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En organisation kan antingen byggas som ett mekaniskt eller som ett levande system. Det
mekaniska systemet styrs med instruktioner och kontroll. Det levande systemet leds med
visioner, styrande principer och mandat.

LOK- spegeln
Spegeln är ett instrument med ett antal påståenden som representerar de
sju discipliner som tillsammans bygger upp en organisationskultur som
ett levande system. Påståendena bygger på Richard T Pascale’s Surfing
the Edge of Chaos – The Laws of Nature and the New Laws of Business
(Textere 2000).

Genom att ange i vilken grad (0 till 3) som du tycker att dessa
påståenden stämmer in på dig och din arbetssituation ger du din
beskrivning av organisationskulturen där du arbetar.

Hur kan spegeln användas?
De senaste decennierna har förändringarna i omvärlden kommit allt tätare, de är mer kraftfulla
och svårare att förutse än förr. Många forskare, chefer för stora organisationer och konsulter
är eniga om att det bästa sättet att möta de påfrestningar som följer på den ökade
föränderligheten är att utveckla organisationskulturens potential för att vara ett levande system.

LOK-spegeln fångar upp i vilken grad ledning och chefer har lyckats utveckla en
organisationskultur med det levande systemets kännetecken. Spegeln ska i första hand
användas som ett återkopplingsinstrument för att registrera konsekvenserna av insatser som
görs av ledning och chefer för att utveckla organisationen.
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Gör så här
Ta ställning till varje påstående för sig. Tänk efter hur du egentligen ska svara. Alla uppfattar 
inte organisationen och verksamheten på samma sätt, så det är viktigt att var och en som 
svarar, försöker rannsaka sig själv och ge ett så ärligt svar som möjligt,

Om organisationskulturen på din arbetsplats är så stödjande att det är OK att diskutera 
egna resultat med kollegerna, så kan vi rekommendera det. Låt dock inte andras uppfattningar 
styra dina svar. Börja med att själv ta ställning till spegelns påståenden och för sedan en 
dialog med chef och kolleger om de resultat ni kommit fram till.

På sidorna 10-17 finns kommentarer till de sju disciplinerna. Dina egna resultat förs 
automatiskt över till respektive disciplin. Du kommer att få uppmaning att med utgångspunkt i 
ditt och dina kollegers resultat ta ställning till vad ni själva anser är angeläget att göra något åt. 
Resonemanget om åtgärder lämpar sig mycket väl för att genomföras i grupp.
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1. Ingjut sammanhängande förståelse

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1
Jag har bra kännedom om vad organisationen i sin helhet är inriktad på
att uppnå, d v s vilka mål och handlingsplaner som ledningen valt, och hur
väl vi som organisation lyckas.

2
Jag har god inblick i hur min enhet eller de som hör till min närmaste
arbetsgemenskap, presterar, d v s vad vårt uppdrag och våra mål är och
om vi har framgång eller ej med dem.

3
Det står klart för mig hur min enhet, min arbetsgrupp bidrar till hela
organisationens framgång, d v s vilka påtagliga värden och nytta som vi
kan skapa och hur bra vi lyckas med det.

4
Jag vet precis vilka mina ansvarsområden är, d v s vad det är jag ska ta
hand om och vad som är ett väl utfört jobb inom vart och ett av dessa
ansvarsområden.

5

Jag förstår tydligt vad det är i mitt arbete som bidrar till att min enhet och
organisationen i sin helhet gör bra prestationer, d v s jag vet vad det är
jag kan göra bättre eller annorlunda för att bidra med ett bättre arbets-
resultat

6

Min chef och ledningen förklarar enhetens och organisationens mål och
kommande förändringar och hur de hänger ihop med de vardagliga
verksamheterna, så att jag som enskild medarbetare förstår hur jag och
mina prestationer passar in eller behöver förändras.

Kommentarer på sidan 11
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2. Kräv rättfram och saklig kommunikation

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1 Min chef tycker det är bra när jag säger min mening om det som rör
jobbet, även om vi har olika uppfattning.

2 Vi är alla vana att ge sakliga skäl och redovisa fakta när vi framför en
åsikt eller drar slutsatser.

3
Vi alla, såväl kolleger och medarbetare som chefer, har förväntningar på
oss att uttrycka vad vi egentligen anser om saker och ting som har med
jobbet att göra.

4
Jag har erfarenheter av att vi kommit fram till bättre lösningar när vi först
varit oeniga och visat våra olika uppfattningar, än när vi varit inställda på
att hålla tillbaka meningsskiljaktighet.

5 Vi är noga med att dokumentera överenskommelser och beslut för att ha
sakligt underlag när vi sedan behöver ta upp en fråga igen.

6 Jag vågar vara rättfram och säga min mening eller ställa obekväma
frågor, eftersom jag märker att folk respekterar mig för det.

7 Jag litar på att ingen försöker föra mig bakom ljuset utan är uppriktig och
ger mig realistiska förutsättningar för mitt jobb.

8
Jag uppfattar att de krav och förväntningar som chefer och ledning ställer
på mig som medarbetare är berättigade och rimliga och tar hänsyn till
mina förutsättningar.

Kommentarer på sidan 12
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3. Stå i framtiden och forma nuet

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1
Jag har en levande och tydlig föreställning om vad vår verksamhet ska
leda till, d v s vad som är vårt gemensamma mål, och detta påverkar mig
i mitt vardagliga arbete.

2
Vår vision av framtiden är så klar att jag kan se vad det är som fattas
eller hindrar oss från att vara där helt och hållet. Jag är med om att steg
för steg komma förbi hindren.

3
Den framtid, det gemensamma målet som jag kan leva mig in i är
krävande men värt att anstränga sig för.

4
Vårt gemensamma mål, vår vision av framtiden är både konkret och
realistisk och jag tror därför på att vi kommer att förverkliga den.

5
Jag kan som enskild medarbetare uppleva att verksamhetens mål och
framtidsvision överensstämmer med mina egna önskningar och
värderingar vilket gör mig motiverad att bidra med mitt jobb.

6
Ledningen är intresserad av att få veta hur vi enskilda medarbetare
reagerar på vårt gemensamma mål och vill att vi är med och påverkar
målet, visionen.

Kommentarer på sidan 13



6

4. Uppmuntra uppfinningsrikt men disciplinerat ansvars-
tagande

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1
Det finns vissa standards, regler och kvalitetskrav i mitt jobb som jag ska
rätta mig efter, men inom ramen för dem förväntas det att jag ska använ-
da mitt eget omdöme och ta egna initiativ.

2
Jag vet vilka värden som ledningen vill att vår organisation ska leva upp
till och hur vi ska uppfattas. Detta hjälper mig att välja hur jag ska handla i
oförutsedda situationer.

3

Min chef och ledningen stimulerar och stödjer medarbetare som
improviserar och hittar lösningar i oförutsedda situationer - men de
förväntar sig också ansvarstagande, d v s att vi ska kunna stå till svars för
varför vi handlat som vi gjort och att vi tänkt på följderna.

4
Det finns ett arbetsklimat bland oss som gör oss trygga att handla själv-
ständigt och tillsammans med varandra hitta problemlösningar i ovänta-
de situationer, eftersom vi uppmuntras till detta av ledning och chefer.

Kommentarer på sidan 14
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5. Lära av misstag

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1
På min arbetsplats är vi snabba att uppmärksamma misstag och
misslyckanden - inte för att klandra och kritisera, utan för att ta vara på
och förstå och lära vad vi kan göra annorlunda.

2
Att granska, dra slutsatser och komma med förslag till nya arbetssätt och
lösningar efter ett misslyckande ingår som en naturlig del av jobbet och
sker ofta som ett lagarbete som man vill lära sig något av.

3
När det inträffat något som gått fel eller misslyckats har vi särskilda rutiner
och procedurer för att dokumentera vad som gått fel och hitta lösningar
för att vi ska lära oss något bestående av misstaget.

Kommentarer på sidan 15
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6. Odla otillfredsställelse

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1
Jag och mina arbetskamrater är nästan alltid engagerade i förbätt rings-
projekt som rör det löpande, vardagliga arbetet.

2
Det ingår i mina ansvarsområden och arbetsuppgifter att bedöma vad
som kan förbättras och utvecklas inom dem och att sedan, gärna
tillsammans med andra , genomföra förändringar och förbättringar.

3

Jag känner mig stimulerad och motiverad av att leta efter och genom-
föra förbättringsprojekt, eftersom det inte är något som jag blir ålagd utan
tar ansvar för själv och också kan räkna med att få hjälp och stöd av min
chef eller arbetskamrater.

4
Min chef och ledningen är mycket aktiva att visa vart organisationen är på
väg och vad vi strävar efter, och det är ambitiösa ansträngningar som jag
som medarbetare också vill medverka till.

Kommentarer på sidan 16
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7. Utveckla ömsesidighet

0 =  inte alls
1 =i viss mån
2 =i stort sett
3 = helt och hållet

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 0 1 2 3

1
Den grundläggande relationen mellan mig och min arbetsgivare är helt
acceptabel: jag ställer min arbetskraft till förfogande och arbetsgivaren
ger rättvis ersättning och rimliga arbetsförhållanden.

2

Utöver denna rättvisa och rimlighet finns det ett ömsesidigt utbyte för oss
båda: arbetsgivarens utbyte är att jag ställer upp med helhjärtad medver-
kan och vilja att prestera efter bästa förmåga och mitt utbyte är att få
tillgång till såväl frihet och ansvarstagande som inflytande över arbetet.

3
Genom mitt arbete upplever jag att jag medverkar och är delaktig i ett
meningsfullt sammanhang.

4

Mitt arbete och och min arbetsplats har ett gott anseende och har gett
mig möjligheter att utvecklas och öka min kompetens, så att jag kan vara
värdefull för andra arbetsgivare om jag av någon anledning lämnar mitt
nuvarande jobb.

5
Det förväntas av mig och av alla andra på jobbet att vi samarbetar, ingår i
nätverk och team för att ta vara på varandras bidrag och samtidigt bygga
upp stöd och tillit för varandra.

6
Det finns tydliga gemensamma normer och värderingar i vår organisation
som jag känner sådan delaktighet och samhörighet med att jag upplever
mig själv mer som en "frivilligarbetare" än som "betald arbetskraft".

7 Det finns flera personer på min arbetsplats som bryr sig om mig som
person och som jag har förtroende för.

8
Min chef och ledningen har en stark strävan att ge alla i organisationen
förutsättningar för motivation och arbetstillfredsställelse.

Kommentarer på sidan 17
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LOK-spegeln
Organisationskultur som levande system

Organisationskulturen beskrivs med hjälp av hur väl den lever upp till sju discipliner som
präglar vardagslivet i en organisation sedd som ett levande socialt system.

De sju disciplinerna kanaliserar tillsammans den ”kollektiva intelligensen” som finns ute i
organisationens olika led. Disciplinerna säkerställer systemets stabilitet och förser det med
vitaliserande impulser till nya kreativa åtgärder och nyskapande handlingar.

De sju disciplinerna förstärker och omsätter i handling de fyra bärande principerna för
levande system:

• Stimulera ojämvikt
• Gå nära kaos, the edge of chaos
• Ge förutsättningar för självorganisering och emergens
• Led genom att utmana – inte styra – ett levande system

På de sidor som följer beskrivs de sju disciplinerna mer i detalj. Du kommer att få dina 
egna svar på spegeln i ”poäng” av antal möjliga. Ju närmare maximalt antal poäng du 
kommer desto mer motsvarar din uppfattning, kulturen där du arbetar, kulturen i ett 
levande system.

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till påståendena och med dem som 
underlag göra en skiss till vilka praktiska åtgärder som du tycker är angelägna att vidta.
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1. Ingjut sammanhängande förståelse
Skapa en sammanhängande förståelse hos var och en i företaget eller förvaltningen för vad
det är som ger organisationen dess framgång. Det ska finnas en obruten siktlinje mellan vars
och ens bidrag i det egna jobbet och helhetens resultat.

I denna disciplin har du givit        poäng av 18 möjliga

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 3 och välja vilket eller vilka av de
6 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med. Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:
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2. Kräv rättfram och saklig kommunikation
Kräv rättframhet och saklighet för att ta vara på motsättningarna, d v s välkomna konflikter
som bränsle för lärande och därmed långsiktig vitalitet i organisationen. Rättframhet och
saklighet förutsätter – och förstärker – ömsesidig tillit och respekt.

I denna disciplin har du givit        poäng av 24 möjliga.

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 4 och välja vilket eller vilka av de
8 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med. Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:
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3. Stå i framtiden och forma nuet
Ta avstamp från framtiden med hjälp av ett utmanande mål – inte för att nå dit någon gång
utan – som om man befann sig där nu (eller nästan ” nu”).

Uppgiften blir därför att steg för steg avlägsna de hinder som finns för att vara där fullständigt.
Framtiden, målet, visionen fungerar som katalysator för de latenta behov och förhoppningar
som finns spridda i organisationen och som väntar på att ta form och göras påtagliga och
konkreta. Då kan framtiden bli ett stimulerande fokus som drar verksamheten i en bestämd
riktning. Framtiden är inte en avsikt, den är ett medel att forma nuet – en spiral, där nytt
beteende formar avsikterna, som i sin tur ändrar framtiden o s v.

I denna disciplin har du givit         poäng av 18 möjliga

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 5 och välja vilket eller vilka av de
6 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med. Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:
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4. Uppmuntra uppfinningsrikt men disciplinerat ansvars-       
tagande
Stöd improvisationsförmåga och initiativkraft men upprätthåll samtidigt respekten för 
kvalitetskriterier, så att ansvarstagande blir liktydigt med att balansera både kreativitet och 
disciplin utifrån vad situationen kräver.

Ett levande system klarar av självorganisation i oförutsedda situationer (vilket i sin tur är 
en förutsättning för utveckling och förnyelse) och kan gå stärkt vidare. De enskilda människorna 
i en levande organisation behöver en starkt rotad förståelse för dels vilket större sammanhang 
deras jobb ingår i, vilka överordnade värden och avsikter som ska vara vägledande, dels vilka 
minimikrav och standards som måste upprätthållas.

I denna disciplin har du givit        poäng av 12 möjliga.

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 6 och välja vilket eller vilka av de
4 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med. Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:
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5. Lär av misstag
Dra nytta av motgångar genom att lära av begångna misstag och tillåt misslyckanden i stället
för att dölja eller förneka dem. Samla saklig information och bygg upp en process, som är
omedelbar och prestigelös, liknande en haverikommission, för ifrågasättanden med möjlighet
till egna upptäckter och slutsatser om vad som gick snett och varför.

I denna disciplin har du givit        poäng av 9 möjliga.

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 7 och välja vilket eller vilka av de
3 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med. Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:
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6. Odla ständig otillfredsställelse
”Odla ständig otillfredsställelse”eller i positiv form: Välkomna ständig strävan, d v s att aldrig
slå sig till ro utan förbättra, ta itu med obesvarade frågor och olösta problem och att nyfiket
observera och ifrågasätta. Bygg upp strukturer för att få igång projekt kring förbättringar,
innovationer, entreprenörskap och korsbefruktning mellan olika team och nätverk, så att
systemet får tillgång till erforderlig mångfald.

I denna disciplin har du givit        poäng av 12 möjliga.

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 8 och välja vilket eller vilka av de
4 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med. Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:
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7. Utveckla ömsesidighet
Utveckla ömsesidighet och positiva relationer mellan medarbetare och organisationen och
mellan enskilda medarbetare som individer och grupper. Ju starkare band i relationerna desto
mer anpassningsbar är organisationen som levande system och desto bättre klarar den av att
hantera spänningar. Ömsesidighet länkar samman den kollektiva intelligensen och håller ihop
systemet för det gemensamma bästa.

Det finns ett dilemma som behöver överbryggas: medarbetarnas medverkan och motivation,
som förutsätter trygghet å ena sidan och organisationens behov av flexibilitet för sin överlevnad
å andra sidan . Båda parter behöver tillförsäkras ett äkta utbyte av relationen. Företag och
förvaltning får ett allt större behov av ”kunskapsarbetare”. De ställer sin kompetens och kreativitet
till förfogande – i utbyte mot att få tillfredsställa sina egna behov. Det gäller behov av frihet,
frivillighet, gemenskap, delaktighet och medverkan i gemensamma meningsfulla och
stimulerande uppdrag, där de har inflytande.

I denna disciplin har du givit        poäng av 24 möjliga

Om du inte är nöjd med resultatet kan du gå tillbaka till sidan 9 och välja vilket eller vilka av de
8 påståendena du anser vara mest angeläget att ta itu med.Gör en skiss till ett hand-
lingsprogram tillsammans med medarbetare och kolleger:

Ditt samlade resultat finns på nästa sida
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Ditt samlade resultat på LOK-spegeln Max

Jag anser att uttalandet stämmer in på mig i grad 0-3 117

1 Ingjut sammanhängande förståelse 18

2 Kräv rättfram och saklig kommunikation 24

3 Stå i framtiden och forma nuet 18

4 Uppmuntra uppfinningsrikt men disciplinerat ansvarstagande 12

5 Lär av misstag 9

6 Odla otillfredsställelse 12

7 Utveckla ömsesidighet 24
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