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CQ-spegeln

CQ-SPEGELN
En spegel för din kulturella intelligens

IQ intelligenskvot är ett välkänt begrepp sedan länge. EQ emotional 
intelligens lanserades i början av 1990-talet som ett sammanfat-
tande begrepp för fyra färdigheter: Självmedvetenhet (att förstå sig 
själv), Självkontroll (att medvetet hantera sig själv), Empati (med-
känsla med andra människor) och Social förmåga (att vänligt och 
inlevelsefullt avsiktligt påverka andra människor).

CQ kulturell intelligens är ett nytt begrepp. En person med 
hög CQ kan sålla fram och separera de drag hos en person eller en 
grupp som är karaktäristiska för alla individer och grupper, från de 
drag som särskiljer en individ eller en grupp från andra individer och 
grupper.

En svensk ekonom i AB CDE som arbetar tillsammans med
en grupp tyska ingenjörer i företaget ABC Gmbh upptäcker skillander

och likheter i hur man uppfattar verkligheten (vägledande synsätt) och de normer som man tillämpar. 
Vilka av dessa drag beror på skillnader i nationalitet, skillnader i företagskultur och skillnader i 
yrkesmässig bakgrund. Och vilka skillnader beror på individernas skilda temperament och andra 
faktorer i deras respektive personligheter. En person med hög CQ klarar av att hantera dessa skillnader 
på ett bra sätt och ta tillvara energin för kreativa ändamål.

CQ-spegeln bygger på en artikel av P Christopher Early och Elaine Mosakowski i Harvard 
Business Review Oct 2004 Cultural Intelligence. Den bygger på en studie av 2000 chefer i 60 länder.

Vad är en Spegel?
Det finns en teori bakom begreppet kulturell intelligens.  Begreppet består av tre delar: Kognitiv CQ 
(förmåga att förstå och använda sig av kulturella inlärningsstrategier), Fysisk CQ (förmåga att anpassa 
sitt fysiska beteende, t ex kroppsspråk till andra kulturella förväntningar). Emotionell CQ (förmåga 
att hantera egna känslomässiga reaktioner inför det som är främmande så att man inte låter dem 
lägga krokben för att bygga upp en relation med den eller de andra). Varje del av CQ representeras 
av fyra påståenden. Du speglar dig i teorin för CQ genom att ange i hur hög grad dessa påståenden 
gäller för dig själv.  På nästa sida finns de 12 påståendena. Ta ställning till dem ett i taget och klicka i 
den ruta som bäst motsvarar ditt ställningstagande. Resultatet får du fram genom att klicka på 
knappen Beräkna resultatet på sidan tre.

Efter sidan fyra finns lite mer läsning om CQ och organisationskultur. Innehållsförteckning finns på 
sidan fyra. Register finns på sidan 15

http://harvardbusinessonline.hbsp.harvard.edu/b02/en/hbr/hbrsa/current/0410/article/R0410J.jhtml
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Diagnos av din kulturella intelligens 1 = absolut inte  2 = inte alls 3 = varken 
-eller   4 = håller med 5= helt och hållet

Jag :  1= håller absolut inte med; 2= håller inte med; 3= varken eller  
4= håller med; 5= håller med helt och hållet

1 2 3 4 5

K
01 

Innan jag ska möta människor från en annan kultur, bestämmer jag vad 
jag vill uppnå med mötet.

E
02

Jag är säker på, att jag kan utveckla verklig vänskap med 
människor, som har annan kulturell hemvist än min egen.

F
03

Jag har lätt för att förändra mitt sätt att agera, när det verkar som om 
det finns behov för det, i ett möte med en annan kultur.

K
04

Om jag kommer i kontakt med något oväntat i en annan kultur, använ- 
der jag den erfarenheten för att tänka ut hur jag i framtiden ska närma 
mig människor från andra kulturer.

E
05

Ganska enkelt klarar jag av att anpassa mig till livsstilen i andra 
kulturer än min egen.

F
06

Jag kan anpassa mitt sätt att uttrycka mig, om det verkar som om man 
förväntar sig det, i det kulturella sammanhang som jag befinner mig i.

K
07

Jag brukar planera för, hur jag ska relatera mig till människor från 
andra kulturer, innan jag träffar dem.

E
08

Jag är helt säker på att jag kan hantera kulturmöten som är helt nya och 
okända för mig på ett bra sätt.

K
09

När jag kommer in i en ny kulturell situation brukar jag omedelbart 
kunna känna av om saker och ting utvecklas väl eller om något håller 
på att gå på tok.

F
10

Jag tycker att det är ganska lätt att förändra mitt kroppsspråk (ögon- 
kontakt och kroppshållning) så att det ska passa för människor från 
andra kulturer än min egen.

E
11

Jag känner mig säker på att jag kan hantera möten med människor från 
andra kulturer på ett bra sätt.

F
12

Jag anpassar mitt sätt att tala (hastighet, artikulering eller tonfall) för att 
anpassa mig till människor med annan kulturell bakgrund än min.

Ditt resultat redovisas på nästa sida
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Resultat av CQ-spegeln 1 = aldrig   2 = sällan 3 = ibland      
4 = ofta  5 = alltid

Tre färdigheter 1 2 3 4 5

1 K Kognitiv CQ (01,04,07,09) (max 20)

2 F Fysisk CQ (03, 06, 10, 12)  (max 20)

3 E Emotionell CQ (02, 05, 08, 11) (max 20) 

Du har tilldelat  dig själv             poäng av 60 möjliga

Beräkna resultatet
Klicka här!

Om ditt resultat i den nedersta högra rutan (med grå bakgrund) är under 3 bör du överväga att göra en
insats för att förbättra ditt CQ.
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ORGANISATIONSKULTUR ELLER FÖRETAGSKULTUR

Professor Edgar Schein vid MIT som skrivit Organizational Culture and Leadership rekommenderar 
att man ska avstå från begreppet företagskultur till förmån för organisationskultur. I varje företag finns 
olika kulturer och Schein har skrivit en lysande artikel – Three Cultures of Management  – som stöd 
för sin rekommendation.

ORGANISATIONSKULTUR OCH BEHOVET AV CQ

Begreppet organisationskultur har blivit allt mer uppmärksammat under det senaste decenniet. En 
inflytelserik forskare inom området är Edgar H Schein, professor emeritus vid MIT i USA. Han 
beskriver organisationskultur på detta sätt (min översättning och mina kommentarer inom parentes):

”Kultur1 är en uppsättning underförstådda antaganden om hur verkligheten är och bör vara 
beskaffad, som delas av en grupp människor. Kulturen påverkar deras uppfattningar, tankar, känslor och 
i någon mån deras beteende.

Kulturen kommer till uttryck på tre nivåer:

• grunden är de vägledande synsätten som är själva essensen i kulturen. (Detta är s k tyst kunskap,
som lärs in genom erfarenheter.)

• nästa nivå är de uttalade värderingar som avspeglar vad en grupp skulle önska och som styr hur
man beskriver sig själv i relation till omgivningen.

• dagliga handlingar och beteenden, de representerar komplicerade kompromisser mellan uttalade
värderingar, vägledande synsätt (tyst kunskap) och de krav som man upplever att den aktuella
situationen ställer.

En enskild handling i sig själv kan inte användas för att tolka kulturen p g a att oförutsedda
förutsättningar ofta driver oss att handla på ett sätt som inte överensstämmer varken med våra
vägledande synsätt eller med våra ideal. Därför ser man ofta brister i överensstämmelsen eller konflikter
mellan vad människor gör och deras ideal eller vägledande synsätt på verkligheten. För att avtäcka
kulturens grundelement måste man antingen observera en verksamhet under mycket lång tid eller också
måste man försöka gå direkt på de underliggande värderingar och verklighetsbilder som styr varsebliv-
ning och tankar hos gruppens medlemmar.

Till exempel: Många organisationer uttalar sig för ”teamwork” och ”samverkan”. De beteenden
som organisationens kompensations- och styrsystem belönar och stimulerar bygger dock mer på ett
vägledande synsätt att bara individer kan ta ansvar och att de bästa resultaten kommer ut ur ett system
där individer konkurrerar med varandra och belönas för sina individuella insatser. Om omgivningen
begär teamwork kommer gruppen att utveckla vissa beteenden som ytligt sett kan uppfattas som
samarbete, t ex genom att man genomför möten och söker konsensus. Gruppens medlemmar kommer
dock att behålla sin uppfattning att de bäst kan komma till sin rätt genom individuella insatser. De
kommer också att handla i enlighet med den övertygelsen när belöningar ska fördelas. Jag har hört
många chefer säga till sina medarbetare att de förväntar sig att medarbetarna ska jobba som ett team,
men i samma andetag påminna dem om ”att de alla är konkurrenter om chefens jobb.”
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Så långt Edgar Schein. Kulturen manifesterar sig alltså på tre nivåer. Den första kallar jag vägledande
synsätt2, paradigmets outsagda antaganden, den tysta kunskapen. Här finns dels ”tumregler”, d v s
erfarenhetsmässiga föreställningar som sällan eller aldrig ifrågasätts, ”man vet hur det är”, dels det som
Aristoteles3 kallade för teorier, medvetna uppfattningar som man ifrågasätter och accepterar som falska
eller sanna p g a att man verkligen försökt att verifiera dem. Tumregel-kategorin, den tysta kunskapen
motsvarar det som Peter Senge kallar mentala modeller i boken Den femte disciplinen - den lärande
organisationens konst.

Den andra nivån är idealen, de konventioner och värderingar som beskriver hur människor vill
att det ska vara, det man vill förverkliga och som man känner sig tillfreds med, när man lyckas.

Den tredje nivån är tillämpningen. Här kommer också upplevda krav från omgivningen in i bilden
som en påverkande faktor. Ju vidare gapet är mellan idealen och tillämpningen, desto sämre mår vi. Att
spela roller, manipulera och förställa sig är något människor gör för att klara sig själva och eventuellt
de övriga medlemmarna i den grupp de tillhör.

Här kan vi spåra en möjlig förklaring till ökningen i stressrelaterade sjukdomar. Lärare och
vårdpersonal, som lär vara särskilt utsatta grupper, har yrkesmässiga ambitioner som förmedlats till dem
på kulturens båda underliggande nivåer. Förändringarna i arbetsförutsättningarna hindrar dem ifrån att
leva upp till dessa ambitioner. Det skapar ett underlag för maktlöshet. Om denna förklaring är rätt, så
är det inte nedskärningarna i den offentliga sektorn som är orsak till att medarbetares far illa utan
bristerna i ledarskap hos deras chefer.

Motsättningar mellan olika kulturer i samma organisation

Edgar Schein beskriver4  tre olika kulturer som finns sida vid sida i de flesta organisationer. Jag kallar
dem Ledning, Tekniker och Fotfolk. Var och en av kulturerna kan ses som ett system5, en helhet. När
det ekologiska systemet utsätts för en störning reagerar det för att bevara sin egen helhet – inte den
gemensamma helhet, som är hela verksamheten, hela företaget. För att bli en lärande organisation,
måste man finna vägar för de tre delsystemen att samverka med varandra, att uppfatta alla tre delarna
som en gemensam helhet. För att uppnå detta behöver man dels skapa en gemensam bild av verkligheten
– ett gemensamt uppdrag – på den andra kulturnivån, idealen, dels behöver man börja agera på ett sådant
sätt att medarbetare upptäcker att de, genom att engagera sig för det gemensamma uppdraget gör mest
nytta även för sig själva6. Ideal som man kan komma överens om är t ex uthållig lönsamhet,
kundorientering, lärande, samverkan, delaktighet och kvalitetsutveckling.

I Edgar Scheins artikel finns de vägledande synsätten angivna för tre kategorier: Ledning
(executives), tekniker (engineers) och fotfolk (operators). I Sverige finns en fjärde viktig kategori, de
fackliga organisationerna. Jag kompletterar Scheins tre kategorier med de fackliga organisationernas
vägledande synsätt i vårt land.

Tekniker ska fattas  i ganska vid mening. Det finns ”tekniker” i alla verksamheter och de utmärks
av en gemensam strävan efter att förbättra genom att organisera, införa hjälpmedel, rutiner och metoder
av olika slag. Mycket, kanske det allra mesta av vad de bidrar med gör stor nytta i arbetslivet. Här nedan
följer min översättning av de tre kategoriernas vägledande synsätt d v s deras antaganden på den
grundläggande kulturnivån.

Jag återger Edgar Scheins beskrivning och kompletterar med mina egna kommentarer.  Kommen-
tarerna bygger på det jag tidigare givit uttryck för i andra skrifter. Somliga synsätt är helt relevanta även
i lärsamhället, andra är direkt destruktiva eller hindrande för den önskade utvecklingen.
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Ledningens vägledande synsätt

Lönsamhetsinriktning

• Det handlar om ekonomisk överlevnad och tillväxt för att säkerställa aktieägares utdelning och
att man gör nytta i samhället.

(Detta synsätt är relevant även i lärsamhället.)

• Ekonomisk överlevnad innebär en ständig strid på kniven med konkurrenterna.
(I lärsamhället bygger framgången på samverkan, inte konkurrens. Det komplexa adaptiva systemets
viktigaste kännetecken är nämligen dess förmåga att samverka, att integrera både internt och med sin
omgivning.)

Självbild: Den kampberedde ensamme hjälten

• Marknaden är ständigt konkurrensutsatt och ofta fientlig, företagsledaren är isolerad och ensam,
men uppträder som allvetande och oumbärlig, som om han har fullständig kontroll.

(Detta synsätt är ett handikapp. Att i första hand fokusera på produktion eller konkurrenter i stället för
på kundernas behov är farligt i lärsamhället. Det är naturligtvis viktigt att respektera produktion,
ekonomi och konkurrens som viktiga restriktioner, men fokuseringen måste i första hand inriktas på
kunderna)

• Man måste lita helt till sitt eget omdöme, det går inte att få pålitliga uppgifter från medarbetare.
(Industrisamhällets kultur bygger på de fyra värdena följsamhet, kontroll, restriktioner och formalise-
ring. Lärsamhällets kultur ska bygga på självständighet, stöd, strävan och tillit. Industrisamhällets
kultur är defensiv, lärsamhällets är lärande. Synsättet är alltså destruktivt).

Uppfattning om hierarki och individer

• Organisation och ledning är hierarkiska till sitt väsen. Hierarkin är ett mått på status och i första
hand ett medel för styrning och kontroll.

(Jan Carlzons uppmaning Riv pyramiderna! är bara en i raden av erfarenheter som har bäring på
framtiden. Här talar vi om nätverksorganisation, platta organisationer och självständighet. Makt och
befogenheter måste finnas, men de måste framdeles kompletteras med kommunikation och pedagogik.)

• Organisationen måste fungera som ett team, men ansvar ska utkrävas individuellt.
(Begreppet verkliga team lanserades 19937. Ett verkligt team är ett avancerat socialt system där förmå-
gan att ta ett ömsesidigt ansvar för gemensamma mål har utvecklats. Få organisationer har nått så långt
i sin utveckling. Därför gäller Piet Heins utsaga: ”Om man delar 100% ansvar i två lika stora delar blir
det högst 1% på varje del”. T v anser vi att verksamheten måste baseras på individuellt ansvarsta-
gande.)

• Benägenheten att experimentera och ta risker går inte utanför ramen för det som företagsledaren
har kontroll över.

(Detta är ett svårartat hinder för utvecklingen i arbetslivet. Begrepp som ”självständiga medarbetare”
och ”delaktighet” tas emot med entusiasm fram till den punkt där chefer upptäcker att de måste släppa
en del av sin tidigare kontroll och ersätta den med sakligt baserad tillit. Där blir det stopp.)
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Uppfattningar om arbetsuppgifter och styrning

• Eftersom en organisation är stor blir den avpersonifierad och abstrakt. Därför måste den styras
med regler, rutiner och ritualer.

(Det ekologiska systemet utvecklas tack vara kvaliteten i sina relationer. Formalisering och restriktio-
ner ska ersättas av tillit och stöd. Synsättet är lika illavarslande som föreställningen att det finns ett
motsatsförhållande mellan kvalitet och produktivitet8.)

• Värdet av relationer och gemenskap går förlorat när en chef avancerar i hierarkin.
(John Kotter9 visade att verkligt framgångsrika chefer vårdade sitt ”nätverk”. Synsättet är alltså fel.)

• En idealisk organisation ska fungera som en välsmord maskin och bara behöva tillsyn och
reparationer nu och då.

(Maskiner kan bara användas för de ändamål som de är konstruerade för. En organisation måste kunna
anpassa sig till föränderliga förutsättningar. Därför är bilden av organisationen som en maskin destruk-
tiv.)

• Människor är ett nödvändigt ont, det finns alltid risk att de gör uppror.
(Detta är en destruktiv inställning i lärsamhället vars framgångar kommer att bygga på människors
kreativa arbete i samverkan. Synsättet är destruktivt för verksamhetens utveckling. Det visar att led-
ningen inte förstår att det samhälle vi alla redan lever i är ett annat samhälle än det där de växte upp.)

• Den välsmorda organisationen behöver inte människor, bara kontrakterade uppgifter.
(Ju mer föränderlig omvärlden är desto svårare är det att förutsäga exakt vad som behöver utföras för
att uppfylla ett ”kontrakt”. Endast människor är tillräckligt flexibla för att klara av att uppfylla ett
kontrakt oavsett vad som inträffar. Det ”välsmorda sociala systemet” bygger på tillit, som är en form
av tyst kunskap.)
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Teknikernas vägledande synsätt

• Tekniker är aktiva optimister och helt övertygade om att alla problem kan lösas.
(Vissa problem ska inte lösas. De är en konsekvens av att verkligheten har förändrats och därför finns
det behov av ”något annat”, inte ”samma som förut, men bättre”. Andra problem ska lösas en gång för
alla. Det kallas kvalitetsäkring. Den skissnödige arkitekten börjar rita på huset innan hon vet vad det
ska användas till. Det finns motsvarande skissnödighet bland alla slags tekniker.)

• Tekniker stimuleras av att lägga pussel och lösa problem och de är pragmatiska perfektionister
som föredrar ”personfria lösningar”.

(Tom Peters sa att ”en organisation är en ärrvävnad av gamla misstag”. Varje problemlösning är
befogad i sig, men summan av ett stort antal lösta problem kan bygga upp en stel och byråkratiserad
organisation.)

• Idealet är en värld med eleganta maskiner och processer som fungerar med perfekt precision
utan mänsklig medverkan.

(Synsättet är relevant för återkommande problem som låter sig automatiseras. Men många problem
återkommer inte på samma sätt varje gång och andra problem lämpar sig inte för maskinella lösningar
av andra skäl.)

• Tekniker är säkerhetsinriktade och skapar lösningar med onödigt stora säkerhetsmarginaler.
(Murpy´s andra lag: ”If things can go wrong they will” gäller nästan alltid. Om man har för många
säkerhetsanordningar börjar folk tro att felen inte kan uppkomma och då ökar risken för katastrofer just
p g a att man överdimensionerat säkerheten.)

• Tekniker föredrar linjära, enkla orsak-verkan, kvantitativa tankemodeller.
(Många problem inom det komplexa adaptiva systemets ram är icke-lineära. De tenderar att vara de
viktigaste inför framtiden. Om man är väldigt duktig att lösa deduktiva problem ser man inte de pro-
blem som bara kan förstås med induktiva tankemodeller.)
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Fotfolkets vägledande synsätt

• Sist och slutligen är resultatet av varje organisations verksamhet summan av medarbetarnas, d v
s de enskilda människornas insatser. Därför beror företagets framgång på medarbetares kunska-
per, deras förmåga att lära sig och deras engagemang.

(Detta synsätt är naturligtvis korrekt – i princip. Men vad är det medarbetarna engagerar sig i och
vilken kompetens är det de bygger upp? I lärsamhället är det förmågan att ”upptäcka och uppfinna” och
förmågan att samverka och prestigelöst erkänna att man inte kan allt, som är de centrala inslagen i
enskilda medarbetares kompetens.)

• Erforderliga kunskaper och färdigheter är ”lokala” och bygger på företagets kärnkompetens10.
Oavsett hur väl planerad produktionsprocessen är eller hur omsorgsfullt regler och rutiner är
specificerade, så måste fotfolket ha kapacitet att ta hand om överraskningar.

(Denna inställning är en orsak till den destruktiva ”fixarkulturen”. Den finns överallt, i industrin och på
operationsavdelningar, i skolan och socialtjänsten. )

• I de flesta verksamheter finns ömsesidiga beroendeförhållanden mellan olika delar av produk-
tionsprocessen. Därför måste medarbetare kunna fungera i samarbete med varandra som team,
där man värdesätter kommunikation, öppenhet, tillit och engagemang.

(Detta stämmer, men verkligheten ser ofta annorlunda ut. Olika avdelningar med ett gemensamt upp-
drag konkurrerar inbördes och belönas av ledningen, när de har framgång i sin inbördes kamp mot
varandra.)

Fackets vägledande synsätt

I Sverige har vi en mycket stark facklig rörelse. Det skiljer det svenska arbetslivet från det amerikanska,
som ju är underlaget för Edgar Scheins beskrivning av de tre kulturerna. För att göra bilden komplett
i vårt land behöver den inkludera även de fackliga organisationernas vägledande synsätt. Här kan vi inte
få hjälp av Schein utan får söka oss nationella källor. Ett sådant exempel har jag hittat hos Lennart
Ohlsson11. Han skriver:

• ”Bakom den arbetsrättsliga lagstiftningen ligger en implicit föreställning om att de anställda är
maktlösa mot en egensinnigt och kortsiktigt vinstmaximerande företagsledning, som ibland
representeras av mer eller mindre ansiktslösa aktieägare. De anställda är löntagare i stället för
medarbetare med egen kunskap och vilja.

• Föreställningen bakom en stor del av den offentliggaranterade försörjningstryggheten är att
individen inte har den kunskap, de tidspreferenser och den livsinkomst som i normalfallet säkrar
försörjningen från vaggan till graven.

Båda föreställningarna är fel. De är inte rimliga för flertalet medborgare i en kunskapsbaserad
ekonomi.”
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Några frågor

Några frågor bör inställa sig efter denna korta genomgång av det komplexa begreppet organisations-
kultur. En fråga är ”Gäller Edgar Scheins beskrivning av de tre kulturerna (ledning, tekniker och fotfolk)
även för arbetslivet i Sverige? En annan fråga är ”Vilka slutsatser drar Schein? Den tredje frågan är ”Går
det att utveckla den nya organisationskultur som lärsamhället behöver?” Slutligen ”Vad ska man börja
med om man bestämmer sig för att försöka utveckla den kultur som beskrivs här?” Jag ska belysa
frågorna var för sig.

Gäller Scheins beskrivning även det svenska arbetslivet?

För det första tror jag inte att alla dessa kännetecken finns i alla företag och förvaltningar. Men om vi
frågar oss om några eller t o m många av kännetecknen finns i de flesta företag, så är svaret definitivt
”ja” för USA. För Sveriges del har jag i utbildningssammanhang ställt frågan till chefer, medarbetare
och representanter för ledningsgrupper. Jag har inte gjort någon systematisk studie, men de svar jag har
fått tyder på att de flesta människor känner igen många drag från sina egna arbetsplatser i Edgar Scheins
beskrivningar. Hur är det ställt inom din organisation?

Uppgift 1:  Finns de fyra kulturerna även i din organisation?

Gå tillbaka till de fyra rubrikerna (Ledningen, Teknikerna, Fotfolket och Facket) med vägledande
synsätt. Gå igenom punkterna en i taget och besvara frågan: Om detta vägledande synsätt finns i i vårt
företag, hur kommer det då till uttryck?

Detta synsätt är ett exempel: Man kan inte få pålitliga uppgifter från medarbetare, utan måste lita
helt till sitt eget omdöme. Hur uppträder en chef som omfattar detta synsätt?

Vänd sedan på frågan och formulera den så här: ”En chef som inte omfattar detta synsätt hur
uppträder hon mot sina medarbetare”? Hur handlar en chef som i praktiken verifierar att hon litar på sina
medarbetare?

Gå igenom samtliga ”vägledande synsätt” på detta sätt och svara sedan på frågan i uppgift 1.
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Vilka slutsatser drar Edgar Schein?

Schein kommenterar själv sina forskningsrön så här:

• Vi behöver ta kulturbegreppet mer på allvar än vi gjort hittills. Kulturen har mycket djupa rötter.

• Vi behöver inse att våra traditionella vägledande synsätt inte längre fungerar lika bra som de
gjort, bl a som en följd av den ökade komplexiteten i samhället.

• Vi behöver lära oss hur man upprättar tvärkulturella dialoger och att lyssna, både till oss själva
och till andra människor.

Lednings- och teknikerkulturerna är inte nya. Det nya är att fotfolkskulturen i alla branscher har
blivit allt mer komplex med många fler ömsesidiga beroenden. Det har drivit fotfolket på kolli-
sionskurs med de andra två kulturerna. Ledning och tekniker behöver lära sig att lära.

 (Det sista gäller i Sverige i lika hög grad för politiker och fackliga företrädare.)

Går det att utveckla en organisationskultur för lärsamhället?

Ja, det går. Det är mödosamt och det tar tid men det är fullt möjligt. Det finns nu stabila kunskaper om
hur man ska gå tillväga. Därför kan man – på goda grunder12 – påstå att det går att förändra
organisationskulturer.

Frågan om förändring är möjlig anser jag vara med ”ja” besvarad. En annan relevant fråga är:
Kommer förändringen att ske? Här behöver vi skilja mellan två perspektiv, ett långt och ett kort.

I det långa perspektivet – jag skulle tro att man behöver tänka sig 25 - 50 år – kommer förändringen
att ske. På den sikten kommer de flesta av dagens makthavare att vara ersatta med 70-, 80-, och 90-
talister, d v s människor som är födda långt efter det att industrisamhället började drabbas av sina
anomalier.

I ett kortare perspektiv är det svårare att se vad som kommer att hända. Jag är helt övertygad om
att förändringar måste ledas, d v s att det krävs ledarskap. Så länge de som har makten att bestämma tror
att man ska ”platta till” organisationerna eller ersätta ”detaljstyrning” med ”målstyrning” eller att det
hjälper att ”organisera om” i enlighet med konsulters utredningsresultat eller att bara ”lyssna på
medarbetarna” och ”delegera förändringsarbetet” utan ledningens aktiva medverkan – så länge bromsas
förändringen. Och detta kommer att vara fallet ganska länge än. Det finns minst två skäl för detta.

Dels bygger lärsamhällets arbetsliv på en helt annan filosofi13 än industrisamhällets och förstå-
elsen för att lärsamhället kräver andra vägledande synsätt än de synsätt som dominerat tidigare är inte
särskilt spridd. Dagens beslutsfattare har  helt enkelt inte tillräckliga kunskaper om vidden av den
förändring som behöver genomföras.

Dels handlar människor – alla människor – i första hand för att stödja sina egna intressen, i andra
hand för att stödja andras intressen, men bara under förutsättning att de andras intressen inte hotar de
egna. Förändringar av det slag den här artikeln handlar om kommer till korta på båda dessa punkter.

Människor som fyllt fyrtio år – det gäller de allra flesta som har makt att bestämma över andra –
har inte något eget intresse av att förändra arbetslivet. De kommer förmodligen att gå i pension innan
anomalierna blir så akuta att samhället hamnar i en verklig kris. Om krisen kommer tidigare räddas de
av sina förmånliga avgångsvederlag.

Vilka skulle få fördelar av förändringen? I första hand kommer förändringen till nytta för dem som
saknar möjlighet att påverka, bl a de flesta arbetstagare, alla arbetslösa, pensionärer och de unga som
växer upp i ett samhälle med stora brister i skola och social omsorg. För att göra en förändring som skulle
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gynna dessa grupper finns det risk att de som har makt att förändra kommer att se sina egna personliga
intressen hotade. Det andra villkoret ovan är alltså inte heller uppfyllt. Förändringsarbete är nämligen
alltid förenat med osäkerhet, vilket är obehagligt. De som ska leda en förändring måste också själva vara
sårbara, bl a för att de kommer att göra fel och måste då tillstå att de gjort fel. Dessutom kommer
förändringsarbetet att bjuda på motsättningar. I varje förändring hotas vissa intressen och de vars
intressen hotas kommer att förvara sig. För att hantera dessa motsättningar på ett anständigt sätt krävs
medkänsla med dem som drabbas, intellektuell hederlighet och respekt för oliktänkande, som bl a tar
sig uttryck i fasthet utan brutalitet.

Jag har ett ganska långt liv bakom mig och jag har gjort många felbedömningar. Min ganska
pessimistiska inställning kan förhoppningsvis vara uttryck för ännu en felbedömning. Mina tidigare
felbedömningar har dock varit produkter av att jag varit för optimistisk.

Det finns kanske – trots allt – chefer som verkligen vill ta tag i problematiken och starta
förändringen, som ska resultera i högre kvalitet och produktivitet genom medarbetarnas ökade
delaktighet i verksamhetens uppdrag . Det finns kanske chefer som – liksom jag – bedömer att ett
annorlunda ledarskap kan resultera i att dessa förändringar kommer till stånd. Vad ska dessa chefer börja
med om de vill säkerställa att förändringen blir framgångsrik?

De ska börja med att bygga upp medarbetarnas delaktighet i gemensamma uppdrag. Ett exempel
på hur detta kan ske finns i Delaktighetskoden – en formel för framgångsrikt företagande av Anders
Cedervall och Lars Wiberg.

Kopplingen till CQ – Ledarskapets dilemma

Skillnader i kulturer, vare sig de är etniska kulturer eller organisationskulturer, har två effekter i
arbetslivet och samhället:

• dels är dessa skillnader orsaken till låsningar, motsättningar och i allra värsta fall konflikter som
på olika håll i världen utvecklas till blodiga krig.

• dels är skillanderna själva essensen i den mångfald som är en nödvändig förutsättning för kreati-
vitet och förnyelse.

Det paradoxala är att ju större skillnaderna är desto mer energi kan utvinnas för kreativa ändamål, men
samtidigt gäller att stora skillander också innebär stora risker för motsättningar. För att ta tillvara energin
i mångfalden utan att den orsakar motsättningar och konflikter krävs människor med kultrell
intelligens,CQ.
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Noter
1. Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership.Jossey-Bass 2nd ed 1997.

2. Schein talar om ”basic assumptions”. Jag väljer uttrycket vägledande synsätt. I Gränslandet motiverar jag varför
termen vägledande synsätt är bättre än den ordagranna översättningen av Scheins begrepp, t ex grundläggande
antagande. Basic assumptions är nämligen mycket styrande för vår varseblivning och därmed också för våra
handlingar. Deras karaktär av tyst kunskap gör att de både är svåra att beskriva korrekt och också svåra att förändra.
Därför är det svårt att genomföra förändringar i en organisations kultur.

3. Aristoteles skiljde mellan två slags medvetenhet. Dels tumregler, d v s kunskaper som vi tillägnat oss genom
erfarenheter och som bekräftas när vi använder dem. Dels teorimedvetenhet, d v s kunskaper som bygger på
antaganden, som vi kan verifiera eller falsifiera. Teorimedvetenheten består av kunskaper som vi har anledning att
ifrågasätta. I ett samhälle som förändras behöver vi förflytta många av våra föreställningar om verkligheten från den
tumregelskategori där vi nu placerat dem till den teorikategori, där de egentligen hör hemma. Aristoteles ”tumregler”
kallas för ”tyst kunskap” (tacit knowledge) i modern litteratur, t ex Bengt Molanders Kunskap i handling.Daidalos 1996

4. Edgar H Schein Three Cultures of Management - The Key to Organizational Learning . Sloan Management Review

5. Richard Scott beskriver begreppet organisation ur tre olika perspektiv. Det rationella systemet är det som vi vanligen
beskriver i organisationsplaner, d v s organisationen har ett mål och en struktur av arbets- och befogenhetsfördelning.
Det naturliga systemet motsvarar det som man brukar kalla den informella organisationen. Den bygger på personliga
relationer, där sympatier och antipatier människor emellan påverkar hur organisationen fungerar. Det tredje perspek-
tivet kallar Scott det öppna systemet. Här ingår de kund-, leverantörs- och andra kontakter som ”systemet” etablerar,
utvecklar och avvecklar. För att få en helhetsbild av en organisation behöver man alltså använda sig av flera olika
perspektiv. Scott, R Organizations Prentice Hall 1998 4th ed.

6. I Lennart Ohlssons genomgång av orsakerna till vårt samhälles aktuella ekonomiska problem trycker han hårt på vikten
av att vi finner lösningar i framtiden, som medger att medarbetare ser att de bäst kan förverkliga sina egna mål och
värderingar genom att aktivt engagera sig för organisationens uppdrag. Ohlsson, L Kreativa Sverige - Om framtidens
ekonomi och politik. Företagarna 1997.

7. Katzenbach, J & Smith, D The Wisdom of Teams Creating the High-Performance Organization. HBSP 1993

8 Se Bentell, L & Wiberg,L Kvalitet, Produktivitet & Lärande

9. Kotter, J The General Managers Free Press 1982

10. Kärnkompetens, core competence eller core capability på engelska är ett ganska nytt begrepp. Den bästa beskrivningen
av vad systembegreppet kärnkompetens är, har jag hittat i Gary Hamel & C K Prahalad Competing for the Future.
(HBSP 1994). Ett svenskt sammandag finns i Lars Wibergs bok Visionen ett ledningsinstrument i lärsamhället.

11. Ohlsson, L Kreativa Sverige Om framtidens ekonomi och politik. sid 140.

12. ”På goda grunder”, vad betyder det? Det finns en lång rad undersökningar och forskningsprojekt som försett oss med
kunskaper inom detta område. De – med mina mått mätt – mest tungviktiga kunskaperna har publicerats i accelererande
takt under den senaste 10-årsperioden. När det gäller behovet av förändring finns en del svenskt material (Produktivitets-
delegationen, Lindbeckskommissionen och utredningar inom olika delar av den offentliga sektorn för att nämna
några). När det gäller hur man ska gå tillväga för att förändra har jag inte funnit några svenska rapporter men många
i det internationella samfundet. Forskare som Bartlett & Ghosal, Collins & Porras, Kotter & Heskett, Hamel &
Prahalad, Drucker och Bennis är några exempel, men även konsulter som Katzenbach & Smith och intresseorganisa-
tioner som American Quality Foundation har bidragit. Om man adderar en del äldre material till dessa nya rön, t ex
Maslows, Herzbergs och Fromms skrifter så får dessa äldre dokument en förnyad aktualitet. Som sammanfattande
synsätt för de goda grunderna har jag haft stor nytta av teorierna för dynamiska system, framför allt i Capras, Kauffmans
och Senges beskrivningar. Detta utvecklas mer i min bok Gränslandet.

13. Det finns ett antal viktiga skillnader i de vägledande synsätten mellan industrisamhällets ledningsfilosofi och
lärsamhällets. Dessa skillnader är kvalitativa, d v s de kan inte kombineras. Den bästa kortfattade redogörelse som jag
tagit del av är en artikel i Robert Grant, Rami Shani och R. Krishnan TQM´s Challenge to Management Theory and
Practice. Den har reprint nr 3522 och kan beställas på Internet http://web.mit.edu/smr-online. Ett utförligt referat finns
i Gränslandet kapitel 3: Kvalitet och lärande sid 89-126.

http://www.foqus.nu/books/07.Q.html
http://www.foqus.nu/pdf-filer/Books/0013.GL.Kap.3.pdf
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