 
företag vara en bra arbetsplats för våra medarbetare? Vad anser 
vi om oss själva? Kulturen styr kvaliteten i relationerna mellan 
människor. Kulturen sammanfattar vilka normer som styr rela- 
tionerna mellan människor i företaget. Visionen ska alltså 
besvara tre frågor: Varför finns vi till?, Hur ska vi gå till väga? 
och Vilka normer och etiska riktlinjer ska vi följa? 

Jag tycker att Liptons beskrivning av vad en vision ska in- 
nehålla är den mest användbara. 

Visionen = Värderingarna + Uppdraget + Målen 
Även Quigley menar att en vision har tre delar: Värderingarna, 
Vilka speciella och fundamentala värderingar står vårt företag 
för? Uppdraget, Vad är vi idag, och vad strävar vi efter att bli? och 
Målen, Vad har vi åtagit oss att åstadkomma? 

Värderingarna är visionens fundament. Etiken, avsiktliga  
och utsagda riktlinjer för relationer till medarbetare, kunder 
och samhälle ingår som en viktig komponent i de beskrivningar, 
som jag har funnit kring visioner och visionärt ledarskap. I nå-
got fall förekommer värderingarna i par med visionen som i 
uttrycket ”Vision and values”. Nerskrivna värderingar handlar 
alltid om anständighet, sanning, respekt för människor, kvalitet 
och liknande honnörsuttryck. I den allmänna debatten buntar 
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man ofta ihop etik och moral; det är olyckligt. Etiken är 
utsagda riktlinjer, en viljeyttring som kan stanna vid att vara 
vackra ord på papper. Moralen är de normer som verkligen 
tillämpas. I många företag, och på många håll inom förvalt-
ningen skiljer sig moralen från etiken, de normer som verkligen 
tillämpas avviker från den utsagda etiken. 

Ett sådant exempel gäller uttalanden om kvalitet och kunden 
i centrum. De japanska företagens framgångar sedan 1970- 
talets senare del och bl a Peters & Watermans In Search of  Ex- 
cellence har riktat uppmärksamheten på kvalitet och kundorien- 
tering. Alla företagsledningar har ännu inte förstått att detta 
egentligen  innebär  en  oerhörd  kulturell  förändring.   

En företagsledare som har fått insikten är Jack Welch, 
General Electrics chef  (1981-2001). Han har sagt att det 
handlar om en 180°- sväng. ”I de flesta företag vänder 
medarbetarna näsan mot cheferna och rumpan mot kunden, vi 
måste vända dem helt  om”. Men i företag, som jag känner till, 
gäller den gamla inriktningen fortfarande, chefen i centrum och 
kunden i periferin, för att uttrycka sig lite mer salongsfähigt än 
Jack Welch. Det hindrar dock inte chefer från att tala om vikten 
av kundorientering och kvalitet. En konsekvent tillämpad kund-
orientering i en processorienterad organisation betyder att 
medarbetarna behandlas som kunder för sina chefers 
ledarskap. Det förekom-mer sällan. 

Avvikelsen mellan utsagda och tillämpade normer är ett 
väsent-¨ligt hinder för att utveckla det arbetsliv som lärsam-
hället behöver. Chris Argyris  har utvecklat tankar om detta vid 23

flera tillfällen och påvisar också skillnaden mellan uttalade och 
tillämpade ”teorier”. Värderingarna, de etiska avsikter som 
finns i eller tillsammans med visionen, är den del av visionen 
som är svårast att förverkliga. Se bilaga 1. 

Uppdraget, så som Quigley beskriver det, påminner starkt 
om det uppdrag som vi anser att ett verkligt team  ska ha. Det 24
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ska naturligtvis stämma med den beställning man fått från upp- 
dragsgivaren, men dessutom ska uppdraget laddas med attrak- 
tion. Det sker genom att man besvarar två frågor: Vad vill vi ge 
till vår omgivning genom detta uppdrag? och Vad vill vi själva 
ha ut av uppdraget? 

Målen, som en del av visionen, fyller två funktioner. Dels ska 
de ge underlag för prioritering. De överordnade mål som be-
skrivs förekommer i en viss ordning, t ex kvalitet, tillväxt, lön- 
samhet och ordningsföljden visar i vilken ordning man ska pri- 
oritera dem. Dels ska målen ge underlag för konkreta handlin- 
gar: Vad ska vi åstadkomma? Vanliga mål på denna övergri- 
pande nivå gäller kvalitet, tillväxt, lönsamhet och vad man vill 
göra för medarbetare och ägare. 

Vision, lärande och planering 
Mintzberg sammanför visionen med lärande och planering. 
Han är en av de mest aktiva kritikerna av den strategiska plane- 
ring som förekommit i de flesta större företag de senaste 2 de- 
cennierna. Planering bygger på deduktiva tankemodeller, på 
analys. Det är säkert bra om framtiden kommer att fortsätta att 
utvecklas på samma sätt som historien. Men om framtiden blir 
annorlunda, då hjälper analysen föga. Strategisk planering 
leder till att företag målar in sig i ett hörn. I stället för strategisk 
planering rekommenderar Mintzberg begreppet strategiskt tänk-
ande, en induktiv modell som bygger på intuition, syntes och 
helhetssyn. 

Mintzberg menar att visionen är ett flexibelt redskap i strate- 
giarbetet, men den måste kombineras med att man utvecklar 
organisationens lärande. När visionen anger färdriktningen och 
man upptäcker eller uppfinner bra sätt att förflytta sig dit man 
vill genom lärande, då behövs planering. Planering är en kort-
siktig aktivitet, som gör stor nytta, när man vet vad som ska 
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göras och hur man ska gå till väga. 
Mintzberg talar om strategisk vision, men definierar inte ex- 

akt vad han avser. 
Att identifiera ett företags ideologi är en upptäcktsprocess, 

att beskriva framtidsbilden är en kreativ process, säger Collins 
& Porras. Detta är svårt att begripa för många chefer som vill 
analysera sig in i framtiden, t ex med kraftfältsanalyser. 
Påpekandet stämmer väl överens både med Mintzbergs och 
Hamel & Prahalads rekommendationer. 

Strategisk intention och kärnkompetens 
Hamel & Prahalad  lanserade uttrycket strategisk intention, en 25

avsikt som ska förverkligas på medellång sikt. Den strategiska 
intentionen representerar ett induktivt tillvägagångssätt. Att 
förverkliga den strategiska intentionen beskriver de som ett 
maratonlopp, som avverkas i ett antal på varandra följande 400- 
meterslopp. För att lyckas behöver företaget bygga upp en core 
competence, som vi kallar kärnkompetens på svenska. 

Kärnkompetensen tillhör organisationen, den är ett kul- 
turellt fenomen. Den tar tid att bygga upp, den utgör ett inte-
grerat sociotekniskt system, den kan inte kopieras av andra och 
den utgör en oöverträffad tillgång i konkurrensen med andra 
företag. 

Collins & Porras varnar för att blanda ihop kärnkompe- 
tensen med visionen. De hänger ihop, men tillhör olika kate- 
gorier. 

Att utveckla kärnkompetens 
Begreppet kärnkompetens förekommer sedan några år ganska 
ofta. Alla tycks vara överens om att det är viktigt och därför är 
det intressant att förstå hur den kan utvecklas. Leonard-Barton 
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har beskrivit denna utvecklingsprocess, som ett lärandelabo-
ratorium. Det bygger på samma eller liknande element som 
visionen. 

Kärnkompetensen utvecklas i ett integrerat sociotekniskt sys- 
tem . Det består av fyra delsystem, som är orienterade mot 26

nutid och framtid respektive internt och externt. 
• Problemlösningsystemet är nutidsorienterat. Det ska ta hand om 

brister . 
• Experimentsystemet är framtidsorienterat. Det ska utforska nya 

möjligheter. 
• Systemet för integration av kunskaper är internt orienterat. 
• Systemet för import av kunskaper är externt orienterat. 
Vart och ett av systemen behöver några speciella strukturer, ar- 
betsmetoder. De behöver också speciella normer för att de ska 
fungera, en organisationskultur som stödjer verksamheten i sy- 
stemet. 

Observera att de fyra systemen är en integrerad helhet: Hel- 
heten är det viktiga, inte delarna var för sig, men ingen av de- 
larna kan utelämnas utan att helheten drabbas. Man får inte 
heller grepp om helheten genom att studera delarna var för sig, 
det är relationerna mellan delarna som är betydelsefulla. Hel- 
heten är emergent, dess egenskaper är mer än summan av de- 
larnas egenskaper. En människa består av armar och ben, 
hjärta och hjärna. Dessa delar kan studeras var för sig, men det 
ger ingen bra uppfattning om vad en människa är. Leonard-
Barton kallar sitt system för lärandelaboratorium och i likhet 
med systemet människan är detta system något mer än 
summan av sina delar. 

För vart och ett av dessa delsystem beskriver Leonard-
Barton aktiviteter, vad som sker i systemet, värderingar, vilka 
normer, vilken kultur som krävs för att systemet ska fungera och 
strukturer , ledarstil och administrativa hjälpmedel, t ex 27
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redovisnings-, planerings-, kompensations -,  och belöningsys-28

tem. 
Aktiviteten problemlösning stimuleras i en struktur som 

belönar konkreta prestationer och där normerna fokuserar sak- 
lighet. Integration av interna kunskaper stimuleras i en struktur 
som tillhandahåller utbildning och pratikarbete och där kul- 
turen fokuserar generositet, att dela med sig av kunskaper. För- 
bättring och förnyelse genom experiment stimuleras av ett 
genomtänkt rekryterings- och befordringssystem och av att kul- 
turen bejakar nyfikenhet. Import av kunskaper utifrån stimuleras 
av resurser för allianser och nätverk och av att kulturen är 
öppen för nya intryck, prestigelöshet. 

Kärnkompetensen byggs alltså upp i en kultur som kän- ne-
tecknas av normerna: saklighet, generositet, nyfikenhet och 
prestigelöshet, av en miljö som är både utvecklande och trevlig 
att leva i. 

Leonard-Bartons beskrivning av hur kärnkompetensen 
byggs upp har släktskap med resonemangen om visionen. 

En verksamhetsteori 
Ytterligare ett bidrag till svaret på frågan vad en vision ska in- 
nehålla kommer från Peter Drucker . Han kallar sitt bidrag för  29

en verksamhetsteori och han menar att en sådan finns i varje 
företag. 

Verksamhetsteorin har tre delar: en omvärldsidé, en uppdragsidé 
och en kompetensidé. Omvärldsidén gäller verksamhetens 
omvärld, samhället och dess strukturer och värderingar, 
marknaden, kunderna och teknologin. Uppdragsidén gäller vad 
man ska åstadkomma: Vad anser man vara meningsfullt att 
göra, på vilket sätt kan man bidra till att skapa värden för 
samhällsekonomin och kunderna? 
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Kompetensidén gäller kärnkompetensen: Vad måste vi vara 
riktigt bra på för att lyckas? 

En bra verksamhetsteori har fyra kännetecken: 
• Antagandena om omvärlden, uppdraget och kärnkompeten- 

sen överensstämmer med hur verkligheten rent sakligt är be- 
skaffad. 
I japanska företag hissar man varningsflagg för KKD, Kan, 
Keiken, Dokoyo (erfarenhet, intuition och känsla). När om-
världen förändras tenderar man att fastna i sina gamla hjul-
spår, i alla tre avseendena eller i något av dem. När företag 
fastnar i sin egen framgångsmyt betyder det, att de inte 
upptäcker vad som händer omkring dem förrän det är för 
sent. Det betyder att många framgångsrika företag har en 
verksamhetsteori idag, som är sämre än den var för några år 
sedan. 

• Verksamhetsteorins tre delar måste vara inbördes konsisten- 
ta, de måste vara förenliga och stödjande för varandra. 
Här finns ett kardinalfel. Många ser förändringarna på 
marknaden och tar initiativ för att förändra uppdragsidén, 
men inser inte att det som är svårast att förändra är kärn-
kompetensen. Den är förankrad i organisationskulturens 
tysta kunskap. 

• Verksamhetsteorin ska vara känd och förstådd av samtliga 
medarbetare i organisationen. När en organisation blir 
framgångsrik händer det att man minns svaren men glöm- 
mer frågorna, man trampar på i de kända hjulspåren trots 
att verkligheten förändrats. 
I seriefiguren Snobbens värld sa Carl att han hade lärt sin 
hund vissla. Någon ville höra hur det låter när en hund 
visslar och fick till svar: Jag sa att jag hade lärt honom vissla, 
inte att han hade lärt sig vissla. BOHICA-virus är ett hinder 
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för att få en ny verksamhetsteori accepterad. Men även utan 
detta virus förslår inte information särskilt långt. Man måste 
klara av att påverka den nivå i organisationskulturen där den 
tysta kunskapen bildas. Därför får man inte ge sig förrän 
varje medarbetare gjort överenskommelser med sin chef  om 
att omsätta sitt bidrag till verksamhetsteorin i handling – och 
fått positiva erfarenheter av sitt nya sätt att handla. 

• Verksamhetsteorin måste ständigt ifrågasättas. I många före- 
tag, men framför allt i politiken anses det illojalt att ifrågasät- 
ta den rådande verksamhetsteorin. Det är som att förbjuda 
vindrutetorkare på bilar. Ju mer motigt det är att uppnå 
samma framgång som förr, desto starkare blir kraven på att 
man ska kraftsamla kring de gamla framgångsrecepten. Den 
som vill ha exempel på detta hänvisas till dagspressen, den 
som är intresserad av hur de allmänna förloppen ser ut fin- 
ner en bra beskrivning i Peter Senges Den femte disciplinen. 

Drucker nämner inte ordet vision, men beskrivningen av verk- 
samhetsteorin ligger så nära det som andra författare behandlat 
under rubriken vision, att jag anser att det finns skäl att ta med 
den. 

Vart tog lönsamheten vägen? 
Det finns olika uppfattningar om vad en vision är. Bland några 
av dem, som använt ordet vision, finns begrepp som andra 
författare också beskriver, utan att använda ordet vision. 

När vi själva arbetar med begreppen väljer vi vår egen, av 
Nanus inspirerade definition, en vitaliserande, attraktiv, 
realistisk och trovärdig bild av verksamhetens framtid. Lipton 
ger en bra beskrivning av vad visionen ska innehålla med sina 
tre begrepp: Uppdrag, strategi och kultur: Vad ska vi 
åstadkomma? Hur ska vi gå tillväga? och Vilka normer ska 
styra våra relationer? Och Collins & Porras och Hamel & 
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Prahalad adderar stretch och de har mycket på fötterna bakom 
sin uppfattning om vad en bra vision är. 

En ännu obesvarad fråga är Vart tar lönsamheten vägen?. Vi 
måste behandla denna fråga. Annars kommer så många ”rikti- 
ga” chefer som vet hur verkligheten fungerar, att fara upp som 
gubben i lådan och påpeka att man måste tjäna pengar också. 
Jag vet, både att företag måste tjäna mer pengar än de gör av 
med och att vattnet har stor betydelse för sjöfarten. 

Jag tror att det förhåller sig så här: Ägare kanske finansierar 
en verksamhet för att få god utdelning på sina insatser och det 
kan hända att politiker anslår medel till en verksamhet för att 
kostnaderna är låga. I allmänhet är det dock något annat man 
vill ha ut i första hand, t ex ett värde i form av en produkt eller 
en prestation. Kunder betalar inte pengar för att de vill bidra 
till en leverantörs försörjning. Det betalar för något de får i 
utbyte och som de hellre vill ha än de pengar de har i handen. 
För medarbetare är försörjningen viktig, men om de ska 
engagera sig i sitt arbete måste det finnas något mer än det 
man får i lönekuvertet. Pengar och lönsamhet är viktigt, men 
verksamheten får tillgång till pengarna i utbyte mot de värden 
man presterar. 

Det som räknas är det som kan räknas brukar man säga. 
Pengar kan räknas, därför är risken liten att vi glömmer bort 
dem. De värden, som vi ska prestera i utbyte mot pengarna, är 
dock svårare att räkna, därför räknas de inte. Visionen är ett 
instrument för att göra värden synliga, de värden som attra-
herar ägare, kunder och medarbetare. Om vi gör värdena 
synliga, kan vi prestera mer värden utan motsvarande ökning 
av kostnaderna. Då kan vi bestämma vad vi ska göra med den 
ökade skillnaden mellan värdet och kostnaden. Här finns olika 
alternativ. Vi kan höja priset och själva ta hand om den ökade 
lönsamheten. När lönsamheten är mycket god, då attraheras 
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fler konkurrenter, så det är ett tveeggat svärd. En annan 
möjlighet är att sänka priset. Då attraherar vi fler kunder, men 
utmaningen blir svår för konkurrenterna. Och det finns även 
andra vägar att välja. 

En samstämmig uppfattning, i de verk om visioner jag tagit 
del av, är att pengarna inte ska blandas in i formuleringen av 
visionen. Visionen stimulerar till kreativa förbättringar och 
förnyelse, till att värdet ökar på det som verksamheten presterar. 
Visionen är ett verktyg för att öka förädlingsvärdet. Kostnadssi- 
dan förutsätts man klara av på annat sätt. 

Det levande företaget 
Arie de Geus  citerar Tolstoys kända tes från Anna Karenina: 30

Alla lyckliga familjer liknar varandra, men varje olycklig familj 
är olycklig på sitt eget sätt. Han överför detta till företags-
världen och säger att det finns oändligt många olika sätt att 
misslyckas med ett företags verksamhet, men egentligen bara ett 
sätt att säkerställa långsiktig framgång. 

de Geus har i många år varit medlem i företagsledningen i 
Royal Dutch Shell. 1983 konstaterade man att dödligheten 
bland företag var mycket hög. En tredjedel av företagen på For- 
tune 500-listan från 1970 fanns inte kvar tretton år senare. Och 
situationen var densamma i andra länder. Shell var vid det här 
laget 100 år gammalt och man bestämde sig för att söka rätt på 
företag som var äldre än Shell och undersöka om det fanns nå- 
gra gemensamma drag hos dem, som kunde förklara deras 
långsiktiga överlevnad. Man fann ett trettiotal sådana lång-
livade företag i olika delar av världen. Och man fann fyra ge-
mensamma drag hos dem: 

• En konservativ inställning till finansiering. Ledningen i de 
långlivade företagen hade alltså varit återhållsam med eko- 
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nomiska risker. 
• En känslighet för omvärlden, en kombination av lyhördhet 

och aktiv anpassningsförmåga. De var duktiga att lära och 
att anpassa sig. 

• En stark egen identitet, som bl a kommer till uttryck i 
samtliga medarbetares och chefers känsla av samhörighet 
med organisationen. 

• Tolerans för nya idéer. I de långlivade företagen har det på 
marginalen funnits stöd för experiment och det har funnits 
utrymme för excentriska infall. Ett exempel är WR Grace, 
som grundades av en irländsk immigrant i Peru för att hand- 
la med guano. I sinom tid grundade man Pan American 
Airways och idag är man ett kemiföretag, men också en le- 
dande producent av dialysvätska i USA. 

Företagsledningen i dessa företag verkar vara besjälade av 
tanken att överlämna företaget till sina efterträdare i ännu 
bättre skick än när de själva fick hand om det en gång. Därför 
stimulerar de medarbetares utveckling inom företaget, vilket 
innebär att de värderar människor högre än tillgångar, respekt 
för nya idéer högre än interna policies, de föredrar stökigheten i 
lärande processer framför ordentliga planer och rutiner. Vikti-
gast av allt är samhörigheten inom företaget. de Geus beskriver 
detta under fyra rubriker: 
• Värdera människor högre än tillgångar. Tillgångar och för 

den delen vinst på verksamheten är som syre, alldeles nöd-
vändigt för att överleva, men knappast själva meningen med 
livet. Man stödjer människors initiativförmåga och ger dem 
frihet att vidareutveckla sina idéer när man finner att idé-
erna bär. 

• Lösa tyglar. Ledning och chefer måste våga ta risker med 
medarbetare och lämna dem visst spelrum både att utveckla 
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sina idéer och att misslyckas, inte bara en utan många gång- 
er. Minns att inte ens Edisons 8000e glödlampsförsök blev en 
framgång! Idéer och människor måste ges möjlighet att ut- 
vecklas om de ska bli stora och livskraftiga och då måste 
man lägga band på sin egen klåfingrighet. Vad de Geus inte 
nämner i sin artikel är behovet av stöd. Nya idéer och per-
sonlig utveckling hotas ju inte bara av medarbetares chefer 
och kolleger, det finns ett hot även hos individen själv och 
hens olust inför möjligheten att misslyckas. Jag tror inte att 
det räcker med frånvaro av hinder, det krävs också närvaro av 
stöd. 

• Organisera för lärande. de Geus hänvisar till en forskare 
som studerat hur hela arter, t ex en fågelart lyckas eller miss-
lyckas att anpassa sig när förutsättningarna förändras. Tre 
villkor måste vara uppfyllda: 
- Flocken måste kunna förflytta sig, inte bara som 

individer, utan som flock. Denna förmåga bygger på tre 
beslutsregler: flyg i den riktning som majoriteten flyger, 
anpassa hastigheten efter de andras och undvik att kolli-
dera. 

- Det måste finnas någon eller några individer som kan 
komma på ett nytt beteende, en ny idé. 

- Det måste finnas någon mekanism för att överföra det 
nya till övriga medlemmar i flocken, så att de prövar den 
och får god erfarenhet av den. 
Alla fågelarter uppfyller inte dessa tre villkor. De som 
inte gör det kommer till korta i konkurrensen med dem 
som klarar av det, när förutsättningarna i omgivningen 
förändras. 

• Utveckla samhörigheten Ledningen behöver göra klart för sig 
hur man vill hantera företagets humankapital. Man kan 
välja mellan att antingen se medarbetarna som ett medel för 
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att prestera avkastning till företagsledningen och investerare 
eller som människor att utveckla en samhörighet (intresse-
gemenskap) med. Vilket man väljer har stor betydelse för 
företagets möjligheter att överleva sina grundare. Företags-
ledare som väljer det långsiktiga alternativet måste fästa stor 
vikt vid att utveckla både medarbetarna som individer och 
medarbetarna som en samhörighet, en organisationskultur. 
De prioriterar frågor om kontinuitet och långsiktighet base-
rat på medarbetarnas förmåga. 

Den genomsnittliga livslängden för ett företag, som blir nå- 
gorlunda stort, är ungefär hälften av en människas. Arie de 
Geus och Jim Collins & Jerry Porras har studerat orsakerna till 
att vissa företag överlever så oerhört mycket längre och deras 
slutsatser är ganska samstämmiga. Collins och Porras återkom- 
mer jag till senare. Man kan travestera Tolstoys beskrivning av 
lyckliga och olyckliga familjer och påstå att företag dör av oänd- 
ligt många orsaker, vart och ett på sitt eget sätt, men de som 
överlever länge de gör det på i stort sett samma vis. 

Nå, vad är det för fel med det? Vad är det för fel med att dri- 
va ett företag ett antal år, tjäna pengar och sedan avbryta verk- 
samheten? Det är inte något fel alls, det är helt legitimt. Vissa 
personer tycker inte om att andra tjänar mer pengar än de själ- 
va, men å andra sidan tycker många som lyckas, att de som inte 
ens försöker är lata och fega, så hur man än vänder sig så stöter 
det någon. Men skälet till att jag lyft fram dessa uppfattningar 
är inte att de har betydelse enbart för den långsiktiga överlev- 
naden. Jag tror att i en ganska nära framtid – p g a att takten i 
omvärldens förändringar accelererar – kommer även den kort- 
siktiga framgången att bygga på samma förutsättningar som de 
Geus och Collins & Porras funnit i de långlivade företagen. Or- 
saken till detta ska jag behandla i nästa kapitel, men jag ska avs-
luta detta kapitel med en liten aperitif  till det kommande 
resonemanget om paradigmskiftet. 
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Varför gick det illa för de excellenta? 
Under senare delen av 1970-talet ställde ledningen för ett av 
världens största företag frågan: Hur kan de komma sig att vissa 
företag går bra år ut och år in, medan andra ständigt och jämt 
får problem och ibland går med vinst och ibland förlust? Mana- 
gementlitteraturen var full av problemlösningar men ingen 
hade försökt ta reda på vad som skilde de långsiktigt fram-
gångsrika överlevarna från de övriga. 

Frågan förmedlades till Tom Peters och Robert Waterman, 
ett par konsulter hos McKinsey & Co. 

För att finna undersökningsobjekt ställde Peters & Waterman 
upp ett halvt dussin kriterier, bl a uthållig lönsamhet, tillväxt 
och anseende på marknaden. De hittade ett drygt fyrtiotal 
sådana excellenta företag och 1982 kom deras rapport i boken 
In Search of  Excellence. 

Under ett par år rådde rena excellencefebern. Tom Peters, 
som är en lysande estradör, drog fullt hus i Stockholms Kon- 
serthus 1983 och blev konsulterad av åtskilliga stora företag – 
även i vårt land. 

Men så började det hända saker med de framgångsrika före- 
tagen. Det ena efter det andra började få problem och när 
1980-talet närmade sig sitt slut bet t o m IBM i gräset, det 
största av de stora, världens mest beundrade företag, The Big 
Blue fick problem. Vad hade hänt? Hade Peters & Waterman 
haft fel? Många som varit avundsjuka på deras framgång, 
hoppades naturligtvis detta, men var det så, eller hade någon-
ting hänt i världen som kullkastade deras teorier? 

Själv är jag övertygad om att Peters & Waterman hade rätt i 
sina slutsatser, men slutsatserna byggde på studier i företag som 
varit framgångsrika under minst 20 år å rad fram till slutet av 
1970-talet. Sedan hände något i världen, som medförde att de 
gamla framgångsrecepten inte längre fungerade som förut. Och 
det var ingen tillfällig förändring i förutsättningarna för företa- 
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gens verksamhet. Den var bestående och den har utvecklats vi- 
dare under de år som förflutit sedan dess. 

Denna förändring i omvärlden medför att företag och för- 
valtning, för att kunna överleva på ett framgångsrikt sätt i ett 
kort eller medellångt perspektiv måste anamma de grunder för 
långsiktig framgång som de Geus och Collins & Porras beskriv- 
er. Motivet för detta ska jag redogöra för i nästa kapitel. Det 
handlar om orsaken till att behovet av visioner ökar, om para- 
digmskiftet. 
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3. Behovet av visioner ökar 
Framtiden odlas inte i rabatter 

1989 genomförde Columbia University en internationell under- 
sökning  som omfattade 1.500 högre chefer i 20 länder., där- 31

ibland USA, Japan och länder i Västeuropa och Latinamerika. 
870 av respondenterna var verkställande direktörer. Man ville 
kartlägga i vilka avseenden dessa chefer ansåg att ledning av 
företag på andra sidan sekelskiftet skulle komma att skilja sig 
från hur företag leds i 1990-talets början. Vilka är ledningens 
viktigaste uppgifter? Hur behöver ledningens kompetensprofil 
förändras? 

98% av de tillfrågade angav ”Att förmedla en stark känsla  
för en vision”, som den viktigaste uppgiften och 78% angav 
Strategiformulering som den viktigaste kompetensen. 

I linje med dessa uppfattningar placerades uppgifterna Att 
länka ihop kompensation och prestation (91%), Att kommu- 
nicera med medarbetare (89%), Att lyfta fram etiken (85%), Er- 
sättarplanering (85%) och Att kommunicera med kunder (78%) 
som därnäst viktigast efter den allra viktigaste: Att förmedla en 
stark känsla för en vision. 

1994 gjorde ett konsultföretag  och The Planning Forum i 32

USA en undersökning för att fastställa en tio-i-topp-lista för tju- 
gofem olika verktyg som företagsledningar nyttjar. Bland de 
verktyg, som man var utomordentligt nöjd med, fick visionen  33

fler röster än något annat. 
Det finns anledning att fråga: Vad beror det på att ett så 

stort antal personer i så många länder tolkar framtiden så 
enhetligt? 

Sedan den första undersökningen genomfördes har ganska 
många år förflutit och många företag har engagerat sig i arbetet 
att etablera en vision . Det finns alltså praktiska erfarenheter. 34
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Forskare och konsulter har förmedlat sin syn på visionen som 
ledningsinstrument, det också finns förslag till teoribildning och 
filosofi inom området. 

Jag ska kommentera frågan Vad kan det bero på att man 
bedömde visionen som ett allt viktigare instrument i ledningsar- 
betet? 

Varför blir visioner viktigare? 
>90% av alla forskare  som lämnat bidrag till mänsklighetens 35

gemensamma kunskapsmassa är verksamma idag. Tillgången 
på undersökningsteknik och analyshjälpmedel är dessutom 
bättre idag än för bara några år sedan. Därför har dagens 
forskare högre produktivitet än sina föregångare. Informations-
teknologin med internet och ökade möjligheter att resa och 
träffas har dessutom medfört att kunskaper sprids mycket 
snabbt. Alltså: nya kunskaper ackumuleras i snabb takt och 
möjligheten att få tillgång till dem är bättre än någonsin. Det 
ökade behovet av visioner i arbetslivet kan härledas från denna 
utveckling. Kunskapstillväxten är nu så snabb att ingen klarar av 
att följa med i utvecklingen. I stället för att känna av vart vinden 
blåser och försöka hänga med, måste man bestämma vad man 
själv vill  och aktivt söka upp eller själv utveckla de kunskaper 
som man behöver för att förverkliga sina avsikter. Visionen 
fungerar som en ledstjärna; den ger vägledning när man ska 
söka kunskaper. I arbetslivet, där det blir allt viktigare att många 
medarbetare kan fatta beslut helt självständigt inom ramen för 
en gemensam inriktning, är visionen ett verksamt hjälpmedel 
för att ge en struktur till paradoxen självständighet och sam-
verkan. 

Tillgången på kunskaper är en annan idag, än för bara 
några år sedan. I princip gäller att alla kan ha tillgång till alla 
kunskaper samtidigt. Det är alltså inte tillgången på kunskaper 
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som är den knappa resursen, utan förmågan att ställa rätt 
frågor, som kan hjälpa oss att finna de kunskaper som vi 
behöver. Världen är full av meningslösa svar, men det är brist 
på bra frågor. Visionen fyller ett viktigt behov även här. Den ger 
oss stöd att söka efter den information och de kunskaper vi 
behöver. Visionen ger underlag att ställa de rätta frågorna. 

Ett annat skäl – med samma grundorsak – är att förän- 
dringar i samhället allt oftare sker språngvis, diskontinuerligt 
vilket förändrar förutsättningarna för hur verksamhet bedrivs. 
För att snabbt anpassa sin verksamhet till sådana diskontinu- 
iteter är visionen ett oöverträffat instrument, förutsatt att man 
kan säkerställa att alla är delaktiga i visionen. Stora diskontin- 
uerliga förändringar kallas paradigmskiften. Vi befinner oss 
sedan några år tillbaka just i ett sådant och därför ökar behovet 
av visioner.  

Så, behovet av visioner ökar. Det finns två skäl till detta. Dels 
har informationsflödet fått sådan omfattning att ingen längre 
klarar av att följa med utvecklingen. Därför måste vi lära oss att 
bestämma vad vi vill göra – både som företag och individer – 
och söka upp den kunskap som vi behöver för att förverkliga 
våra avsikter. Dels kommer diskontinuerliga, språngvisa förän- 
dringar allt tätare. Då duger det inte att lita till erfarenhet, 
känsla och intuition, då måste vi upptäcka och uppfinna nya  
framkomstvägar. Därför behöver vi ett instrument för att finna 
det vi behöver. För båda dessa ändamål är visionen ett bra stöd. 

Dessa båda orsaker till det ökade behovet av visioner är 
egentligen två sidor av samma mynt. 

Paradigmskiftet 
Paradigm är grekiska och betyder mönster. Inom språkveten- 
skapen har begreppet funnits med sedan länge som beteckning 
på ords böjningsmönster. I början av 1960-talet dök det upp i 
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ett nytt sammanhang. Filosofen Thomas Kuhn publicerade sin 
bok The Structure of  Scientific Revolutions (1962). 

Kuhn menar att en vetenskap uppstår inom ramen för ett 
gemensamt mönster, ett paradigm, som vägleder de forskare 
som är verksamma inom en viss gren av vetenskapen. Paradig-
met är en kombination av vissa konventioner och vissa under-
liggande antaganden. Konventionerna styr vilka problem, lös- 
ningar och undersökningsmetoder, som ska förekomma och de 
underliggande antagandena är oftast outsagda, de är själv- 
klarheter som inte granskas . Paradigmet är inte en teori som  36

kan undersökas för att verifieras eller falsifieras. Paradigmet är 
ett mönster, ett ramverk som avgränsar både sättet att tänka och 
vilka problem företrädarna för en vetenskapsgren engagerar 
sig i. Inom paradigmets ram utvecklas också normalveten-
skapen (Kuhns begrepp) genom procedurer som liknar den 
man använder när man gissar gåtor. Svaren på de veten-
skapliga problem man arbetar med, förväntas ligga inom 
ramen för paradigmets konventioner och självklara antagan-
den. 

När utvecklingen fortskrider och kunskaperna ackumuleras 
börjar anomalier inträffa. Anomalier är avvikelser från det man 
anser sig ha anledning att förvänta, svaren på frågorna hamnar 
utanför den förväntade ramen. Med tiden blir anomalierna allt 
fler och till slut upptäcker någon ett nytt mönster och uppfinner 
en ny uppsättning problem och konventioner. När flera forskare 
ansluter sig till det nya synsättet, då har ett nytt paradigm upp- 
kommit. 

I vår tid när antingen-eller är en allmänt accepterad tanke, 
ligger det nära till hands att anse det nya paradigmet som sant 
och det gamla som falskt. Men Kuhn menar att det nya para- 
digmet visserligen är annorlunda än det tidigare, men att ut-
vecklingen inom det äldre synsättet har givit det nya paradig- 
met förutsättningar att växa fram. Det nya är inte mer sant än det 
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gamla, men det är mer ändamålsenligt på det stadium i utveck- 
lingen man nu uppnått. 

Det kan vara en lockande tanke att försöka utröna vilket näs- 
ta paradigm kommer att bli. Kuhn menar att det knappast är 
möjligt för någon att komma på det innan tiden är mogen. 
Tanken verkar vara besläktad med Albert Einsteins idé att inget 
problem kan lösas inom ramen för de tankemönster som ska-
pade problemet. Så länge ett paradigm genererar ny och än- 
damålsenlig kunskap är det lika bra att ägna sig åt normal-
vetenskapen. Tids nog kommer anomalierna och då är det tid 
att aktivera den extraordinära forskningen (Kuhns uttryck) för 
att upptäcka okända fakta, som kan ge näring till nya teorier 
och ett nytt paradigm. 

När Thomas Kuhn dog 1996 skrev en medlem av Kgl Veten- 
skapsakademin att en av de senaste 30 årens mest inflytelserika 
tänkare hade gått bort. Kuhns idéer om vetenskapens utveck-
ling har även förts över till andra delar av samhällsutvecklingen. 
Dels har man fört en diskussion, som är parallell till diskus-
sionen om vetenskapens utveckling, för att förklara varför sam-
hället utvecklas som det gör. Dels har man använt paradigm-
teorin för att söka teoretiska och praktiska lösningar på svåra 
problem i det moderna samhället, t ex inom arbetslivet. Här 
finns många lovande idéer som låter sig användas i praktiken. 

I början av 1980-talet relanserades begreppet paradigm av 
New Age-rörelsen. I Marilyn Fergusons bok The Aquarian 
Conspiracy (1980) redovisas paradigmskiften i människors pri- 
vata liv, inom utbildning, ekologi, fredsmäklande, samhällsbyg- 
gande och arbetsliv. Paradigmskiftena gäller alltså inte bara 
inom vetenskapliga discipliner; alla människor påverkas av par- 
adigmskiften i sin vardag. 

I Peter Senges bok Den Femte Disciplinen - den lärande or- 
ganisationens konst (på svenska 1995) lanseras ett besläktat be- 
grepp, som en av de fyra grunddisciplinerna (den femte är sys- 
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temtänkandet, som knyter ihop de fyra grunddisciplinerna till  
en helhet). Senge talar om behovet av att kunna skifta mentala 
modeller. Mentala modeller är ett slags förhandsinställningar, 
som vi har till olika företeelser, bl a våra självbilder och före-
ställningen om andra människor. Dessa förhandsinställningar är 
särskilt viktiga för hur relationerna fungerar, t ex i samband 
med motsättningar. En mental modell motsvarar de under-
förstådda antagandena, de icke ifrågasatta självklarheterna i 
Kuhns paradigmbegrepp. En annan av Senges fem discipliner 
kallas teamlärande. Det innehåller en metodik – kombi- 
nationen av den divergerande dialogen och den konvergerande 
diskussionen – som bl a ger stöd för att revidera de mentala 
modeller som inte längre är ändamålsenliga. Teamlärande är bl 
a inriktat på att göra de mentala modellerna synliga, så att vi 
kan förändra dem, när de lägger krokben för en önskvärd 
utveckling. Kombinationen av dialog och diskussion är också en 
hörnpelare i det processorienterade ledarskap som vi kallar 
FOQUS-processen. 

Likartade tankegångar kommer från statsvetare som granskar 
demokratins sätt att fungera. Amy Gutman och Dennis 
Thompson lanserar begreppet deliberation i boken Democracy and 
Disagreement. Även här handlar det om relationer och hur man 
kan agera, för att på ett så konstruktivt sätt som möjligt, ta 
tillvara den potentiella energin och kreativiteten i motsätt-
ningar. De kallar sin idé för deliberative democracy. Grundtanken är 
mycket enkel: När människor har värderingsmässiga motsätt-
ningar ska de fortsätta med en dialogprocess  tills de når fram 37

till ett beslut som är acceptabelt för båda parter. Tanken är 
enkel, men processen är oerhört komplex. Den vilar på tre 
värden som i svensk översättning kan beskrivas som ömsesidighet, 
öppenhet och överordnat mål. 
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En sammanfattning av det nya tänkande som vuxit fram un-
der det senaste kvartsseklet finns i Fritjof  Capras bok The Web of  
Life. A Scientific Understanding of  Living Systems (1996). Det nya 
tänkandet är ett komplement till det traditionella, deduktiva 
(analytiska) tänkandet. Det bygger på helhetssyn eller system-
tänkande, och på insikten att helheten i levande system (bio-
llogiska och sociala) är mer än summan av delarna. Det bygger 
på processtänkande, på att många ömsesidigt påverkande fak- 
torer skapar en ständig rörelse genom att systemen är öppna 
och importerar och exporterar information och energi från och 
till sin omgivning. Det nya tänkandet bygger också på cyber- 
netiken, på att systemen korrigerar sig själva med hjälp av 
återkoppling både internt och från sin omgivning. Capra sam- 
manfattar det nya tänkandet i tre kännetecken eller dimension- 
er: mönster, strukturer och processer. Mönster motsvarar de un- 
derliggande antagandena i Kuhns paradigmbegrepp, Senges 
mentala modeller och de ingår också i Scheins beskrivning av 
organisationskultur som vägledande synsätt. Strukturer mot-
svarar konventioner och metoder hos Kuhn och är besläktade 
med Scheins ideal och processer. Capras tredje begrepp, 
processer, beskriver att levande system alltid är i rörelse. 

Arbetslivets anomalier 
1990-talet var svårt för många. Arbetslöshet, galopperande 
statsskuld, nerdragningar och friställningar. Vi har inte råd. Re- 
sursknappheten både i företagen och inom den offentliga sek- 
torn upplevdes som plågsam. 

I kvalitetsrörelsen skiljer man mellan allmänna och speciella 
orsaker till variationer. Speciella orsaker tillhör inte systemet och 
kan inte förutses. När sådana inträffar ska man ta hand om 
dem. Man ska fixa problemet. Allmänna orsaker har att göra med 
själva systemets konstruktion. Dem kan man bara komma 
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tillrätta med om man förändrar systemet. 
I många verksamheter finns en tendens att klassificera 

nästan alla orsaker som speciella. Men om man granskar 
problemen finner man ofta att orsakerna är allmänna. Ten-
densen, att klassificera allmänna orsaker som speciella, leder till 
att arbetslivet utvecklar en fixarkultur, som vore helt onödig om 
man i stället kunde göra om systemet. Det finns en tendens att 
belöna fixarna och göra dem till hjältar. Det leder till att man 
konserverar systemets svagheter. 

Jag ska visa ett exempel på vad som menas med allmänna 
och speciella orsaker. Samhället kännetecknades från 1950-talet 
fram till de första åren av 1980-talet av långa perioder med 
ganska lugn gradvis utveckling följda av språngvisa föränd-
ringar. I denna yttre miljö var det helt i sin ordning att bedriva 
förändringsarbete problemstyrt och stegvis. De språngvisa för-
ändringarna kunde ses som speciella orsaker till att man fick 
problem och därför kunde de hanteras i tillägg till produk-
tionssystemet, som ett komplement att användas vid behov. Idag 
har samhället andra kännetecken. De språngvisa förändrin-
garna kommer tätt och perioderna av gradvis utveckling är 
kortare. Det betyder att systemet är felkonstruerat i förhållande 
till dagens krav. Företag och förvaltningar är formgivna för att 
fungera i en omvärld som kännetecknas av långa perioder av 
gradvisa förändringar och språngvisa förändringar med långa 
mellanrum, men verkar i en omvärld som kännetecknas av 
korta perioder av gradvisa förändringar som med täta intervall 
avbryts av språngvisa förändringar. De språngvisa föränd-
ringarna, som på industrisamhällets tid var undantag, har 
övergått till att vara normalläget. Företag och förvaltning måste 
byggas om så att de klarar av att hantera språngvisa, disruptiva 
förändringar som en del av den vardagliga verksamheten, inte 
som plötsliga problem som ska hanteras var för sig. 
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De, som försvarar det bestående, skyggar inför ordet system-
fel. Man hänvisar till hur bra det var förr, som argument för att 
det inte är något fel på systemet. Och systemet är ju detsamma, 
men den omgivning som systemet ska verka i är annorlunda 
och därför är systemet inte längre ändamålsenligt. 

De knappa resurserna hanteras som speciella orsaker till 
störningar. Resurser som man tidigare har haft tillgång till tas 
ifrån en och då blir det problem. Men hur knappa är resurser-
na – egentligen? 1960 utgjorde de offentliga utgifterna 31% av 
BNP. År 2000 var det 63% och man klagade på snål tilldelning. 
I den svenska skolan gick det 13 elever på varje lärare 1990. 
Och även om man skurit ner sjukvårdens kostnader ligger de 
fortfarande mycket högt i internationell jämförelse. 

Sedan 1987 finns internationell standard för att mäta 
kvalitet. Amerikansk, europeisk och svensk standard är inte helt 
identiska, men den högsta summan i alla tre systemen är 1000 
poäng. Våra allra främsta företag når upp till ungefär hälften av 
den summan. Några av våra välkända börsbolag når upp till en 
tredjedel. Enligt den nu övergivna femgradiga betygskalan i 
skolan får Sveriges industriella kronjuveler ett betyg som ligger 
under 3, knappt godkänd. 

Jag kan inte bevisa att arbetslivets anomalier har allmänna 
orsaker, att systemen inte längre är ändamålsenliga, men medge 
att indicierna är starka. Det betyder i så fall att det finns behov 
av att förändra systemet, behov av att upptäcka ett nytt par- 
adigm och uppfinna nya konventioner? Detta paradigm ska 
vara beskaffat så att förändringar i omvärlden, som är svåra att 
förutse, kan mötas som stimulerande utmaningar, en chans att 
förverkliga något nytt, inte som en katastrof  

Att förändra sociala system 
Ett system är en samling komponenter med vissa egenskaper. I 
systemet finns samband både mellan komponenterna och mel- 
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lan deras egenskaper. Det betyder att om man förändrar på ett 
ställe så får det följdverkningar på andra håll. Man löser ju inte 
något samhällsproblem genom att avskeda en lönearbetare, 
man bara flyttar kostnaden för hens försörjning till en annan 
del av systemet. Ett socialt system består av människor, av 
individer eller grupper av individer. 

Paradigmet, enligt Kuhn, består av konventioner, normer för 
vad som är rätt och fel, metoder och tillvägagångssätt och un- 
derliggande, ofta outsagda antaganden som jag kallar självklar-
heter. Dessa antaganden är en bottenplatta för konventioner- 
na. Om man förändrar bottenplattan, får det alltså konse-
kvenser även för konventionerna. Vi ska strax illustrera detta 
med kopernikuseffekten. För en modern människa kan det vara 
egalt om jorden är platt och universums medelpunkt eller rund 
och en planet bland miljoner andra. Men för människor förr i 
tiden var föreställningen om jorden som universums medel-
punkt en bottenplatta för hela samhällets normsystem. Att 
ifrågasätta den geocentriska världsbilden var blasfemi och 
kunde straffas med döden. 

När det gäller just det kopernikanska paradigmskiftet, som 
genomfördes i Europa under ett par sekler med början i mitten 
av 1500-talet, känner väl ingen sig hotad längre. Det paradigm- 
skifte som nu står för dörren är dock ett annat. Vi ska förändra 
Newtons mekaniska världsbild, som kan liknas vid ett urverk, 
till Prigogines dynamiska världsbild där samhällen och 
organisationer snarast kan liknas vid biologiska organismer 
vilka bildar gemensamma ekologiska system. Många av 
arbetslivets konventioner och normer bygger på Newtons 
bottenplatta. Om vi förändrar den får det konsekvenser, bl a för 
maktfördelning, människosyn, kompetensutveckling och ledar-
skap. Uppdraget, som vi har framför oss, är alltså ganska svårt. 

Uppdraget är svårt för det handlar om att hantera kom-
plicerade processer. Men samtidigt är det enkelt i betydelsen 
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okomplicerat. När det blir fel på ett urverk, måste man hitta 
just det som brister och reparera rätt kugghjul. Även biologiska 
system kan man ju manipulera med medicin och operationer, 
men de har ju en förmåga till självläkning, en förmåga att 
anpassa sig till nya förutsättningar genom lärande, som 
aktiveras om bara systemet får lämpliga förutsättningar. Kruxet 
är att vi behöver lära oss att förstå vilka dessa förutsättningar är, 
sedan sköter systemet om utvecklingsarbetet på egen hand. Jag 
ska återkomma till detta alldeles strax. 

Först en kommentar till paradoxen att något kan vara myck- 
et komplicerat och mycket enkelt på samma gång. Telefonen, 
bilen och persondatorn är komplicerade hjälpmedel, men de är 
ganska enkla att hantera för den som lärt sig. Det är uppenbart 
för var och en, att den som envisas med att köra bil enligt sam- 
ma konventioner, som gällde för hästskjutsen, får problem. Men 
det är inte helt enkelt för en skicklig kusk att lära sig köra bil. 
Det gamla paradigmet i arbetslivet byggde på följsamhet, på 
tillsägare och tillsagda, det nya bygger på överenskommelser 
mellan partners, på ett annat slags relation mellan chef  och 
medarbetare. 

Motorn i förändringen är ett nytt ledarskap. Det ska byggas 
på överenskommelser mellan självständiga individer, en chef  
och hens medarbetare. När självständiga människor kommer 
överens betyder det, att de var för sig har gjort ett val som de, 
också var för sig, tar ansvar för. Överenskommelsen har tre de- 
lar: dels vad medarbetaren ska prestera, målet, dels hur pro- 
cessen fram till prestationen ska styras med återkoppling, 
uppföljningsmetod och dels hur chefen ska medverka för att 
stödja medarbetaren så att hen lyckas med sitt åtagande. Stödet 
är oerhört viktigt. Det behövs, dels för att säkerställa att det ön- 
skade målet blir verklighet, dels för att stödet är en viktig kom- 
ponent i utvecklingen av det nya paradigmet. Ledarskapets 
uppgift är att ge ett aktivt stöd för medarbetares självständiga 
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initiativ. Stödet är en del av konventionerna i lärsamhällets par- 
adigm. 

Hur går vi vidare? 
I nästa steg i vårt resonemang ska vi granska svårigheten att 
förändra en bild av verkligheten. Det gör vi under rubriken Ko- 
pernikuseffekten. 

Sedan ska vi lite närmare beskåda den två alternativa bilder- 
na av verkligheten, Newtons och Prigogines bottenplattor. Det 
kommer att leda till ett avsnitt om organisationskultur, de 
normer som styr relationerna mellan människorna i de sociala 
system som är vårt arbetsliv. 

Det svåra är inte att förändra bilden av verkligheten. Att 
Newtons mekaniska antingen-eller-verklighet är mindre än-
damålsenlig än Prigogines dynamiska både-och-verklighet inser 
man ganska lätt. Det är kulturen, paradigmets normer och kon- 
ventioner, som är svåra att förändra. 

Normer utvecklas genom erfarenheter. Och erfarenheter får 
vi genom att handla. En handling leder antingen till en positiv, 
förstärkande erfarenhet eller till en negativ, bromsande. 
Handlingar som förstärks, tenderar vi att upprepa. De som 
leder till negativa erfarenheter avstår vi ifrån framdeles. För 
att bygga upp normer måste vi alltså stimulera människor att 
handla så, att de får tillgång till de positiva erfarenheter som 
bygger upp den kultur som vi eftersträvar och tillgång till 
sådana negativa erfarenheter som bromsar den kultur vi vill 
fjärma oss ifrån. Det är här ledarskapet kommer in i bilden, det 
är här stödet behövs. Ledarskap syftar ju till att påverka män-
niskor till vissa prestationer, att handla för att uppnå något 
som vi kallar prestationer. Ledarskapets verktyg är strukturer 
för vägledning (stimulera till eftersträvade prestationer) och 
återkoppling (förstärkning av det som är önskvärt och 
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bromsning av det vi vill undvika). Fritjof  Capra, Ilya Prigogine 
m fl talar om dynamiska system och processer. För att förändra 
organisationskulturen från Newtons mekaniska följsamhet till 
Prigogines dynamiska delaktighet behöver vi också utveckla 
ledarskapet till att bli ett system somdriver fram samverkan. 

Men först: Varför är det så svårt att förändra bilden av verk- 
ligheten? 

Kopernikuseffekten 
De gamla grekerna kände till att jorden är rund och snurrar 
kring sin egen axel. Arkimedes hänvisar till Aristarkos, som 
hade redovisat viktiga argument för att ifrågasätta den geocen-
triska världsbilden med jorden som universums medelpunkt. 
Den he-liocentriska världsbilden hotade religion och samhälls-
ordning så Aristarkos låg lågt med sin uppfattning. 

Nicolaus Kopernikus tillbringade några år i början av 1500- 
talet i Italien och kom då i kontakt med den humanistiska 
filosofin. Den byggde ju, bl a på återupptäckten av den klassiska 
grekiska filosofin. 1510 hade Kopernikus sammanställt sin he- 
liocentriska teori i en handskrift, där det finns en marginalhän- 
visning till Aristarkos. Den snurrande jordkulan var återupp- 
täckt och 1543, samma år som han dog, publicerade Koper-
nikus sin teori i bokform. 

Gallileo Gallilei vidareutvecklade Kopernikus teorier. Gallilei 
grundade sina teorier på verkliga iakttagelser, som blivit möjliga 
med ett nyutvecklat teleskop. Nästan 2000 år efter Aristarkos 
var Gallileii rön så hotande att han 1633, 90 år efter trycknin- 
gen av Kopernikus bok, släpades inför rätta och tvingades 
avsvära sig tanken att jorden rör sig. Det var då han hördes 
mumla: ”Och likväl rör den sig”. 

Den geocentriska världsbilden, vars teoretiska grund lades av 
matematikern Ptolemaios strax före vår tideräknings början, 
dominerade under hela medeltiden och några århundraden 
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därefter inom den katolska kyrkans sfär. Reformationen i norra 
Europa öppnade vägen både för Kopernikus heliocentriska 
världsbild och det moderna vetenskapliga tänkandet, för sys- 
tematisk analys av konkreta iakttagelser. Reformationen var 
egentligen en tidig föregångare till det vi nu håller på att för-
söka genomföra i arbetslivet. Den katolska kyrkan hade stelnat. 
Frälsning levererades i utbyte mot goda handlingar, avlat och 
gåvor till kyrkan. Kyrkan hade tolkningsföreträde genom att 
läskunnigheten var dåligt utvecklad och språket esoteriskt (d v s 
bara för de invigda) och människans relation till Gud sköttes av 
kyrkan. Det betyder att religiositeten bland folk i gemen var 
ganska sval. Reformatorerna, bl a Martin Luther ändrade på 
detta. Frälsning genom tro allena, menade Luther, och varje 
människa för sig skulle upprätta en personlig relation till Gud. 
Genom Gutenbergs boktryckarkonst blev bibeln tillgänglig på 
folkspråken och människorna blev empowered, som det kallas i 
modern managementlitteratur. När menige man fick möjlighet 
att själv ta ansvar för sin religion så var vägen också öppen för 
egna tankar inom andra områden. Filosoferna Descartes, Spin- 
oza, Hume, Locke, Newton, Kant och Hegel lämnade sina bi-
drag till det nya vetenskapliga tänkandet. 

Kopernikuseffekten och kulturen 
Ptolemaios geocentriska världsbild kan var och en få bekräftad 
genom att betrakta solens gång över himlavalvet en solig dag. 
Solen går upp i öster och förflyttar sig runt jorden för att för- 
svinna i väster och komma tillbaka i öster nästa dag. Alltså: So- 
len kretsar kring jorden, som var och en själv kan se! 

Kopernikus heliocentriska världsbild, att solen står stilla och 
jorden snurrar kring sin egen axel, bekräftas av samma iakt- 
tagelser, samma synintryck. 
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Kopernikuseffekten innebär att man skiftar en världsbild 
eller ett betraktelsesätt till ett helt annat och att båda betrak- 
telsesätten stöds av samma iakttagelser. 

Detta låter kanske enkelt och många tror att om man bara 
kan bevisa att den ena världsbilden är sann och den andra är 
falsk, då anpassar människorna sig till den sanna världsbilden, 
men så förhåller det sig dessvärre inte! 

Kring varje världsbild växer det upp trosföreställningar och 
åsikter. Dessa trosföreställningar förankras i människors normer, 
i det som vi kallar samhällets kultur. En del av dessa normer är 
medvetna och sakligt underbyggda, andra bygger på omed-
vetna föreställningar som kallas tyst kunskap. De medvetna 
sakligt underbyggda normerna är relativt enkla att ändra på 
med logiska argument. Den tysta kunskapen är ofta mycket svår 
att komma åt, även när alla vet att den ställer till trassel. 
Normerna, samhällslivets trafikregler, anvisar vad som är rätt 
och fel, berömvärt och klandervärt, tillåtet och otillåtet. Kul—
turen är samhällsordningens fundament och en del av detta 
fundament är mycket svårt att förändra. 

Kopernikus världsbild fick ju, bl a till följd att människans 
relation till Gud omprövades. Reformationens tanke – att varje 
enskild människa ska ha en personlig relation till Gud, utan 
prelater som Kristi ställföreträdare – skakade samhällets struk- 
turer. Det var inte bara kyrkan som hotades. Även den världsliga 
maktstrukturen kom i gungning. Läskunnigheten ökade och Jo- 
hann Gutenbergs boktryckarkonst i kombination med att 
böcker började skrivas på folkspråken gav stöd till utvecklingen 
av ett nytt samhälle. Ökande handel och de stora upptäckts-
färderna bidrog också. 

Det finns en parallell till reformationstiden i dagens arbetsliv. 
Då ville reformatorerna upprätta en personlig relation mellan 
människan och hennes Gud. Idag vill vi upprätta en mot-
svarande personlig relation mellan den självständiga medarbe-
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taren och organisationens vision. Då var det prelaterna som 
kände sig hotade och hade svårt att se att den nya rollen som 
stödjande själasörjare var väl så viktig som den gamla rollen 
som tillsägare och kontrollant. När prästen blev själasörjare 
förändrades relationen mellan prästen och hans adept, till stöd 
för självständiga individer, i stället för kontroll av obotfärdiga 
syndare. Ansvaret övergick från prästen till den enskilde in- 
dividen. Idag har chefer och fackliga företrädare motsvarande 
svårigheter att förändra sitt ledarskap till att vara vägvisare och 
coach för självständiga medarbetare från att ha varit kon-
trollant av att tillsagda medarbetare gör som det är tillsagt. I 
båda fallen känner den enskilda människan, både prästen och 
hens adept och chefen och hens medarbetare osäkerhet inför 
det nya. 

Den osäkerheten måste ges stöd i form av nya strukturer 
som processorienterat ledarskap. 

Att lära av historien 
Grundläggande antaganden, om hur verkligheten runt omkring 
oss är beskaffad, fungerar som ett slags kärna, ett grundmönster 
i ett system, ett antal olika komponenter som är ömsesidigt 
stödjande för varandra. Att ifrågasätta den geocentriska 
världsbilden var blasfemi hos grekerna trehundra år före Kristi 
födelse och i den kristna världen ettusenåttahundra år senare. 
Blasfemi var ett svårt brott. 

Ett grundläggande antagande om hur verkligheten är 
beskaffad, det gemensamma mönstret kallas paradigm. När det 
geocentriska paradigmet byttes ut mot det heliocentriska 
genomfördes ett paradigmskifte och en sådan förändring kan 
inte genomföras i en handvändning. Paradigmet har om-
fattande förgreningar i olika delar av samhällskulturen. 
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Kulturens kärna, bottenplattan, är djupt rotad och inne-
håller, ofta outtalade, uppfattningar om hur verkligheten är 
beskaffad. Utanpå denna kärna av vägledande synsätt finns en 
uppsättning värderingar, ideal för hur samhället bör vara och 
inte bör vara. Kulturens tredje skikt är människornas dagliga 
beteenden som kommer till uttryck genom ett komplicerat sam- 
spel av uttalade värderingar, vägledande antaganden om verk- 
ligheten och den aktuella situationens praktiska förutsättningar. 

Åtskilliga institutioner i samhället bygger alltså på det 
förhärskande paradigmet, utan att vi är medvetna om det. 
Många inslag i vår kultur, normstrukturen som håller samman 
samhället, bygger på våra paradigm. Ju starkare kulturen är, 
desto svårare är det att förändra paradigmet. Försvaret för det 
bestående är ofta mycket starkt. En stark kultur stimulerar ett 
starkt försvar för det bestående. 

Allmänna och speciella egenskaper 
En liknande diskussion som den jag förde om kvalitetsbristerna 
är denna. Även det mänskliga livet har två slags egenskaper: 
allmänna och speciella. De allmänna gäller våra medfödda be- 
hov, de speciella gäller inlärda behov. Behovet av syre, ett visst 
antal kalorier per dag och vissa relationer till människor i vår 
omgivning är allmänna egenskaper, de är likadana eller ganska 
likartade för alla människor. Det gäller individer och återfinns i 
sociala grupperingar. Gandhi upptäckte att vissa grundvärde- 
ringar är gemensamma för alla de stora religionerna. 

De grundläggande värderingarna måste översättas till struk- 
turer, till konstruktioner som är bärare av värderingarna så att 
människor lär sig att leva efter dem. Strukturerna, hur man väl- 
jer att förverkliga värderingarna är speciella egenskaper. Olika 
samhällen väljer olika strukturer för att vidmakthålla de allmän- 
na egenskaperna. Strukturerna är lärsystem, som anvisar vad 
som är rätt och vad som är fel och de tillhandahåller återkop- 
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pling. Förstärkande återkoppling för den som handlar rätt och 
bromsande för den som handlar fel. Strukturerna tillhan- 
dahåller vägledning och återkoppling och är lärsystem för män-
niskorna både som individer och i deras sociala relationer. 

Det mänskliga livets speciella egenskaper kommer till uttryck 
i kulturens normer. De är inlärda genom strukturernas vägled- 
ning och återkoppling. Förstärkande återkoppling bekräftar att 
man handlar rätt och bromsande återkoppling lär oss att vi 
handlat fel. Så småningom har vi lärt oss både vad som är rätt 
och fel och att detta är fakta som inte ska ifrågasättas. Därför 
har vi behov  av att själva följa kulturens normer och att andra 38

i vår omgivning gör detsamma, samhället utvecklar speciella in- 
lärda egenskaper, som kommer till uttryck som mer eller mindre 
starka behov. 

Om utvecklingen står stilla eller rör sig mycket långsamt, kan 
ett paradigm fungera tillfredsställande under mycket lång tid, så 
länge att det betraktas som en evig sanning. Men var och en vet 
att en kumulativ utveckling som fortgår under lång tid till slut 
kulminerar och övergår till en annan art, en annan kvalitet. 
Detta skifte från en kvalitet, en uppsättning egenskaper till en 
annan kvalitet, en annan uppsättning egenskaper, t ex en annan 
teknologi kallas fasövergång. En utvecklingsprocess leder så 
småningom till att mönstret av egenskaper hos det som 
utvecklas också förändras. När vatten värms övergår det från 
att vara vätska till att bli gas, som ju har andra egenskaper än 
vätskan. 

Paradigmskiften - förnyelse eller förfall 
Även våra paradigm, mönstren för en kumulativ utveckling, 
kulminerar och deras egenskaper förändras. När kulmen när- 
mar sig då inträffar anomalier, icke förutsedda avvikelser. Man 
handlar som man alltid har gjort, men resultatet blir inte det 
avsedda. I starka kulturer tenderar man då att öka insatsen, 
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man gör mer av samma slag som tidigare. Om man tror att 
avvikelsen har en orsak, börjar man bekämpa orsaken och 
sluter sina egna närmare intill sig mot den gemensamma fiende 
som man tror existerar. Man förstår inte vad det är som händer, 
därför  blir man rädd och behovet av en stark ledare kommer 
upp till ytan. När utvecklingen fortsätter blir anomalierna fler 
och allvarligare – försvaret för den bestående ordningen blir allt 
mer aggressivt, allt mer panikartat och fundamentalistiskt . 39

Om allt får fortgå, inträffar till slut en kris i systemet. Krisen 
har två möjliga utgångar: förnyelse, som innebär att man finner 
ett nytt paradigm att bygga upp nya adekvata strukturer kring, 
eller förfall. 

Arie de Geus beskrivning av The Living Company är en be-
skrivning av kännetecknen på organisationer som utvecklar  en 
förmåga att förnya sig, när förutsättningarna i omvärlden 
förändras. Att dödligheten bland företag är så stor beror på att 
de flesta företag saknar förmåga att förnya sig. 

Mindre starka kulturer har bättre möjligheter att klara para- 
digmskiftet. I Nordeuropa, där reformationen hade framgångar, 
blomstrade det nya vetenskapliga tänkandet under 1600- och 
1700-talen. I södra Europa var konventionerna starkare och 
samhällena halkade efter grannarna i norr. Detsamma gäller i 
modern tid för industrinationerna. Den industriella revolutio- 
nen började i England och man utvecklade en industrikultur, 
som blev svår att förändra. Sedan följde resten av Västeuropa 
och USA. Efter andra världskriget startade återuppbyggnaden 
av Japans industri. Under de decennier som förflutit sedan an- 
dra världskriget har Japan, med en folkmängd som är hälften så 
stor som USAs, på en yta lika stor som Norges, där man 
nästan helt saknar traditionella naturresurser, erövrat en posi-
tion som saknar motstycke. Grunden i denna framgång är, 
enligt dem själva, ett nytt paradigm, ett annorlunda synsätt än 
det gängse i övriga industriländer. 
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Det finns många beskrivningar av det japanska efterkrigs- 
undret. Företagen i Japan öppnade också generöst sina dörrar 
för västerländska besökare, men vi har inte lyckats ta efter. När 
japanska företag köpt amerikanska eller europeiska företag och 
drivit dessa med lokal arbetskraft, har man nått samma resultat 
som man kunnat redovisa i Japan. Skillnaden i samhällenas kul- 
tur måste därför avfärdas som förklaring till att Japan lyckats 
men inte vi. 1982 intervjuades Konosoke Matsushita, grundare 
till Panasonickoncernen. Då uttryckte hen denna uppfattning: 

Vi japaner kommer att segra och det industrialiserade väster- landet 
kommer att förlora. Det finns inte mycket ni kan göra åt det, för orsaken 
till ert misslyckande ligger i er själva. Era företag bygger på Frederick 
Taylors schema, där cheferna tänker och jobbarna sköter skruvmejslarna. 
Djupt inuti tror ni fortfarande att det är så man ska sköta företag. Själva 
grunden i ledarskapet för er är att flytta idéerna från chefer- nas 
huvuden och ut i jobbarnas händer. 
Vi japaner har lämnat det synsättet. Arbetslivet har nu blivit så 
komplext och företagens överlevnad så riskfylld i en oför- utsebar 
omgivning med hård konkurrens, att vår fortsatta existens är beroende av 
att vi lyckas mobilisera varje gnutta intelligens i det dagliga arbetet. 

Matsushita säger, att vi i västerlandet inte kommer att klara av 
att ställa om till den nya tidens krav. Det beror på vår organisa- 
tionskultur, på de synsätt och konventioner som ligger i para- 
digmet och på våra normer som är utformade och inlärda med 
paradigmets mönster som grund. Förklaringen kan sökas i Ko- 
pernikuseffekten, vi ser inte att under den japanska arbetsmo-
dellen finns ett annat paradigm än vårt traditionella. Därför 
försöker vi pressa in de erfarenheter vi tagit till oss från Japan i 
vårt traditionella synsätt. Det är som att försöka få in en fyrkan- 
tig bit i ett runt hål och därför misslyckas vi att ställa om. Men 
vi vet ju hur kulturens normer utvecklas, därför vet vi också hur 
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vi ska gå tillväga för att förändra dem. Alltså: kunskaperna finns 
om hur vi ska gå tillväga, men hur är det med viljan? 

I början av 80-talet reste vi till USA många gånger för att 
förverkliga ett utbildningsprojekt. Bland många andra 
intressanta människor träffade vi också Norman Bodek. Han 
var  f  d revisor, men arrangerade vid den tiden studieresor till 
japanska företag för chefer och specialister i USA. Norman 
berättade många anekdoter från dessa resor, bl a denna: En 
grupp amerikaner guidas runt i en japansk fabrik. De var 
uppenbart imponerade av vad de såg. När gruppen hade 
passerat en maskinhall stannade två av dem utanför dörren 
några minuter innan de gick tillbaka in. Arbetstakten var 
fortfarande densamma. En av besökarna sa då till sin kollega. 
”Tänk om vi hade sådana medarbetare i våra fabriker, då skulle 
vi kunna prestera lika bra som den här fabriken.” Två japanska 
förmän hörde repliken. När besökarna gick sa den ene till sin 
kollega·”Så länge de inte upptäcker att de har samma slags 
människor i sina fabriker, som vi har, behöver vi inte oroa oss 
för konkurrens från USA.” 

Det krävs ledarskap för att förändra en organisa- 
tionskultur 
Kulturens normer lärs in eller, om man föredrar det, utvecklas 
genom erfarenheter. Erfarenhet är en produkt av handling och 
erfarenheterna kan vara angenäma, förstärkande eller obe-
hagliga, bromsande. Den förstärkande erfarenheten stimulerar 
oss att upprepa den handling som gav erfarenheten. Obehag-
liga erfarenheter bromsar upprepning av den handling som gav 
erfarenheten. Om vi vill bygga upp en ny kultur behöver vi 
alltså ett antal förstärkande erfarenheter av ett bestämt slag. 
Kruxet är att vi först måste utföra handlingen innan vi får 

87



tillgång till erfarenheten. Den nödvändiga handlingen saknar 
stöd i den kultur vi har omkring oss, därför krävs ett medvetet 
ledarskap som kan stimulera och legitimera sådana handlingar 
som krävs för förnyelsen, men som inte har stöd i befintliga 
konventioner. 

För att bygga upp en kultur behöver vi alltså stimulera till 
handlingar av ett slag, som vi inte har haft tidigare. Eftersom 
dessa handlingar inte varit önskvärda eller t o m förbjudna i 
den förhärskande kulturen finns ett naturligt – men inlärt – 
mot- stånd mot dessa handlingar. Om vi trots detta skulle lyckas 
stim- ulera till dessa handlingar är risken stor att den befintliga 
kul- turens normer slår tillbaka och bromsar vidare utveckling. 
Risken för att Konosoke Matsushitas prognos skulle vara fel är 
alltså ganska liten. Men risken, eller från vår synvinkel, chansen 
finns och vi kan välja att ta den tillvara. 

Motorn i utvecklingen av en ny organisationskultur är ett 
nytt ledarskap. Detta ledarskap ska tillhandahålla vägledning, 
stimulans till de handlingar som är grunden i den nya organisa- 
tionskulturen och återkoppling , förstärkning av de handlingar och 
handlingsmönster som ligger i linje med den nya kulturen och 
bromsning av handlingar som är uttryck för den kultur vi vill 
förändra. Lärsystemet för en ny organisationskultur kan alltså 
skapas med hjälp av processorienterat ledarskap. 

Men vi ska först lite mer i detalj beskriva de båda alternativa 
paradigm som vi har att välja mellan: Det mekaniska som jag 
kallar Newton och det ekologiska som jag kallar Prigogine. 

Två alternativa paradigm 
Alltså, två alternativa paradigm och deras respektive kulturer. 
Det gäller å ena sidan det traditionella mekaniska paradigmet 
som vi kan kalla Newton, efter en av sina upphovsmän och å 
andra sidan det nya dynamiska paradigmet som vi av samma 
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anledning kallar Prigogine. Newton är taylorismens grund och den 
organisationskulturen har fyra kännetecken: följsamhet, kontroll, 
restriktioner och formalisering. Prigogine är processorienteringens grund och 
dess organisationskultur har fyra andra kännetecken: självstän-
dighet, stöd, strävan och tillit. 
. 

Med detta som bakgrund ska vi betrakta de allmänna egen- 
skaper som varje organisation har, både företag och förvalt- 
ningar, både kommersiella och skattefinansierade verksamheter. 
Vi kommer att finna att varje organisation behöver leva med 
ständig utveckling av fyra allmänna värden, med en avnämare 
för varje värde: kvalitet för kunderna, delaktighet för medarbe- 
tarna, produktivitet för ägarna och samhället och lärande för att 
säkerställa organisationens fortlevnad. De fyra värdena kom-
mer till speciella uttryck i olika verksamheter. En kommersiell 
biltillverkare har naturligtvis andra visioner och strategier än ett 
lokalt lasarett. 

(De fyra värdena kan också ses som fyra olika aspekter av effektivitet. Det 
är viktigt att ha i åtanke när någon säger ”låt oss vara effektiva och avsluta 
detta möte inom en timma” eller ”vi måste öka effektiviteten, så hur kan vi 
sänka kostnaderna.” Om man sänker kostnaderna på bekostnad av kvali-
teten eller delaktigheten, är det möjligt ett effektiviteten som helhet minskar. 
Det är viktigt att vara medveten om att begreppet effektivitet är mer om-
fattande än bara en enda del av kvartetten.) 

Vision och strategi är speciella egenskaper, som skiljer olika 
organisationer från varandra, de fyra värdena (kvalitet, produk- 
tivitet, delaktighet och lärande) är allmänna egenskaper som 
finns i alla delar av arbetslivet och som helhet kan beteckna 
effektiviteten. 

Med utgångspunkt i paradigmskiftet och de allmänna värde- 
na ska vi lätta på förlåten kring det processorienterade ledar- 
skapet, som kan användas för att bygga upp en ny organi-
sationskultur med de fyra önskade kännetecknen: självstän-
dighet, stöd, tillit och strävan. 

89



Två bilder av verkligheten 
I slutet av 1950-talet gav Lawrence Durrel ut sin romansvit 
Alexandriakvartetten. De tre första romanerna beskriver samma 
händelseförlopp ur tre olika personers perspektiv – och det blir 
tre helt olika berättelser. I den fjärde romanen fortsätter 
berättelsen vidare ett steg. Ingen av de tre första romanerna 
beskriver hela verkligheten, de beskriver, var och en för sig, 
vissa aspekter som vi kallar verklighet. Ofta bortser vi från det 
faktum att vi bara har haft tillgång till en begränsad del av den 
fullständiga verkligheten. Det händer att två eller flera män-
niskor var för sig gör anspråk på att ha tillgång till den verkliga 
verkligheten. Då kan det uppstå konflikter eftersom alla verklig-
hetsbilder i själva verket är ofullständiga, även om de är helt 
sanna för olika aktörer. I modern konflikthantering har man 
tagit fasta på detta. Medlarens uppgift i en konflikt är att leda 
en dialog som ger kontrahenterna tillgång till en gemensam 
verklighet med avseende på den motsättning man söker en 
lösning på. Det är snarare en ändamålsenlig, än en korrekt 
verklighet som medlaren söker, och det är definitivt inte en full-
ständig verklig het hen eftersträvar. 

Verkligheten är alltså inte tillgänglig för oss i sin helhet. Det 
som vi kallar verklighet är alltid mer eller mindre ändamålsenli- 
ga föreställningar om vad omvärlden är och om hur den fun- 
gerar. Vilka fragment vi väljer att kalla vår verklighet bestäms av 
våra referensramar eller paradigm. 

Paradigmet är ett mönster, en grundstruktur. Den fyller vi 
med innehåll med hjälp av intryck som vi mer eller mindre 
medvetet väljer ut från vår omgivning. Att vi väljer ut just dessa 
intryck beror på att de passar in i mönstret. De aspekter av 
verkligheten som inte passar in i mönstret sorterar vi bort och 
när mönstret är fullmatat, då vet vi var vi befinner oss. Vissa 
paradigm är våra helt egna, vi lever i vår alldeles egna lilla 
privata verklighet. Andra är gemensamma med dem andra 
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människor använder för att uppfatta sin verklighet. Personer 
med samma yrke tenderar att uppfatta situationer, som har 
med deras yrkesmässiga verksamhet att göra, på ungefär 
samma sätt. Tekniker har sin verklighetsbild, fotfolket har sin 
och ledningen sin bild av verkligheten. När det gäller samhället 
omkring oss uppfattar människor från samma kulturkrets verk-
ligheten på liknande sätt. Människor med erfarenheter från 
arbetslivet uppfattar arbetslivets organisationer, företag och 
förvaltning på ungefär samma sätt. Varje enskild människa 
tillhör ju olika kategorier. Man är man eller kvinna, 
medarbetare eller chef, man har eller saknar en utbildning och 
en social bakgrund. När två eller flera människor möts har de 
ofta vissa verklighetsbilder som är gemensamma, andra bilder 
där de skiljer sig från varandra. 

Paradigmet ger alltid en ofullständig bild av verkligheten. 
Dessa bilder är mer eller mindre ändamålsenliga. Det 

paradigm som dominerat det västerländska samhället de 
senaste århundradena har varit ändamålsenligt för samhällets 
utveckling. Vi kan väl enas om att Europa och Nordamerika 
idag är en bättre värld att leva i för många fler människor 
jämfört med den värld man levde i för tvåhundra år sedan. 

Det paradigm, som dominerat vårt samhälle i mer än 
tvåhundra år, var länge ändamålsenligt, men fungerar nu allt 
sämre. Vi har börjat drabbats av anomalier. Utvecklingen i 
samhälle och i arbetslivet blir inte som vi vill ha den. Arbet-
slösheten och den internationella brottsligheten är sådana 
anomalier, ingen vill ha dem, ändå frodas de i vår omvärld. 
Orsaken till att vi inte kan komma till rätta med dessa och 
andra anomalier är att vårt gamla paradigm inte längre är 
ändamålsenligt. Vi behöver ett nytt som hjälper oss att skapa 
mer ändamålsenliga bilder av verkligheten. 

Vi står inför en fasövergång. 
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En fasövergångar 
I en likadan lägenhet som vår, men en trappa ner bor Oskar, 
hans systen Linnea och deras föräldrar. Oskar föddes för unge-
fär ett år sedan och jag har sett honom många gånger, ofta 
sovande i vagn. Häromdagen steg han ur hissen och kom 
gående emot mig. Han kan inte prata än, så jag säger några ord 
till honom, avslutar med Hej då Oskar! Då ler han lite och 
vinkar. Linnea är 3 år, hon ropar oftast Hej Lars! när vi träffas 
och ibland vill hon berätta något. Orden rinner ur henne och 
jag förstår på ett ungefär vad hon pratar om, men jag visar inte 
henne att jag inte hänger med i hennes berättelser. 

Linnea och Oskar befinner sig i fasövergångar. 
Inga träd växer upp i himlen. I inledningen till boken be-

rättade jag om David Bohm och den implicita verkligheten. Det 
finns ett antal faser i ett utvecklingsförlopp. Först lärde sig 
människan att gå och springa, sedan blev vi ridande ryttare till 
häst, med tiden kunde vi använda idéerna om hjulet och häs-
tens möjligheter för att bli kuskar. Mycket senare bytte vi driv-
medel från havre till fossil, transportväsendet gick in i en ny fas 
och vi själva blev chaufförer.  

Fasövergång kallas det när ett utvecklingsförlopp byter egen-
skaper från ”more of  the same” till ”more but of  something 
else”. Det nya i den tid vi nu lever i,  jämfört med bara för någ-
ra decennier sedan är att fasövergångarna kommer så ofta att 
människor kommer att behöva anpassa sig till betydelsefulla 
nyheter flera gånge under sina vuxna liv – och många kommer 
att få mycket svårt att hänga med.  

När man började elektrifiera Stockholm var min morfar 13 
år. Mitt äldsta barnbarnsbarn kommer att få sitt B-körkort före 
midsommar, Emil, Aina, jag, Annika, Malin och Mimmi, sex 
generationer. Hur gammal Emil var när han fick en bostad 
med el och rinnande vatten vet jag inte. Däremot tror jag att 
Mimmi som vuxen kommer att kunna ringa till ca 70% av 
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jordens befolkning och tala svenska med den andra personen 
som svarar på sitt språk. Översättningen kommer att köras av 
telefonerna. 

The Law of  Accelerating Returns (finns på LarsWiberg.com) är 
det viktigaste skälet till byta ut Newton till Prigogine. 

Från Newton till Prigogine 
Fram tills nyligen har vi kunnat använda ett mönster vars form- 
givare levde för några hundra år sedan. De var begåvade perso- 
ner som Isaac Newton, René Descartes, Auguste Comte, Char- 
les Darwin m fl. Utgångspunkten i Newtons mönster är att 
verkligheten är ett slags urverk, ett komplicerat och mekaniskt 
samspel av orsaker och verkan. Han menade att även om vi inte 
förstår allt som händer omkring oss, så finns det en rationell 
förklaring till allt som sker. Att vi inte förstår allt på en gång 
beror på att vi ännu inte klarat av att kartlägga hela den 
oföränderliga verklighet som ligger bakom det som händer. 
Enligt Newtons paradigm finns en stabil och oföränderlig 
grund till allt som sker. Så fort vi lärt oss att förstå den så kan vi 
påverka världen omkring oss att bli så som vi vill att den ska 
vara. Francis Bacon påstod att den som vinner kampen mot 
naturen kommer att tillhöra det förlorande laget, men vem 
säger att han hade rätt? 

Newtons paradigm 
Newtons paradigm har ett antal kännetecken. Ett av dessa är 
att verkligheten är ett mekaniskt urverk av orsaker och verkan: 
bakom varje problem finns en orsak, som man kan söka rätt på 
och eliminera. I förlängningen på detta synsätt utgår vi ifrån att 
allt som vi inte tycker är bra, alla problem, kan man komma till 
rätta med och lösa. 

Ett annat kännetecken är antingen - eller. Fenomen är antin- 
gen ett eller ett annat, antingen A eller B, antingen rätt eller fel. 
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Den tanken är 2.500 år gammal och lär ha Aristoteles som 
upphovsman. 

Antingen - eller är ett tankemönster som ställer till mycket  
trassel. Den portugisiske reformpedagogen Paolo Freire skrev i 
Pedagogik för förtryckta: När ’att vara’ betyder ’att vara som’, och 
det enda ’att vara som’ man känner till är ’att vara som 
förtryckaren’, då blir resultatet av varje revolution att vi får nya 
förtryckare på regeringstaburetterna. En svensk sociolog som 
studerat antirasistiska rörelser finner att mönstret i dessa är en 
spegelbild av de rasistiska rörelsernas mönster. Antingen - eller 
som bas för problemlösning innebär att vi flyttar problemet 
från ett ställe, där vi inte vill ha det, till ett annat ställe, där vi 
inte heller vill ha det. Albert Einstein illustrerade detta med sitt 
kända uttalande att man aldrig kan lösa ett problem inom 
ramen för det tankemönster som orsakade problemet. 

Ett tredje kännetecken är den ekonomiska lagen om avta-
gande gränsnytta. Den formulerades av Alfred Marshall  och 
kan illustreras, t ex med utvinning av malmkoncentrat ur rå- 
malm i en gruva, s k anrikning. För varje tillkommande kvan-
titet metall som vi vill ha, måste vi satsa allt mer resurser. Den 
lagen är mycket nära besläktad med termodynamikens andra 
huvud-sats, den s k entropilagen. Den säger att allting sprider 
sig, energin laddar ur, men ingenting försvinner. 

Ett fjärde kännetecken är att tingen i sig, komponenter och 
individer, och deras egenskaper är betydelsefulla. Om vi bara 
får tag i en bra chef. Om bara den andra avdelningen kunde 
fungera lite bättre, om bara... Då skulle allt bli bra. Ensam är 
stark. Ett annat uttryck för detta är vår övertro på tävling eller 
konkurrens. I grunden är detta ett destruktivt synsätt, som 
syftar till att andra ska bli förlorare, vilket inte är någon bra 
grund för en relation. 

Låt oss stanna med dessa exempel och bestämma oss för fyra 
kännetecken: orsak-verkan, antingen-eller, avtagande gräns-
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nytta och tingen i fokus. 

Einstein och Bohr behövde vi inte bry oss om 
För ca hundra år sedan visade Albert Einstein att kosmos, den 
stora yttre omvärlden inte passar in i den traditionella bilden av 
verkligheten. Men kosmos betyder ju ingenting i vanliga 
människors dagliga verksamhet, så relativitetsteorin med krökta 
rum och svarta hål kunde vi bortse ifrån. Några fysiker, bl a Ni- 
els Bohr, gjorde liknande upptäckter för de minsta partiklarna. 
Vårt newtonska paradigm blev beskuret från två håll, relativi- 
tetsteorin gällde kosmos och kvantfysiken gällde elementarpar- 
tiklarna. Men det påverkade ju inte vår vardag i någon högre 
grad, det ena var för stort att fatta och det andra var för litet för 
att kunna ses. G B Shaw påpekade dessutom att han för egen 
del föredrog under framför bakterier, om han skulle behöva tro 
på något han inte kunde se. 

Prigogine ger oss anledning att omvärdera 
Under de senaste decennierna har det kommit nya teorier  och 40

de skakar vår vardagliga bild av verkligheten. De gäller system- 
teori, informationsteori, kaosteori och komplexitet. Gemensamt 
för dem alla är att de bygger på mönster som snarare är biolo- 
giska än fysikaliska. Nobelpristagaren i kemi, Ilya Prigogine 
påstod att det pågår ett paradigmskifte, att synen på verklighe- 
ten förändras, från ett mekaniskt urverk till ett kreativt univer- 
sum. Prigogines paradigm, som är biologiskt eller ekologiskt i 
stället för mekaniskt, ställer många av våra föreställningar på 
huvudet, t ex uppfattningen om vad som får organisationer att 
fungera. Paradigmet ger en förklaring till de japanska och vissa 
amerikanska företags framgångar och varför de flesta som för- 
sökt kopiera dessa företag misslyckats. Det ger dessutom en tro- 
värdig förklaring till den amerikanska ekonomins 110 månader 
(jan. 2000) långa högkonjunktur med mycket låg inflation. 
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I en uppmärksammad bok om bilindustrin The Machine that 
Changed the World  beskrivs grunden för det japanska  ekono-41

miska undret. Industriell verksamhet kan beskrivas som ett 
system med tre olika nivåer av processer . Process 1 är 42

produktions-processen. Process 2 är förändrings- och lärpro-
cesser som förändrar produktionsprocessen. Process 3 är den 
förändrings- och lärprocess som förändrar den Process 2, vilken 
förändrar produktionsprocessen, Process 1. För att förstå driv-
kraften i det japanska undret ska man studera de japanska före-
tagens skicklighet att utveckla Process 2, deras skicklighet att 
fortlöpande förändra produktionsprocessen. När amerikanska 
och europeiska företag försökt efterlikna sina japanska 
konkurrenter har de kopierat produktionsprocessen, Process 1. 
Därför har de inte nått de resultat som japanerna själva kan 
redovisa. Européer och amerikaner gör en engångsförändring 
och kommer i vissa avseenden ikapp japanerna. Men de 
japanska företagen har installerat en fortlöpande förändrings-
process, som fortsätter att dra ifrån de västerländska konkur-
renterna. Berättelsen om bilindustrierna i Japan och i USA är 
en variant på fabeln om haren som förlorade kapplöpningen 
med sköldpaddan. De allmänna egenskaperna i hela det 
japanska systemet med tre processnivåer är alltså andra, än de 
allmänna egenskaperna i de västerländska systemen. De 
japanska är formgivna för att genom fortlöpande förbättringar 
förverkliga nya möjligheter, vilket krävs i lärandesamhället. De 
västerländska är formgivna för problemstyrd och stegvis 
utveckling. 

Det nya paradigmet ger en helt ny innebörd åt begrepp som 
kompetens och ledarskap. Det ger oss också anledning att 
omvärdera våra föreställningar om vad som är drivkraften i 
samhällets effektivitet, om hur vi ska ta tillvara våra gemen- 
samma resurser för att bygga ett samhälle som är bra för så 
många som möjligt. 

96



Det nya paradigmet är inte mekaniskt utan dynamiskt eller 
ekologiskt. Bakom det som sker finns inte en oföränderlig verk- 
lighet, händelser och förlopp kommer till stånd språngvis och 
ofta slumpmässigt. Därför är det i praktiken omöjligt att förutse 
vad som kommer att ske och därför är det också meningslöst att 
gå händelserna i förväg och söka efter ett nytt paradigm innan 
det befintliga är moget för förändring. Det finns alltså verkan, 
men ofta inte någon bestämd orsak. Ofta är processen irre- 
versibel, när ett problem inträffat kan det inte åtgärdas genom 
att man backar processen och eliminerar orsaken. Därför kan vi 
inte förutse vad som ska hända utan måste utveckla vår 
förmåga att anpassa oss själva och verksamheten i företagen 
när förändringen redan inträffat. 

Det nya paradigmet styrs inte av ökad entropi, avtagande 
gränsnytta utan av dess motsats, tilltagande gränsnytta. 
Levande organismer är det bästa exemplet. Ett ekollon förmår 
samla och organisera energi för att bygga en ek. Lärande, den 
mänskliga hjärnans ackumulering av kunskaper och nya idéer 
är ett annat exempel på tilltagande gränsnytta. Ju mer man lärt 
sig desto mer kan man lära. I vissa industriföretag talar man 
om nödvändigheten att få upp operatörerna på lärandetåget. 
Det är ett uttryck för insikter i det nya paradigmets sätt att 
verka. Hjärnans kapacitet förbrukas inte utan utvecklas vidare 
när vi använder den tills individens ålder leder till att den 
intellektuella kapaciteten kan avta. 

Det nya paradigmet bygger på paradoxer, på både - och i 
stället för antingen - eller. Paradoxen kännetecknas av att ett 
eller flera motsatsförhållanden balanserar varandra. En 
paradox är inte ett problem att lösa utan en samling 
motsättningar som ska balanseras. Men paradoxen balanseras 
ju inte av motsatsernas egenskaper utan av relationerna mellan 
egenskaperna. Antingen - eller handlar om kamp mellan mot-
sättningar, både - och handlar om integration, om samverkan 
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mellan disparata företeelser. 
Från industrin känner vi igen det gamla talesättet att man 

måste välja mellan hög kvalitet och låga kostnader. Kvalitets-
rörelsen har visat att kvalitet är gratis. Många av de fördelar 
som vi tidigare ansåg utesluta varandra har visat sig vara möjli-
ga att få tillgång till samtidigt – men de måste utvecklas var för 
sig. Flexibilitet byggs på korta ledtider, som byggs på effektiv 
samverkan med underleverantörer, som byggs på tillförlitlig 
kvalitet. Man bygger upp dessa fördelar var för sig och drar 
därefter nytta av dem genom att stimulera till integration. I de 
företag, där man fått erfarenhet av detta, har man upptäckt en 
helt annan verklighet, än den man tidigare levde i och man har 
tänkt om dramatiskt jämfört med för några år sedan. Det vore 
bra om man försökte stimulera till nytänkande inom den of- 
fentliga sektorn också, men så länge alla ”vet” att det är mer 
pengar som behövs, så lär man inte börja söka efter de 
lösningar som naturligtvis kan skapas även där. De måste dock 
sökas på annan plats än där man av erfarenhet lärt sig att leta. 

Ur arbetslivets synvinkel är den viktigaste skillnaden mellan 
Newtons och Prigogines paradigmer, att det ena ser komponen- 
terna, t ex människor och arbetsuppgifter och deras egenskaper 
som huvudsak. Det gäller att vara bättre än andra och allra 
helst världsbäst. I Prigogines paradigm är det relationerna 
mellan komponenterna som är viktigast, relationerna både 
mellan människor (t ex tillit och samverkan) och mellan 
människorna deras arbetsuppgifter (t ex delaktighet). Det gäller 
att kunna samverka för att genom synergi skapa värden som 
ingen klarar av att bygga upp på egen hand. 

Det är mönstret av relationer, hur delarna samverkar med 
varandra som ger systemet karaktär, inte de ingående kompo- 
nenternas individuella egenskaper. Det är inte tonerna som ger 
musikupplevelsen utan relationerna i tid och tonhöjd mellan 
tonerna. En teaterpjäs lever när rollfigurerna skapar ett skeende 
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genom sina relationer. Utanför ingången till elektronikföretaget 
Matsushita lär finnas en skylt som meddelar att här utför or- 
dinära människor extraordinära prestationer. Motsvarande utta- 
lande lär också finnas i 3M. 

Komplexa system kan organisera och förnya sig själva 
Taylorismen strävade efter oberoende mellan människorna. I 
verkstaden, där man ofta hade ackordlön, gällde det att en per- 
sons frånvaro inte äventyrade en annan persons lön. Därför 
lade man upp mellanlager och buffertar mellan medarbetarna. 
Företagen var dessutom funktionsorganiserade, t ex i inköp, 
tillverkning och försäljning med ett stuprör för varje funktion 
och inget eller svagt beroende mellan funktionerna, var och en 
skulle sköta sitt. Sedan flera decennier gäller inte detta längre. 
Vi talar om Just-In-Time, det ska helst inte finnas några förråd 
och mellanlager alls och genomloppstiden ska vara så kort som 
möjligt, bl a för att undvika kapitalbindning. Det betyder att 
både mellan enskilda medarbetare, mellan olika funktioner och 
mellan företagen och deras leverantörer och kunder har bero-
endena både blivit starkare och dessutom ömsesidiga. Långt 
ifrån alla har ännu förstått vad detta betyder i praktiken. 

Efterhand som organisationerna har blivit allt större och in-
formation mer tillgänglig för allt fler, så har också komplexi-
teten ökat i samhället. Med ökad komplexitet och tillgång till 
information ökar också dynamiken i arbetslivet. Företag och 
förvaltning kan placeras in på en skala som går från mekanik 
och stelhet till dynamik och kaos. Ju närmare kaos, desto mer 
instabilt blir systemet. Bristen på stabilitet måste kompenseras 
genom att alla delar samverkar för en gemensam balans. När 
omvärlden förändras, då rubbas balansen, delarna börjar 
samverka för att utveckla en ny balans. När systemet har 
utvecklat en ny balans, då har komplexitetsnivån inne i organi-
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sationen ökat. Systemets förmåga att organisera sig självt har 
ökat, lärandet har utvecklats. Systemets förmåga att förnya sig, 
att utveckla helt nya egenskaper kallas autopoiesis, en grekisk 
ordkonstruktion för självskapande. 

Alla vet att detta gäller biologiska system. En virusinfektion 
är inte en fråga som behandlas medvetet av huvudkontoret. 
De vita blodkropparna agerar helt självständigt och mobili-
serar försvar och läkningsprocesser. När infektionen, störningen 
är hävd har komplexiteten ökat och vi har utvecklat immunitet 
mot ytterligare ett slags virus. Men dessa lärprocesser gäller 
inte bara biologiska varelser, de gäller kemiska och vissa fysiska 
system och de finns också i sociala system, i företag och för-
valtning. Få företags- och förvaltningsledningar har insett vad 
detta betyder för deras eget ledningsarbete, nämligen att det 
måste skapas en strategi även för organisationens inre verk-
samhet. Det räcker inte med strategier för marknaden. Ännu 
färre ledningar är medvetna om att sådana interna strategier 
kräver nya strukturer  för  vägledning och återkoppling för att 
de ska fungera. Många kanske tror att det räcker med ord, 
med att säga till. Man är ju uppfostrad till att vara tillsägare. 

Systemets självorganisering sker med avseende på vad som 
gagnar helheten. Biologiska systems självläkning gagnar hela 
människan/organismen. I arbetslivets organisationer kan sys- 
temets självorganisering antingen gagna eller skada helheten, 
beroende på om man med helhet menar hela organisationen 
eller bara en del av den. Om helheten bara omfattar personalen 
inom en avdelning och denna helhet utsätts för störning från 
omgivningen, då kommer självorganiseringen att mobilisera 
försvar mot fienden. Därför är det viktigt att ledningen förstår 
att man, dels ska förmedla förståelse hos varje enskild medar- 
betare att hela organisationen är den mest betydelsefulla hel- 
heten, dels ska göra trovärdigt att detta också är bäst för både 
individer, avdelningar och grupper. Visionen är ett värdefullt 
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instrument för att lyckas med detta. Detsamma gäller 
naturligtvis för den politiska ledningen i en nation, men det är 
en fråga som behandlas av andra. 

Självorganiserande system är emergenta 
Emergens betyder att helheten har andra egenskaper än vad 
som rent logiskt borde vara summan av delarnas egenskaper. 

Emergens är en framträdande egenskap hos komplexa 
system. Det betyder att vi inte kan sluta oss till hur systemet 
kommer att fungera utifrån vår kunskap om delarna. 

Var och en vet av erfarenhet att en fusion av syre och väte 
blir vatten. Det går dock inte att dra den slutsatsen bara genom 
att studera syreatomernas och väteatomernas egenskaper. 
Cellerna i vår kropp har var och en samma DNA-kod. Det 
sammanhang där cellerna ska verka stimulerar utvecklingen av 
funktioner som lever, njure, hår, benmärg eller mjälte. 

På senare tid har man kunnat konstatera att även organisa- 
tioner, sociala system har förutsättningar att bli komplexa 
självorganiserande system. Vi kallar dem lärande organisa-
tioner .  43

Den lärande ”intressegemenskap”-organisationen skiljer sig 
från den traditionella ”maktbalans” -organisationen genom sin 
förmåga att samverka. Samordning och samarbete betyder att 
enskilda människors insatser adderas till varandra för ett 
gemensamt ändamål. Samverkan är multiplikativ. Samarbete är 
3+3=6, Samverkan är 3x3=9. Samverkan i den lärande organi- 
sationen ger en helt annan verkningsgrad, en hävstångseffekt på 
resurserna som saknas i den traditionella organisationens addi-
tiva samarbete. 

Urval, korsbefruktning, mutation 
Den process varigenom ett system anpassar sig till sin 
omgivning kallas adaption. System som har förmåga att anpassa 
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sig är alltså adaptiva. I komplexa adaptiva system kan kompo-
nenterna förändra sina gemensamma egenskaper för att an-
passa sig till omgivningen. Mekaniska system klarar inte det. 
Det är dessa komplexa adaptiva mekanismer som svarar för det 
naturliga urvalet, som Charles Darwin beskrev för biologiska 
system. Grunden för denna adaption är tre mekanismer: 
• Urval, sådana egenskaper som är mest lämpliga i en viss situ- 

ation kommer att spridas och utvecklas. 
• Korsbefruktning, egenskaper från två individer fusionerar och 

skapar något nytt som inte fanns tidigare. 
• Mutation, nya egenskaper tillkommer genom en slump, en 

diskontinuitet. 
Dessa tre mekanismer överensstämmer ganska väl med tre slags 
lärande som kan finnas i organisationer: enkel-loop, dubbel-
loop och trippel-loop .  44 45

En förutsättning, för dessa olika former av lärande, är att 
systemet är i förbindelse med den omgivning det ska anpassa 
sig till och utbyter relevant information med sin omgivning. De 
japanska företagens framgångar beror på att de lyckats utveckla 
strukturer för både enkel- och dubbel-looplärande. De väster- 
ländska företagens tillkortakommanden att efterlikna japanerna 
beror på att de bara kunnat upptäcka enkelloop-lärandet i det 
japanska systemet. 

Egenskaper hos komplexa adaptiva system 
• Systemet är emergent och har andra egenskaper än som 

motiveras av summan av de ingående komponenternas 
egen-skaper. The whole is greater than the sum of  its parts. 

• Systemets egenskaper bestäms av delarnas förmåga att 
samverka med varandra inte av de egenskaper de har var för 
sig. 

102



• Det betyder, att när flera individer måste samverka för att 
åstadkomma ett viss resultat (t ex i ett verkligt team), då är 
samverkansmönstren och kvaliteten på samverkan viktigare 
än varje enskild individs egen kompetens. 

• Orsakssambanden är sällan linjära utan cirkulära eller kom- 
plexa. Enligt det traditionella paradigmet finns det orsaker 
till varje problem. Om man hittar orsaken kan man komma 
till rätta med problemet. En åtgärd för att eliminera en 
orsak komplexa system leder ofta till att man skapar ett eller 
flera nya problem. I stället för att eliminera problemet, 
måste man ge systemet nya förutsättningar att verka, så att 
man tar till-vara dess förmåga till självorganisering och 
självskapande. 

• Fixarkulturen betyder att man utvecklat en förmåga att 
kompensera för systembrister genom att lappa och laga. Om 
fixarkulturen stimuleras med ett lönesystem som belönar fix- 
arna, då är man inne i en verkligt destruktiv spiral. 

• Komplexa system organiserar sig själva. Om man försöker 
dirigera systemet utifrån stör man denna förmåga och sy- 
stemet förändras antingen mot kaos eller förstelning. Att på- 
verka ett komplext system utifrån måste alltid inriktas på att 
ge det sådana strukturer som stimulerar utveckling av rela- 
tioner, så att delarna i samverkan åstadkommer det som man 
önskar. BOHICA-effekten är en organisations förmåga att 
motsätta sig förändringar från ledningen, på ett sätt som inte 
kan avslöjas av ledningen. 

Detta förklarar, varför man så sällan kan ta en lösning från ett 
företag och kopiera över den till ett annat. Kvalitetscirklar har 
varit oerhört framgångsrika i japanska företag, men sällan blivit 
någon succé i västerländska företag. Européer och amerikaner 
har tagit reda på hur man arbetar i de japanska kvalitetscirklar- 
na och skrivit instruktioner för de västerländska företagens 
medarbetare att lägga upp sitt arbete på samma sätt. Men de 
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japanska cirklarna hade inga instruktioner, de fick uppdrag att 
organisera sig omkring, de skapade själva sina nya gemensam- 
ma strukturer. Den processen ledde fram till ett visst arbetssätt, 
men utan den utvecklingsprocessen fungerar inte kvalitetscir- 
keln. Det räcker inte med enkel-loop-lärandet, dubbel-loop-lä- 
randet är nödvändigt. Hemligheten ligger alltså inte i produk- 
tionsprocessen, i Process 1, i strukturen för kvalitetscirklarna, 
utan i strukturen för utvecklingen av produktionsprocessen, i 
Process 2. Det vi kallar kärnkompetens är ett företags förmåga 
att driva utvecklingsprocesser för produktionen och utvecklings-
processer för produktionens utvecklingsprocesser. Dessa proces- 
ser är sociotekniska system som inte kan hanteras med traditio- 
nella mekaniska principer. 

Den kvalitetsansvarige i ett företag sa, att Företaget A som vi 
besökt har lyckats väl med sitt kvalitetsarbete, men det har kos- 
tat tre miljoner. Vi vet hur de arbetar så vi kommer att kunna 
göra det mycket billigare. Då förstod jag att man inte skulle lyc- 
kas med sin kvalitetsatsning. Kanske skulle man komma fram 
till kvalitetssäkring, men nästa steg, den ständiga kvalitets-
utvecklingen, som är det viktiga, skulle man inte lyckas med. 
Det skulle förmodligen bli ännu svårare att starta kvalitets-
utvecklingen efter detta projekt än det var i utgångsläget. Man 
satt fast i Newtons mekanik. Att lära av andra är alltså ingen 
fördel om det betyder att man kopierar det andra företagets 
lösningar. Man går ju miste om den kompetensuppbyggnad 
som följer med utvecklingen av originallösningen. Om man ska 
kopiera lärande, ska man sträva efter att efterlikna processen 
inte processens resultat. 

För några år sedan berättades att elektronikföretaget Intel 
såg till att konkurrenterna fick tillgång till konstruktionen, så 
snart de hade utvecklat en ny produkt. Därmed vann man två 
fördelar: Intel och konkurrenterna hjälptes åt att etablera den 
nya produkten på marknaden, vilket gjorde utvecklingen i bran- 
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schen snabbare. Dessutom behöll Intel greppet om den vikti- 
gaste kärnkompetensen, den som utvecklas parallellt med att 
man själv utvecklar nya produkter. 

Att leda en lärande organisation 
Vi definierar en lärande organisation så här: 
En organisation som har förmåga att ta till sig, utveckla och förmedla 
kunskaper och att använda dessa kunskaper för att anpassa sig till för- 
ändringar i sin omgivning. (Från sv förordet t Senge) 

Den lärande organisationen är alltså ett komplext adaptivt sy- 
stem. En sådan organisation kan inte styras i traditionell me- 
ning. Men den kan ledas. Det gör man genom att förse organi- 
sationen som en helhet med nya förutsättningar. Dessa förut- 
sättningar kan vara mål som organisationen kan göra till sina 
egna och som kräver att organisationen förändrar både sina in- 
bördes relationer och relationerna till omvärlden, man ska 
alltså ge organisationen anledning att förändra sin kultur. Men de nya 
förutsättningarna kan också vara återkoppling, som visar att 
dess nuvarande sätt att bedriva verksamhet inte längre fungerar 
tillfredsställande, t ex p g a låg kvalitet eller höga kostnader. Jag 
påpekade förut, att olika former av lärande kräver, att organisa- 
tionen står i förbindelse med den omgivning den ska anpassa 
sig till. Strukturer för återkoppling är ett sätt att säkerställa 
ändamålsenliga förbindelselänkar mellan organisationen och 
dess omgivning. 
Jag ska visa ett exempel på detta: 
En betydande del av alla kvalitetsbrister kan man komma till 
rätta med någon eller några av de sju klassiska kvalitetsmeto-
derna. De är alla avsedda att samla in information om en 
produktionsprocess och presentera denna information på ett 
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systematiskt och överskådligt sätt. Alla metoderna är enkla att 
lära sig. 

I början av 1960-talet tog två japanska företag, Toyota och 
Komatsu initiativ för att utbilda medarbetarna i produktionen, 
så att de själva skulle kunna ta ansvar för den del av kvalitetsar- 
betet som de har möjlighet att påverka. 

Ganska snart gav detta resultat. Medarbetarna upptäckte på 
egen hand att många operationer kunde förbättras, de tog kon- 
takt med sin chef  och förslog åtgärder. Lägg märke till att detta 
betyder, dels att relationen mellan medarbetaren och hens ar- 
betsuppgifter förändrades, dels att ett nytt ledarskap, relationen 
mellan chef  och medarbetare började utvecklas till något annat 
än det varit. Cheferna, som tidigare hade svarat för instruktion 
och kontroll, började verka som stöd och underlättare för de 
förändringar deras medarbetare själva ville genomföra. 

I alla verksamheter hänger enskilda medarbetares arbets- 
uppgifter ihop med andra medarbetares arbetsuppgifter. Per  
kan göra vissa förändringar inom ramen för sin befattning utan 
att det påverkar Pål och Harry, men ganska snart slår Per 
huvudet i taket. Om han förändrar sitt sätt att arbeta får det 
konsekvenser för dem som ligger nedströms i processen och för 
att genomföra andra förändringar krävs att de som arbetar 
uppströms ger honom ett annat underlag. Per börjar förändra  
relationerna även till sina kolleger. För 45 år sedan tog japanska 
medarbetare ca 100 gånger fler initiativ till förbättringar varje 
år än sina europeiska kolleger. Det är en konsekvens av att man 
givit aktörerna, chefer och medarbetare förutsättningar att för-
ändra sina relationer. Därför har också organisationens kultur 
förändrats. 

En organisations kultur reglerar ju två relationer: internt 
mellan de olika aktörerna och externt mellan organisationens 
medlemmar och omvärlden . När det är relationen mellan 46

olika aktörer som avgör hur effektiv organisationen är, då 
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påverkar man ju effektiviteten genom att ge organisationen 
anledning att förändra sin kultur. Det finns olika forsknings-
rapporter som stödjer tesen att organisationens kultur är den 
viktigaste driv- kraften i dess långsiktiga och uthålliga fram-
gång . 47

Ge förutsättningar för att bygga nya relationer 
Hur förser man en organisation med sådana nya förutsätt-
ningar att den får anledning att förändra och effektivisera sina 
relationer? 

Vårt svar är: genom strukturer för vägledning och återkop- 
pling. Verbet strukturera betyder att bygga, att skapa en viss 
ordning. Om man ger en organisation en yttre struktur, en yttre 
ordning att anpassa sig till, då ger man organisationen förutsät- 
tningar att adaptera sig, att aktivera sin förmåga till självorgan- 
isering. Sådana strukturer har två funktioner som vi kallar väg-
ledning och återkoppling. Exemplet från de japanska företagen 
visar nya strukturer för återkoppling. De sju klassiska kvalitets- 
metoderna är just detta . 48

Strukturer för vägledning 
Vägledning kan vara att förse organisationen med ett mål som 
den kan göra till sitt eget. Om målet förändras, då får det 
naturligtvis konsekvenser för relationerna mellan organisatio-
nens komponenter, grupper och individer. Men lägg märke till 
att målet måste förmedlas så att organisationen gör det till sitt, 
så att målet kan internaliseras. 

Det finns tre krav för att målet ska kunna internaliseras. 
Först måste målet uppfattas som legitimt av organisationen, an-
nars uppstår konflikt med organisationens normer och vär-
deringar. Det åstadkommer en störning i stället för vägledning, 
som driver systemet antingen mot förstelning eller mot kaos. 
Förstelning kommer till uttryck i det s k motståndet mot 
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förändringar. Kaos innebär att organisationen slits ner och inte 
klarar av sina uppgifter. Det händer på sina håll, t ex inom 
äldreomsorgen, skolan och sjukvården, där medarbetare drab-
bas av s k utmattningssyndrom och ”går in i väggen”. 

För det andra måste målet kunna tolkas till praktisk handling. 
Ett mål som inte är tolkningsbart föranleder ingen avsiktlig ak- 
tivitet. Det kan ge två utfall: förstelning eller kaos. Antingen 
fortsätter verksamheten som tidigare, fast besluten, förstelnad, 
att inte förändra sig, Vi står i vägen!, eller också blir organisa- 
tionen frustrerad och kaos inträder, man inser att man bör 
förändra sig, men man förstår hur man ska gå till väga. I båda 
fallen blir effektiviteten sämre. 

Det tredje kravet för internalisering är att organisationen 
bedömer målet som realistiskt. Om målet inte bedöms som 
realistiskt kommer man antingen att avstå ifrån att försöka eller 
ock- så kommer man att motarbeta målet för att visa att det är 
orealistiskt. 

En levande vision är ett sammanhållande mål som inter- 
naliserats av alla delar i en organisation. En väl formulerad – 
och framför allt väl förmedlad – levande vision ger incitament 
till organisationens delar att sätta egna mål som stödjer 
visionen. Genom att förverkliga dessa egna mål bidrar man till 
att förverkliga den gemensamma visionen. 

Det finns ett antal beskrivningar av de positiva effekterna av 
en levande vision. En som går snabbt att återge är denna: 

General William Pagonis var chef  för underhåll-styrkorna under 
Gulf-kriget. Hans personalstyrka växte från en handfull personer till 
40.000 man på ett par veckor. 

Sedan många år tillbaka har USA avskaffat sin värnpliktsarmé. 
Soldater och befäl är alltså yrkesmilitärer och de är mycket välutbildade, 
bl a för att självständigt kunna hantera många olika situationer. I 
Gulfkriget hade 99,3% av soldaterna collegeutbildning, i Vietnamkriget 
var det 15%. Pagonis främsta instrument för att leda sin orga-nisation 
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var visionen Good Logistics Make Good Combat. Den förmedlades på 
tusen och ett olika sätt. 

När en krigsoperation är över, då hemförlovas de stridande förbanden 
och tas ofta emot som hjältar. Underhållstrupperna blir kvar för att 
städa. Nu börjar det i allmänhet att inträffa olyckor av många olika 
slag. För att undvika detta förmedlade Pagonis en ny vision på samma 
intensiva sätt som han hade kommunicerat den första. Den nya visionen 
löd Not One More Life. Avvecklingen av Gulf-kriget blev en exemplarisk 
operation utan några allvarliga olyckor. 

Läs Pagoois artikel  eller ännu hellre hans bok för att få en 49

fördjupad förståelse för vad jag menar med vägledning i en lärande 
organisation 

Organisationens normsystem är en struktur för vägledning. Är 
normerna stödjande eller störande för samverkan? Är de 
stödjande eller störande för förändring och utveckling? Bärare 
av normer är, t ex kompensations- och belöningsystem. De 
måste uppfattas som rättvisa och anständiga enligt de 
värderingar som människor i organisationen har. Det räcker 
alltså inte att ledningen anser att kompensationssystemet är 
rättvist. Varje enskild medarbetare måste bedöma systemet som 
rättvist. 

Detta ska inte fattas som en rekommendation att införa pres-
tationslönesystem. Tyvärr uppfattar många företag det så. Det 
finns inga som helst belägg för att sådana system har någon 
positiv effekt .  50

Strukturer för återkoppling 
Strukturernas andra funktion är återkoppling. Det betyder att 
organisationen får en signal, antingen om att man är på rätt 
eller på fel väg i förhållande till målet. Det finns två slags åter- 
koppling, förstärkande och bromsande. 

Förstärkande återkoppling i en organisation handlar i mycket be- 
gränsad utsträckning om pengar. Människor, som har ett mål 
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som de gjort till sitt eget, stimuleras av sin egen framgång. Posi- 
tiv uppmärksamhet från chefer och kolleger och möjligheter till 
egen utveckling, som följd av genomförda insatser, är andra 
former av förstärkande återkoppling. Den ska inriktas mot att 
stimulera kommunikation och stöd mellan individer och en- 
heter, den ska alltså stödja utvecklingen av sådana relationer 
som driver organisationens effektivitet. 

Bromsande återkoppling kan naturligtvis vara kritik eller kor-
rigering. Ofta räcker det med att människorna själva ser att de- 
ras åtgärder inte leder dit de vill. En viktig form av bromsande 
återkoppling är att påvisa brister i kommunikation, kontakter 
och stöd. 

Medarbetare ska bedömas i förhållande till sådana 
prestationer som chef  och medarbetare kommit överens om, 
annars lämnas fritt spelrum för allehanda godtycke i 
intressegemenskapens arbetsliv. 

De sju klassiska kvalitetsmetoderna ger struktur för återkop- 
pling. FOQUS-processen, dagligt ledarskap för delaktighet i 
verksamhetens mål ger struktur för vägledning och återkoppling. 

FOQUS, Handbok i värdeskapande ledarskap kan laddas ner från 
LarsWiberg.com 

Vägledning och återkoppling hand i hand 
Det är populärt att göra undersökningar både i företag och för- 
valtning. Det betyder att man tar reda på, t ex vad kunder och 
medarbetare tycker i olika avseenden. I många av dessa under-
sökningar finns två brister: oklara mål att mäta mot och en eskale- 
rande nollpunkt. 

Innan man gör en mätning bör man naturligtvis bestämma 
vilket mätresultat som är godtagbart. Är det acceptabelt att 
10% av kunderna är missnöjda? Om det inte är acceptabelt: 
Vad avser man att göra åt det? Ofta genomförs undersökningen 
utan att beställaren i förväg gjort klart för sig för vilka åtgärder 
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olika undersökningsresultat ska föranleda. Det finns många 
exempel på att företag slentrianmässigt gör kundunder-
sökningar där resultatet inte leder till några som helst åtgärder. 

Många klimatundersökningar som riktar sig till medarbetare 
har en s k eskalerande nollpunkt. Det innebär att man använ-
der ett måttband av resår. Den första mätningen ger ett resultat,  
som ibland föranleder konkreta förbättringsinsatser. Många frå- 
gor i denna typ av undersökningar handlar om vad intervjuper- 
sonerna tycker i olika avseenden. Tyckandet har ingen definitiv 
referenspunkt utan man stämmer av mot de förväntningar man 
har för tillfället. Den första mätningen trissar upp förvänt- 
ningarna och inte så sällan blir resultatet av följande mätningar 
sämre än det första för att förväntansnivån stiger. 

I detta sammanhang kan det vara lämpligt att lyfta fram ett 
besläktat problem som gäller medarbetar- eller utvecklingsamtal. 
Vissa företag uppmanar cheferna att värdera sina medarbetare i 
olika avseenden. Analytisk förmåga, omdöme, handlingskraft etc 
är exempel på bedömningsfaktorer. Detta är naturligtvis inte 
seriöst, det är t o m oetiskt. 

Dessa felkällor gör det angeläget att låta vägledning, formu- 
lering av mål som låter sig följas upp och återkoppling,  gå hand 
i hand. 

Praktiska konsekvenser för din verksamhet? 
Vårt samhälle befinner sig, sedan ganska många år tillbaka, i ett 
paradigmskifte. Den viktigaste konsekvensen av denna föränd- 
ring gäller vår människosyn. Vi har vant oss vid att se männi- 
skor som individer med vissa personliga egenskaper och per-
sonlig förmåga som kan påverkas direkt, t ex genom utbildning. 
Detta synsätt behöver förändras till att se människor som indi-
vider vilka åstadkommer någonting i relationer, dels till andra 
människor genom kvaliteten på samverkan, dels till sina 
arbetsuppgifter genom kvaliteten på sitt självständiga enga-
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gemang. 
• Vilka möjligheter och problem ser du i detta paradigmskifte? 

Vilka konkreta förändringar i ditt eget arbete tror du kan bli 
följden av skiftet av fokus från egenskaper till relationer? 
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4. Hur utveckla en levande vision? 
Hur ska man gå tillväga för att utveckla en vision? 

Spänn inte vagnen före hästen! 
Låt oss stanna upp ett ögonblick och göra helt klart vad det är 
vi nu håller på med. Det är nämligen lätt gjort att få fel fokus i 
arbetet med att utveckla en vision. Jag har tidigare påpekat att 
det finns ett starkt släktskap mellan TQM, Total Quality 
Management, begreppet lärande organisation, leanisering eller 
resurssnål (alternativt reservsnål produktion) och intellektuellt 
kapital. Släktskapet gäller organisationskulturen. Alla fyra 
kännetecknas av att alla medarbetare samverkar för att åstad-
komma fortlöpande förbättringar. Detta sker i en organisations-
kultur som har fyra kännetecken: självständighet, stöd, tillit, och 
strävan. Dessa kännetecken avviker helt från industrisam-hällets 
organisationskultur som kännetecknas av följsamhet, kontroll, 
formalisering och restriktioner. 

Industrisamhällets kännetecken brukar karaktäriseras som 
top-down. Eftersom detta inte är bra, drar man slutsatsen att  
det är bottom-up som är framtidens melodi och under käcka 
paroller som Riv pyramiderna! och platta organisationer börjar 
man uppmana till delegering och dränera middle management 
träsket. Med sådana åtgärder visar man att man fortfarande är 
kvar i det newtonska paradigmets antingen-eller-tänkande. Den 
lärande organisationen är inte bottom-up istället för top-down, 
den lärande organisationen är både top-down och bottom-up. 

Jag har också sagt att om man frågar en medarbetare – vem 
som helst – vad hen skulle vilja förbättra i sin egen arbetssitua- 
tion så kommer man förmodligen oftare än nio gånger av tio 
att få ett förslag som innebär att något av de fyra allmänna 
värdena förbättras: kvalitet, produktivitet, delaktighet och lärande. 
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Dessa förslag kommer man att få, även utan en vision! 

Rätt fokus! 
De flesta har misslyckats, när de har försökt genomföra föränd- 
ringar av det slag vi talar om här. Några olika bedömare och 
några olika internationella utredningar talar om en misslyckan- 
defrekvens 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 bidragande orsak är att man väljer fel fokus när 
man startar. 

Förändringsverksamheten i det traditionella företaget har 
bedrivits problemstyrt och stegvis. Den kan alltså 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 kontinuer-
lig, alla strävar ständigt vidare i en uppförsbacke. För att klara 
denna omställning, som är mycket svårare än de flesta förstår, 
ska man dels starta en process av fortlöpande förbättringar, dels 
inrikta 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 in- 
rikta denna process mot en vision. Inledningsvis gäller det att 
kraftsamla för att få igång processen. De flesta fokuserar inrikt- 
ningen i stället för starten och därför lyckas man inte. 

Var och en som tänker efter kan förstå, både varför man bör-
jar med att fokusera inriktningen på visionen och varför detta 
måste vara underordnat uppgiften att starta processen och säk- 
erställa att den verkligen kommer igång. Visionen är ett nytt 
målbegrepp, samtidigt som alla är mer eller mindre familjära 
med begrepp som mål och affärsidé, med andra begrepp att 
inrikta verksamheten mot. Att ägna sig åt kreativ formulering 
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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 bankanställda 
vet att verksamheten består av betalningsförmedling och kapi-
talförvaltning och att detta ska skötas så att banken får in mer 
pengar än den betalar ut. Det vill säga att kommersiella företag 
måste ha lönsamhet. Och motsvarande insikter har medarbe-
tarna 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 exakt överensstämmer med vad ledningen anser vara allra 
viktigast – men den ligger förmodligen ändå i rätt härad. Det 
nya är alltså inte visionen som sådan. Det nya är att den 
lärande organisationens medarbetare själva engagerar sig för 
att ta egna initiativ 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 för starkt 
och ensidigt i att formulera 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- 
ga att snabbt ställa om till nya förutsättningar vare sig de är yt- 
tre eller inre. Att ställa om betyder förmodligen att man byter 
vision. Det är alltså förhållandevis enkelt att skifta från en 
vision, som inte längre fungerar, till en ny som är realistisk och 
trovärdig inför framtiden. Men då måste processen fortlöpande 
förbättringar vara vital. Det är t o m ganska enkelt att skifta 
från en vision som fungerar mycket bra, men som ledningen 
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tror snart kommer att ha gjort sitt, till en som man bedömer ha 
bättre långsiktiga förutsättningar. 

Rätt fokus är alltså att kraftsamla för att få igång processen. 
Motorn i detta värv är processorienterat ledarskap. Kund-

orientering betyder att man utgår från kunden och kundens 
behov och förväntningar. Lönsamhetsorientering betyder att 
man sätter lönsamheten i fokus. Produktionsorientering är att 
prioritera med utgångspunkt i produktionsprocessens behov. I 
konsekvens med dessa uttryck betyder processorienterat ledar-
skap att inrikta chef-medarbetar-relationerna på att starta pro-
cessen fortlöpande förbättringar. 

Den processen är inte antingen top-down eller bottom-up, 
det är en dialogprocess, som är både top-down och bottom-up. 
Det processorienterade ledarskapet består av två dubbelriktade 
processer. Dels en kommunikationsprocess från ledningen till 
organisationen och från organisationen till ledningen. Dels en 
process mellan varje enskild medarbetare och hens chef. Från 
kvalitetsrörelsen har vi lärt att varje process leder fram till en 
prestation eller ett resultat. Om vi uttrycker slutprestationerna i 
dessa båda processer konkret, så kan det formuleras så här: 
Process 1, kommunikationen mellan ledningen och organisatio- 
nen, ska resultera i, att varje medarbetare tar initiativ till förbät- 
tringar som ligger i linje med ledningens avsikter för företagets 
verksamhet. Den processen ska förmedla helhetsperspektivet. 

Process 2, det dagliga ledarskapet, ska resultera en överens-
kommelse mellan chef  och medarbetare. Överenskommelsen 
innebär att medarbetaren självständigt åtar sig och engagerar 
sig i, insatser som stödjer verksamhetens gemensamma uppdrag 
och chefen åtar sig att stödja medarbetaren så att denne lyckas 
med sin insats. Denna process ska förmedla möjlighetsperspek- 
tivet. 

Den struktur, som jag rekommenderar för det processorien- 
terade ledarskapet, kallar vi FOQUS-processen. 
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Två alternativa tillvägagångssätt 
Aristoteles menade att mod är ett läge på en skala från dum-
dristighet till feghet. Man kan travestera denna tanke och säga 
att ambition är ett mellanläge på skalan från lättja till hybris. 

Lättja är tilltalande för dem som vill ta det lugnt p g a ener-
gifattigdom. Hybris är tilltalande för de handlingskraftigt in-
kompetenta rollspelare, som vill sola sig i glansen av sin egen 
förträfflighet och som, när ett storslaget projekt misslyckas, mo-
biliserar sin kreativitet för att göra troligt att det var omgiv-
ningens, de lata och oengagerade medarbetarna eller bristen på 
stöd från något håll, som var orsaken till att hens storslagna idé 
inte kunde förverkligas. 

Jag kommer att översiktligt presentera två tillvägagångssätt 
för att utarbeta en vision. Det första är en ganska enkel bruks- 
anvisning, som består av sex regler. Den kan användas direkt. 
Den andra är ett sammandrag av metodiken i Burt Nanus bok 
Visionary Leadership. Den kan inte användas direkt. Däremot kan, 
t ex en ledningsgrupp använda den som utgångspunkt för ett 
seminarium eller en intern diskussion, som bör omfatta åt- 
minstone ett par dagar. Om man sedan bestämmer sig för att gå 
vidare rekommenderar jag att man skaffar Nanus bok till var 
och en och använder den som vägledning. Jag tror att man dess-
utom ska överväga att engagera hjälp av en processkonsult i 
denna mer ambitiösa process. 

I valet mellan de två alternativen rekommenderar jag båda. 
Det allra första steget – och det som är mest angeläget att 

komma igång med – är att starta installationen av process-
orienterat ledarskap i organisationen. Parallellt med detta kan 
man börja arbeta med utformningen av visionen enligt sex-
punktsmodellen. Det är en fördel att alla kan betrakta pro-
dukten i denna process, som ett första steg. Den är något 
preliminärt som snart ska ersättas. Därefter är det tid för ett 
mer ambitiöst arbete från ledningens sida, t ex enligt Nanus 
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modell. Jag har ytterligare ett par modeller som jag gärna tipsar 
om för den som vill ha fler ambitiösa alternativ än Nanus. 

Så, spänn inte vagnen före hästen utan se till att processen 
kommer igång och stabiliseras med processorienterat ledarskap. 
Ta sedan fram en vision som alla vet är ett försök, en ärligt 
menad preliminär vision. När processen är igång och dess pro- 
dukter kan börja tas till vara, då är det dags för den mer am- 
bitiösa och långlivade visionen. 

Sex regler 
Den enklaste bruksanvisningen, sex regler har jag funnit hos 
Jones & Kahener. 

1. Se till att visionen är enkel, inte nödvändigtvis kort, men en- 
kel. Besvara först frågan: Vad vill jag berätta för andra om 
vad vår verksamhet syftar till? Därefter ska de faktorer be- 
skrivas som gör det möjligt att förverkliga det vi ska åstad- 
komma. 

2. Låt alla vara med och lämna synpunkter. En vision är inte en 
produkt av kompromisser i ett kollektiv. En person eller en 
ledningsgrupp svarar för viljeinriktningen, men innan man 
fastställer den, ska man ta tillvara synpunkter från alla som 
berörs, i första hand alla medarbetare. 

3. Personer utanför organisationen kan bidra med tydlighet 
och fräscha synpunkter. Konsultation är att hjälpa besluts-
fattare att vidga sina referensramar och tänka igenom 
konsekvenser, som man kanske inte tänkt på. Det är dock 
viktigt att hålla i sär stödet för tankeprocessen, som konsul-
ten kan hjälpa till med och beslutet om hur visionen ska 
formuleras, som ledningen måste klara av på egen hand. 

4. Ordval och tonfall ska spegla stämningen i företaget och den 
stämning som man vill utveckla och stödja. Ett företag som 
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säljer kvalitetskläder till små barn på postorder, ett ärevör-
digt gammalt försäkringsbolag och ett ungdomligt IT-företag 
måste finna olika uttryck för vad de vill, både till innehåll 
och form. 

5. Arbeta med visionen dagligen. Förmedla den på så många 
kanaler som möjligt, gör den synlig och se till att alla inte 
bara tagit del av den utan också använder den. Visionen 
ska vara ett praktiskt verktyg som alla ska använda, därför 
ska man göra det möjligt för alla att ta ett eget ansvar för att 
den lever. 

6. Förlita dig på visionen för vägledning. Ifrågasätt visionen 
kontinuerligt och bedöm medarbetare utifrån hur väl de 
medverkar till att förverkliga visionen. Alla chefer och ar-
betsledare ska förmedla visionen både i ord och handling. 

Visioner gör nytta på alla nivåer. Man behöver inte vara före- 
tagsledare för att utveckla en vision, mellanchefer kan göra det 
– utan att kollegerna gör det. Men låt inte det bästa bli det 
godas fiende genom att starta med för höga ambitioner. 

Scenarier och systematiska skattningar 
Två författare, Burt Nanus och Paul Schoemaker, anvisar mer 
ambitiösa tillvägagångssätt för att utveckla en vision. Båda re- 
kommenderar att använda scenarieteknik. Schoemaker har en 
grundligare genomgång av scenarietekniken, bl a med exempel 
från Apple. Den beskrivningen utelämnar jag här, men förmed- 
lar den gärna till den som är intresserad. Jag lutar mig i stället 
mot Burt Nanus: 
Råmaterialet till en bra vision är information (om sådant som 
ingår i verksamhetsteorin: omvärld, uppdrag och kompe-tens) 
och genomarbetade värderingar. För att bli en vision ska 
underlaget bearbetas inom ramen för en helhetssyn. Jag ska 
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beskriva denna struktur under fyra huvudrubriker. 
1. Utgångsläget 
2. Företagets framtida verksamhetsmiljö 
3. Möjligheterna i den framtida verksamhetsmiljön 
4. Val av vision 
Under var och en av dessa rubriker finns ett antal ana-lys-
områden. 

1. Utgångsläget 

1.1. Yttre förutsättningar 
Här gäller det verksamhetens yttre förutsättningar. Företag men 
också divisioner, avdelningar, grupper samt verkliga team med 
tidsbegränsade uppdrag kan använda en vision. 
• Beskriv verksamhetens uttalade uppdrag eller ändamål. 
• Beskriv vilka värden verksamhetens prestationer tillför sam- 

hället eller den större organisation som verksamheten är en 
del av. 

• Beskriv karaktären på branschen eller det samhälleliga ram- 
verk inom vilket verksamheten finns. 

• Beskriv verksamhetens position i branschen eller det institu- 
tionella sammanhanget (för enheter inom en större orga-
nisation). 

• Vad krävs för att verksamheten ska vara framgångsrik? Vad 
bedömer du själv som framgång? Hur bedöms din verksam- 
het av andra för att de ska anse att den är framgångsrik? 

1.2. Inre förutsättningar 
En ny vision blir inte accepterad, eller den bidrar inte på det  
sätt som den skulle kunna göra, om den innehåller konflikter till 
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befintliga föreställningar, normer och värderingar. Därför ska 
analysen omfatta följande beskrivningar: 
• Beskriv de normer som styr verksamheten samt andra ut- 

märkande drag i organisationskulturen. 
• Beskriv verksamhetens starka och svaga sidor, vad är ni bra 

på och vilka brister du själv och dina medarbetare anser att 
ni har. 

• Beskriv den strategi som gäller nu. Kommer den att fungera 
i framtiden? 

1.3. Utvärdering av nuvarande inriktning 
Inget företag är stillastående, varje verksamhet rör sig – i någon 
riktning: Men var kommer man att hamna om man fortsätter 
som hittills? Utvärderingen ska ge underlag för beslut om man 
behöver en ny vision eller ej. 
• Finns en klart uttalad vision? I så fall: beskriv den. Om visio- 

nen inte är klart uttalad, men ni ändå försöker härleda den 
ur dagens arbetssätt, vilka nyckelord eller kännetecken anser 
du att den har? 

• Om verksamheten drivs med nuvarande inriktning, var 
kommer den att vara om 5 år och om 10 år? Är det en bra 
eller tillräckligt bra position? 

• Har nyckelpersonerna en gemensam uppfattning om vart ni 
är på väg? Kan dina medarbetare redogöra för vart ni är på 
väg och ställer de solidariskt upp för denna inriktning? 

• Ger nuvarande organisationsstruktur, dess systemstrukturer 
(t ex system för ekonomi- kvalitets- och produktionsstyrning), 
arbetsprocesser, kompetensprofil hos personalen, dess ledar- 
skap och kompensations- och belöningssystem, ett bra eller 
tillräckligt bra stöd för den aktuella inriktningen av verksam- 
heten? 
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2. Den framtida verksamhetsmiljön 

2.1. Intressenter, deras behov och önskemål 
• Intressenter är alla de grupper och individer som på något 

sätt kan påverka verksamheten. De tre viktigaste intressent-
kategorierna är kunder, medarbetare och ägare/finansiärer. Men 
fackliga organisationer, miljöorganisationer och myndigheter 
hör också hit. 

• Vilka är verksamhetens intressenter, inom och utanför företa- 
get. Vilka är viktigast? ( I ett kort perspektiv är ofta kunderna 
viktigast. De har lättast att avbryta sitt engagemang i verk- 
samheten. På lite längre sikt är medarbetarna viktiga, det tar 
tid att bygga upp kompetens och samarbetsförmåga. Och 
utan ägarnas beredvillighet att satsa resurser saknas möjlig- 
heter för framtida utveckling. Det är alltså inte självklart vil- 
ken intressent som är viktigast vid en viss tidpunkt.) 

• Hur skiljer sig intressenternas behov och förväntningar i 
framtiden från vad som gäller idag? 

• Vilka motigheter och möjligheter kan du förvänta från dessa 
intressentgrupper? 

• Om ni (du själv eller ledningsgruppen) ser er själva som in- 
tressent, vilka händelser och utvecklingslinjer skulle du/ni för 
egen del allra helst vilja se förverkligade? 

2.2. Resultat av visionen 
Ett vanligt misstag är att man blandar samman visionen med 
de mått man har på att den är framgångsrik, de resultat som 
man vill uppnå med hjälp av visionen. Lönsamhet och att bli 
marknadsledare är framgångsmått, resultat, inte en vision. 
Detta analysområde tjänar som stöd, bl a för att undvika 
sådana fel. 
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• Vilka begränsningar finns för er nya vision? Tid, finansiella, 
geografiska eller sociala begränsningar? 

• Vad ska er vision åstadkomma? Och hur vet ni att den är 
framgångsrik? (Exempel: Bättre lönsamhet, ökade mark-
nadsandelar, kvalitetsutveckling, kundtillfredsställelse, pro-
duktivitetsförbättringar och ökad delaktighet. Vart och ett av 
dessa exempel kan omformuleras till mål, till resultat bestämda 
i förväg med i förväg bestämd stegvis uppföljning. (Det är definitio-
nen av mål i processorienterat ledarskap enl FOQUS) 

• Vilka kvalitetsfaktorer måste beaktas i visionen? The JUSE 
Problem Solving Research Group i Japan anger fem faktorer: 
✓ Bättre kvalitet (överensstämmelse mellan produktens 

egenskaper och kundens behov),  
✓ Lägre kostnader,  
✓ Leveranssäkerhet,  
✓ Säkerhet till liv och egendom och  
✓ Arbetsmoral. 

3. Möjligheter i den framtida miljön 
Man behöver inte göra prognoser som underlag för en vision. 
Det är dock en fördel om man är medveten om karaktären och 
omfattningen på möjliga inslag i den framtida utvecklingen. 
Det finns tre fördelar med att utveckla denna medvetenhet: 
• Den stimulerar kreativiteten för att upptäcka och uppfinna 

möjligheter för det egna företaget eller den egna enheten. 
• Den vision du så småningom bestämmer dig för blir sanno- 

likt bättre om du aktiverar din medvetenhet om vad som kan 
komma att hända. 

• Risken för obehagliga överraskningar blir mindre. 
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Det finns alltså flera fördelar med att tänka igenom framtida 
möjligheter på ett systematiskt sätt utan att därför ha ambitio- 
nen att förutsäga vad som kommer att hända. 

3.1. Identifiera tänkbara förändringar 
Börja med att bestämma viktiga kategorier av trender, t ex kun- 
ders behov och förväntningar, intressentpreferenser, ekonomisk 
utveckling etc. 

För varje sådan kategori kommer framtiden att påverkas 
genom samverkan av tre faktorer: kontinuitet, förändringar och 
val. Här följer några exempel: 
• Vilka större förändringar är tänkbara när det gäller de 

behov och förväntningar som era produkter tillfredsställer 
idag? (Med produkt menas varor och tjänster) 

• Vilka större förändringar är tänkbara när det gäller viktiga 
intressentgrupper? 

• Vilka större förändringar är tänkbara när det gäller ekono- 
miska förutsättningar? 

• Vilka större förändringar, relevanta för verksamheten, är 
tänkbara när det gäller samhällsutvecklingen? 

• Vilka större förändringar är tänkbara när det gäller teknisk 
utveckling som har betydelse för er verksamhet? 

• Vilka andra större förändringar är tänkbara som kan 
komma att få betydelse för er verksamhet? 

Lägg märke till att det gäller tänkbara eller möjliga förändring- 
ar, de behöver inte vara mycket sannolika. 

3.2. Tänkbara förändringars väsentlighet och sannolikhet 
Här ska du gå igenom resultatet av föregående analysområde 
(Identifiera tänkbara förändringar) och bedöma hur sannolikt 
du anser det vara att de kommer att inträffa. 100% är helt sä- 
kert, 10 % är mycket osannolikt. 
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När du går igenom dessa listor börjar förmodligen vissa 
möjliga visioner att ta form. 

3.3. Beskriv tänkbara scenarier 
Med resultatet av föregående analysområde som underlag, ska 
du nu skriva ner några scenarier. Tre eller fyra olika är i all- 
mänhet tillfyllest, där vart och ett ryms på en A4-sida med 4 - 6 
avsnitt. 
Scenariebeskrivning är en kreativ verksamhet. Därför måste 
den få ta viss tid. 

Ändamålet med scenarierna är inte att göra prognoser. Än- 
damålet är att försöka beskriva gränsvärdena för vad som kan 
komma att inträffa. Därför kan man samla de allra mest negati- 
va möjligheterna i en beskrivning, de mest positiva i en och de 
mest troliga i en. Visionen ska vara så beskaffad att den säker-
ställer verksamhetens överlevnad om utvecklingen skulle bli ne-
gativ, att den gör det möjligt att ta tillvara fördelarna om ut-
vecklingen skulle bli bättre än väntat och kanske kraftsamla 
kring det mest troliga scenariet. Scenarierna är alltså ett under- 
lag för att formge en vision som är tillräckligt töjbar. 

Konsekvenserna av dina olika scenarier 
Här ska dina scenarier analyseras. Du ska dra ut konsekvenser- 
na ur vart och ett för det egna företaget eller enheten. Detta är 
viktigt, det bästa slutresultatet är en vision som fungerar bra 
ihop med flera eller helst med alla dina framtidsbilder. 

4. Val av vision 
Vilka krav ska ställas när man väljer och formulerar en vision? 
Någon har beskrivit intelligens med följande fem kännetecken, 
en bra vision ska ge stöd för intelligenta handlingar: 

125



• att snabbt uppfatta och handla i relation till olika händelser. 
• att dra fördel av tillfälliga händelser och förutsättningar. 
• att skapa en meningsfull förståelse för en situation på grund- 

val av osäkra och motsägelsefulla budskap. 
• att bedöma vikten av olika inslag i en situation. 
• att urskilja likheter och överensstämmelser mellan olika hän- 

delser trots att de ter sig helt skilda från varandra. 

4.1. Syntetisera 
När man arbetar fram ett gemensamt mönster av relationer 
mellan tidigare kända företeelser, då syntetiserar man. Att skriva 
ner några olika alternativ som du senare antingen kan 
kombinera eller välja mellan, har visat sig vara en bra idé. 

4.2. Definiera spelplanen 
Spelplanen, marknaden, verksamhetsområdet, beteckningarna 
skiftar, men oavsett vad det område kallas, där du ska bedriva 
verksamhet så behöver det definieras. Det finns olika sätt att 
göra detta. Du kan hitta olika alternativ i böcker om strategisk 
planering och affärsutveckling. Produkt/marknadsmatriser, tek- 
nologi-/efterfrågematriser, tillväxtvektoranalys och marknads-
positionering är några exempel. 

4.3. Generera alternativa visioner 
För den spelplan man definierat kan kan man i allmänhet tänka 
sig flera alternativa visioner. Vi antar att det finns sex versioner 
och att man nu ska välja en av dem. 

4.4. Välj den rätta visionen 
Med uttrycket Den rätta visionen beskrev jag vad en bra vision ska 
åstadkomma. Med dessa kriterier ska du välja en vision för fö-
retaget eller din enhet. Rätt vision har åtta kännetecken. 
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Den rätta visionen ska: 
1. vara framtidsorienterad. 
2. vara inriktad på att skapa en bättre framtid för verksamhe- 

ten, den ska vara utopisk. 
3. inte vara på kollisionskurs med verksamhetens hittillsva-

rande historia, värderingar och normer, den ska vara kom-
patibel. 

4. ska ge underlag för kvalitetsstandards och återspegla höga 
ideal, den ska vara etisk. 

5. ska ange ett tydligt och lätt förståeligt ändamål, den ska 
vara vara tolkningsbar, den ska kunna tolkas till praktisk 
handling. 

6. ska kunna inspirera och entusiasmera medarbetare till goda 
och kreativa insatser, den ska vara motiverande. 

7. ska representera en unik inriktning för en viss förvaltning 
eller företag. Inriktningen ska kunna ge underlag för 
kompetensutveckling och utveckling av en organisations-
kultur som tillfredsställer kunder, medarbetare och ägare. 
Den ska också vara förändringsorienterad. Visionen ska 
vara exklusiv för just denna verksamhet. Den ska alltså inte 
vara en me-too- produkt. 

8. ska både vara realistisk och något att sträcka sig efter, den 
ska vara en dröm förankrad i verkligheten. Den rätta visio-
nen ska vara ambitiös. 

Med en betygskala 1 - 5 där 5 representerar utomordentlig och 
1 representerar dålig överensstämmelse ska du nu gå igenom 
dina alternativa visioner och betygsätta dem mot vart och ett av 
de åtta kännetecknen. Om du har sex alternativa visioner kan 
det komma att se ut som i tabell 1. 
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I detta exempel är visionerna 2 och 3 de bästa tätt följda av nr 
6. De har fått bäst värdering för de åtta viktiga kännetecknen 
på en bra vision. Men värderingen ska gå vidare. 
Alla dessa kännetecken är inte lika viktiga. I tabell 2 har vi fört 
in de olika kännetecknens relativa vikt, där 10 är synnerligen 
viktigt och 1 är helt oväsentligt. Här (Tabell 2) får alternativen 3 
och 6 samma betyg, med alternativ 2 tätt bakom. 
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Men vi har flera värderingsomgångar kvar: Hur resultat-
drivande är de olika visionerna? 
Under analysområde 2.2. Resultat av visionen angav vi några 
exempel på vilka resultatområden man kan vilja uppmärksam- 
ma med visionens hjälp: Bättre lönsamhet, ökade marknadsan- 
delar, kvalitetsutveckling, produktivitetsförbättringar, kundtill- 
fredsställelse och ökad delaktighet, var de exempel som nämn- 
des. I Tabell 3 värderar vi de sex olika alternativen med avseen- 
de på dessa sex resultatområden. I den värdering som vi gjort i 
Tabell 3 är det återigen alternativen 2 och 3 som framstår som 
bäst. Men utfallet är ganska jämt. 
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Om vi nu på motsvarande sätt som tidigare ger vart och ett av 
resultatområdena en relativ vikt kan bilden förändras till det 
som framgår i Tabell 4. 
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Vidare behöver man värdera respektive alternativ mot andra 
relevanta faktorer, t ex företagets starka och svaga sidor, organi- 
sationskulturens normer samt behov och förväntningar hos 
olika intressentgrupper samt mot de olika framtidsbilder du 
skapade under analysområde 3.3: Beskriv olika scenarier. Vi antar 
att det finns tre sådana scenarier: 
Även här gäller att de olika faktorerna har olika relativ betydel- 
se. Den relativa vikten i de tre alternativa framtidsbilderna (sce- 
nario 1 - 3) påverkas naturligtvis av hur man bedömer sannolik- 
heten av att de kommer att inträffa som visas i Tabell 6. 
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Som avslutning ska vi göra en sammanställning av slut-
resultaten i tabellerna 2, 4 och 6 för att kora den slutliga 
vinnaren bland  de sex alternativa visionerna: 
 

Kan man gå till väga på detta strikt logiska sätt för att välja en 
vision? Nej, naturligtvis inte om detta är det enda beslutsunder- 
laget. Man kan alltså inte mekaniskt välja alternativ 3 bara på 
grund av tabellexercisen. Men det angelägna ärendet att finna 
en ny vision har blivit rejält belyst och genomtänkt tack vara 
tabellerna. Detta stegvisa förfaringssätt adderar till en erfaren- 
hetsbank utifrån vilken man också kan göra en intuitiv bedöm- 
ning för att formulera sin vision, en vitaliserande, attraktiv, 
realistisk och trovärdig bild av verksamhetens framtid. Den kan 
förmedlas till samtliga medarbetare som en ledstjärna för alla 
arbetsuppgifter i verksamheten. 

För vilka ändamål är visionen särskilt viktig? 
Svaret på frågan i rubriken är en paradox: Visioner gör särskilt 
stor nytta som grund för stabil långsiktig utveckling och som 
grund för stora förändringar. 
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Stabil långsiktig framgång 
Collins & Porras  och Kotter & Heskett är våra främsta före-51

språkare för att visioner svarar för långsiktig stabilitet och fram-
gång. Jag ska inte göra någon grundlig genomgång av deras 
tankar, men för båda verken gäller att underlaget de baserar 
sina slutsatser på är mycket gediget. I båda fallen har de gjort 
jämförelser mellan ett antal företag som varit extremt fram-
gångsrika och ett antal andra liknande företag. Collins & Porras 
har 18 Visionary Companies som de under en period på 65 år 
jämfört, dels med börsföretagen i gemen, dels med 18 liknande 
företag i samma bransch. Kotter & Heskett har jämfört 12 teori 
3-företag  med 20 företag med traditionell organisationskultur 52

under 12 år. För de ”riktiga chefer” som ”vet vad som räknas” 
och att ”man måste tjäna pengar också” kan dessa båda 
tabeller vara lämpliga att meditera över: 
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Grunden för stora förändringar 
I IQS International Quality Study  användes uttrycken låg, medel 53

och högpresterande företag. Indelningen skedde, bl a med 
hänsyn  till företagens förmåga att genomföra mindre, medel-
stora eller stora förändringar. Medelstora och i synnerhet stora 
förändringar kräver att ledningen klarar av att förändra företa-
gets kultur: tänkesätt och normer som av hävd ”sitter i tape-
terna”. 

Att förändra en organisationskultur är mycket svårt. John 
Kotter menar t o m,  att det är näst intill omöjligt utan en le-54

vande vision. Vi ska följa hans program i åtta punkter för 
framgångsrika stora förändringar. 
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Program för framgång med stora förändringar 
1. Skapa ett omvandlingstryck 

Undersök marknaden och klarlägg konkurrenssituationen. 
Identifiera och diskutera kriser, möjliga kriser och viktiga 
möjlighter. 

2. Organisera ett ledningsteam 
Se till att gruppen har tillräckligt stora befogenheter för att 
leda förändringen. Utveckla gruppen till ett verkligt team   55

3. Utveckla en vision och en strategi 
Skapa en vision som beskriver förändringens ändamål. 
Utveckla strategier för att förverkliga visionen 

4. Förmedla visionen till alla som kan bidra till den. 
Använd alla tillgängliga medel för att kommunicera 
visionens praktiska innebörd.  
   Säkerställ att ledningsteamet walk their talk, och förmedlar 
visionen både i ord och handling. 

5. Bygg upp bredast möjliga delaktighet i visionen 
Sök upp och eliminera alla hinder. 
  Förändra system och strukturer som kan bromsa 
förändringen,  
   Understöd risktagande och okonventionella idéer och 
initiativ. 

6. Säkerställ kortsiktiga framgångar 
Planera för väl synliga förändringar, som alla kan uppfatta 
som framgång. 
   Se till att dessa framgångar blir verklighet. 
   Gör framgångarna synliga för alla och belöna de 
medarbetare som genomfört dem så att alla får reda på det. 

7. Konsolidera resultat och stimulera fler förändringar 
 Efterhand som förtroendet för förändringen ökar, dra nytta 
av tillitskapitalet för att förändra alla system, strukturer och 
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normer som inte är stödjande för visionen. 
  Rekrytera, befordra och utveckla medarbetare som är 
kapabla att implementera den nya visionen 
  Starta fler förändringsprojekt med särskilda teman 
understödda av förändringsagenter. 

8. Förankra nyordningen i företagets kultur 
Bygg upp nya beteendemönster genom kund- och produk-
tivitetsorienterade insatser, ett aktivt ledarskap för delak-
tighet och mer fokuserade ledningsinsatser. 
  Gör sambandet mellan de nya beteendemönstren och 
företagets framgångar synliga för alla 
  Utveckla strukturer för att säkerställa ledarskapsutveckling 
och succession. 

Tio principer för framgångsrika förändringar 
Smith  beskriver 10 principer att följa om man strävar efter 56

framgång med större förändringar. Stora delar av hans bok 
handlar om hur visionen kan etableras och göras levande som 
ett instrument för förändring. Han är också en av upphovsmän- 
nen till begreppet verkligt team. 

1. Se till att hålla prestationerna, de resultat som man ska 
förverkliga, i fokus för förändringar i beteenden och 
kompetens. 

2. Sträva efter att fortlöpande öka antalet medarbetare 
som klarar av att ta ett självständigt ansvar för sin egen 
utveckling. 

3. Se till att varje medarbetare kan länka sitt eget arbete 
och sina egna åtaganden för förbättringar till hela 
organisationens gemensamma mål. 

4. Ge medarbetare möjlighet att lära genom handling och 
förse dem med den information och det stöd de behöver 
för att lyckas. 
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5. Understöd improvisation (experiment) som den bästa 
vägen till bättre prestationer och förändring. 

6. Etablera verkliga team för att driva alla förändringar. 
7. Utforma organisationen utifrån det arbete människor 

ska prestera tillsammans (processorienterat) inte utifrån 
hur befogenheterna är fördelade. 

8. Var medveten om att fokusering och meningsfull 
kommunikation är de mest knappa resurserna i 
samband med förändringar. 

9. Stimulera och upprätthåll förändringar som kommer till 
ut- tryck i nya beteenden genom att stimulera till 
samverkan mellan initiativ från olika delar av företaget. 

10.Praktisera ledarskap baserat på modet att – i tydliga 
handlingar – levandegöra den förändring som ska 
förverkligas. 

Hinder mot förändringar  
I The Dance of  Change redovisar Peter Senge tio ”utmaningar” 
mot förändringar. Han delar in dem i tre grupper: motstånd mot 
att starta en förändring, motstånd mot att få förändringen att leva 
vidare och motstånd mot förnyelse och nytänkande.  

Motstånd mot att starta 
”Vi har inte tid för sån't här”. Medarbetare som är engagerade i för-
ändringsprojekt måste få möjlighet att avsätta tillräckligt mycket tid.  

”Vi får ingen hjälp!” De som ska arbeta med förändringen måste få 
stöd, coaching och tillräckligt mycket resurser.  

”Det här är inte relevant!” Det är nödvändigt att göra sambandet 
tydligt mellan ändamålet med en förändring och behovet i det 
dagliga arbetet.  
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”Dom säger ett och gör ett annat!” En kritisk faktor i varje förändring 
är trovärdigheten. Menar ledningen verkligen det man säger?  

Motstånd mot att få förändringarna att leva  
”Det här är. . .!” Personlig olust och rädsla inför en förändring, 
man tycker inte att det går som man hade tänkt.  

”Det här kommer inte att fungera!” Förändringen lever inte 
upp till förväntningarna i starten. Det kan leda till att man ger 
upp.  

”Dom beter sig som en religiös orden!” Medlemmarna i pro-
jektgrupper ”tror” på värdet i det man håller på med och beter 
sig arrogant mot tvivlarna ”som inte förstår sitt eget bästa”.  

Motstånd mot förnyelse och nytänkande  
”Vi kommer aldrig att få genomföra detta!” Projektgruppen 
tvivlar på att ledningen kommer att våga ge förnyelsen sitt stöd.  

”Vi håller på att uppfinna hjulet en gång till!” I stället för att 
bygga vidare på tidigare erfarenheter startar varje projekt från 
början.  

”Vad är det vi egentligen håller på med?” Ju större projekt 
desto större är risken för att man förlorar orienteringen och går 
vilse i de dagliga uppgifterna.  
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Six silent killers  
Michael Beer och Russell Eisenstadt rapporterade en studie, 
som pågått i tio år, om varför förändringar misslyckas. Rubri-
ken på rapporten är Six silent killers of  strategy implementation and 
learning. För läkare är begreppet ”silent killer” bekant. En sådan 
är kolesterolet, ett fett som är bidragande orsak till hjärt- och 
kärlsjukdomar. Det är en tyst mördare för att patienten inte är 
medveten om dess närvaro. På motsvarande sätt har Beer och 
Eisenstadt upptäckt silent killers när de studerat varför för-
ändringar inte blir implementerade som det var tänkt. De har 
studerat tolv misslyckade projekt där misslyckandet kan 
tillskrivas dessa orsaker:  
1. Top-down eller oengagerad ledning (9 fall av 12) 
2. Oklar strategi och prioriteringar som är i konflikt med 

varandra (9 fall av 12) 
3. Ineffektiv ledningsgrupp (12 fall av 12) 
4. Undermålig kommunikation mellan ledning och 

organisation (10 fall av 12) 
5. Undermålig samordning över funktionsgränser, mellan 

affärsområden eller mellan olika geografiska marknader (9 
fall av 12) 

6. Bristande ledarskap i organisationen (8 fall av 12). 

Dessa brister samverkar med varandra på ett olyckligt sätt så att 
människor har en oklar uppfattning om vad ledningen egent-
ligen vill, så att lärandet och utvecklingen i organisationen för-
svåras och så att implementeringen av det nya hindras.  
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Rekommendationerna i rapporten är följdriktigt att vända på 
dessa problem till deras motsatser: 

1. Se till att balansera paradoxen att ledningen både ska för-
medla en tydlig vilja och vara mottaglig för påverkan från 
organisationen. 

2. Ange tydliga strategier och klara prioriteringar som alla kan 
tolka till praktisk användning. 

3. Utveckla ledningsgruppen så att den fungerar som ett 
verkligt team, där samtliga medlemmar verkar för helheten. 

4. Säkerställ öppna vertikala kommunikationskanaler. 
5. Säkerställ samordningen kring kunder, produkter och 

marknader. 
6. Utveckla ett dagligt ledarskap med förutsättningar att 

representera helhetssynen på verksamheten med tydligt 
ansvar och tydliga befogenheter. 

För att lyckas med detta måste den auktoritära styrningen 
ersättas med andra former för påverkan.  

En vision i arbetskläder för din enhet 
I det här kapitlet har du fått några ord på vägen om du anser 
dig behöva en uppdragsbeskrivning, en motsvarighet till 
Luthers Vad är det? som stöd för att konkretisera den gemen-
samma visionen i arbetskläder.  
Det viktigaste för att lyckas med visionsarbetet är att kraftsamla 
för att få igång en process. När processen är igång är det inte så 
svårt att inrikta den mot en gemensam vision. Det är inte heller 
särskilt svårt att skifta en vision, som inte är så lyckad mot en 
som är bättre. Därför bör du nu reflektera över vilka mått och 
steg du ska ta för att säkerställa att processen fortlöpande 
förbättringar kommer igång.  
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Som framgår av kapitlets sista sidor finns det dels kunskaper om 
hur man bör gå tillväga för att lyckas (Kotter och Smith), dels 
kunskaper om vad som lägger hinder i vägen (Senge och Beer/
Eisenstadt. Ägna lite uppmärksamhet åt dessa vanligt före-
kommande svårigheter, så att du känner igen dem när du möter 
dem. 
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5. Avveckla eller utveckla? 
Mycket mer med mycket mindre 

För många år sedan fick vi tre förfrågningar om uppdrag med 
ett villkor, som vi tidigare inte kommit i kontakt med. Alla 
gällde ledarskapsutveckling, men utbildningen skulle genomfö- 
ras på kvällstid eller under helger. Företagen ansåg att man var 
så kort på folk att det inte var möjligt att avstå chefernas tid un- 
der normal arbetstid. 

Ett karikatyr av vad som händer på vissa håll i arbetslivet är 
att ledningen avvecklar verksamheten med krav på att den kort-
siktiga lönsamheten ska bibehållas eller helst bli bättre under 
avvecklingsperioden. Om man skär bort kostnader i snabbare 
takt än intäkterna minskar, så kan man ju faktiskt tänka sig att 
lönsamheten blir allt bättre fram till den dag då man ound- vik-
ligen måste lägga ner resterna av ett en gång blomstrande 
företag. Man kallar det strukturrationalisering och många anser 
att det är förtjänstfullt. 

Arie de Geus, Collins & Porras och Hamel & Prahalad har 
visat att det uppenbarligen finns ett annat alternativ att skapa 
lönsamhet, uthålligt. Vissa företag kan visa upp en förmåga till 
förnyelse och överlevnad, som är vida överlägsen det tradi-
tionella företagets. Och dessa forskare menar att förnyelse-
förmågan inte är en tillfällighet, den är en följd av en medvetet 
uppbyggd kompetens att få ut mervärde av de resurser man 
disponerar. 

Nämnare eller täljare? 
Varje verksamhet, både i näringslivet och i skattefinansierade 
förvaltningar, ska skapa nytta eller värden som sammantaget är 
mer värt än kostnaden för att prestera nyttan. På en kommer-
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siell marknad betalar kunderna för företagens prestationer och 
företaget måste klara av att hålla sina kostnader inom ramen 
för dessa intäkter. På motsvarande sätt förhåller det sig med den 
skattefinansierade verksamheten. Politiker, till vilka medborgar- 
na delegerat rätten att bestämma över skattemedlen, måste an-
se att en verksamhet är värd att betala för, annars ska de dra in 
anslagen. 

Kvoten mellan täljarens intäkter/värde och nämnarens kost- 
nader/uppoffring måste vara minst 1. I företagens fall kräver 
ägare att få utdelning på sina insatser och därför måste kvoten 
vara större än 1. BIAC (Business and Industry Advisory Com- 
mittee to the OECD) har gjort en utredning för att fastställa 
vilken lönsamhet ett företag behöver ha för att långsiktigt 
bibehålla antalet anställda. Slutsatsen var att för de elva 
OECD-länderna behöver avkastningen på eget kapital över-
stiga den långa obligationsräntan med 3-5%. För varje procent 
årlig ökning av de anställda krävs en ytterligare ökning av 
avkastningen med 2% på eget kapital. Under perioden 1970-95 
var företagens avkastning på eget kapital 0,3 procent lägre än 
den långa obligationsräntan och antalet industrianställda i Sve-
rige minskade med 250.000 personer under den perioden. 

Om kvoten är för liten finns i princip två vägar att välja mel-
lan. Man kan sänka kostnaderna (nämnaren) utan att minska 
värdet av prestationen (täljaren) i samma mån eller också ökar 
man täljarens värde (det man får ut av resurserna) med bibe-
hållen eller minskad nämnare. De båda åtgärderna kan också 
kombineras. 

En tysk forskare, Hermann Simon har jämfört japanska och 
tyska medarbetares bidrag till produktivitetsutvecklingen i deras 
respektive företag, genom att värdera resultaten av de initiativ 
till förbättringar som kommer från medarbetarna. Han har 
beräknat att japanerna är 514 gånger bättre än sina tyska 
kolleger. I ett företag av Siemens storlek betyder denna skillnad 
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att man gick miste om 2,2 miljarder D-mark per år. Om 
Siemens ledning skulle behöva förbättra resultatet med 2,2 
miljarder DM skulle man alltså kunna välja mellan att antingen 
skära bort kostnader (nämnaren) eller utveckla företagets kultur 
så att den ständiga förbättringsverksamheten kom i nivå med 
de japanska företagens. Jag är medveten om att i ett kort 
perspektiv är det senare alternativet inte möjligt, men på några 
års sikt är båda alternativen möjliga att förverkliga. 

Professor Simons exempel visar vad som är möjligt att åstad- 
komma genom att styra täljaren, genom att öka värdet av vad 
man  får ut av sina resurser. 

Kvotens täljare representerar alltså det värde man får ut för 
den uppoffring man gör för att disponera sina resurser. 
Försäljningsintäkter är ett uttryck för detta värde, men värdet 
omfattar mer än så. Medarbetarna, humankapitalet, kan natur-
ligtvis prestera värde för kunderna, kvalitet som kan omvandlas 
till försäljningsintäkter, men humankapitalet kan även produ-
cera produktivitetsförbättringar, ökad delaktighet och lärande, 
mervärden som tillfaller andra intressenter än kunderna. 

Gary Hamel och C K Prahalad väckte uppmärksamhet 
genom en serie artiklar . När deras bok  Competing for the Future 57 58

publicerades hösten 1994 nådde den snabbt en stor publik. 
Många författare har kritiserat det som på engelska kallas de- 
nominator management, nämnarstyrning. De flesta nöjer sig 
dock med att kritisera. Hamel & Prahalad har beskrivit ett antal 
konkreta åtgärder för att öka utväxlingen på de resurser man 
disponerar. De skriver att med målet att reducera ’the buck for a 
given bang’ i stället för att ’increase the bang for a given buck’ 
inriktas nämnarstyrda omstruktureringsprogram mer på att 
göra sig av med resurser än på att öka utväxlingen på de resurs- 
er man disponerar. De långsiktigt framgångsrika företagen är 
skickliga att få hävstångseffekt på sina resurser. Det betyder att 
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man kan öka utväxlingen på resurserna så att mervärdet, täl- 
jaren ökar genom bättre kvalitet, produktivitet, delaktighet och 
lärande mer än nämnaren. 

Detta femte kapitel bygger till viss del på Hamel & Prahalads 
rekommendationer. Det riktar sig till ledningen i företag som 
ser företagande, mer som en process för att skapa värden än 
som en process för att avveckla resurser. Beskrivningen har fem 
huvu- drubriker. Under dem finns några underrubriker. Allt 
som allt  är det elva rubriker. De fem huvudavsnitten är: 

• Koncentrera 
• Ackumulera 
• Komplettera 
• Förvalta 
• Återvinn 
Kapitlet Strategi som hävstång i Hamel & Prahalads bok inleds  
med fem tabeller som, genom jämförelser mellan några stora 
japanska, amerikanska och tyska företag, visar att det är möjligt 
att åstadkomma mycket mer med mycket mindre. Jämförelserna 
gäller, t ex produktiviteten i produktionen. Den ökade med 20% 
i USA och Tyskland under perioden 1986 – 1991, de japanska 
företagens produktivitet ökade med drygt 50%. Jämförelsen 
gäller även administrationskostnader och satsning på forskning 
och utveckling där jämförelsen var lika uppseendeväckande till 
de japanska företagens favör. Orsaken till de japanska 
företagens överlägsenhet var, enligt författarna, japanernas 
förmåga att skapa utväxling, att få ut ökat mervärde av sina 
resurser. 

Tänk dig två företag, Alfa och Beta. Alfa har mycket pengar, 
stora marknadsandelar, många kompetenta och välutbildade 
medarbetare och gott anseende på marknaden. Alfas position 
är en följd av historiska framgångar. Alfas ledning har som mål 
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att fortsätta att växa i takt med marknaden. Alfa har stora re-
surser och modesta ambitioner. 

Beta är ett betydligt mindre företag, och saknar Alfas stora 
resurser. Men ledningen har en ambition att knuffa ner Alfa  
från dess piedestal. För att klara detta måste man få bättre 
utväxling på sina resurser än Alfa kan få på sina. Man måste 
växa snabbare, utveckla fler och bättre produkter och bygga 
upp ett anseende på marknaden på kortare tid och till lägre 
kostnad än Alfa. Beta har modesta resurser och stora ambi-
tioner. 

Gapet mellan Alfas resurser och dess ambitioner kallas slack. 
Gapet mellan Betas resurser och ambitioner kallas strävan. 
Strävan (stretch) är ett av de fyra kännetecknen i den lärande 
organisationens kultur. De övriga tre är självständighet, stöd och 
tillit. Alfa kan knappast utvecklas till en lärande organisation 
med den ambition ledningen har. Beta har åtminstone tillgång 
till en av grundförutsättningarna. Utan andra kunskaper om de 
två företagen än de som vi nu har, kan vi dra slutsatsen att de 
kommer att anlägga helt olika synsätt på konkurrensstrategi och 
på hur de ska använda sina resurser. Hamel & Prahalad ger  
flera konkreta beskrivningar av Alfa och Beta, t ex Xerox och 
Canon, General Motors och Honda och Caterpillar och Ko- 
matsu. 

Hamel & Prahalad är inte de enda forskare som behandlat 
detta ämne. Jeffrey Pfeffer börjar sin bok Competetive Advantage 
through People  med denna lilla tankelek: Antag att man 1972 59

hade uppmanat ett antal experter att välja ut de fem företag 
som de bedömde ha bäst förutsättningar att bli mest fram-
gångsrika på den amerikanska börsen under den kommande 
tjugoårsperioden. 1972 visste man att det finns fem grund-
förutsättningar som bestämmer ett företags förmåga att skapa 
lönsamhet utöver det normala: tillkomst av nya konkurrenter, 
hot från ersättningsprodukter, kundernas förhandlingsposition 
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(som påverkar försäljningspriset), leverantörernas förhand-
lingsstyrka (som påverkar inköpspriset) och hotet från befintliga 
konkurrenter. Det betyder att experterna skulle söka sina 
blivande vinnare bland företag med höga inträdeströsklar, 
svaga kunder och leverantörer, få lanserade ersättnings-pro-
dukter och begränsade möjligheter för nya aktörer att försämra 
resultatet genom konkurrens. Man skulle välja ut företag med 
stora marknadsandelar som hade förutsättningar att uppnå 
skalfördelar. 

Den som hade klarat av att ta expertkunskapen 1972 och 
vända den helt om skulle ha haft en chans att lyckas pricka in 
åtminstone någon av vinnarna. Alla dessa saknade nämligen de 
förutsättningar som man 1972 ansåg vara nödvändiga för mer 
än genomsnittlig lönsamhet. De fem företagen var ett flygbolag, 
en lågpriskedja för dagligvaror, en kycklinguppfödare, ett de- 
taljhandelsföretag i radio och TV-branschen och ett förlag. Det 
nya paradigmet är förklaringen till detta förlopp. Skalfördelar 
har ersatts av tidsfördelar, tillgångar i form av kapital har ersatts 
av tillgångar i form av medarbetare, m fl förändringar. 

Med 1972 års tänkande skulle experterna ha namngivit ett 
antal Alfaföretag, företag med värdefulla patenträttigheter, stor 
förmögenhet och andra ”barriers to entry”. Alla de fem vinnar- 
na var Beta-företag 1972. De saknade alla de förutsättningar 
som man 1972 ansåg vara nödvändiga för en börsvinnare. Det 
var deras skicklighet att få hävstångseffekt på sina resurser, som 
gjorde dem till vinnare. 

En viktig slutsats av Pfeffers tankelek är att de kunskaper 
som nu kommer att förmedlas fortfarande kan vara ganska nya 
för många. Även de mest insiktsfulla bedömarna saknade dessa 
kunskaper för femtio år sedan. En enkät, som Veckans Affärer 
gjorde för, nu ganska många år sedan, visade att nästan ingen 
företagsledare läser den nya litteratur om företagsledning som 
publiceras. Flera av de tillfrågade ansåg det dessutom vara 
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förtjänstfullt att inte ta till sig de nya tankarna! Man anser att 
man klarar sig bra med KKD (erfarenhet, känsla, intuition) 

Vi återvänder till Alfa och Beta. Hamel & Prahalad gör jäm- 
förelser mellan dessa båda tänkta företag och de båda nationer- 
na i Vietnamkriget. Tveklöst hade USA oerhört mycket större 
resurser än Nordvietnam, och ändå gick det så illa för USA. 
Det finns en anekdot om en pensionerad amerikansk general 
som, flera år efter kriget mötte en nordvietnamesisk kollega. Så 
här långt efteråt ville han ha svar på en fråga som hade 
engagerat honom sedan lång tid. Hur kunde nordvietname-
serna transportera soldater och förnödenheter med sådan 
effektivitet, trots att USA hade bombat alla broar? Nordviet-
namesen tittade på amerikanen och svarade: Vi byggde broar 
strax under vattenytan, där de inte kunde ses från luften. Den 
som vet vad hen vill och har stora ambitioner och knappa 
resurser, blir inte offer för KKD, de historiska erfarenheternas 
tysta men föråldrade kunskap. Hen anser sig inte ha råd att 
minnas svaren men glömma frågorna. Hen håller frågorna 
aktuella och uppfinner och upptäcker framkomstvägar som den 
rike och välutrustade konkurrenten inte kommer på idén att ens 
fråga efter. Man ställer ju inte frågor om man redan anser sig ha 
tillgång till de svar man behöver. Strävan innebär att ambi-
tionerna alltid är större än tillgången på resurser. Det betyder 
att man skapar ett klimat för upptäckt och uppfinning, men det 
betyder förstås också att man måste se på medarbetarna som 
en tillgång för att skapa värde, inte som något onödigt dyrt, 
nödvändigt ont. Det betyder också att ledningen måste få gehör 
för sina ambitioner hos alla medarbetare. Det räcker inte med 
att ledningen i sig består av ett antal oerhört ambitiösa personer, 
alla medarbetare måste i samverkan engagera sig för fort-
löpande förbättringar. Detta ställer krav på ett annorlunda 
ledarskap. 
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Det gäller alltså att kombinera resurser som är knappa i 
förhållande till ambitionerna, med förmåga att få kraftfull 
utväxling på dessa resurser. Ett företag med knappa resurser 
och höga ambitioner, som saknar förmågan att få hävstångs-
effekt på resurserna är en drömmare. Företaget som historiskt 
visat sin skicklighet, men nu har dämpat sina ambitioner är en 
drönare. Det företag som saknar både ambitioner och förmåga 
att skapa utväxling på sina resurser är en blivande förlorare. 
Vinnaren har både höga ambitioner och förmåga att skapa 
utväxling på resurserna. 

Sex utgångspunkter 
Ett företag eller en förvaltning kan ses som en resursportfölj 
(tekniska, finansiella, kompetensmässiga, sociala etc) lika väl 
som en produktportfölj eller en dotterbolagsportfölj. Denna 
utgångspunkt har beskrivits av olika forskare under rubriken a 
resourcebased view of  the firm. 

En andra utgångspunkt är att knappa resurser inte nöd- vän-
digtvis är ett hinder för att uppnå betydande framgångar,  lika 
lite som god tillgång på resurser är en garanti för att man ska 
lyckas. 

Den tredje utgångspunkten är att det finns mycket stora skillnad- 
er i företags förmåga att få utdelning på sina utvecklingsre-
surser. Canon lyckades växa från 10% av Xerox storlek till att 
bli större än rivalen på mindre än 20 år och CNN producerade 
nyheter 24 timmar per dygn till lägre kostnad än CBS behövde 
för ett entimmes nyhetsprogram. 

Den fjärde utgångspunkten är att utväxling på resurserna har sin 
grund i täljaren, inte i nämnaren. Det är alltså mer fram- 
gångsrikt att sträva efter att få ut mer värde ur sina resurser än 
att försöka sänka kostnaden för en given prestation. More bang 
for the buck instead of  fewer bucks for a given bang. Kostnadsreduktion 
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är en verksamhet med låga krav på kreativitet, medan utväx- 
lingsstrategin ställer krav på och stimulerar kreativitet på alla 
nivåer. 

Den femte utgångspunkten är att fördelning av resurser, historiskt 
sett har dragit till sig mycket mer av ledningens uppmärksamhet 
än att skapa förutsättningar för att få bättre utdelning på de 
resurser som finns. Detta gäller i synnerhet andra resurser än 
de finansiella. Detta är särskilt illavarslande eftersom de icke-
finansiella resurserna kan kompensera för brister i de finan-
siella, men inte omvänt. Nöden anses ju vara uppfinningarnas 
moder. Pengar är inte kreativa, men människor är kreativa om 
man ger dem rätt förutsättningar. Kreativa människor finner 
vägar att kompensera för brist på pengar, men pengarna kan 
aldrig ersätta mänsklig kreativitet. IBM, Philips och General 
Motors har gjort stora strategiska investeringar i pengar räknat, 
men fått relativt liten utdelning, jämfört med några av sina 
konkurrenter. Min sjätte utgångspunkt är att ett företags förmåga 
att skapa utväxling på sina resurser är deras allra viktigaste 
framgångsfaktor i vårt samhälle som håller på att förändras 
från maktbalans till intressegemenskap. Det räcker inte bara att 
komma först till framtiden, man måste också komma dit 
billigare än konkurrenterna. 

Att utveckla mervärde ur resurser 
Det finns alltså fem huvudområden för att utveckla hävstångsef- 
fekt på sina resurser: Att koncentrera på strategiskt avgörande än- 
damål, att ackumulera resurser på ett effektivt sätt, att komplettera 
ett slags resurser med andra för att skapa synergieffekter, att 
konservera resurser varhelst det är möjligt och att återvinna 
resurser genom att minimera tiden från utbetalning till 
tillbakabetalning. Jag ska kommentera dessa fem huvudområ-
den lite mer i detalj. 
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Koncentrera 
Här finns tre underrubriker: Konvergera, se till att alla drar åt 
samma håll. Kraftsamla mot de strategiskt mest betydelsefulla 
områdena och Fokusera på konkreta resultat bestämda i förväg med i 
förväg bestämd stegvis uppföljning. 

Konvergera 
Tom Peters berättade om en verkställande direktör som inte 
lyckades få igång kvalitetsutvecklingen i det företag han var 
chef  för, trots att hen hade tjatat om detta under flera år. När 
Peters talade med några av företagets medarbetare om detta 
svarade de att chefen visst hade tjatat om kvalitet, och produk-
tivitet, och kostnader, och nya produkter, och kundvård, och.. 
och.. och..... 
Hagelbössa är inget vinnande koncept om man ska jaga elefan- 
ter! 
En av Hamel & Prahalads artiklar (HBR) hade rubriken Strategic 
Intent. Den strategiska intentionen kan ses som målet för ett ma-
ratonlopp, som avverkas i 400-metersetapper. Den strategiska 
intentionen säkerställer att alla drar åt samma håll, den är en 
vitaliserande, attraktiv, realistisk och trovärdig bild av verk- 
samhetens framtid i ett kort eller medellångt perspektiv. 

I det traditionella företaget finns tre hinder mot konverger- 
ing: Det första hindret är bristen på en långsiktig inriktning som 
uppfattas lika av alla. Jag tror att det finns två orsaker till denna 
brist. Dels ledningens brist på helikopterperspektiv, man förlo-
rar sig i de dagliga uppgifterna med fingrarna i syltburken, så 
att man inte klarar av att se vad det egentligen är man syftar till 
med verksamheten. Dels en oro för att medarbetare kan kom-
ma att hantera sådant, som de inte anser ligga i linje med 
visionen som oväsentligt, om de får inriktningen tydligt för-
medlad till sig. Det andra hindret är chefers revirbevakning. 
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Dotterbolags, divisions-, och avdelningschefer föredrar att se sig 
själva som kungar i sina egna riken, i stället för som 
medlemmar av en ledningsgrupp med ett gemensamt uppdrag 
för hela företaget. Detta hinder understöds av föreställningen 
om internkonkurrensens välsignelsebringande effekter för det 
ekonomiska resultatet. Chefer vill sätta sina egna mål. I sämsta 
fall är dessa mål inspirerade av internkonkurrensen, man sätter 
mål, som innebär att den enhet som man konkurrerar med, ska 
framstå i en sämre dager än den enhet man leder själv. Ja, jag 
vet att man inte uttrycker det så. Man vill se sig själv som en 
person med vinnarinstinkt, man är ju en vinnarskalle, men 
vinnarinställningen medför faktiskt att man strävar efter att 
andra ska bli förlorare. Du kan ju själv ta reda på vad som 
händer om du frågar en person, som gör anspråk på att vara en 
vinnare, vem hen helst skulle vilja se som förlorare. 

Det tredje hindret är uppfattningen att det är bra att byta chefer 
med ganska korta intervall, att röra om i grytan och förvänta 
sig att en ny chef  tar nya initiativ, sätter nya mål. Det är 
naturligtvis bra med nya idéer och kreativitet, men konver-
gering kräver konsekvens under ganska lång tid. Den strategiska 
intentionen ska skiftas ut när den inte längre är adekvat för 
verksamheten, inte p g a överaktiva chefers klåfingrighet. 

Den viktigaste insatsen för att säkerställa konvergering är att 
utveckla ledningsgrupper på olika nivåer till verkliga team . 60

Kraftsamla 
Konvergering, kraftsamling och fokusering handlar om mål på 
olika nivåer. Visionen är det mest långsiktiga och övergripande. 
Den strategiska intentionen ger ett mål att konvergera verksam- 
heten mot. Men vägen dit är ett antal etapper. Det är dessa som 
kraftsamlingen gäller. Istället för kraftsamling kan man välja 
ordet prioritering, men att kraftsamla låter mer handlings-
inriktat än det intellektuella prioritera, därför föredrar jag det. 
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Konvergeringen håller ihop verksamheten över tiden. Kraft- 
samlingen säkerställer att resurserna inte splittras i ett kort per- 
spektiv, vilket är lätt hänt när verksamheten utsätts för tryck och 
medarbetarna är stressade. Ett av Komatsus första 400-meter- 
slopp i jakten på Caterpillar handlade om kvalitet. Från lednin- 
gen utgick ett påbud att om man måste välja mellan kvalitet 
och lönsamhet skulle man alltid välja kvalitet. Man brukar säga 
att kvalitet är gratis, men i det korta perspektivet kräver kvali-
tetsutvecklingen alltid insatser av resurser. Dessa kan också 
användas för andra ändamål. Resultatet av Komatsus kraft-
samling blev att företaget kunde genomgå en kvalitetsmeta-
morfos av historiska mått. Från ingenting lyckades man erövra 
Demingpriset på tre år . När kvalitetssäkringen var 61

genomförd, valdeman ett nytt mål att kraftsamla kring, ett nytt 
fyra-hundrameterslopp. Dessa lopp inriktades i tur och ordning 
mot värdeanalys, rationalisering, förkortning av cykeltider och 
kostnadsreduktion. Varje genomfört lopp ger ytterligare en sten 
i fundamentet för vidare utveckling. 

Detta är en tillämpning av en av systemarketyperna i Den 
femte disciplinen: Du kan både ha kakan och äta den, men inte 
samtidigt! Man kan ha både låga kostnader och hög kvalitet, 
både en platt organisation och god kontroll, både stor frihet och 
respekt för lagen – men det tar tid att bygga upp. 

När man valt en vision och en strategisk intention och inven- 
terar vilka förbättringsåtgärder, som behöver genomföras, är 
det inte svårt att få ihop en ganska ansenlig katalog. I detta läge 
ska man välja att kraftsamla kring kvalitetsäkring, att skaffa sig 
kontroll över variationerna i processerna. Om man inte har 
kontroll på kvaliteten är det lätt hänt att många andra förbätt-
ringsinsatser kommer att genomföras på bekostnad av 
kvaliteten. Vilken nivå man kvalitetsäkrar på betyder mindre, 
det viktiga är att man har kontroll på variationerna. Detta är 
nödvändigt för att man ska kunna stå för sina löften och hålla 
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sina åtaganden. Men man ska naturligtvis inte lova mer än man 
kan hålla.  

Motorola är också ett exempel som är värt att följa. 1987 
antog man sex sigma som kvalitetsmål, 3,4 brister per million 
tillverkade enheter. I början av kampanjen stod kvalitet som 
första punkt på samtliga ledningsgruppers mötesagenda. I kon- 
cernens ledningsgrupp brukade verkställande direktören lämna 
mötet när denna punkt var avklarad – ett sätt för Bob Galvin 
att använda sitt eget stimulusvärde för att förmedla ett budskap 
till företaget att man menar allvar med kvalitetsambitionerna. 
1987-1994 förbättrades Motorolas kvalitet från 6000 brister 
per million tillverkade enheter till 40, och man hade gott hopp 
att nå målet sex sigma inom ett par år. 

En rimlig tumregel är att ingen grupp medarbetare sam-
tidigt kan ha mer än två förbättringsmål att kraftsamla kring. 

En myt, som är svår att avliva, att det finns motsättningar 
mellan vissa värden, t ex mellan kvalitet och kostnader. Det 
gäller speciellt i politiskt styrda organisationer. Men allt fler bör- 
jar inse att det är möjligt att förverkliga många värden på en 
gång, men – och detta är mycket viktigt – förmågan att förverk- 
liga dessa värden måste byggas upp sekventiellt. Det går alltså 
inte att samtidigt sträva efter att förbättra kvalitet, genomlopp- 
stider, kostnader etc. Man måste bygga upp delkompetenserna 
var för sig och kvalitetsäkra varje ny del som en del av funda- 
mentet till utvecklingen av nästa. 

Hamel & Prahalad använder en liknelse för att illustrera vad 
de menar med kraftsamling: Antag att någon, tre meter bort 
kastar fem bollar på dig. Om du är oerhört skicklig kommer du 
att kunna fånga någon av dem. Om kollegan i stället fångar din 
uppmärksamhet och sedan kastar en boll i taget kommer du, 
även om ditt bollsinne är ganska medelmåttigt, att kunna fånga 
samtliga bollar och det på ganska kort tid. 
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Att splittra resurserna och att sända motstridiga budskap till 
organisationen leder till att även briljanta människor bara 
klarar av medelmåttiga prestationer. Konvergering och  kraft-
samling ger medelmåttiga människor förutsättningar för bril-
janta prestationer. 

Fokusering 
I IQS, International Quality Study, avslutande del som heter Best 
Practices Report skiljer man mellan low, medium och high per-
formers. Man anser att low performers måste tillägna sig för- 
mågan att fokusera för att komma vidare. Det är ett argument 
för att det processorienterade fokuserande ledarskapet är så 
oerhört grundläggande. Vår variant av processorienterat ledar- 
skap kallar vi FOQUS-processen. Det vilar på ett fundament av 
några få grundstenar. En av dessa är överenskommelsen mellan 
chef  och medarbetare. Medarbetarens del i överenskommelsen 
innebär ett åtagande att förverkliga ett visst mål, chefens del av 
överenskommelsen är att stödja medarbetaren så att hen lyc- 
kas med sitt åtagande. 

En grundsten i FOQUS-processen är kravet på att mål ska 
formuleras som resultat bestämda i förväg med i förväg bestämd stegvis 
uppföljning. Detta är vad vi menar med fokusering. Alla mål kan 
inte kvantifieras, uttryckas i mätbara termer, men alla mål kan 
beskrivas som resultat och förses med en i förväg bestämd 
stegvis uppföljning. 

Därmed är första huvudrubriken, koncentration behandlad. 
Den har tre delar: konvergera kring en strategisk intention som 
jag liknat vid ett maratonlopp, kraftsamla kring högst två 
förbättringsområden – som jag kallat 400-meterslopp – i taget, 
och fokusera varje medarbetares enskilda bidrag till de gemen-
samma målen genom att formulera medarbetarens mål som 
resultat bestämda i förväg med i förväg bestämd stegvis 
uppföljning. 
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Ackumulera 
Den första av mina utgångspunkter var att ett företag kan, och 
ska ses som en resursportfölj. Varje medarbetare exponeras var- 
je dag för olika erfarenheter. De flesta av dessa är förmodligen 
repetition av tidigare erfarenheter, men det som skiljer det 
traditionella företaget från den lärande organisationen, är hur 
man tar tillvara den reservoar av kunskaper och erfarenheter 
som finns och som ständigt tillförs nya erfarenheter. 

En tragikomisk anekdot från en textilfabrik: Man började 
registrera olika former av driftstörningar och fann att en maskin 
råkade ut för sådana ganska ofta. En konsult tillkallades och 
hen började söka efter orsaken till problemen, utan att finna 
något fel. Maskinoperatören, en äldre man stod bredvid och 
tittade på. Till slut frågade han: Vill du veta vad det är för fel? 
Konsulten svarade ja, och maskinoperatören visade vad som 
orsakade driftstoppen. När problemet var åtgärdat upphörde 
driftstoppen och konsulten gick tillbaka till operatören och 
frågade hur länge hen hade känt till problemet. I 28 år, fick hen 
till svar. Men varför har du inte sagt något? Det fanns ingen 
som ville lyssna? 

I ett finansföretag finns en enhet med tjugo medarbetare där 
man förvaltar krediter. Man hade haft problem under lång tid. 
Tillsammans med ledningsgruppen planerade vi en process 
som en månad efter att den hade startat hade genererat 125 
genomförbara förslag till förbättringar. Efter ytterligare en tid 
var de långvariga problemen ur världen. Det finns stora värden 
i organisationens samlade kunskapsmassa. Vissa problem klarar 
denna kunskapsmassa av att lösa på egen hand, för andra prob- 
lem behöver man tillsätta en katalysator, t ex konsulthjälp. 

Under rubriken ackumulering finns två underrubriker: ut-
vinning av resurser som finns och lån från andra enheter. 
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Utvinn 
En beskrivning av det japanska arbetslivet, som jag sett på flera 
ställen i litteraturen, är att man ser problem som något positivt, 
t o m som en välsignad gåva. Problemet ger ju anledning att 
göra en förbättring. 

I den lärande organisationen skiljer man mellan problemlös- 
ning och experiment. Båda är hjälpmedel för att utvinna 
resurser ur organisationens resursreservoar. Problemlösning 
föranleds av brister, av att något är inte så bra som man skulle 
vilja. I det som jag kallar fixarkulturer finns behov av brister för 
att kunna visa hur duktig man är att fixa. Detta behov 
accentueras ytterligare om man skapar belöningssystem som 
ger löneförhöjning till dem som fixar, som tack för deras 
insatser. Detta är ett av många sätt att använda pengar för 
destruktiva ändamål. Problemlösning ska vara en lärande-
process, som både ska lösa problemet så att det inte upp-
kommer igen och öka organisationens kompetens. 

Experiment syftar till att söka förbättringar för något som 
redan   fungerar   tillfredsställande.   Ett   uttalande   från  en 
amerikansk politiker  som brukar citerats är If  it ain´t broken, 62

don’t fix it. Det låter ju praktiskt och resultatorienterat, men ju 
mer komplexa systemen blir, ju starkare de ömsesidiga be-
roendeförhållandena blir, desto allvarligare blir konsekvenserna 
när något  går sönder. Ofta är det bäst att fixa problemet innan 
det går sönder. För detta ändamål är experimenten en lärande- 
och sökprocess. 

Strukturer för att utvinna resurser som finns i organisationen 
har jag beskrivit i andra kapitlet under rubriken Att utveckla 
kärnkompetens i avsnittet om lärandelaboratoriet och dess fyra 
delsystem: problemlösning, experiment, integration av kun- 
skaper och import av kunskaper. 
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Låna 
Lån av resurser kan ske både mellan olika enheter inom ett 
företag och mellan olika företag. Ibland kan det vara klokare att 
organisera samverkan mellan företag än att fusionera dem. 
Fusionen innebär ju att man måste betala både för den kapa-
citet man vill ha och för den som man inte behöver. Men för att 
klara av att samverka med andra måste man första ha etablerat 
en samverkanskultur i det egna företaget. Den som kan 
samverka internt kan plocka russinen ur många kakor utan att 
spendera särskilt stora egna resurser. 

Den välbekanta NIH-effekten, Not Invented Here är en ef- 
fektiv bromskloss för lånestrategin. I ett anförande sa förre 
ABB- chefen Bert-Olof  Svanholm att inom Svenska ABB skulle 
NIH- effekten ersättas av SWP-effekten, där SWP står för 
Stolen With Pride. 

Jag tror att det finns två viktiga hinder mot lånetanken. Det 
ena gäller den arrogans och självtillräcklighet, som känneteck- 
nar kulturen i många företag. För att låna från andra krävs den 
prestigelöshet, som är en av lärandelaboratoriets normer. Det 
andra hindret är företagsledningens kontrollbehov. Många lever 
fortfarande i föreställningen att affärer är ett win-lose-game. 

Om något ger en fördel till den ene så måste det ge en 
nackdel till den andre. Därför måste man skaffa sig kontroll 
över det som ger det egna företaget fördelar. 

I slutet av 80-talet sedan lanserades begreppet VAP, Value 
Adding Partnerships . Ett exempel hämtades från en grupp 63

tex- tilföretag i norra Italien. Genom sin förmåga att samverka 
både i design, produktion och marknadsföring hade de byggt 
upp en blomstrande gemensam verksamhet. Alla åtaganden 
byggde på överenskommelser. Om någon inte följde de 
gemensamma normerna fanns inga andra sanktioner, än att 
man blev ute-sluten ur gemenskapen. Om en serie erfarenheter 
bekräftar att man kan lita på varandra, då behövs inte några 
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komplicerade kontrakt med vitesklausuler och skadestånd. 
Sådan låneverk- samhet kommer att bli allt vanligare i 
framtiden. Därför är jag övertygad om att etiken kommer att bli 
instrumentell med avseende på effektiviteten i lärande-
samhällets arbetsliv. Dålig etik blir helt enkelt för dyr. God etik 
är inte bara trevligt och civiliserat, den är rörelsekapitalet i alla 
samverkansprojekt. 

Företag kan också låna utveckling- och marknadsföringska-
pacitet, man lånar vertikalt. Philips, Bell Labs, Xerox och mån- 
ga andra stora företag har utvecklat nya teknologier, som sedan 
kommersialiserats, t ex av japanska företag. Canon hade i 
mitten av 1990-talet en ganska modest marknadsandel när det 
gäller laserskrivare till datorer, men i 80% av alla skrivare som 
köptes satt Canons tryckverk. Många japanska företag har en 
väsentligt större andel av investeringarna i nya teknologier och 
av komponentmarknaden än den marknadsandel de har av det 
egna varumärket hos de slutliga köparna. Detta kan ses som ett 
sätt att låna marknadsandelar av distributörer nedströms för att 
skapa en tillräckligt bred bas för att bära de egna utvecklings-
kostnaderna. 

Kärnkompetensen, som är svår att bygga upp behåller man 
för sig själv, enklare kompetens kan man lika gärna låna. Mot-
svarande utveckling kan man förvänta i andra branscher. 

Nyhets- och kulturbevakning i dagspressen är en dyrbar 
verksamhet som ska vara partipolitiskt neutral. Därför kan man 
förvänta sig att de stora tidningarna lånar läsare av lokalpressen 
för att finansiera dessa funktioner och lokalpressen lånar kvalifi- 
cerad nyhetsbevakning av de stora tidningsföretagen. 

En speciell aspekt på lån är s k banner brands. Det betyder 
att man har ett gemensamt varumärke för olika produkter. 
Yamaha är pianon och utombordsmotorer, Honda är gräsklip- 
pare, bilar, motorcyklar och utombordsmotorer. Att bygga upp 
ett globalt varumärke beräknades kosta ett par miljarder dollar 
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för femtio år sedan. Den resursen drar man sedan nytta av 
genom att låna ett starkt anseende till nya produkter. Elec-
trolux, ESAB och General Motors har gjort tvärt om, de har 
valt multiple-brands som strategi i stället för banner brands. De 
lånar utvecklings- och tillverkningskapacitet som de sedan dis-
tribuerar under olika varumärken. Dessa båda strategier, 
banner brands och multiple brands utesluter varandra, men 
ingen av dem är i sig bättre än den andra. De är lämpliga var 
för sig i olika situationer. 

Lånestrategin förutsätter att alla inblandade parter engager-
ar sig starkt för att förstå de andra parternas situation. Om en 
aktör A förstår relativt mer av sin partners (B:s) situation än vad 
B förstår av A:s situation kommer A, som har bäst förståelse för 
helheten att kunna skapa sig ett övertag över B. I samverkans- 
projekt mellan företag, kommer de företag att lyckas bäst, som 
går in i samarbetet för att lära sig själva. Den som går in för att 
lära upp den andra kommer till korta. Arrogansen kan t o m 
leda till en negativ hävstångseffekt. 

Den andra huvudrubriken är Ackumulera. Här finns två un- 
deravdelningar Utvinn resurser ur den reservoar av kunskaper 
och erfarenheter som företaget utgör och Låna resurser både 
från andra enheter inom företaget och av andra företag. 

Komplettera 
Att komplettera ett slags resurser i ett företag med ett annat fö- 
retags resurser syftar till att åstadkomma något mer tillsammans 
än vad man kan prestera med resurserna var för sig. Här finns 
två underrubriker integrera, skapa förutsättningar för att olika 
resurser samverkar som ett enda system och balansera som inne- 
bär att man skapar en mer kraftfull konstellation tillsammans 
än vad man kan klara av var för sig. 
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Integrera 
De amerikanska bilföretagen hade var för sig enorma resurser 
jämfört med vad det betydligt mindre Honda hade. USA-före- 
tagens kompetens, t ex när det gäller delområden inom motor- 
konstruktion var också överlägsen Hondas. Men Hondas för- 
måga att få de olika kompetenserna att samverka på ett integre- 
rat sätt gjorde Honda överlägset sina amerikanska konkur-
renter. Överlägsen förmåga, som bygger på överlägsen funktion 
i de sociala systemen, är en värdefull kärnkompetens,  den går 
nämligen inte att kopiera. Varje väl fungerande socialt system 
är ett original och många chefers oförmåga att inse detta är en 
viktig fördel – för deras konkurrenter. Förmågan att skapa 
integration, t ex genom samverkan är väl så viktig för resultatet 
som innovationsförmågan. 

Flera svenska företag har lagt ner kraft på att få olika utveck-
lingsenheter, produktions- och marknadsenheter att agera inte- 
grerat, i samverkan kring gemensamma mål. Framgångarna lät 
dock vänta på sig, hur det ser ut idag (2021) vet jag inte. Som  
jag påpekat tidigare måste man introducera nya strukturer för 
att lyckas. Det räcker inte att predika. 

Sony var för många år sedan ett exempel på framgång ge-
nom integration av olika kompetenser. Man kombinerade sin 
tekniska kompetens beträffande bandspelare med den kom-
petens man hade beträffande hörlurar och en helt ny produkt, 
Walkman såg dagens ljus. 

Balansera 
En process är som en kedja, helheten är inte starkare än den 
svagaste länken. Helheten fungerar dessutom ofta sämre om 
man har en länk som är väsentligt starkare än någon eller några 
av de övriga. En mycket framgångsrik amerikansk konsult reste 
runt i världen med en mycket enkel, men effektiv utveck-lings-
filosofi: Det finns alltid en länk i kedjan som är svagast, sök rätt 
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på den och se till att den blir starkare! Därefter är en annan av 
länkarna svagast. Sök rätt på den och stärk den. Och så vidare. 
En lite apart tillämpning av denna strategi är punktmarkering 
av kriminella, som man prövat med goda resultat i vissa svenska 
kommuner. 

Vissa ledningsgrupper har inte upptäckt vilka effektvinster 
man kan göra genom att kedjan är i balans. I stället för att 
utveckla hela systemet på ett balanserat sätt försöker man en- 
gagera allt starkare länkar. Det kan leda till att processerna som 
helhet fungerar sämre. 

När lönsamheten sviktar engagerar sig ledningen allt mer 
intensivt i att förbättra resultatet. I vissa fall lägger man sina 
mer långsiktiga uppgifter åt sidan och kavlar upp ärmarna och 
tar över det som är deras medarbetares uppgifter. Man stoppar 
fingrarna i syltburken upp till armhålan. Det leder till två 
negativa effekter: Dels tappar man greppet om framtidsin-
riktningen, som kan liknas vid att ta bort både målvakt och 
backar för att koncentrera sig på att göra mål. Dels passiviseras 
medarbetarna i organisationen. Somliga blir skrämda, andra 
engagerar sin kreativitet för att bevara status quo. Om man 
dessutom stärker ledningsfunktionen, kan det hända att den 
länken i kedjan blir så stark i förhållande till de andra att hela 
kedjan brister. 

Under  1960-talet  introducerade  vissa  företag kontorsgym-
nastik som friskvårdsprogram. I dag känner de flesta till att 
det går fortare att träna upp muskler än att träna upp ledband 
och andra delar av organismen. Kontorsgymnastiken orsakade 
en kraftig ökning av avslitna hälsenor och andra ganska 
svårläkta skador hos otränade medelålders tjänstemän. Det är 
alltså viktigt i varje system att resurserna är balanserade i 
förhållande till varandra. 

Komplettering har två underrubriker. Den ena, integrering 
handlar om att åstadkomma emergens genom att olika 
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kompetenser verkar som en helhet. Den andra, balansering är 
inriktad på att ta tillvara resurser som kan fungera som ett 
välfungerande team istället för att söka efter stjärnskott. 
Resultatet talar Matsushita och 3M om som ordinära män-
niskors extraordinära prestationer. 

Förvalta 
Våren 1997 meddelades i pressen att brittiska kirurgavdelningar 
var överlägsna de svenska både vad gäller kvalitet och produkti- 
vitet. Orsaken är att de brittiska kirurgerna genomför avsevärt 
många fler operationer än sina svenska kolleger. Övning ger 
färdighet! Kunskaper och färdigheter förvaltas genom att man 
använder dem. 

Förvaltning är att ta väl hand om sina resurser, utveckla 
skickligheten genom intensiv användning, skapa förutsätt-
ningar för samverkan, som ger olika möjligheter att ta tillvara 
resurserna och därmed ge möjlighet till fler användnings-
områden. Man ska också vara rädd om sina resurser, man ska 
vårda och skydda dem. 

Här finns tre underrubriker: återanvänd, samverka och skydda. 

Återanvänd 
Kapitalresurser slits när man använder dem. Många förtärs av 
tidens tand eller blir tekniskt föråldrade även om man inte an-
vänder dem. Med lärandeprodukterna är det tvärt om. Ju mer 
man kan, desto mer kan man lära sig. 

Sigmoidkurvor är de s k S-kurvor som likt en naturlag styr 
varje utvecklingsförlopp från en långsam start över i en snabb 
acceleration som till slut planar ut. Inga träd växer upp i 
himlen som bekant. Lagen om avtagande gränsnytta, termo-
dynamikens andra hvudsats, den s k entropilagen och dialek-
tikens andra lag som säger att en gradvis utveckling som får 
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fortgå tillräckligt länge till slut övergår till ett nytt tillstånd, en 
ny kvalitet, dessa tre principer gäller för alla utvecklingsförlopp, 
med ett undantag, nämligen lärandet. 

Frank Perdue, en entreprenör som var extremt framgångsrik 
att sälja kycklingprodukter i östra USA ansåg att ”you can put 
an unlimited amount of  quality into a pound of  chicken”. Kun- 
skaper är mycket mer än det som förmedlas på kurser. Chefen 
för kemiföretaget Monsanto menade att företag behöver lära 
sig att bygga in mycket mer kunskaper i sina produkter. Det sker, 
t ex genom att utveckla grödor som själva klarar av insektsan- 
grepp utan hjälp av besprutningsmedel, man låter alltså kun- 
skaperna expandera på bekostnad av funktioner som belastar 
miljön. Detta är ett ganska sofistikerat exempel på hur man 
återanvänder kunskaper, som finns inom ett område och drar 
nytta av dem inom ett annat. 

Andra mer näraliggande exempel gäller träning, möjligheten 
att använda kunskaper så att de bibehåller sin användbarhet. 
Några sjökatastrofer visar att kunskaper, t ex om säkerhetssys- 
temen föråldras om de inte aktualiseras genom övningar med 
viss frekvens. 

Förkortning av cykeltider är ett annat sätt att återanvända 
resurser. En maskin som blir ledig kan användas för nya upp- 
drag och ju fortare den blir ledig, desto fler uppdrag klarar den 
av. Detsamma gäller flexibilitet i produktionen. Japanska biltil- 
lverkare kunde montera sju olika bilmodeller på samma pro-
duktionslina. Amerikanska tillverkare klarade sällan mer än en 
modell per lina. Principen kan även tillämpas i sjukvården där 
förbättrad organisation kan öka tillgången, t ex på operations-
salar. 

Internet ger ständigt nya möjligheter. Hos den stora ame-
rikanska livsmedelsdistributören Wal-Mart finns nätverk där 
den ansvarige för grönsaksdisken i ett av varuhusen snabbt kan 
få tillgång till positiva och negativa erfarenheter från kolleger i 
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andra varuhus. Det betyder att man snabbt kan göra lokala 
erfarenheter tillgängliga på ett nationellt plan där de kan 
återanvändas i stor skala. Personer med gedigen lokalkänne-
dom, som med hjälp av nätet kan agera lokalt utifrån nationella 
eller internationella erfarenheter som andra delat med sig av, 
har kallats cyber-cowboys . 64

Samverka 
Samverkan innebär att självständiga människor eller enheter 
strävar efter att förverkliga ett gemensamt mål. Samverkan är 
egentligen ett underliggande tema i alla de olika rubrikerna för 
att skapa mervärde. Behovet av samverkan är också det mest 
utmärkande kravet i lärandesamhällets arbetsliv. Därför ska jag 
inte fördjupa resonemanget om samverkan här. 

En viktig grund för samverkan tål dock att upprepas igen. 
Samverkan förutsätter, dels att alla de som ska samverka 
uppfattar det gemensamma målet på samma sätt, dels att var 
och en tar ett självständigt ansvar både för sina egna men också 
för de andras bidrag till det gemensamma målet. Var och en 
måste alltså vara engagerad, både i sin egen del av verk-
samheten och i helheten för att samverkan ska komma till 
stånd. 

Skydda 
Om Aristoteles hade levt idag skulle han förmodligen ha sagt 
att mod är en paradox, en fråga om att hitta en balanspunkt 
mellan de båda motsatserna feghet och dumdristighet. 

Pansargeneralen Patton var en hårdför herre, med sinne för 
drastiska uttryck: Det är en missuppfattning att kriget ska ge 
unga män möjlighet att dö för sitt land. Syftet är att ge fiendens 
unga män möjlighet att dö för sitt land. Patton hade rykte om 
sig att aldrig ta några hjältemodiga risker med sina egna sol- 
dater. 
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Denna inställning gäller inte bara soldater, den ska gälla för 
alla resurser. Chefer måste våga ta risker, med det ska vara 
kalkylerade risker och om det går riktigt illa får man inte även- 
tyra hela verksamhetens framtid.  

Komatsus framgångsrika kampanj mot Caterpillar och 
Canons inbrytning på Xerox marknad startade inte med fronta- 
langrepp på giganternas hemmamarknader. Man startade i per- 
iferin och avancerade sedan mot centrum, parallellt med att 
man byggde upp den egna kärnkompetensen. 

För många år sedan frågade jag en svensk maskinlevarantör 
hur det kunde komma sig att den svenska produkten kunde 
vara så överlägsen den amerikanske konkurrentens i många 
länder i den tredje världen. Våra produkter är inte alls bättre, 
fick jag till svar, men vi släpper dem inte i händerna på 
operatörer utan att ge dem rejäl utbildning. Därför blir våra 
maskiner väl underhållna, medan konkurrenternas rostar. Var 
och en kan  med egna ögon se att våra håller längre, därför 
lyckas vi bättre. Men det beror inte på att produkten i sig är 
bättre. Detta är ett exempel på hur man skyddar de resurser 
som man investerar i marknaden. 

Dell kunde varken matcha Compaq’s återförsäljarnät eller 
IBMs säljkår. Därför valde man postorder som distributions- 
form. Därmed förändrade man spelreglerna på marknaden och 
de stora konkurrenterna klarade inte av att möta detta. Ett sätt 
att skydda sina egna resurser är att utveckla sin förståelse för 
hur konkurrenter ser på sin verksamhet och definiera den egna 
verksamheten utanför ramen för konkurrentens koncept. IBM 
uppfattade  att  marknaden  för  datamaskiner  handlade  om  
minneskapacitet, Microsoft upptäckte att det handlade om pro- 
gramvara. Xerox trodde på sin framgångsrika idé om stora 
kopiatorer, när Canon tog fram en kopiator som kunde placeras 
på varje medarbetares skrivbord. Riktigt besvärligt blev det för 
Xerox i Europa i början av 1980-talet när man upptäckte att 
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Canon sålde kopieringsfunktioner med god lönsamhet till ett 
pris som var lägre än Xerox´ tillverkningskostnad. 

Under huvudrubriken Förvalta finns tre delar: återanvänd, samver- 
ka och skydda. Det brukar sägas om japanska företag att de 
aldrig gör sig av med en kompetens, de sparar den för framtida 
bruk. Det finns en övertro på att bara det som är helt nytt har 
något värde. Under 1970-talet, i kölvattnet på oljekrisen byggde 
japanska biltillverkare nya motorer på förutsättningen att det 
skulle bli bestående oljebrist och därför efterfrågan på svagare 
och bensinsnålare motorer. Det blev inte så. Oljan började flöda  
igen och köparna ville ha pigga motorer. Vad gör man med en 
hel generation bilmotorer, som det inte finns någon efterfrågan 
på? Även om utvecklingstiden för en bilmotor i japanska bilföre- 
tag är mindre än hälften av de amerikanska och europeiska 
företagens, så var det i alla fall en fråga om några år att ta fram 
nya konstruktioner. Lösningen var egentligen ganska enkel. 
Redan på 1930-talet fanns överliggande kamaxlar och många 
ventiler i motorerna hos europeiska lyxbilar. Dessa funktioner 
kunde tillföras de japanska svaga motorerna vilket blev 
räddningen i en mycket prekär situation. På köpet erövrade 
man ett rykte att vara mer high-tech än de amerikanska 
konkurrenterna. Kompetenser behöver inte vara nya för att 
uppfattas som up to date. 

Återvinn 
Den sista huvudrubriken handlar om tid. Anta att ett företag 
satsar en summa pengar på produktutveckling och utvecklings- 
processen tar tre år, varpå man får vänta ytterligare tre år innan 
man fått tillbaka sina satsade pengar. Då betalar man i tre år 
och inkasserar i tre år. Samma pengar kan alltså användas en 
gång vart tredje år i ett nytt projekt. Om man i stället behöver 
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sex år för utvecklingen, blir dels investeringen större eftersom 
man måste betala ränta på de tre första årens satsning under de 
tre senare åren, dels måste man vänta längre innan man kan 
använda samma pengar för nästa projekt. 

I början av 1990-talet behövde de tre stora bilföretagen i 
USA åtta år för att utveckla en ny bilmodell. De japanska 
konkurrenterna behövde fyra och ett halvt år. Variationer inom 
ramen för en given modell klarade japanerna på halva den 
tiden. Det betyder att japanska bilföretag behöver ungefär 
hälften så mycket pengar för att åstadkomma samma sak som 
sina amerikanska konkurrenter. 

Japanerna var också effektivare att kraftsamla kring gemen- 
samma överenskommelser, att smidigt integrera egna enheter i 
utvecklingsarbetet och att ta tillvara kompetensen hos under- 
leverantörer och återförsäljare (låna och samverka). Därför be- 
hövde de bara 1,7 miljoner persontimmar för att ta fram en ny 
modell mot de amerikanska företagens 3 miljoner persontim- 
mar. 

Dell omsätter sitt lager 52 gånger per år, Compaq 13,5 och 
IBM 9,8. Det betyder att Dell kan använda samma summa 
pengar en gång var sjunde dag, IBM en gång var 36 dag. 

Men det finns ännu fler fördelar med korta genomloppstider. 
Chefen för ett elektronikföretag, som visat sig vara avsevärt my- 
cket snabbare än sina konkurrenter att utveckla nya produkter 
intervjuades. Intervjuaren menade att det måste vara bra att 
komma ut med en ny produkt före konkurrenterna, men inter- 
vjupersonen opponerade sig. Det är ingen idé att komma ut  
med en produkt innan marknaden är mogen för den. Om man 
är snabbare än konkurrenterna kan man dock starta utveck- 
lingsarbetet senare. ”Med den snabba tekniska utvecklingen i 
vår bransch betyder det att vårt företags nya produkt kommer 
att vara modernare, mer up-to-date än konkurrenternas”. 
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Timing, eller tajming, som det heter på svenska är viktigt. 
För tidigt är lika illa som för sent, det gäller att komma i rätt tid. 
Om rätt tid betyder snart, då lyckas den som är snabb, den som 
är långsam kommer för sent. Om rätt tid är senare, då hinner 
den långsamme fram i tid, men den snabbe kan ju vänta eller 
också använda tiden till att ytterligare förbättra in produkt. 
Med detta vill jag säga att snabbhet alltid är förtjänstfullt om 
andra förutsättningar är givna. Fort men fel är naturligtvis inte 
bra, därför förtjänar det att upprepas att kvalitetssäkringen 
alltid måste komma i första rummet. Om rätt är en självklarhet, 
då är fortare alltid bättre än långsammare. 

Utveckla mervärde – fuga med variationer 
De olika sätten att utveckla mervärde är som en fuga med 
variationer kring temat samverkan. 

Fugan anses vara den högst utvecklade och mest organiska av alla polyfona 
former. Dess mest utmärkande egenskaper är att den arbetar med ett konstant 
antal reella och fullt likaberättigade stämmor, att den oftast är entematisk, att 
den inom en enhetlig dynamisk formgivning bygger på successiva stämsatser 
efter stränga imitationsprinciper omväxlande med friare kontrapunktiskt 
mellanspel, så att hela fugan har en planmässig harmonisk storkadens. 

Min genomgång bygger till viss del på ett kapitel i Hamel & 
Prahalads bok. Vissa av anvisningarna förefaller överlappa 
varandra. Är det egentligen någon skillnad mellan integration, 
lån och samverkan? Så är det ju med en riktig fuga, den ska 
vara entematisk. 

De fem huvudkategorierna (koncentrera, ackumulera, kom- 
plettera, förvalta och återvinn) och deras underrubriker gör inte 
anspråk på att vara en heltäckande genomgång av alla åtgärder, 
som kan genomföras, för att öka utväxlingen på företagets eller 
förvaltningens resurser. Avsikten är, dels att visa att det finns 
många möjligheter, som med framgång har tillämpats av andra, 
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dels att stimulera företags- och förvaltningsledningen att upp-
täcka och uppfinna andra möjligheter. 

Jag anser inte att de fem huvudkategorierna är fem olika 
principer, de är snarare variationer på ett gemensamt tema? 
Det finns en gemensam nämnare ett grundtema, som i en fuga. 
Därför är det förmodligen lättare att från fall till fall finna egna 
variationer på fugans grundtema, än att försöka minnas vilka 
kategorierna och deras underrubriker är. 

Det gemensamma temat är samverkan. Kategorierna och 
deras delar är variationer på detta tema, som kan varieras på 
många fler sätt. Den första kategorin, koncentrera har tre under- 
rubriker: Konvergera, dra åt samma håll, kraftsamla, enas om 
vad som för tillfället är viktigast och fokusera, skapa förutsät-t-
ningar för att det ni vill åstadkomma också blir verklighet. Det 
underliggande temat för dessa variationer är naturligtvis 
samverkan. Framgång är att nå sina mål och framgång ger 
förstärkande återkoppling. Fokuseringen, som säkerställer 
framgången, är också en inträdesbiljett till uppbyggnaden av en 
samverkanskultur, så att var och en med egna ögon kan se att 
samverkan bär frukt. 

Den andra huvudkategorin ackumulera har två underrubriker. 
Den första är utvinn värden ur den reservoar av erfarenhet som 
organisationen utgör, genom gemensam problemlösning och 
experiment för att finna förbättringar av det som redan är bra. 
Det finns två former av kreativitet, anpassad kreativitet som hand- 
lar om att ta tillvara kunskaper som redan finns för att finna lös- 
ningar på problem och förnyelsekreativitet som skapar något helt 
nytt, disruptive innovation. Den anpassade kreativiteten, som vi 
har mest användning av i arbetslivets fortlöpande förbättringar, 
stimuleras av samverkan. 

Låna är ackumuleringens andra underrubrik. Finns det inte 
en ton av samverkan även här? 
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Den tredje huvudkategorin komplettera har två underrubriker, 
integrera och balansera. Samverkan är detsamma som integra-
tion i sociala system, så den rubriken kan vi lämna. Att en pall 
med tre olika långa ben och en kedja med olika starka länkar är 
sämre är om benen och länkarna är balanserade i förhållande 
till varandra vet var och en. Även här är alltså samverkan ett 
ledmotiv. 

Den fjärde huvudkategorin förvalta har tre underrubriker: 
återanvänd, samverka och skydda. Ta tillvara de resurser du 
redan har på nya sätt, samverka och var aktsam. Omtänk- 
samhet och trofasthet verkar väl också kunna gå bra i par med 
samverkan. 

Och slutligen tiden, återvinn de resurser du satsar så att du 
snabbt kan dra nytta av dem igen. Många projekt i arbetslivet 
syftar till att stimulera till kortare genomloppstider genom att 
bryta upp stuprörs-, silo- eller skorstenskulturen och ersätta den 
med samverkan. 

Så, det finns många olika sätt att utveckla lönsamhetskvotens 
täljare, men de är alla variationer på samverkanstemat. Det be- 
tyder, att de företag och förvaltningar som vill skaffa sig fördelar 
genom strategy as leverage behöver utveckla sin samverkanskultur. 
Det finns kunskap om vad organisationskultur är och hur den 
utvecklas och det finns väl dokumenterade kunskaper och erfa- 
renheter om vilka strukturer som krävs för att bygga ett lär-
andesystem för samverkan. Sakligt sett finns det alltså ingenting 
som hindrar att svenska företag och den offentliga sektorns 
förvaltningsapparat startar utvecklingen av samverkanskulturen 
omedelbart. Sakligt sett finns det inga hinder, ändå kommer det 
inte att ske. 

Även detta kapitel kommer att sluta i moll. Men dessför-
innan ska jag kommentera några sakliga invändningar som 
finns mot de tankar som har presenterats här. 
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Några invändningar och en lamentation 
En invändning mot det mesta jag skrivit om är att de kunskaper 
jag stöder mig på kommer från USA, Japan och i någon mån 
från Tyskland. Hur vet man att detta går att tillämpa i Sverige? 
Det vet man inte. Men motsvarande invändningar har aktua-
liserats i andra länder och där har de visat sig vara grundlösa. 

Ett exempel: General Motors  hade i problemfabrik i Free-65

mont Kalifornien. Problemen var så svårartade att man till slut 
stängde fabriken. Ett par år senare aktualiserades ett samver-
kansprojekt mellan GM och Toyota och man behövde lokaler. 
Freemontfabriken var ett attraktivt alternativ, men bilarbetarnas 
fackliga organisation krävde, att de som tidigare hade varit an-
ställda skulle beredas arbete i första hand. Dessa människor, 
bland vilka drog- och alkoholproblem hade varit vanliga före 
friställningen, hade nu gått arbetslösa i två år vilket knappast 
gjort dem mer attraktiva för en arbetsgivare. Men Toyota sa 
OK. Redan något år efter starten hade denna fabrik i stort sett 
samma produktivitets- och kvalitetsresultat som Toyotas huvud-
fabrik i Japan. Invändningen att japanska produktionsresultat 
bara kunde förverkligas i det japanska samhällets kultur var 
alltså fel. Människor fungerar bra om de får tillgång till bra 
strukturer. Den amerikanska kvalitetsexperten Roger Slater har 
sagt att Before people can work effectively in a system, there has to be an 
effective system for them to work in . Det bevisar inte att filosofin 66

också gäller i Sverige, men någon kanske tycker att det skulle 
kunna vara värt ett försök? 

En annan invändning är att Sverige redan har en sam- 
verkanskultur i arbetslivet. Den svenska modellen med Saltjö- 
badsavtal och goda kontakter mellan fack och arbetsgivare gör 
väl att vi inte har något att lära från andra länder, eller? Vi  
anser att vi helt enkelt är världsbäst på samverkan, det är de 
andra som ska lära av oss! Men det är en myt. Vi är kanske duk- 
tiga att undvika konflikter genom kompromisser, men kompro-
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missen är inte samverkan, kompromissen minimerar konfliktens 
möjliga skador, men den tar inte tillvara motsättningarna för att 
skapa emergens. Tron att detta är något som vi redan kan, är 
svaret på en annan fråga än den som lärandesamhället ställer. 
Dessutom, vår svenska modell är ett uttryck för maktbalans, när 
den fungerar bra, men nu är det ju intressegemenskap som 
gäller i arbetslivet. 

Det samhälle som Gallileo Gallilei (1564 - 1642) levde i var 
annorlunda än vårt och ändå så likt i vissa avseenden. Det 
var annorlunda för att de som hade makt var rädda för att 
folk skulle lyssna på Gallilei, ta del av hans argument och 
kanske tro på att han hade rätt. Med egna ögon hade han 
ju, i sin nya kraftfulla stjärnkikare, kunna se att jorden faktiskt 
inte är universums medelpunkt. På hans tid fanns det risk att 
man skulle lyssna, ta till sig och pröva hans synpunkter. Den 
risken finns inte idag. Men det finns många Gallilei i det nya 
milleniets förmiddagstimmar. De forskar och tänker, de skriver 
och argumenterar för paradigmskiftet, men de släpas inte inför 
domstol för att göra avbön. De får utmärkelser av olika slag, 
Prigogine fick t o m ett Nobelpris, och de citeras av kolleger 
som tar deras tankar på allvar och för dem vidare till andra 
kolleger. Så det är inte synd om dem. Därför är vår värld an-
norlunda än den Gallilei levde i. Men de som har makt att 
förändra, de beter sig ofta på samma sätt nu som då. Då 
behövde man bekämpa nytänkarna. Idag kan man strunta i 
dem, ingen som lyssnar på dem har makt. Nytänkarna lever 
i en verklighet, politiker och företagsledare i en annan. Vår 
regering tillsätter den ena utredningen och kommissionen efter 
den andra. Assar Lindbeck var ledare för en som t o m fick 
hans namn. Produktivitetsdelegationen var en annan och man 
har också engagerat utländska ekonomer. Deras rapporter 
citeras och somliga läser dem, men om man redan känner till 
svaren och utredningarna kommer med andra svar än dem 
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man vill ha, då föranleder rapporterna ingen åtgärd. När 
klagomålen på sakernas tillstånd blir alltför högljudda då 
tilsätter man en ny utredning. 

Och detsamma gäller i företagen. Företagsledare talar med 
varandra och förstärker varandras KKD. Det gäller inte alla, 
men alltför många för att något radikalt ska hända i arbetslivet. 
Denominator management är inne och den som avskedar flest 
medarbetare är duktigast. Från facket hörs krav att företagen  
ska ta sitt ansvar. Det är ju också nonsens. Företag måste gå med 
tillräckligt stor vinst för att ägarna ska låta pengarna arbeta i 
verksamheten. Och lyckas man inte med detta då försvinner 
resurserna. Det man skulle kunna göra är att öka hävstångsef- 
fekten på de resurser vi har och låta dessa resurser stanna kvar 
och arbeta i de företag vars ledning och medarbetare visat att 
de klarar av att samverka för att skapa värde. Men det kommer 
inte att ske, tror jag. 

Det kan hända att jag har delvis fel, att någon säger att vi är 
beredda att försöka, tala om hur vi ska komma igång. I så fall 
hänvisar jag till FOQUS-processen. Det fångar upp de flesta av 
de grundläggande kraven i intressegemenskapens samhälle. 
FOQUS-processen är inte det slutliga svaret, men den ger en 
god grund att arbeta vidare ifrån. 

Från ord till handling 
Joseph Jaworski var engagerad i Royal Dutch Shells scenariear- 
bete1992. När slutrapporten skulle skrivas enades man om att 
det fanns två dominerande drivkrafter för framtida utveckling: 
globaliseringen och liberaliseringen. Med detta som bakgrund 
skulle man ta fram två möjliga scenarier: ett negativt och ett 
positivt. 

Det negativa, som kallades Barriers, var inte särskilt svårt att 
enas om, tendenserna fanns redan och det var ganska enkelt att 

174



förstå dem: Ytterligare polarisering mellan fattiga och rika län- 
der, jäsande missnöje bland de fattiga och utveckling av mer 
förfinade och effektiva metoder för att utestänga flyktingar från 
att komma in i ”våra fina länder”. 

När man skulle enas om det positiva scenariet, som kallades 
New Frontiers, delades utredningsteamet i två disparata läger. 
Skiljelinjen gick mellan de två världsbilder, som jag beskrev 
summariskt i prologen och utvecklade lite mer i tredje kapitlet. 
Alla som var engagerade i Shells scenariearbete var naturligvis 
familjära med den nya systemteorin, med David Bohms, Ilya 
Prigogines, Francisco Varelas, Fritjof  Capras, Stuart Kauff- 
manns, Peter Senges, Bill Isaacs m fl tankar. Men medan det 
ena lägret såg dessa tankar som en möjlighet, kanske t o m en 
vägvisare för handling, så såg det andra lägret den nya världs- 
bilden som en intellektuellt stimulerande idé - mais pas plus que 
ça! 

Skillnaden i uppfattning kan ytligt sett verka trivial, men den 
är mycket betydelsefull. Den leder till två, radikalt olika före-
ställningar om framtiden: Är framtiden något som vi själva kan 
påverka, en produkt av våra egna medvetna strävanden, eller är 
den ”determinerad”, bestämd av newtonska krafter, som det 
egentligen ligger utanför vår förmåga att påverka? 

Vi som tror att David Bohm och hans efterföljare hade rätt, 
vi ska ta ansvaret for att gemensamt utveckla en vision för den 
globala gemenskap, the new frontiers, som vi vill att våra barn, 
barnbarn och för mig, även ett växande antal barnbarnsbarn 
ska leva i. Vi ska göra det – inte for att vi är utopister – utan för 
att vi på goda grunder tror att denna vitaliserande, attraktiva 
och trovärdiga bild av framtiden också är realistisk. 

De som i stället tror att verkligheten är som den är och blir 
som den blir, får ta ansvar för den uppfattningen genom att 
förespråka någon variant av strategier för the barriers. 
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Nu är det så väl att var och en – oavsett vilken framtidstro vi 
bekänner oss till – inte behöver engagera sig i hela mänsk- 
lighetens framtid. Det räcker om de flesta väljer att börja 
”gräva där vi står”, enligt talesättet att The world would be a much 
cleaner place if  everybody kept his or her own backyard clean. 

Med detta vill jag uppmana dig att gå tillbaka till dina sex 
föregående uppgifter (du hittar dem i innehållsförteckningen) 
och gå igenom vad du skrivit ner, revidera dina tidigare uppfat- 
tningar om du tycker att du kommit på något bättre och reflek- 
tera över dessa tillsammans med innehållet i detta kapitel. Här 
har jag redovisat ett antal strategier som du kan använda för att 
fåi bättre utväxling på dina resurser. Jag rycker att budskapet  
här är en ganska jordnära illustration till David Bohms utta- 
lande som du träffade på som ingress till förra kapitlet: ”Förmå- 
gan att se verkligheten med nya ögon och tänka i nya banor är viktigare än  
de kunskaper vi skaffat oss”. 

Eftersom du har tagit dig igenom texten ända hit utgår jag 
ifrån att du tycker att texten har varit värd att ta del av. Det kan 
bero på att du tycker att den har varit intellektuellt stimule-
rande, ungefär som korsord, frågesport eller vetenskapspro- 
gram i TV.  Men det kan också bero på att du håller på att välja 
sida och ser en ny möjlighet att bidra till en bättre framtid än 
den som blir som den blir för att den är som det är. Om det 
senare alternativet gäller dig, står du inför ett liknande val som 
John Scully ställdes inför av Steve Jobs, när Scully övertalades  
att lämna PepsiCo och bli chef  för Apple: ”Vill du verkligen 
ägna resten av ditt liv åt att sälja sockervatten till ungar, eller vill 
du ha en chans att förändra världen?” 

Så vad tänker du göra nu? Skriv ner dina reflektioner och läs 
sedan igenom de två återstående avsnitten i boken. Det är dels 
en bilaga om Lorraine Monroe som verkligen grävde där hon 
stod och vände två svårartade problemskolor i NewYork Citys 
Harlem till mönsterskolor. Därmed skapade hon A New Frontier 
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för ett stort antal ungdomar som annars med största säkerhet 
hade gått ett miserabelt liv till mötes, dels ett kort kapitel om 
dialogkultur, ett mycket summariskt sammandrag av Bill Isaacs 
viktiga bok.  
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Bil. 1: Gemensamma värderingar 
ur Lars Wiberg: Gränslandet -ledarskap för medarbetares delaktighet och 
verksamheters förnyelse. Nionde kapitlet Självständighet, Samverkan, 
Förnyelse. s 273-277 

”Det är bra att veta vad vi ska verka för, men vi behöver också 
ha veta vad vi ska stå för”. Människors solidaritet gäller inte 
bara en person, eller ett företag, den gäller vägledande synsätt, 
värderingar och normer. 

För att värderingarna ska leva måste de omsättas i handling. 
Det är betydligt svårare än att formulera vackra ord på papper 
och förmedla dem under rubriker som visioner och 
värderingar. Värderingarna måste översättas till prestation-
standards, vilka resultat eller prestationer ska förverkligas för att 
alla ska se att värderingen verkligen lever? Det ska också finnas 
en strategi, ett sätt att... förverkliga värderingen och strukturer 
för vägledning och återkoppling som säkerställer att avsikten 
förverkligas. 

Värderingar är sällan kontroversiella. De handlar om re- 
spekt, rättvisa, jämlikhet och andra begrepp, som det är lätt att 
ansluta sig till. Vill någon leva i ett samhälle där man strävar 
efter att inte respektera människor, där orättvisan har ett egen- 
värde som man vill värna om eller där människor diskrimineras 
godtyckligt för att man anser att godtycklig särbehandling är 
OK? 

Lorraine Monroe, som på kort tid förändrade två svårartade 
problemskolor i Harlem, NYC till att bli mönsterskolor, byggde 
sina insatser på tre värderingar: Respektera dig själv, Respektera dina 
kamrater och Respektera egendom. Vem kan ha något att invända 
mot dessa värderingar? Ändå är hennes budskap mycket 
kontroversiellt i svenska skolor. 

Här följer hennes strategier, hennes genom att....: 
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• Respektera dig själv, genom att bara göra sådant som bidrar 
till en positiv framtid för dig själv. 

• Respektera dina kamrater, genom att vara artig, rättvis och 
pålitlig. 

• Respektera egendom genom att sköta dina egna tillhörighe- 
ter och vara aktsam om våra gemensamma. 

Även strategierna går väl att acceptera utan kraftiga invänd- 
ningar, eller hur? Sedan blir det svårare. Rektor Monroe har 
översatt dessa värderingar till tolv prestationstandards som hon 
kallar icke förhandlingsbara regler. Den som tar sig tid att 
analysera dessa regler finner att de till fullo överensstämmer 
med värderingarna. Det betyder att om man förkastar reglerna, 
så förkastar man också de värderingar som det nyss var så 
självklart enkelt att ställa sig bakom. 

Kan du acceptera värderingarna? 
Legitimiteten i reglerna bygger på att värderingarna accep-
teras. Avsätt några minuter att ta ställning till om du kan 
acceptera: 

• att skolan kan kräva av varje elev att hen ska respektera sig 
själv? 

• att skolan kan kräva att elever ska respektera sina kamrater? 
• att skolan kan kräva att elever ska respektera egendom? 
Fundera också över vilka konsekvenserna kan bli om skolan inte 
får ställa dessa krav. Då måste vi acceptera att många elever inte 
respekterar sig själva, att vi inte kan kräva att de ska respektera 
varandra och inte respektera egendom. Vad kan det leda till? 
Svaret är inte självklart, så tänk efter! 

Om du anser det vara självklart att skolan har rätt att kräva 
respekt för egen person, för andra och för egendom, så ska du 
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veta att representanter för den svenska skolan  sagt att 67

Monroe- doktrinen, som rektor Monroe kallar sina normer, hör 
hemma i ett annat sekel än vårt. Om värderingarna är viktiga 
att för-verkliga, så behövs strukturer, trafikregler som bygger 
upp accepterade normer. 

En förutsättning för delaktighet är att målet är legitimt, tolk- 
ningsbart och realistiskt. Detsamma gäller de regler och pres-
tationstandards som man vill ha delaktighet i och inte bara 
följsamhet till. Här följer Lorraine Monroes tolv regler i över-
sättning med mina kommentarer: 

1. Kom i tid till skolan varje dag. 
Alla vet att den som kommer för sent stör dem som kommit 
i tid. Det är oartigt och opålitligt att inte passa tiden, därför 
stödjer denna regel den andra värderingen och dess  strate-
gi. 

2. Lämna ytterkläder i garderoben. 
Om Per besöker Pål och behåller ytterkläderna på säger 
Pål: Kan du inte hänga av dig och sitta ner en stund? Nej, 
säger Per, jag ska strax gå. Det finns en samhällelig kon-
vention som säger, att den som har ytterkläderna på sig 
inne, hen är inte där, hen är på väg någon annanstans. 
Elever ska vara i skolan, inte vara på väg därifrån. Du 
kanske tycker att detta bara är symbolfrågor. Hitlerhäls-
ningar och hakkors på kläderna är också bara symbolfrågor, 
men sådana symboler kommunicerar uppfattningar och 
avsikter om vilken tillhörighet man vill ha. Lorraine Mon-
roe uppmanar sina elever att tänka på sin egen framtid. 
Där ingår hur man ska förhålla sig till samhällets konven-
tioner. Regeln ger stöd till den första värderingen. Den är 
legitim, tolkningsbar och realistisk. 
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3. Förflytta dig snabbt, gå tyst och börja arbeta omedelbart när du 
kommer till din plats. 
Det finns ett lineärt samband mellan den tid man använder 
för studier och hur mycket man lär sig. Ju mer tid man inve-
sterar, desto mer lär man sig. Denna regel ger stöd till de 
båda första värderingarna. 

4. Förbered dig genom att ta med material som du kommer att behöva i 
skolarbetet. 
Den här regeln ger också stöd till värderingarna genom att 
stödja utvecklingen av goda arbetsvanor, visa hänsyn till 
kamrater och vara ordningsam med egendom. 

5. Gör din hemläxa varje dag. 
Pedagogisk forskning och egen erfarenhet lär oss, dels att 
repetition bidrar till att man minns det man lärt sig, dels att 
det är effektivt att ta till sig samma budskap på olika ka-
naler. Dessutom respekterar man sina kamraters rätt till 
effektiv undervisning. 

6. Ät endast i skolans cafeteria. 
Dels blir det avfall när man äter och det skräpar ner den 
gemensamma egendomen. Det är störande för omgiv-
ningen att ha tuggande människor omkring sig och konti-
nuerlig kaloritillförsel ger upphov till en av våra värsta 
folksjukdomar, fetma, och tänderna far illa. Den skenbart 
triviala regeln har alltså bärighet på alla tre värdering 
arna. 

7. Ta inte med radio, freestyle eller bandspelare till skolan.  
Det är framför allt för att inte störa andra, som denna regel 
finns. Men musikmaskiner tar naturligtvis bort tid och kon- 
centration från det egna skolarbetet också. 
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8. Håll bänken ren och fri för arbete.  
Man få mer gjort om man koncentrerar sig på sitt arbete 
och undviker störningar. Arbetsbordet är den miljö där 
man ska arbeta. 

9. Du ska inte slåss eller använda okvädingsord. Lär dig att vara oense 
med andra utan att bruka våld. 
Det finns två aspekter på den här regeln. Den mest uppen- 
bara är att våld inte är önskvärt. Den mindre uppenbara är 
att skillnader mellan människor är en viktig tillgång för kre- 
ativiteten och därmed för lärandet. I ett kort perspektiv ger 
den nionde regeln stöd för den andra värderingen, res-
pektera dina kamrater. I ett längre perspektiv har varje 
människa stor nytta av att kunna hantera skillnader mellan 
sig själv och andra till gagn för sin egen utveckling. Regeln 
ger alltså stöd även till den första värderingen, men då ska 
motsättningar hanteras på ett konstruktivt sätt, inte sopas 
under mattan. 

10. Respektera skolbyggnaden och inventarierna. 
Kommentarer är överflödiga. 

11. Visa ID-kort för varje behörig vuxen, som begär att få se det. Elever 
och skolans personal ska inte vara anonyma för varandra. 

12. Enhetlig klädsel i blått och vitt. 
Uniform finns även i vanliga svenska skolor, men inte på 
skolans initiativ utan för att signalera vilket gäng eller vilken 
grupp man tillhör. Detta slags uniformering, som  gäller 
både flickor och pojkar, är naturligtvis destruktiv. Skinnskal- 
lar med nitar i skinnjackan eller vanliga elevers krav på 
märkeskläder av visst slag är symboler för ingrouping och 
därmed outgrouping. Klädnormer, som syftar till att 
minska motsättningar mellan grupper, gör det lättare, både 
att respektera andra och känna sig respekterad. Om 
normerna medför billigare klädkonton ger de också stöd till 
respekten för egendom. 
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När man vill genomföra en förändring behövs vägledning för 
att tydligt visa vad man vill åstadkomma. När det nya börjar ta 
form krävs förstärkning, men det gamla, det som man vill fjär- 
ma sig ifrån, har en tendens att dröja kvar. Organisationens kul- 
tur sitter i tapeterna. Därför behövs också strukturer för broms- 
ning. 

I Lorraine Monroes fall finns sex sanktioner, som är kop- 
plade till de tolv reglerna. Den mildaste är samtal mellan eleven 
och hens egen lärare. Sen ankomst, slarv med arbetsmaterial 
och ogjorda hemläxor ska inte passera obemärkt. Det bestraffas 
inte, men det uppmärksammas. Skolans ledning och lärare 
visar att man menar allvar med sina värderingar. Det är helt 
enkelt inte tillåtet att avstå ifrån att respektera sig själv eller att 
inte visa respekt för sina kamrater. Om samtalet inte ger 
resultat följer strängare åtgärder, t ex samtal med föräldrar och 
samtal med rektor. De strängaste sanktionerna innebär att 
eleven suspenderas från skolan viss tid och till slut att hen 
förflyttas till en annan skola. 

De strängaste sanktionerna finns även i svenska skolor. Det  
är inte sannolikt, att de behöver tillgripas i en skola där man 
konsekvent tillämpar de milda sanktionerna. De säkerställer att 
inga elever spårar ur, det sociala systemet blir självreglerande. 
När läraren i ett samtal mellan fyra ögon uppmärksammar att 
en elev kommit för sent eller slarvat med sin hemläxa, då visar 
hen att hen bryr sig om eleven. Jag tycker att det är tragiskt om 
lärare i den svenska skolan anser att omtänksamhet riktad mot 
elever och deras framtid hör hemma i ett annat sekel än vårt. 
Jag tror t o m att omtänksamhet kan hävda en plats även i nästa 
sekel. 

Gemensamma organisatoriska värderingar, det låter kanske enkelt 
och självklart. Med exemplet från ”Monroedoktrinen” har jag 
velat visa att det krävs ganska mycket arbete från ledning och 
chefer för att leva upp till detta kännetecken på en lärande or- 

183



ganisation. En orsak till det myckna arbetet är att värderingar 
alltid är begrepp med relativ definition. Ledning och chefer 
måste konkretisera vad värderingarna betyder i just deras före- 
tag eller förvaltning genom dialog. 
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Bil 2. Dialogkultur som utvecklingsstrategi 
I boken Visionen. - ett ledningsinstrument i lärsamhället som publi-
cerades 2001 finns en bilaga med rubrik som ovan. William 
Isaacs Dialogue and the Art of  Thinking Together kom  i svensk över-
sättning ungefär samtidigt. Jag var engagerad av BookHouse 
Publishing att fackgranska den svenska översättningen och fick 
medverka som medförfattare till förordet i första upplagan. 

2003 kom en andra upplaga. Jag förde in ett antal ändringar 
p g a händelser och synpunkter från läsare och fick beskriva 
detta i förordet till andra upplagan. 

Jag anser att Dialogen och konsten att tänka tillsammans är en 
viktig bok. Därför bifogar jag här förord till båda upplagorna. 

På LarsWiberg.com finns en kursdokumentation för ner-
laddning med rubriken Den moderna dialogen ca 90 sidor. 
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Förord till svenska upplagan av Dialogen 
Är sociala system ”mekaniska” eller ”ekologiska”? Det är 
frågan, som ligger under det mesta som skrivs och sägs om den 
nya ekonomin, kunskapsamhället och andra benämningar på 
de nya strömningarna i vårt samhälle. 

Allt fler indicier talar för att sociala system, samhällen, 
företag och förvaltning och grupper av människor kan utveckla 
många av det ekologiska systemets kännetecken, t ex själv-
organisation, läkning och självförnyelse. Ilya Prigogines nobel-
pris för teorin om de dissipativa strukturerna 1977 var ett 
genombrott, som sedan följts upp av många forskare, konsulter 
och professionella tänkare. 

Men det mesta som förmedlas i detta ärende gäller den yttre 
världen, globaliseringens och EUs möjligheter eller – för den 
som är motvalls – motigheter. Vi har läst Funky Business, Future 
Wealth och Framtiden och dess fiender och även tagit del av de 
strategiska rekommendationerna för företag och nationer. Vad 
behöver vi göra ”utåt” för att ta tillvara möjligheterna? 

Inte mycket av det som når oss handlar om vad man ska göra 
”inåt” för att anpassa människors vardag till det nya, så att 
verkligheten inte bara ska bli uthärdlig för många och materiellt 
överflödig för de få som kan surfa på vågorna, utan att ett bra 
liv blir tillgängligt för många fler än idag. Det finns några verk i 
denna ”inåtblickande” gren av kunskapsförmedlingen. Peter 
Senges Den femte disciplinen om hur man bygger en lärande 
organisation, Sumantra Ghoshals & Christopher Bartletts The 
Individualized Organization är ett par exempel. 

Det bästa och mest handgripliga vi träffat på i den 
”inåtblickande” litteraturen är William Isaacs Dialogen och konsten 
att tänka tillsammans som vi nu kan erbjuda en svensk publik 
mindre än ett år efter publiceringen i USA. 
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”Vad vill du bli känd för?” frågade Chris Argyris författaren, 
när han arbetade med sin doktorsavhandling. Bill Isaacs 
svarade att han ville ta reda på varför så många människor 
saboterar sina egna goda avsikter och att han ville finna ett sätt 
för dem att undvika detta problem. 

Han fann flera svar på frågan och femton år senare delar 
han med sig av sina kunskaper till oss. Men förutom det svar 
han sökte fann han en guldgruva för den nya ekonomin och 
kunskapssamhället, nämligen hur man bygger upp förutsätt-
ningar för verkligt kreativ förnyelse i sociala system. 

Det handlar om systembygge. Med ledarskap kan man 
bygga upp sociala system så ”att de uppvisar det ekologiska 
systemets märkliga egenskaper och detta bara genom att 
tillämpa fyra principer på ett begåvat sätt ”. Dialogen är en 
paradox. Att utveckla verklig dialog är egentligen mycket 
enkelt, i betydelsen okomplicerat, men också mycket svårt pga 
att vi måste erkänna att det bara beror på oss själva om vi 
lyckas eller ej. Pogos uttalande ”we’ve seen the enemy – it’s us” 
har sällan kunna försvara sin relevans så bra som här. 

I Människans väg berättar Martin Buber om en man som gav 
sig ut i världen för att finna en skatt. Till slut fann han den – 
under sin egen spis. Dialogen är ett sätt att finna nya möjlig-
heter i den egna vardagen genom att tänka tillsammans. 

Bill Isaacs är en internationellt känd och erkänd forskare och 
konsult till många stora företag. Han bok kan läsas som en 
intellektuell resa i ett känt landskap, där många nya aspekter 
kommer att avslöjas. Men den kan också fungera som handbok 
för den som vill göra en resa i sitt eget inre. Till den som väljer 
det senare alternativet rekommenderar vi läsning under ganska 
lång tid i små portioner – och successiv praktik i arbetslivet och 
privat; det alternativet kommer att bjuda på många positiva 
aha-upplevelser. 
Stockholm i juli 2000. Jan Lapidoth och Lars Wiberg 
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Förord till andra upplagan av Dialogen 

Vårt behov av dialogen hänger samman med ett ökande behov 
av att söka samsyn. 

Samhället utvecklas mot större mångfald. När mångfalden 
ökar, då ökar också antalet kriser och konflikter. Det brukar 
sägas att mångfalden ger oss tillgång till större kreativitet och 
förnyelse. Det är bra, men förnyelse är alltid förenad med 
kriser. Vi vet också att mångfalden ökar risken för konflikter. 

Förnyelsen är alltså inte problemfri. Varje förändring, även 
den som leder till att något blir bättre, bär också med sig en 
kris. Teknisk förnyelse ökar effektiviteten på sikt och vi får ut 
mer värde av våra resurser. Men övergången från ett arbetssätt 
till ett annat är också påfrestande för de människor vars arbets-
uppgifter förändras radikalt eller t o m försvinner. Övergången 
till en ny teknik skapar alltså kriser för vissa människor. 

En kris är en situation där våra hittillsvarande konventioner, 
kunskaper, färdigheter och resurser inte längre ger oss det som 
vi blivit vana vid. I krisen finns två alternativa utfall. Antingen 
kommer man till skada, eller också upptäcker eller uppfinner 
man en helt ny framkomstväg. Krisen är alltså en vändpunkt 
där det antingen blir bättre eller sämre än i utgångsläget. 

En konflikt är en situation där en part eftersträvar något som 
hen bara kan få på en annan parts bekostnad. Det visar sig att 
parternas avsikter uttrycks som oförenliga ”positioner”. När 
man går bakom positionerna och granskar de bakomliggande 
avsikterna finner man ofta att samma avsikter lika väl kan 
uttryckas i andra positioner; positioner som går att förena. Även 
här gäller det för parterna att upptäcka och uppfinna nya och 
ofta oväntade möjligheter. 

Både i krisen och i konflikten finns ett behov av samsyn. 
Dialogen är en oöverträffad process för att söka samsyn i kriser 
och konflikter. 
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Dialogen – ett samtal med speciella kännetecken 
I Dialogen och konsten att tänka tillsammans är dialogen ett samtal 
med speciella kännetecken. Det finns samtal med andra 
kännetecken, som också kallas dialog, dock inte i denna bok. 

Dialogens första kännetecken är jämbördighet. Deltagarna 
möts på jämbördiga villkor. Det innebär att man inte tvingar på 
eller lurar på andra sina egna uppfattningar. Var och en bidrar 
med sitt och söker sig gemensamt fram till samsyn för var man 
befinner sig. Dialogen är inte en beslutsprocess, den är ett sätt 
att skapa goda förutsättningar för ett beslut, som tack vare 
dessa förutsättningar kan bli en överenskommelse mellan 
jämbördiga parter. 

Det andra kännetecknet är empatiskt lyssnande. Deltagarna 
anstränger sig att verkligen tränga in i och förstå varandras 
uppfattningar, avsikter och bevekelsegrunder. 

Det tredje kännetecknet är beredskap att synliggöra de antaganden 
som ligger bakom uppfattningar och avsikter. Isaacs skriver att vi 
ofta tolkar det som sker utifrån ”minnen”, med utgångspunkt i 
erfarenheter av tidigare händelser. Dessa har ofta ingenting alls 
med den aktuella situationen att göra. I dialogen behöver dessa 
”minnen” ersättas med aktuell varseblivning av det som 
verkligen gäller här och nu. 

Samsyn är inte likriktning 
Samsyn är en bra utgångspunkt för att finna en lösning på en 
konflikt eller en kris. Samsyn innebär inte  krav på likriktning 
av uppfattningar. Genom dialogen ska parterna förstå var-
andras uppfattningar och avsikter på samma sätt, även om de 
inte delar varandras synsätt. A ska förstå B:s uppfattningar på 
samma sätt som B förstår sina egna uppfattningar och vice 
versa. 
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Det Goda Företaget – The Great Company 
Kvalitetsrörelsen startade 1987 med att Malcolm Baldridge 
Award gav kvalitetsutvecklingen ett ansikte och ISO 9000 blev 
internationell standard för kvalitetsäkring. Ett par år senare 
lanserade två svenska fackliga kongresser det goda arbetet som en 
framtidsvision och 1991 kom produktivitetsdelegationens 
betän-kande Drivkrafter för produktivitet och välstånd. Dessa tre 
initiativ kan väl representera de allmänna förväntningarna på 
vad Det Goda Företaget ska leverera: kvalitet till kunderna, 
delaktighet till medarbetarna och produktivitet till ägare och 
samhälle. Det företag som med framgång utvecklas till Det 
Goda Företaget och som sedan uthålligt behåller denna 
position trots omvärldens förändringar är A Great Company. 

I boken Good to Great visar Jim Collins att varje företag och 
förvaltning kan utvecklas till att bli A Great Company. Han visar 
också vilka tre huvudkriterier ett sådant företag måste leva upp 
till för att behålla sin framgång: Människor, tänkande och 
handling ska präglas av integritet. Integriteten kommer bl.a. till 
uttryck i samsyn. 

Integritet genom dialogen 
Integritetens motsats är fragmentering. Den kommer till uttryck 
på många olika sätt. Fragmenteringen lägger hinder i vägen för 
den förståelse och förnyelse som är dialogens produkter. I Dialogen 
och konsten att tänka tillsammans visar Bill Isaacs hur vi kan lära oss 
att upptäcka fragmenteringens yttringar och hur vi kan undvika 
dess skadeverkningar genom att söka samsyn. 
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Del II, III och IV för ”praktiker” 
Del I är en allmän inledning. I Del V vidgas ramarna för 
dialogen till att omfatta samhället i stort. Den praktiker som vill 
skaffa sig kunskap om dialogen i arbetslivet rekommenderas att 
koncentrera sig på Del II, III och IV. 

Del II Kapacitet för nytt beteende beskriver dialogens fyra 
fundamentala färdigheter: lyssna, respektera, avvakta och tala 
oförställt. I dialogen är detta ömsesidiga färdigheter. Att man ska 
lära sig att lyssna mer på andra känner vi väl till, men i 
dialogen behöver man också lära sig att lyssna till sig själv. 

Den praktiska innebörden av att respektera är att undvika 
att bete sig mot andra så att de känner att de behöver försvara 
sig. Spegelbilden av detta är att bete själv sig så att man har 
anledning att respektera sig själv och inte bli försatt i försvars-
position. 

Begreppet avvakta är ett uttryck för behovet av timing. För 
att utveckla förståelse och ge utrymme för kreativ förnyelse är 
”rätt tidpunkt” viktigare än ”så fort som möjligt”. Även här 
gäller både att lära sig att själv avvakta och att ge andra stöd så 
att de klarar av att avvakta, t ex med förhastade slutsatser och 
”fort-men-fel-beslut. 

Att tala oförställt är den svåraste av de fyra färdigheterna. 
Ett förfluget ord som vantolkas kan skada för lång tid. Därför 
vaktar man sin tunga och är angelägen om att uttrycka sig 
korrekt enligt de förväntningar som finns. I dialogen är 
öppenheten viktigare än det konventionellt korrekta. Man ska 
säga vad man tycker och tänker, och samtidigt vara beredd att 
visa upp och granska de antaganden som ligger bakom uppfatt-
ningar som man ger uttryck för. Det är svårt. 

I Del III För-förståelse redovisas dels hinder för dialogen, dels vad 
man kan göra för att komma till rätta med dessa hinder. En del 
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hinder ligger i personliga oreflekterade tanke- och handlings-
mönster. Andra finns i etablerade men ej ifrågasatta strukturer i 
vår omgivning. Gemensamt för dessa hinder är att de försätter 
människor i obearbetade tankegångar, beteenden eller sätt att 
lösa problem. För-förståelsen ger oss stöd att se sådana hinder 
och att hantera dem. 

Ofta säger vi ett och gör ett annat. Då finns ett gap mellan 
ord och handling. Botemedlet mot detta är begreppsparet före-
språka och undersöka. Säg vad du vill uppnå och argumentera 
för din sak. Men var också beredd att granska konsekvenserna 
av det du förespråkar och hur det hänger ihop med eller är i 
konflikt med det som andra förespråkar. 

Strukturfällor är ett annat slags hinder för dialogen. 
Moment 22 är en strukturfälla: oavsett hur man handlar så blir 
det fel. Det finns gott om strukturfällor i arbetslivet. En kategori 
fällor beror på att människor använder olika språk. Isaacs 
beskriver känslans, handlingens och innebördens språk. 

En annan strukturfälla beror på att människor är vana vid 
att hantera problem i ”system” med olika struktur: öppna, 
slutna eller oordnade systemstrukturer. Formella sammanträden 
är slutna system. Diskussioner där man prövar olika möjligheter 
är öppna system. ”Brainstorming” är exempel på oordnade 
system. Botemedlet mot strukturfällorna är att först upptäcka 
dem och sedan varsamt lösa upp dem genom att förändra 
strukturen. 

I Del IV Den osynliga arkitekturen behandlas begreppet atmosfär. 
En motsättning som beror på ett trivialt missförstånd kräver en 
viss atmosfär för att klaras upp. En konflikt mellan människor 
som är moraliskt övertygade om att de var för sig har rätt 
kräver en annan atmosfär. Ofta krävs att atmosfären förändras 
så att den följer det aktuella behovet allt eftersom 
dialogprocessen fortskrider. 
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I Del IV beskrivs två aspekter av atmosfären: kapseln och 
samtalsfälten. 

Tänk dig en riktigt svårartad konflikt. Deltagarna är redan 
från början inställda på att gräla på och anklaga varandra och 
att försvara sig själva. Då behöver man en atmosfär där 
parterna lugnt kan redogöra för sina uppfattningar, lyssna på 
varandra och aktivt söka samsyn som kan accepteras av båda 
parter. När man lyckas med detta, då har man en 
ändamålsenlig kapsel. Kapseln ska kunna hålla den spänning 
som uppkommer i samtalet utan att deltagarna återgår till 
skyttegravskrig. Olika samtal och men också olika delar i 
samma samtalsprocess kräver olika egenskaper i den omgivande 
atmosfären. 

Kapseln är en ändamålsenlig temporär minikultur, som är 
påverkbar genom ledarskap. En kapsel som ska hålla mycket 
stark spänning behöver ha andra egenskaper än en kapsel som 
ska hålla mindre stark spänning. För den som ska utöva 
ledarskap i dialogen krävs kompetens att bygga ändamålsenliga 
kapslar. 

Samtalsfälten beskriver hur dialogen kan förflyttas från 
konventionsfältet, som inte kan hålla mycket spänning till debatt/
kommunikationsfältet där öppenheten ökar. Här inträffar en ”kris”. 
Antingen blir det ”debatt” som inte leder till något konstruktivt 
eller också går processen genom kommunikation och ökad 
samsyn vidare till nästa fält, reflektionsfältet. Här kan dialogens 
deltagare ofta skapa en så gemensam samsyn för den situation 
de befinner sig i, att de finner en lösning som alla accepterar. 
Men i den föränderliga värld som vi alla lever i händer det att 
man inte finner någon lösning inom de befintliga ramarna i 
reflektionsfältet. Då behöver processen föras vidare till det 
fjärde fältet där den genuina förnyelsen är möjlig. I förnyelsefältet 
är spänningen mycket hög p g a att stressen är kraftig. Man 
söker en lösning på ett problem utan att någon av  ”deltagarna 
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har en aning om vilken lösningen kan komma att bli. 

Kärnbudskapen för praktiker finns i delarna II, III och IV. 

Förändringar i andra upplagan 
Förutom korrekturrättningar har vi strävat efter att strama upp 
vissa begrepp. Den princip som stödjer färdigheten lyssna 
kallades omväxlande delaktighet och deltagande i första 
upplagan. Här använder vi konsekvent ordet deltagande. 

Principen som stödjer färdigheten avvakta kallades omväx-
lande uppmärksamhet och medvetenhet. Här använder vi 
uppmärksamhet. 

I första upplagan kallade vi kapseln för container eller 
behållare. Här skriver vi kapsel eller i något fall tillitskapsel. 

Ett problem som vi inte kunnat lösa på ett bra sätt är 
översättningen av begreppsparet advocacy – inquiry. Före-
språka fungerar ganska bra för advocacy, men inquiry är 
svårare. Beroende på sammanhanget använder vi pröva, 
undersöka, utforska och granska. 

Att ge ut en andra upplaga 
Det är ganska ovanligt att fackböcker översatta från andra 
språk ges ut i mer än en upplaga. Dialogen och konsten att tänka 
tillsammans är en av de få som fyller ett ökande behov. Insikten 
att dialogen är ett konstruktivt sätt att möta konflikter och 
kriser, som är produkter den ökade mångfalden är internatio-
nellt ganska väl etablerad bland dem som sysslar med organi-
sations- och ledarskapsfrågor. Vi tolkar det stora intresset för 
denna bok som att den insikten också håller på att sprida sig till 
Sverige. 
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Förlaget och redaktören ber att få tacka för många konstruktiva 
förslag till förbättringar av översättning och redigering som vi 
fått. De har varit värdefulla och välkomna.  

Stockholm i november 2003 
Lars Wiberg” 
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• Självständighet Delaktighet Förnyelse -Tre steg på vägen till den 

lärande organisationen Stemme & Wiberg 2000 
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• Womack, J & Jones. D &Roos, I. The Machine that Chang- ed 
the World. The Story of  Lean Production. How Japan’s secret 
weapon in the global auto wars will revolutionize western industry. 
Harper Perennial 1990. 
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Noter 

1. Se biologen Richard Dawkins beskrivning av evolutionen i The selfish gene 
från 1976. Finns även på svenska. 

1. Peters, Tom J and Waterman, Robert H In Search of Excellence Lessons from 
America´s Best-Run Companies. Harper & Row 1982. Boeing says of  itself  in the 
book Vision, We‘ve tried to build a team that is customer oriented. We came to a 
realization that, if  we were going to succeed  in commercial business, the important 
ingredient was the customer. We can´t let the airline say – as it sometimes has – ‘the 
only time you are interested in our problem is when you‘re trying to sell us a new 
airplane‘ p  169 
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 Peters, Tom J and Waterman, Robert H In Search of  Excellence Lessons from America´s Best-Run 1
Companies Harper & Row 1982. ”Boeing says of  itself  in the book Vision: We’ve tried to build a 
team that is customer oriented. We came to a realization that, if  we were going to succeed in 
commercial business, the important ingredient was the customer. We can´t let the airline say – as 
it sometimes has – ’the only time you are interested in our problem is when you’re trying to sell 
us a new airplane” p 169.

 Maccoby, M The Leader -A New Face of  American Management Simon & Schuster 19812

 Peters, T Liberation Management -Necessary Disorganiza-tion for the Nanosecond Nineties Knopf  19923

 Kotter, John P & Heskett James L Corporate Culture and Performance Free Press 19924

 Kotter, John P Leading Change Harvard Business School Press 1996.5

 The Price Waterhouse Change Integration Team The Pa-radox Principles - How High-Performance 6
Companies Ma-nage Chaos, Complexity and Contradiction to Achive Superior Results Irwin 1996

 Collins, J C & Porras, J I Built to Last - Successful Habits of  Visionary Companies Harper Business 7
1994. Boken uppmärksammades bl a i Harvard Business Review Sep-Oct 1996 genom att vara 
huvudnumret i denna utgåva av tidskriften, som var ett temanummer på temat Building Your 
Company’s Vision.

 Senge, P The Fifth Discipline -The Art & Practice of  The Learning Organization Century Business 8
1990. Boken finns på svenska Den femte disciplinen Nerenius & Santérus 1995.

 Nanus, B Visionary Leadership - Creating a Compelling Sense of  Direction for Your Organization Jossey-9
Bass 1992. Om man söker på Visionary Leadership på Internet får man upp många hundra 
träffar. Först bland dessa (1999) fanns Nanus bok

 Nanus skriver A vision is a realistic, credible, attractive future for your organization (p8). Jag lägger till 10
vitaliserande för att markera behovet av att skapa den kreativa spänningen.

 Kvalitet är att tillfredsställa behov och legitima förväntningar. Visionen ska alltså vara en 11
riktningsangivelse för kvaliteten för både kunder, medarbetare, ägare och numera också för 
miljön.

 Wiberg, L Teori 3 -Ledarskap för delaktighet i lärande organisationer Nerenius & Santérus Förlag 12
1992. Teori 3 finns för nerladdning på LarsWiberg.com
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 Varje människa har ett stimulusvärde i relation till varje annan människa. Om stimulus-13
värdet är högt betyder det mycket för den andra vad man säger och gör, den andra påverkas 
starkt av ens ord och handlingar. Om stimulusvärdet är lågt, fäster den andre inget eller lite 
avseende vid vad man säger och gör. När man använder s k kändisar i reklam är det deras 
stimulusvärde annonsören vill komma åt. Stimulusvärdet påverkas av ett antal faktorer, bl a 
upplevd kompetens, saklighet och personlighet, men också av formell position. Därför är 
chefers stimulusvärde oftast större än de själva är medvetna om. När chefer talar på ett sätt och 
handlar på ett annat är det i allmänhet handlingen, som är avgörande för den påverkan man 
åstadkommer. En chef  som ofta säger ett och handlar i strid mot detta förbrukar sina 
möjligheter att påverka sina medarbetare via information. För att bryta detta dödläge måste 
chefen övergå till att påverka via konsekventa handlingar, något som hen av olika skäl ogärna 
vill. Det kräver ju att hen förändrar sitt eget vanemönster och det är obekvämt.

 BOHICA står för Bend Over Here It Comes Again, ledningens initiativ är något man hukar 14
sig för tills det blåst över. Sedan fortsätter man som förut. Jag har hört representanter för före-
tagsledningen säga att ”Det jag nu ska säga är detsamma som jag upprepat gång på gång de 
senaste sex åren. Men nu måste vi se till att det händer något.” Denna ledning fungerar inte 
och det spelar egentligen ingen roll vad ledningen säger, det får ändå inte den effekt man avser. 
Men märk väl att det är företagsledningen själva som förbrukat sin trovärdighet genom sin brist 
på insikt i sitt eget stimulusvärde.

 Ledningens ansvar för den utåtriktade strategin är ett ansvar för organisationens intäkter. 15
För många år sedan fanns det färre än tio kanaler att välja mellan för att rekrytera 
medarbetare. År 2000 fanns det drygt 50. Hur många det finns 2021 vet vi inte, men vi 
förmodar att det är väsentligt fler. Det innebär att de medel, som spenderas för att söka 
medarbetare, ska delas mellan många fler kanaler. Om, t ex ledaningen för ett tidningsföretag 
inte inser detta kommer intäktsströmmen att minska. I sämsta fall säger man då att kostnaderna 
är för höga och tar detta som grund för att säga upp personal.Det egentliga problemet är att 
ledningen inte har varit tillräckligt kreativ och framsynt för att inrikta verksamheten mot 
tillräckligt intäktskapande prestationer. Samma resonemang kan föras, t ex om fackliga och 
politiska organisationer som inte heller uppfattar sitt ansvar för att utveckla det värde man ska 
prestera för sina ”kunder”.

 I Jörgen Sandberg & Axel Targama Ledning och förståelse- Ett kompetensperspektiv på organisationer, 16
beskriver man processen att utveckla förståelse på ett liknande sätt som jag här talar om läran-
de. Med Sandbergs och Targamas synsätt är förståelsen den egentliga kärnan i lärsamhällets 
kompetensbegrepp. 
  Vår definition av kompetens har vi förändrat till förståelsebaserad förmåga att föverkliga egna avsikter 
som en följd av Sandbergs och Targamas bok. Tidigare (t ex i Gränslandet s 35) har vi 
definierat kompetens som kunskapsbaserad förmåga att förverkliga egna avsikter.
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 På denna nivå (ledning och chefer) finns en stor fond av tyst kunskap (tacit knowledge), den 17
är inte formaliserad och kan alltså inte överföras direkt, t ex via utbildning. När man talar om 
tyst kunskap avser man oftast något positivt, t ex skickliga yrkesmäns kunskaper som de skaffat 
sig genom mång-årig erfarenhet. Ett annat uttryck för samma fenomen, men med negativa 
förtecken är det japanska uttrycket KKD som står för Kan Keiken Dokoyo, erfarenhet, känsla 
och intuition. I japanska företag hissar man varningsflagg för KKD, som är ett viktigt hinder för 
förnyelse och förändring. Ett tredje uttryck är social karaktär, som lanserades av Erich Fromm i 
Flykten från friheten Natur & Kultur (1945). I managementlitteraturen har social karaktär 
behandlats av Michael Maccoby t ex i The Leader. Bland terapeuter finns ett besläktat uttryck, 
intentionalitet, Den struktur som ger mening åt människans upplevelser (Rollo May Kärlek och 
vilja Aldus 1981 sid 232). I modern organisationsforskning har ytterligare en aspekt på detta 
fenomen upp-märksammats av institutionalisterna. En representant för denna skola är professor 
Sven- Erik Sjöstrand (On the Rationale behind Irrational Institutions Journal of  Economics vol XXVI 
No 4 Dec 1992 p 1007 ff).Den enda egentliga varning, förutom KKD, för detta fenomen, som 
jag träffat på, finns i William Isaacs Dialogue and the Art of  Thinking Together.

 En detaljerad genomgång av bakgrunden till uttalandet att åtgärder, som borde ge 18
förbättringar, i stället leder till försämringar finns i Peter Senges Den femte disciplien kapitlen 4 
(Systemets lagar) och 6 (Systemarketyper

 Den nya brytpunkten 2021 medför att den som har en månadslön upp till 44 700 kr per 19
månad inte behöver betala någon statlig inkomstskatt.För pensionärer är brytpunkten 
596 800 kr per år.
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 Collins, C & Porras, J Built to Last -Successful Habits of  Visionary Companies Harper Business 20
1994. 
   - Building Your Company’s Vision, Harvard Business Review Sep-Oct 1996 
Leonard-Barton, D Wellsprings of  Knowledge Harvard Business School Press 1995 
  -The Factory as a Learning Laboratory Sloan Manage- ment Review Fall 1992 
Hamel, G & Prahalad, CK Competing for the Future -Breakthrough strategies for seizing control of  your 
industry and creating the markets of  tomorrow Harvard Business School Press 1994. 
Janebrant, J Strategi -Ursprung, perspektiv och MiL-skolan MiLs skriftserie nr 10/96. Preliminär 
version maj 96. 
Jones, P & Kahener, L Say it and Live it - The 50 Corporate Missions that Hit the Mark Currency 
Doubleday 1995  
Katzenbach, J and the RCL team Real Change Leaders Time Business 1995. 
Kotter J & Heskett J Corporate Culture and Performance Free Press 1992. 
Lipton, M Opinion: Demystifying the Development of  an Organizational Vision Sloan Management 
Review Summer 1996 
Mintzberg, H The Rise and Fall of  Strategic Planning Free Press 1994. 
Nanus, B Visionary Leadership -Creating a Compelling Sense of  Direction for your Organization Jossey-Bass 
1992.  
Pagonis, W: The Work of  a Leader Harvard Business Review Nov Dec 1992. 
Schoemaker, P How to Link Strategic Vision to Core Capabilities Sloan Management Review Fall 
1992. 
  -Scenario Planning: A Tool for Strategic Thinking Sloan Management Review Winter 1995. 
Senge, P Den femte disciplinen - Den lärande organisationens konst Nerenius & Santérus 1995. 
Smith D Taking Charge of  Change -10 Principles for Managing People and Performace. Addison Wesley 
1996  
Quigley, J Vision, How Leaders Develop it, Share it, & Sustain it. McGraw-Hill 1993.

 Viljan att handla + Självförtroende = Vilja att ta ansvar.  21
Vilja att ta ansvar + Befogenhet + Kompetens = Delaktighet, självvalda åtaganden och 
engagemang för gemensamt uppdrag.  
Självförtroende, sa Maslow, är förväntan om framgång

 BHAG står för Big, Hairy, Audacious, Goal, stora, svårartade, utmanande mål. Vi vill behålla 22
akronymen BHAG, därför gör vi lite våld på orden i den svenska översättningen

 Argyris,C Increasing Leadership Effectiveness John Wiley 1976. 23
 - Good Communication that Blocks Learning HBR July Aug 1994 
 -Teaching Smart People How to Learn HBR May-June 1991 
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 Ett verkligt team är en ”avpolitiserad” arbetsgemenskap, det är de verkliga insatserna till 24
stöd för teamets gemensamma mål som räknas. Ju starkare en organisations ”prestationsetik”är 
desto bättre förutsättningar finns för att utveckla den i många avseenden överlägset effektiva 
arbetsform som vi kallar team. Se vidare om SYNTES SYNergi genom Teamets Engagemang och 
Samverkan ett program för utveckling av teamets fyra grundkvalifikationer LarsWiberg.com 
Katzenbach, J & Smith, D The Wisdom of  Teams - Creating the High-Performing Organization HBSP 
1993  
Wiberg, L: Verkliga team och ledarskap för medarbetares delaktighet. 100s finns på LarsWiberg.com

 Hamel, G & Prahalad C.K Competing for the Future -Breakthrough Strategies for Seizing Control of  Your 25
Industry and Creating the Markets of  Tomorrow Harvard Business School Press 1994

 En närmare beskrivning av denna inlärning finns i Lars Wiberg Vilja Välja ny Verklighet 26
-Personligt Mästerskap genom Avsikter, Alternativ, Ansvar. För nerladdning på LarsWiberg.com

 Med struktur menar vi alla de företeelser som förser organisationen eller enskilda 27
medarbetare med vägledning och återkoppling. Återkoppling kan vara förstärkande eller 
bromsande. Se vidare i Lars Wibergs Gränslandet -Ledarskap för medarbetares delaktighet och 
verksamheters förnyelse. För nerladdning på LarsWiberg.com

 Kompensationssystem är t ex lön och anställningsvillkor; de verkar via hygienfaktorerna. 28
Belöningssystem verkar via motivationsfaktorerna, de tillfredsställer behov av gemenskap, 
självkänsla och möjligheten att förverkliga den egna viljan. Detta är vår beskrivning inte 
Dorothy Leonard-Bartons.

 Drucker, P Theory of  the Business Harvard Business Review. Sept-Oct 94.29

 de Geus, A The Living Company Harvard Business Review March-April 1997. p 51. Det finns 30
en bok med samma titel på Harvard Business School Press.

 Undersökningen genomfördes på uppdrag av ett rekryteringsföretag och rapporterades i 31
tidskriften Fortune, May 22 1989. Lester B Korn: How the next CEO will be different.

 Bain & Company. Källa: Jones, P & Kahener, L Say it and Live it -The 50 Corporate Mission 32
Statements that Hit the Mark, Currency Doubleday 1995.

 Jones & Kahener talar om mission i stället för vision. När jag bedömer att betydelsen 33
överensstämmer med vision har jag ändrat lydelsen till vision. Vissa tänkare anser att mission är 
en underrubrik inom visionsbegreppet som närmast motsvarar de svenska orden uppdrag eller 
affärsidé.
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 Vision has become one of  the most overused and least understood words in the language, 34
conjuring up different images for different people: of  deeply held values, outstanding 
achievement, societal bonds, exhilarating goals, motivating forces or raison d’être. (Collins, J & 
Porras, J Building Your Company’s Vision Harvard Business Review Sep-Oct 1996. p 66

 Jag har sett denna uppgift vid flera tillfällen, men har dessvärre ingen källa. Den exakta 35
siffran är betydelselös, så saknaden av källan är ganska lätt att bära.

 Jfr med hur Edgar Schein beskriver begreppet kultur med tre nivåer. Paradigmbegreppet 36
motsvarar den underliggande nivån 1. Paradigmet består alltså till viss del av tyst kunskap.

 En motsvarande dialogprocess finns inarbetad i coachingdelen i det processorienterade 37
ledarskap, som vi kallar FOQUS-processen. 1999 publicerades William Isaacs bok Dialogue and 
the Art of  Thinking Together. Den kom på svenska hos Bookhouse Publishing 2000. Ladda ner Den 
moderna dialogen på LarsWiberg.com

 Den finns några olika begrepp som jag refererar till som tyst kunskap. Se not 1738

 Bartlett, CA & Ghosal, S Rebuilding Behavioral Context: Turn Process Reengeneering into People 39
Rejuvenation. Sloan Management Review Fall 1995. Se även Lars Wiberg Att bygga en lärande 
organisation i boken En lärande organisation Kommentus förlag 1996 sid 33.

 Aristoteles skilde mellan två slags medvetenhet. Dels tumregler, kunskaper som vi tillägnat 40
oss genom erfarenheter och som bekräftas när vi använder dem. Dels teorimedvetenhet, 
kunskaper som är antaganden, som vi kan verifiera eller falsifiera, sådana kunskaper som vi har 
anledning att ifrågasätta. Vi behöver förflytta många av våra föreställningar om verkligheten 
från den tumregelskategori där vi nu placerat dem till den teorikategori där de egentligen hör 
hemma. En utförlig beskrivning av vårt ökade behov av medvetet valda teorier finns i Lars 
Wiberg Självständighet Delaktighet Förnyelse -Tre steg på vägen till den lärande organisationen

 Boken är ett sammandrag av mer än 100 forskningsrapporter inom ramen för ett flerårigt 41
projekt vid MIT. Den publicerades 1990 och författarna heter James P Womack, Daniel T Jones 
och Daniel Roos. Boken finns på amazon.com för ca 10 USD: The Machine that Changed the World.

 Hans Sarv: Konsten att veta hur Framtider 1/96. Gör gärna ett besök på Institutets för 42
Framtidstudiers hemsida. Där kan man prenumerera på deras utmärkta tidskrift Framtider. 
 www framtidsstudier.se
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 Dee Hock skapade VISA International och var dess chef  i många år. Han är pappa till 43
begreppen Chaord och Chaordic Organization på basis av orden chaos och order. En kaord är 
alltså ett system som balanserar på gränsen mellan kaos och ordning, samma tanke som jag gör 
mig till tolk för i Gränslandet. Dee Hock bildade en organisation som heter Chaordic Alliance. 
VISA International är en mycket intressant skapelse. Det är en av världens i särklass största 
finansiella organisationer, men har ingen ägare och ingen som har egen makt att bestämma. 
Besök Chaordic Alliance´s website och hämta någon av Dee Hocks artiklar. Han har också 
skrivit en bok Birth of  the Chaordic Age.
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 Enkel- och dubbel-loop lärande 44
Enkel-loop lärande brukar liknas vid en termostatfunktion. När temperaturen går upp, slås 
värmen av, när den sjunker slås den på. Enkel-loop lärande innebär att man upptäcker att man 
gjort fel och korrigerar sitt misstag. 
  Dubbel-loop lärande innebär att man också förändrar sina normer eller sitt förhållningssätt till 
en viss situation. 
  Om företaget ska platta till organisationen, decentralisera och överlämna initiativet till medar-
betarna själva, då krävs dubbel-loop lärande, då krävs att Per och Pål tubbas, stimuleras eller 
provoceras till att ta egna initiativ och dessutom att dessa initiativ ger dem positiva erfarenheter. 
Utan dubbel-loop lärandet kommer Per och Pål att uttrycka sin sympati för decentraliseringen 
och till tanken på mer självständighet i jobbet, men de kommer även fortsättningsvis att  låta sig 
styras av de gamla förhållningssätten. 
  Normer, det sociala systemets trafikregler, de ofta omedvetna anvisningar om vad som är rätt 
och fel, tillåtet, förtjänstfullt eller klandervärt är summan av de olika individernas förhållnings-
sätt till gemensamma situationer. Normerna i en organisation är också kärnan i organisationens 
kultur. 
 
Trippel-loop lärande 
Det finns en tredje lärande-loop. Om vi ser på verksamheten i ett hierarkiskt perspektiv så 
startar vi med de vägledande normer och värden, i första hand de som finns i varje företag pga 
företags- eller branschtraditioner, i andra hand de etikregler som William Hewlett, David 
Packard, Jack Welch, Thomas Watson Jr, Ingvar Kamprad och andra framgångsrika före-
tagsgrundare aldrig kompromissar med. Inom ramen för dessa värderingar definierar man sitt 
företags uppdrag. Peter Drucker talar om The Theory of  the Business, ett koncept som innefattar 
tre antaganden: 

• Antaganden om omvärlden, d v s marknader och samhälle 

• Antaganden om vilken nytta företaget kan göra i denna omvärld 

• Antaganden om vilka kompetenser och vilken kapacitet företaget behöver bygga upp för att 
göra denna nytta på ett framgångsrikt sätt. 

Dessa antaganden formuleras till ett antal principer som blir styrande för verksamheten, 
principer som återfinns under rubriker som vision, affärsidé, ledningsfilosofi, personalidé, 
kvalitetspolicies etc. 
Dessa principer omsätts i styrande strukturer,  i konkreta produktions-, distributions- och 
informationssystem och i sociala strukturer som vi kallar normer. Normerna signalerar 
vad som är acceptabelt och vad som inte är tillåtet, vad som är förtjänstfullt och vad som är 
klandervärt. Genom erfarenheter utvecklar människorna en uppsättning mer eller mindre 
medvetna kunskaper om vad som passar sig i just denna organisation. På så sätt skapas 
kulturen. 
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 forts fr not 44: Informationssystem och normer svarar för enkel-loop lärandet, man lär sig 45
att göra saker rätt. Men om det visar sig att normerna inte fungerar, t ex att den vertikala 
styrningen behöver ersättas med decentraliserad ledning, och instruktionerna om att göra saker 
rätt ska ersättas av målstyrning, av att göra rätt saker, då krävs dubbel-loop lärande. Men om 
principerna, t ex affärsidé, personalidé och vision inte längre fungerar, då måste verksamheten 
omdefinieras, då krävs trippel-loop lärande. 
För att förverkliga nya visioner, t ex den som angivits för skolan (Utveckla elevernas 
självständiga ansvar för egen inlärning) krävs dubbel- och trippel-loop lärande.)

 Organisationskultur i amerikansk tappning brukar beskrivas som The Way We Do Things 46
Around Here. Den lite mer genomarbetade definition som jag stannat för har jag hämtat från 
Edgar Schein. I sammanfattning innebär hans beskrivning, att kulturen reglerar två relationer, 
dels internt i organisationen, dels mellan organisationen och människor i dess omvärld: 
Kultur är ett mönster av grundläggande antaganden – uppfunna, upptäckta eller utvecklade av 
en viss grupp människor efterhand som de lär sig att komma till rätta med problemen att 
anpassa sig till omgivningen och få den egna gruppen att samverka inbördes. När dessa 
antaganden visat sig fungera tillräckligt bra för att uppfattas som giltiga, kommer de att 
förmedlas till nya medlemmar i gruppen  som det rätta sättet att tolka, känna, tänka och agera i 
förhållande till sådana problem. På grund av att dessa antaganden har fungerat vid upprepade 
tillfällen är det sannolikt att de tas för givna utan att människorna är medvetna om dem. 
Det svenska citatet är hämtat från Lars Wibergs bok Teori 3 (sid 62), men kommer 
ursprungligen från Edgar H Scheins bok Organizational Culture and Leadership Jossey-Bass 1985. 
 
Kulturen styr alltså två relationer: 
Relationen till omgivningen, t ex till kunders önskemål om man vill vara kundorienterad eller 
vikten av opartiskhet och rättvisa i myndighetsutövning. 
  Relationerna till chefer, kolleger och medarbetare, till de människor som arbetar inom 
företaget eller förvaltningen. I den traditionella (maktbalans-) organisationskulturen, är man 
inriktad på att anpassa sig till chefers krav och förväntningar och att sköta sig själv med hjälp av 
regler och instruktioner. I intressegemenskapens företag ska kulturen styra mot självständigt 
ansvar och samverkan mellan självständiga individer. 
Jack Welsh, General Electrics chef  har betecknat behovet av kulturförändring som en 180-
graderssväng: ”Folk vänder ansiktet mot chefen och rumpan mot kunden, det måste vi vända 
helt om!” 
En utförlig genomgång av olika uppfattningar om vad organisationskultur är finns i Lars 
Wiberg Gränslandet se LarsWiberg.com

 Kotter, J & Heskett, J: Corporate Culture and Performance Free Press 1992 47
Collins, J & Porras, J: Built to last - Successful Habits of  Visionary Companies. Harper Business 1994. 
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 De sju klassiska metoderna är Orsak-verkandiagram, Paretodiagram, Kontrolltabeller, 48
Histogram, Spridningsdiagram, Kontrolldiagram och Flödesanalys.  
Olika källor talar om sju metoder, men vilka de sju metoderna är skiljer sig mellan olika 
experter. Flöde- seller Processanalys är en av tre metoder som med framgång kan användas 
oavsett vilket utvecklingsstadium organisationen befinner sig på.

 Pagonis, W The Work of  a Leader Harvard Business Review Nov Dec 199249

 Kohn, A Why Incentive Plans Cannot Work HBR Sep-Oct 1993. p 54. Författaren hänvisar till 27 50
olika källor som samtliga stödjer uppfattningen att man ska passa sig noga för att införa 
bonussystem. 
Motsvarande uppfattning förmedlar Jeffrey Pfeffer i Six Dangerous Myths about Pay. HBR May-
June 1998. Bonuslön ska dock inte förväxlas med att medarbetare kan skaffa sig aktier i 
företaget på förmånliga villkor. Som aktieägare kan de naturligtvis bli förmögna om företaget 
går bra, men det driver inte upp inflationen.  
Enligt W Sahlman i The New Economy is Stronger than You Think HBR Nov Dec 1999 är dessa 
kompensationssystem en viktig orsak till den amerikanska ekonomins 100 månaders nonstop-
framgång utan inflation. 

 Collins, J & Porras, J Built to Last: Successful Habits of  Vi- sionary Companies. Harper Business, 51
1994. 
  Building Your Company’s Vision Harvard Business Review Sept-Oct 1996.  
Kotter J & Heskett J Corporate Culture and Performance Free Press 1992

 Ett Teori 3-företag tillfredsställer behov och legitima förväntningar hos kunder, medarbetare 52
och ägare – och har god förmåga att anpassa sin verksamhet till nya strategiska förutsättningar. 
Se Lars Wiberg Teori 3 -ledarskap för delaktighet i lärande organisationer Nerenius & Santérus 1992.

 En ganska noggrann redogörelse för resultatet av IQS International Quality Study finns i 53
Lars Wiberg Gränslandet. Kännetecknen på low, medium och high performers har översatts till 
ett 60-tal uttalanden som finns i en s k Spegel. Med dess hjälp kan t ex en ledningsgrupp 
värdera den egna organisationen i relation till IQS. Spegeln kan laddas ner från  
LarsWiberg.com

 Kotter, J Leading Change Harvard Business School Press, 1996.54

 Katzenbach, J & Smith, D The Wisdom of  Teams – Creating the High-Performance Organization. 55
HBSP 1993. Se mer info i not 24 ovan.
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 Smith, D Taking Charge of  Change Addison Wesley 1996. Douglas Smith är en av författarna till 56
The Wisdom of  Teams Harvard Business School Press 1993. Den boken har fått stor betydelse för 
det nya sättet att se på team och utveckling av verkliga team. Här lanseras också begreppet 
verkligt team, som är något annat än det teambegrepp som dominerat de senaste årtiondena. 
Se not 24 ovan.

 Hamel, G & Prahalad, C.K. Strategic Intent Harvard Business Review May-June 1989. 57

– Collaborate with Your Competitors – and Win HBR Jan- Feb 1989. 

– Corporate Imagination and Expeditory Marketing HBR March-Apr 1991. 

– Strategy as Stretch and Leverge HBR March-Apr 1991 

– Competing for the Future HBR July-Aug 1994.

 Hamel, C & Prahalad, C.K. Competing for the Future – Breakthrough Strategies for Seizing Control of  58
Your Industry and Creating the Markets of  Tomorrow. Harvard Business School Press 1994

 Pfeffer, J Competetive Advantage through People -Unle- ashing the Power of  The Work Force Harvard 59
Business School Press 1994.

 Katzenbach, J & Smith, D The Wisdom of  Teams. HBS Press 199360

 I mars 1997 publicerades en undersökning som gällde bilverkstäderna i Sverige. Den visade 61
att en av tre reparationer var undermåligt utförd. En representant för branschen tyckte 
visserligen att det inte var bra, men för tre år sedan var två av tre reparationer undermåliga. 
Så hen var  ganska nöjd med utvecklingen. Tänk om operationsavdelningarna på våra sjukhus 
misslyckades med var tredje operation!

 Bert Lance, president Carters budgetchef  och rådgivare.62

 Johnston, R & Lawrence, P Beyond Vertical Integration -the Rise of  Value-Adding Partnership HBR 63
July-Aug 1988.

 Malone, T Is Empowerment Just A Fad? Control, Decision Making and IT Sloan Management 64
Review Winter 1997.

 Adler, P & Cole, R Designed for Learning: A Tale of  Two Autoplants Sloan Management Review 65
Spring 1993

 Slater, Roger, Integrated Process Management A Quality Model. McGraw-Hill Professional 66
1991.

212



 Jag var inbjuden att hålla ett seminarium om Monroedoktrinen av skolförvaltningen i 67
Stockholm. När jag höll på att packa ihop för att lämna Konradsberg, där mötet 
genomfördes,tog två män kontakt med mig. Deras hälsning var ”Vem har bjudit in dig”? Jag 
svarade med namnet och frågade varför de ville veta det. ”Sånt här borde inte få sägas, det hör 
hemma i ett annat sekel”, fick jag till svar. ”Nu får ni förklara er”, sa jag. ”Inte nu jag är alltför 
upprörd”, sa den ene. Och så gick de. Jag fick inte veta vilka invändningar de hade.
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