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Förord  
Delaktighetskoden – en formel för framgångsrikt företagande handlar om 
ett IT-företag, AU-System Radio. Efter en svår kris under det 
första verksamhetsåret växte företaget med mellan 50% och 
100 % per år i 10 år – och redovisade mellan 12 och 20 % vinst 
alla år utom det första.  

I Del 1 berättar vi historien om AU-System Radio (AUR).  
I Del 2 söker vi svaret på frågan Varför gick det så bra för AUR? 

Vårt svar är: den viktigaste orsaken till den uthålliga fram-
gången är medarbetarnas självvalda åtaganden och engage-
mang i det gemensamma uppdraget, medarbetarnas delaktighet.  

Under det senaste decenniet har flera forskare uppmärk-
sammat att det finns mycket stora likheter mellan evolutionen i 
biologiska system och utvecklingen i sociala system. I biologis-
ka system spelar den genetiska koden en avgörande roll för 
evolutionen. Det finns en motsvarighet till de biologiska syste-
mens gener även i grupper, organisationer och samhällen; de 
kallas memer. Den genetiska koden är bärare av egenskaper som 
gör det möjligt för organismen att överleva och utvecklas. På 
liknande sätt gör den memetiska koden det möjligt för organi-
sationer att överleva och utvecklas. Delaktighet är ett för-
hållningssätt, en egenskap hos individerna i en organisation 
som kommer till uttryck i självvalda åtaganden och engagemang för det 
gemensamma uppdraget. Delaktigheten är en mem och delaktig-
hetskoden är den enskilt viktigaste egenskapen för företags 
framgång i en omvärld där takten i förändringarna fördubblas 
vart tionde år.  

I Del 2 beskriver vi delaktighetens anatomi och den lärande kulturen 
– den jordmån där delaktigheten kan växa. Vi beskriver också 
den moderna dialogen, som är den process med vars hjälp 
delaktigheten kan utvecklas och begreppen vision, mission och 
strategi, det som den enskilde medarbetaren är delaktig i.  
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Vi avslutar Del 2 med att diskutera frågan varför man driver 
företag?  

Författarna  
Vi båda författare träffades första gången på MiL Institutes år-
liga MiL-dagar i Klippan i maj 2003. Lars höll ett seminarium 
där han beskrev framväxten av systemtänkande som ett nytt 
sätt att förhålla sig till företagsledning och ledarskap. Anders 
fanns i publiken. Efter seminariet tog Anders kontakt med Lars.  

Dagen innan hade Anders hållit ett seminarium om sina år 
som VD för AUR. De första åtta åren hade bolaget vuxit från 
20 till ca 400 medarbetare och redovisat vinst varje år utom det 
allra första. Han hade fört verksamheten genom två samman-
slagningar med andra företag i rollen som vice koncernchef  för 
de nya bolagen. Anders hade känt igen sig i Lars beskrivning av 
systemtänkande, som en pålitlig grund för en framgångsrik 
verksamhet. Vi talades vid en stund och bestämde att vi skulle 
fortsätta samtalet lite senare.  

Vad gäller erfarenheter och utbildningsbakgrund är vi olika. 
Lars är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Han 
har visserligen varit chef, men det mesta han kan om ledarskap 
och företagsledning har han, dels läst sig till, dels tagit del av 
som berättelser från de många praktiker, som han träffat som 
kursdeltagare genom åren.  

Anders är civilingenjör från Lunds Tekniska Högskola. 
Innan han blev VD för AUR hade han 12 års erfarenhet från 
olika kvalificerade chefsbefattningar. Han hade också skaffat sig 
vidareutbildning, dels genom kortare och längre kurser, dels 
genom en universitetskurs på 40 poäng i pedagogik där han 
främst tog intryck av kraften i lärandet när induktiva  metoder 1

tillämpas.  
Vi fann snart att vi hade en gemensam övertygelse och ett 

gemensamt intresse. Vi var båda övertygade om att man kan 
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lära sig att leda ett företag eller en förvaltning genom utbild-
ning och att chefer med fallenhet för ledarskap kan bli ännu 
bättre chefer om de söker stöd i bra teorier. Båda ville vi också 
dela med oss till andra, både av vår övertygelse och av vad vi 
var för sig hade kommit fram till som grunden för företags 
framgång.  

Anders är alltså praktikern med intresse för teorier, han har 
erfarenhet av att bra teorier kan vara mycket praktiska att ha 
med sig. Lars är teoretikern. Han har ägnat sitt yrkesliv åt att 
följa med vad som händer inom forskningen i en strävan att 
förmedla detta till praktikens män och kvinnor så att de nya 
kunskaperna blir praktiskt användbara. Vi är alltså en praktiker 
med teoretiska böjelser och en teoretiker med ambitioner att 
göra teorierna praktiskt användbara. Vi bestämde oss för att 
skriva en bok tillsammans.  

Ett unikt projekt  
Vi tycker själva att vårt projekt är ganska unikt. De flesta 
böcker i denna genre skrivs av forskare eller konsulter. De pre-
senterar sina teorier, filosofier eller teser och hämtar stöd för 
sina rekommendationer i exempel från olika företag. Några 
verk beskriver hur en företagsledare anser att han har gått till 
väga för att bygga upp och utveckla en framgångsrik verk-
samhet. Många författare av det senare slaget har en ned-
låtande inställning till verk av forskare och konsulter. Vissa tycks 
t o m se det som en merit att inte ha läst några management-
böcker alls .  2

Vår bok passar inte in i någon av dessa grupper. Vi lägger 
elva års framgångsrik utveckling i ett enda företag som grund 
för vår berättelse. Själva berättelsen i Del 1 bygger, förutom på 
Anders minnesbilder, också på dagboksanteckningar under alla 
åren. Några tidigare medarbetare och kolleger till Anders har 
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hjälpt till att ytterligare fylla på med konstruktiva synpunkter 
och ”ja så var det ju”, efter att ha läst en tidig version av vår 
bok. Dessa synpunkter har också bidragit till den struktur som 
boken nu har. Till berättelsen kopplar vi teoretiska kommen-
tarer och slutsatser. Du som läser vår berättelse kommer att 
finna att vi har funnit förklaringar till framgången i olika teo-
rier. Vi tror att dessa teorier också kan läggas till grund för 
framtida åtgärder. Teorierna förklarar alltså inte bara det som 
hänt, de kan också användas som grund för planering och med-
vetna praktiska insatser.  

Det finns andra företag som likt AUR utvecklades mycket 
positivt under de här åren, men deras historia får andra be-
rätta  IT-branschen har haft flera kriser och många av kolle-3

gerna fick problem, somliga överlevde inte. 
Om vi hade haft en ”riktig” forskningsansats, så skulle vi ha 

kompletterat vår bok med motsvarande analyser av några före-
tag som lyckades mindre väl än AUR . Då hade vi kanske 4

kunnat visa vad AUR gjorde, som skiljer det från kollegerna i 
branschen och som förklarar skillnaden i utfall. Nu lämnar vi åt 
läsaren att göra dessa jämförelser på egen hand.  

För drygt två decennier sedan sa Peter Koestenbaum att var 
tid har sina hjältar och att vår tids hjälte är den framgångsrike 
företagsledaren. Affärer som Enron i USA och Skandia i 
Sverige har säkert dämpat glansen från företagsledares hjälte-
gloria, men fortfarande betraktas chefer för framgångsrika verk-
samheter som något av övermänniskor. Visst finns det problem-
situationer i Anders berättelse, men – i likhet med mästare i 
asiatiska kampsporter – problemen vändes till möjligheter, som 
man kunde dra fördel av. Man kan fråga sig om alla brister och 
skavanker, som ju måste finnas, har censurerats bort? Eller var 
Anders och hans kolleger så enormt duktiga?  

Vi anser inte att AURs framgång beror på några exceptio-
nella personliga egenskaper, som är få förunnat att ha.  
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Vi skulle vilja att våra läsare lägger undan luppen för sökan-
de efter hjälten och i stället fokuserar systemet AUR. Med delak-
tigheten som ”mönster”, ”mem” blir företaget ett komplext 
adaptivt system, en organisation som är robust och flexibel med 
förmåga till självorganisering. Ingen hjälte bygger ett sådant 
system på egen hand, men vilken företagsledning som helst, 
med tillgång till de insikter som vi förmedlar, kan leda utveck-
lingen av den egna organisationen i den riktningen.  

Några ord om boken  
Vår bok har alltså tre delar: Berättelsen och Varför gick det så bra för 
AUR? i Del 1 och 2 handlar om vårt praktikfall AU-System 
Radio som vi kallar AUR. Det finns även en del 3 Författarna. 
Där talar vi om hur vi arbetar vidare för att sprida och vidare-
utveckla de erfarenheter och kunskaper som vi för-medlar i vår 
bok.  
Del 1: Berättelsen är uppdelad i tre etapper som vi kallar Entre-
prenören, Företagsbyggaren och Koncernchefen.  

Redan några veckor efter att Anders hade tillträtt som VD, 
inträffade en kris. AUR borde ha upphört att existera då, men i 
stället tog man sig ur krisen av egen kraft och påbörjade en 
halsbrytande expansion. Expansionen visade sig också vara ut-
hållig.  

Berättelsens andra etapp beskriver den långvariga expansio-
nen med bibehållen lönsamhet. Här borde man ha vuxit ihjäl 
sig. Enligt ”vetenskap och beprövad erfarenhet”  kan företag 5

inte klara det som AUR gjorde. Vi ställs alltså inför ett ”humle-
fenomen”. Enligt den aerodynamiska teorin så kan ju humlan 
inte flyga, ändå gör den det!  

Mellan de två första etapperna finns några korta reflektioner 
Teorier som hjälper oss att förstå. Vilken eller vilka förklaringar 
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finns till att AUR överlevde trots extremt dåliga förutsättningar 
i utgångsläget? Och: Gjorde AUR något i den första etappen 
som kan förklara att man utan synbara problem klarade av 
expansionsfasen i etapp 2?  

I den tredje etappen Koncernchefen skedde en stor ägarför-
ändring som också innebar en ny strategi. I stället för den 
strategi som man dittills hade tillämpat så framgångsrikt skif-
tade man nu till en renodlat kapitalistisk modell som ”alla vet” 
är framgångsrik. ”Alla” i det här fallet är företagsledare och 
börsanalytiker.  

I reflektionerna kring den tredje etappen skärskådar vi den 
etablerade uppfattningen om hur företag ska ledas. Med stöd av 
erfarenheterna från AUR och med stöd av den teoretiska ut-
vecklingen under senare år dristar vi oss att ifrågasätta om det 
som ”alla vet” egentligen är så bra som ”alla anser att det är”.  

Del 2 Varför gick det så bra för AUR? är en utveckling av 
reflektionerna, av teorierna som hjälper oss att förstå. Där finns 
översiktliga beskrivningar av de nya tankar som vuxit fram un-
der de senaste två decennierna och som vi anser har bärighet 
på praktikfallet AUR. Vi kommer att fokusera begreppet del-
aktighet, medarbetares självvalda åtaganden och engagemang för det 
gemensamma uppdraget. Vi anser att detta var den enskilt viktigaste 
faktorn i AURs framgång.  

En första version av den här boken fanns framme i mars 
2004. Vi har fått hjälp av kolleger och vänner med hänsynsfria 
synpunkter. Ett särskilt tack riktar vi till Anders tidigare med-
arbetare och kolleger Christer Björk, Stefan Fleron, Tomas 
Franzén, Anders Olsson, Vladimir Rozijan och Stefan Sved-
berg, som utifrån sina erfarenheter har granskat vår berättelse.  

Vi tackar för hjälpen och om ni tar er igenom även denna 
version kommer ni att finna att vi tagit till oss kritiken och fått 
draghjälp av era uppmuntrande tillrop.  
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Denna version av vår bok är avsedd att användas som 
utbildningsmaterial. Den är alltså kompletterad och något om-
arbetad jämfört med pappersboken. 

Med detta vill vi önska våra läsare en spännande läsupp-
levelse.  

Lund och Stockholm i november 2020 

Anders Cedervall 	 	 Lars Wiberg  
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Del 1 Berättelsen  

Anders prolog  
1991 var jag marknadschef  på Telia, södra regionen. I början 
av hösten hade jag just avslutat ett program för ledarskaps-
utveckling på MiL Institute. I programmet fanns ett block med 
reflektion över och planering av min egen framtid. Vad ville jag 
egentligen bli? Vad ville jag bidra med? Hur såg mitt drömjobb 
ut?  

Jag upplevde att det fanns en brist i jobbet som marknads-
chef  på Telia. Det var mycket svårt, kanske t o m omöjligt att 
avläsa effekterna på hela verksamhetens resultat av de insatser, 
som jag ansvarade för. Telias resultat var i huvudsak beroende 
av samtalstrafiken och den kunde jag och mina medarbetare in-
te påverka.  

Organisationsförändringarna kom dessutom tätt. De var 
jobbiga att genomföra och vi hade ofta svårt att urskilja motivet 
för dem. Det blev en hämsko på motivationen. Varför ge järnet 
då det i alla fall snart skulle komma en ny omorganisation och 
slå undan benen på det som vi höll på att bygga upp?  

Erfarenheterna från Telia och planerings/reflektionsproces-
sen i MiL-programmet hade givit mig självinsikt. Jag visste vil-
ken profil det nya jobbet skulle ha, både vad jag ville undvika 
och vad jag ville ha.  

I oktober 1991 blev jag erbjuden att bli VD för AU-System 
Radio (AUR). Bolaget hade bildats sommaren 1991 med AU-
System Invest och Ericsson som hälftenägare. 19 utvecklare, 
merparten civilingenjörer, flyttade över från Ericsson i Lund till 
AUR.  
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Bolaget fick sitt säte i forskningsbyn Ideon i Lund. Verksam-
heten skulle i huvud-sak fokuseras på mobil datakommuni-
kation, det som i dag kallas mobilt internet. 1991 var mobil 
datakommunikation liktydigt med Mobitex, ett speciellt mobilt 
datanät som fortfarande användes 2004.  

Som doppresent från sina ägare fick bolaget också rättig-
heter till vissa produkter med anknytning till Mobitex. Det var 
allt från terminaler till programvara.  

Under hösten 1991 höll bolaget sig sysselsatt med uppdrag 
från Ericsson. Det gällde vidareutveckling av de produkter som 
ingick i dopgåvan. AUR hade då en interimistisk VD, i väntan 
på en permanent lösning. I oktober 1991 hittade man mig.  

MiLprogrammet gav mig alltså stöd att komma till insikt om 
vad jag ville. Jag kände mig redo för ett VD-jobb. Resan blev 
framgångsrik. Jag tror att det beror på att jag och mina medar-
betare lyckades plocka fram och naturligt tillämpa kunskaper 
och erfarenheter vi skaffat oss genom arbete och utbildning. För 
min del har utbildningen i och de praktiska erfarenheterna av 
pedagogik, samt det jag deltog i på MiL Institute, haft störst 
betydelse, som bas för mitt ledarskap.  

Under resans gång har jag haft stöd av en coach6 som hjälpt 
mig plocka fram det som behövdes för nästa steg, ge mig stöd 
att våga och att i min tur agera med en stor portion coachande 
ledarskap. 

  

VD-Resan  
När man reser skiftar naturen, miljön, förutsättningarna och 
kulturen i de landskap och länder man passerar. Det gäller även 
min VD-resa. Den började i februari 1992 och slutade 11 år 
senare. Jag var då vice VD och vice koncernchef  i Teleca, ett 
bolag med 2300 anställda.  

15



När jag ser tillbaka på min resa verkar det logiskt att dela in 
den i tre etapper. De första åren (1992-95) gällde det att komma 
igång, att få upp verksamheten på spåret. Jag deltog aktivt i allt 
som hände i bolaget, man skjuter på allt som rör sig och kassa-
flödet har en huvudroll. Jag kallar denna etapp för Entrepre-
nören.  

Under andra halvan av 1990-talet stramades verksamheten 
upp. Vi fokuserade på vad vi ville bli och engagerade oss i att 
bygga upp något som skulle vara uthålligt framgångsrikt. Den 
etappen kallar jag Företagsbyggaren.  

Fram till 1999 utvecklades AUR som ett självständigt bolag. 
Under 1999 skedde en förändring i ägarbilden. Ericsson gick 
upp som minoritetsägare i AU-System och övriga andelar köp-
tes av ett engelskt riskkapitalbolag. Som en följd av deras stra-
tegi slogs AUR samman med sin halvsyster i Stockholm för att 
bilda ett nytt AU-System från och med 2000. Hela den gamla 
ägarstrukturen i AU-System var nu radikalt förändrad och så 
även förutsättningarna för verksamheten. Den viktigaste nya 
förutsättningen var den globala ”nya ekonomin” som vi kom 
att göra några krumsprång i.  

Vi kom ur detta äventyr med livet i behåll efter två år. AU-
System var då ett börsbolag. I februari 2002 slogs AU-System 
ihop med ett annat lika stort börsbolag till den nya koncernen 
Teleca. Jag började då ägna mig åt internationella struktur-
affärer som vice koncernchef  i den nya koncernen. Min uppgift 
var att köpa verksamheter till Telecas expansion och jag satt i 
flera av dotterbolagens styrelser. Vid årsskiftet 2002/2003 läm-
nade jag Teleca för att ägna mig åt det som är min passion, att 
coacha företagsledningar att nå verkligt bra resultat. Jag ville 
använda mig av mina erfarenheter under VD-resan och ställa 
dem till förfogande för andra som kunde dra nytta av dem. Jag 
är övertygad om att det stöd jag fick av min professionelle 
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coach under hela resan har haft avgörande betydelse för att 
AUR utvecklades så väl som det gjorde.  

Jag har nu gått igenom en speciell utbildning som executive 
coach och vill ägna mig åt att stödja andra chefer. Den här 
boken är ett inslag i den ambitionen.  
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Kapitel 1:  
Första etappen Entreprenören 

Jag började alltså som VD i AU-System Radio den första 
februari 1992. Mina medarbetare var 19 ingenjörer, alla med 
erfarenhet av utvecklingsarbete hos Ericsson. Det var inte jag 
som rekryterade mina medarbetare, men jag hade tur. Jag blev 
chef  för ett gäng genuina människor med hög kompetens inom 
teknisk utveckling.  

Till att börja med såg jag mig som lagledare. Medarbetarna 
var medlemmar i mitt lag. Med tiden kom jag att allt mer se 
dem som ”mina barn”. Jag blev själv lite överraskad av denna 
känsla. Den kom till uttryck dels i en önskan att utbilda och 
uppfostra, dels i en glädje både över mina medarbetare som 
människor och över deras prestationer. Denna glädje hängde 
kvar genom alla mina år som VD. Kanske är detta en viktig 
förutsättning för ett bra ledarskap? Det räcker inte att styra och 
ställa, man måste också tycka om de människor man arbetar 
med och våga lita på dem. Om man har människor omkring 
sig som man kan lita på för att de visat sig vara kompetenta och 
pålitliga, då finns det också grund för förtroende.  

Kallduschen  
Den 12 mars, efter bara sex veckor, fick jag en kalldusch. Ägar-
na hade inte möjlighet att stötta bolaget enligt de löften vi hade 
fått. Dopgåvorna uteblev och både vi och våra ägare drabbades 
av den globala krisen. 1992 var det år då kronans värde stört-
dök och reporäntan bröt igenom 500%. Marknaden för mobil 
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datakommunikation tvärstannade och AUR var i kris. Ericsson 
stoppade – med omedelbar verkan – alla projekt, som de lagt 
hos oss och de produkter, som vi hade fått med oss i boet gick 
inte att sälja. De bolag som ingick i gruppen kring AU-System 
Invest kunde inte heller hjälpa oss. De drabbades av krisen på 
samma sätt som alla andra. Något ekonomiskt bidrag kunde vi 
inte heller räkna med för AUR.  

Det sägs att det är som mörkast strax före gryningen. En 
annan oväntad överraskning för mig var att mina medarbetare 
hade fått ett löfte att gå tillbaka till Ericsson vid årsskiftet 
92/93. Om de valde att stanna kvar och om vi kunde klara för-
säljningen någorlunda under de närmaste nio månaderna så 
skulle det kanske finnas en chans för AUR att leva vidare. Men 
skulle de välja att stanna kvar och kämpa?  

Med facit i hand för verksamhetsåret 1992 hade vi gjort en 
total förlust på mindre än en miljon kronor, trots en kostnads-
massa på 17 miljoner. Alla mina medarbetare valde att satsa på 
AUR och avvakta med att gå tillbaka till Ericsson. Hur var 
detta möjligt?  

Åtgärderna  
När kallduschen kom samlade jag mina medarbetare och infor-
merade om läget. Det fanns naturligtvis en hel del oro. Jag hade 
ingen lösning som jag ville ”sälja in”. Om det över huvud taget 
fanns en lösning i denna kris, så måste vi alltså hitta den till-
sammans. Vi förde en dialog om hur vi skulle hantera situa-
tionen. Vi kunde inte få något ekonomiskt tillskott utifrån, 
därför hade vi inget annat val än att lägga all kraft på att hitta 
kunder.  

Jag hade ingen dold agenda, inga ambitioner att ”få med-
arbetarna att” acceptera några särskilda villkor eller ställa upp 
för något speciellt handlingsprogram. Jag informerade och 
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agerade helt utifrån läget, så som jag upplevde att det var. Jag 
var helt inriktad på att vi tillsammans skulle finna en lösning. 
Alla insåg att jag var lika sårbar som var och en av dem och att 
jag inte hade några andra svar, än de svar som vi kunde komma 
fram till gemensamt.  

Jag har en metafor för ”commitment” som är viktig för mig: 
Har jag packat upp väskorna eller inte? Om medarbetarna 
upplever att jag som chef  har väskorna packade så att jag kan 
sticka kvickt, så uppstår en osäkerhet. Omvänt, om väskorna är 
uppackade så ökar tilltron till att jag menar allvar.  

Av någon anledning oroade sig mina medarbetare för att 
verksamheten skulle flytta till Stockholm. Än i denna dag vet 
jag inte varför denna oro fanns. Att det var en viktig fråga fick 
jag klart för mig i samband med en bolagsfest 1992. Då utfrå-
gades min hustru av mina medarbetares hustrur om vi skulle bli 
kvar i Lund eller inte. Jag tror att vi då lade grunden för ett 
tillitskapital, som vi sedan gemensamt förvaltade väl i bolaget. 
Det gav oss tillgång till en hävstång med mycket god utväxling, 
när situationen så småningom vände och verksamheten började 
expandera.  

Redan innan krisen drabbade oss hade vi startat aktiviteter 
för att hitta kunder. Men vi hade knappt hunnit komma igång. 
Nu måste detta arbete intensifieras och vi mobiliserade alla 
kontakter med leverantörer, operatörer och större företag som 
vi hade inom bolaget, var för sig och tillsammans. Min förmåga 
att få till affärer var också en viktig del i tillitskapitalet. Mina 
medarbetare såg den förmågan, som en av sina svagaste grenar. 
Det visade sig att två eller tre av oss hade de flesta kontakterna. 
Tillsammans lyckades vi få till några affärer snabbt. Vi levde 
efter principen att ”leta efter lågt hängande frukt på de träd vi 
känner till”. Det ledde också till att verksamheten blev inter-
nationell från början, med affärer i USA, England, Frankrike, 
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Tyskland och Sverige. Sedan dess har AUR haft sin största 
marknad utanför Malmö/Lund. 

  
Vad ska jag lägga min tid på?  
Alla medarbetare hade sin yrkesmässiga bakgrund i utveck-
lingsverksamhet inom Ericsson. Därför fanns en förväntan att 
en chef  alltid ska vara tillgänglig och leda arbetet. Chefen tar 
besluten om vilka projekt och vilken inriktning som ska prio-
riteras. Det skulle inte vara möjligt för mig att leva upp till 
denna förväntan, om jag samtidigt skulle engagera mig fullt ut i 
kundbearbetning. Därför behövde vi komma överens om for-
mer och innehåll i mitt chefskap.  

Jag aktualiserade frågan vid en samling med alla medarbe-
tare. Var gör jag störst nytta i det läge där vi nu befinner oss? I 
dialogen som följde kom vi fram till att jag måste prioritera att 
resa runt och göra affärer. Jag insåg också att det var viktigt att 
alla ständigt kände till vad som pågick i bolaget. Därför var det 
naturligt att ha en liten sammandragning en gång i veckan på 
kontoret. Vi hade e-post, men jag såg aldrig det som ett alter-
nativt medium för information, vi var ju inte fler än att alla 
rymdes i fikarummet.  

Vem vill vara konsult?  
Väldigt snart upptäckte vi att de enda affärer vi kunde få var 
konsultuppdrag. De flesta såg sig själva som produktutvecklare 
inte som konsulter. Produktutvecklare jobbar på den egna går-
den för en självägande bonde, konsulten gör dagsverken på en 
främmande gård. Att skifta från att vara produktutvecklare till 
att bli konsult kan vara en fråga om att förändra den egna 
yrkesidentiteten. Vi diskuterade inte detta dilemma, om det 
över huvud taget fanns, vi inriktade oss på arbetsformerna i 
traditionell konsulting. De upplevdes inte som attraktiva.  

21



Att vara eller inte vara konsult var en nyckelfråga. Vi ge-
nomförde en ny dialog om vad det innebär att vara konsult och 
vilka förväntningar som fanns hos mina medarbetare på hur 
det är att jobba som konsult. En spridd uppfattning var att kon-
sulter ofta är placerade långt hemifrån under oöverskådlig tid. 
Det var inte alls attraktivt.  

Inom moderbolaget AU-System fanns dock en annan erfa-
renhet av konsulting. Det hade visat sig vara effektivt både för 
kunden och för leverantören att arbeta med s k turn-key pro-
jekt . Arbetet utfördes i leverantörens, i våra egna lokaler och 6

oftast till fast pris.  
Vi tog fasta på denna tanke. Med den innebörden i konsult-

arbete accepterade alla valet av inriktning av verksamheten. 
Vårt val visade sig senare vara lyckat. Med kolleger i närheten 
är det lätt att ta snabba kontakter och bolla idéer. Det ledde till 
att värdet ökade på det som vi kunde leverera till kunden. Men 
vi byggde också upp ett eget kunskapskapital så att vi senare 
kunde ta fram en del egna produkter. Utveckling av egna pro-
dukter blev alltså en biprodukt av konsultuppdragen. De allra 
flesta projekten genomfördes således i våra egna lokaler i Lund.  

Vilka är våra värderingar?  
Det som än i dag är grunden för bolagets värderingar formades 
redan under de första åren. De utvecklades efterhand genom en 
dialog, där alla medarbetare deltog. I många olika samman-
hang lyfte vi fram viktiga nyckelord och samtalade om vad det 
egentligen innebär, när man omsätter dem i praktiken. Vad vill 
vi att våra kunder ska säga om oss?  

Vad innebär t ex kvalitet, när man arbetar som konsult jäm-
fört med vad begreppet står för i miljön på en utvecklings-
avdelning? Är kvalitet något annat nu jämfört med den känsla i 
ryggmärgen som vi hade uppfostrats med? Vi använde oss av 
uttrycket ”att göra rätt saker eller att göra saker rätt” som en 
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spik att hänga upp resonemangen på. Jag brukade exemplifiera 
med: ”Ni har målat huset så att den röda färgen verkligen glän-
ser och underarbetet är grundligt gjort. Ändå är kunden inte 
nöjd. Hur kan det komma sig?” Svaret är att huset är målat i fel 
röda färg.  

Vi började utvärdera varje projekt tillsammans med kunden, 
både löpande under projektets gång och när det var avslutat. Vi 
blev efterhand ganska duktiga på att förstå och anpassa oss till 
det som kunden ansåg vara ”rätt färg”. Även här var dialogen 
en nyckel både till nöjda kunder och till vår egen utveckling.  

Det som vi här kallar delaktighet var en annan central del av 
våra värderingar. Vi talade om engagemang för bolagets verk-
samhet och i de egna projekten och betonade vars och ens 
självständiga ansvar i varje läge. AU-Systems grundare hade 
utformat devisen Brainware & Heartware. Den tog vi till oss 
och tolkade på vårt eget sätt.  

Frihet under ansvar  
Vi hade högutbildade medarbetare som var vana att ta ansvar 
för sina studier. Därför var det naturligt, som en del i anställ-
ningsvillkoren, att ha en fullständig frihet att förlägga arbets-
tiden efter eget ansvar. Detta var något som med framgång 
hade tillämpats inom andra delar av AU-System. Friheten inne-
bar inte att man kunde komma och gå som man ville. 40-
timmarsvecka gällde, med eget ansvar för tidskrivning på res-
pektive projekt, utbildning eller administration. Detta följdes 
upp varje månad. Tidskrivningen var underlag för ett av AURs 
viktigaste nyckeltal, nämligen debiteringsgraden.  

Arbetstiden reglerades de facto av projekten. Medarbetarna 
var beroende av att kunna samverka med varandra för att nå 
målen. Ansvaret för om övertid behövdes eller inte var också 
delegerat till projektledaren.  
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För de 19 ingenjörerna var detta en nyvunnen frihet. Till en 
början blev lunchrasterna långa, framför allt under våren 92 då 
vädret var vackert. För mig gällde det att ha is i magen. Mycket 
medvetet lät jag det bero för att se vad som skulle hända. 
Mycket riktigt, efterhand blev det självreglerande. Det som kom 
att styra arbetstidens förläggning var att projektmålen skulle 
nås. Merparten av våra uppdrag var ju turn-key projekt. Vi 
skulle leverera ett givet system vid en given tidpunkt till ett givet 
pris. Tog man bara ansvaret för det så spelade det ingen roll 
när arbetet utfördes. Jag kan inte påminna mig att jag behövde 
diskutera arbetstiden med någon medarbetare.  

En annan frihet i våra villkor var möjligheten att själv be-
stämma vilken vidareutbildning man behövde. Jag minns med-
arbetarnas inledande vilsenhet. Man var ju van att företaget 
hade en utbildningsplan ”top-down”. Det kändes lite främ-
mande för några att själv ta ansvar för sin egen kompetens-
utveckling. Hur mycket utbildning man kunde få begränsades 
egentligen bara av utbildningsbudgeten. Den var satt med hän-
syn till att fortbildning är ett naturligt inslag i ett utvecklings-
företag och därför var den ganska generöst tilltagen. Inled-
ningsvis valde man utbildning av karaktären ”bra att ha” eller 
”verkar spännande”. Men många upptäckte att sådana kun-
skaper sitter ytligt och försvinner ganska snabbt. Mycket snart 
tog den enskildes ansvarskänsla över och efterhand anslöt ut-
bildningsinsatserna till det som krävdes i projekten. Utbild-
ningsprofilen skiftade alltså från ”kan vara bra att ha eller spän-
nande” till ”kraven från projekten”. Man upptäckte att den 
kunskap som hade förvärvats till följd av aktuella behov, och var 
relaterad till verkligheten, snabbt integrerades som en del av 
yrkeskompetensen eftersom den kunde tillämpas omedelbart.  
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Mötet med kunden  
Krisen medförde att vi blev mycket fokuserade på snabba 
affärer. Vi kunde konstatera att kunderna hade behov av våra 
produkter, dock inte med den funktionalitet som vi hade tänkt 
oss. Krisen var nyttig. Vi utvecklade snabbt en lyhördhet för 
vad kunden ville ha ”här och nu” baserat på de behov och 
möjliga lösningar, som kunden gav uttryck för. Vi behövde inte 
släppa kontakten med vårt eget kompetensfokus, mobil data-
kommunikation, men vi kunde alltid möta våra kunder där de 
befann sig.  

Under våra första verksamhetsår var marknaden väldigt 
underutvecklad jämfört med idag. De flesta av våra kunder 
hade problem att integrera sina datasystem med de mobila ter-
minalerna. Kunderna hade två problem: Kommunikations-
tekniken var ofullständig och det var svårt att anpassa applika-
tionerna till mobila terminaler.  

Kommunikationslänken var svag och terminalernas minnes-
kapacitet var starkt begränsad, därför bjöd anpassningen 
mellan applikationer och terminaler på aktningsvärda utma-
ningar. Men vi blev mästare på att hantera dessa problem! De 
kunskaper om de verkliga hindren som vi utvecklade då, blev 
faktiskt en viktig konkurrensfaktor under följande år.  

Det var naturligtvis inte fritt från störningar. En ingenjör 
brinner för teknikens möjligheter och att lösa tekniska problem. 
Ingenjören är stolt över sin kompetens och vet ofta bäst ”hur 
det ska vara”. De flesta av våra kunder var också ingenjörer och 
därför uppstod intressanta spänningar. Efterhand lärde vi oss 
att lyssna mycket noga på kunden fram tills att vi förstod vilken 
funktionalitet hen var ute efter. Därefter slog vi dövörat till. När 
kunden började beskriva hur vi skulle lösa problemet, vilket 
kunden/ingenjören gärna gjorde, då hade samtalet kommit in 
på vår planhalva. Vi upptäckte också så småningom att allt som 
var viktigt inte kom fram i samtalen med kunden. Ur kundens 
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synvinkel fanns det ”självklarheter” som var underförstådda 
och som vi missade. Vår egen skicklighet att föra dialogen med 
kunden var inte tillräckligt bra från början och inledningsvis 
hade vi en del kunder som inte var helt nöjda. Men vi lärde oss.  

Internt samtalade vi om kvalitet med stöd av anekdoter som 
Det röda huset. Det hjälpte oss att förstå att ”kunden har alltid 
rätt, även när hen har fel” inte bara är en ytlig floskel. Genom 
dialog och bildspråk strävade jag efter att leda alla till gemen-
samma insikter. I mitt tidigare liv som chef  hade jag dåliga 
erfarenheter av att tala om för medarbetarna ”vad som gäller” 
och ”vad de måste göra”. Det leder ingenstans, i alla fall inte till 
nytt beteende. Genom att bygga upp insikter, en samman-
hållande förståelse för vårt gemensamma uppdrag hos var och 
en, kunde medarbetarna själva ta ansvaret för den förändring 
som krävdes. Hos oss alla utvecklade vi förmågan att föra 
dialog med kunden och även leda kunden fram till insikter och 
samsyn på de problem som vi skulle lösa. Ju bättre kompetens 
kunden hade desto säkrare blev vi på att vi gjorde ”rätt saker 
och inte bara saker rätt”.  

Koll på ekonomin  
När kassan är mager måste man hushålla. Ju mindre man gör 
av med, desto längre räcker pengarna. Vi behövde tid, därför 
behövde vi, dels minimera kostnaderna, dels knyta en så stor 
del av kostnadsmassan som möjligt till kommande intäkter. Vi 
behövde alltså maximera de goda  och minimera de dåliga 7

kostnaderna. Samtidigt måste vi försöka minska kostnads-
massan, speciellt med fokus på kostnader för overhead. En 
viktig åtgärd var att omvandla de tre avdelningscheferna till 
debiterande konsulter.  

Jag tog på mig rollen som controller. För att veta vad vi hade 
råd med gjorde jag en detaljerad resultat- och likviditetsbudget 
varje månad. Den gav oss stöd att fokusera på vilka omedelbara 
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åtgärder som krävdes, t ex att få hem en order nu eller avstå 
från en kostnad denna månad. Förutom möjligheten att foku-
sera på viktiga insatser gav den månatliga planeringen och 
uppföljningen en känsla av kontroll som gav oss arbetsro. Kon-
trollen bidrog också till en god nattsömn. Öppenheten med vår 
ekonomiska utveckling bidrog till en gemensam förståelse för 
den situation vi befann oss i. Jag tror att det var en viktig 
drivkraft i utvecklingen av delaktighet, av vars och ens själv-
valda åtaganden och engagemang för det gemensamma upp-
draget. Varje månad kunde vi ju med egna ögon se vad våra 
gemensamma ansträngningar ledde till.  

Vinst, vilket härligt ord!  
I en intervju sa Ingvar Kamprad: ”Vinst, vilket härligt ord. Den 
ger oss möjligheter att handla, att göra ännu mer nytta”. 1992 
var vårt enda förlustår. Alla år därefter redovisade vi vinst. 
Ingen citerade IKEAs grundare då, men om någon hade gjort 
det så skulle alla ha förstått vad han menade. Vinsten gav oss 
möjlighet att överleva på en fortsatt tuff  marknad under de för-
sta åren. Vid mitten av 1990-talet gav vinsten också möjlighet 
att lägga grunden för en långsiktigt uthållig verksamhet genom 
en tydligare mission och vision. Vi kunde börja bygga en 
plattform för fortsatt expansion. 

Teorier som hjälper oss att förstå  
Den första etappen kännetecknas av tre begrepp som har starkt 
samband med varandra: Delaktighet, Tillit och Dialog. 
Sambandet mellan begreppen innebär att de tillsammans bil-
dar ett system.  

Ett system brukar beskrivas med tre begrepp: Struktur, mönster 
och process.  
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Processen, det som händer i systemet, ger systemet liv. Pro-
cessen i det sociala systemet AUR är det som Anders kallar för 
”dialogen”. Strukturen ger förutsättningar för att processen ska 
fungera. I AUR är det formerna för att bygga upp tilliten som 
svarar för strukturen. Systemets mönster är varje medarbetares 
självvalda åtaganden och engagemang för det gemensamma 
uppdraget. Det ger en grund för samverkan, erfarenhetsutbyte 
och lärande. Delaktigheten svarar för mönstret.  

Öppenheten bygger upp tilliten som ger förutsättningar för 
dialogen som i sin tur bygger upp delaktigheten. Denna kärna i en 
organisationskultur har de allra bästa förutsättningarna att 
överleva och utvecklas i en omvärld där förändringar kommer 
ofta, är kraftfulla och oförutsebara. En organisationskultur med 
dessa kännetecken är nämligen adaptiv och lärande.  

En organisations kultur består av normer och synsätt som reglerar 
två relationer: internt mellan människor och enheter i orga-
nisationen och mellan organisationen och dess externa intres-
senter. När den lärande kulturens normer och vägledande syn-
sätt bygger på samma värderingar, både internt och i de exter-
na relationerna, då har organisationen bästa möjliga över-
levnads- och utvecklingsmöjligheter.  

Vi anser att tillit-dialog-delaktighetssystemet är den vikti-
gaste förklaringen till att AUR både tog sig ur den inledande 
krisen och sedan utvecklades så positivt under resten av den 
första etappen.  

Vi anser också att den grund av anpassningsförmåga och 
flexibilitet som AUR lade under de första åren är den viktigaste 
förklaringen till att man klarade av expansionen i den andra 
etappen så problemfritt som man gjorde.  

När du nu övergår till Etapp 2 Företagsbyggaren rekommen-
derar vi att du håller fast vid dessa tre nyckelbegrepp: tillit, dialog 
och delaktighet. I Varför gick det så bra för AUR? i Del 2 finns mer 
utförliga beskrivningar av de tre nyckelbegreppen.  
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Att reflektera över 
Att berättelsen om AUR handlar om ett mycket framgångsrikt 
företag är otvetydigt. Men hur reagerar du inför våra slutsatser 
så här långt? 

Om du håller med om slutsatserna – att tillit, dialog och 
delaktighet bildar ett system som mycket verksamt bidrog till 
framgången – då håller du kanske också med om att man borde 
kunna skapa förutsättningar för liknande framgångar i andra 
företag genom att introducera dessa begrepp.  

I del 2 kommer vi att dra ut essensen i våra slutsatser och 
relatera dem till teorier, som i sin tur kan göras praktiskt 
tillämpliga. 
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Kapitel 2  
Andra etappen, Företagsbyggaren  

Tur och skicklighet  
Den första etappen förändrade karaktär efter ungefär tre år. 
Marknaden hade varit svag och avvaktande, men vid slutet av 
1994 och början av 1995 började en osannolik tillväxt för mo-
bilkommunikationsmarknaden. GSM hade lanserats i början av 
1993, men telefonerna var både klumpiga och dyra. Hösten 
1995 och våren 1996 kom en ny GSM-generation och opera-
törerna började subventionera de nya telefonerna. För AUR 
innebar detta att efterfrågan på systemutveckling och nya 
lösningar ökade och vi gick in i en kraftig expansionsperiod. 
När man expanderar så snabbt infinner sig känslan av att det 
kan ta slut och att man måste hålla igen. Men vår expansion 
var hälsosam. Vi expanderade med efterfrågan på marknaden 
och då gäller det att ”grow or die”. Vi fick ett akut behov av en 
ny struktur på företaget. Verksamheten övergick alltså i en ny 
etapp, som varade fram till 1999, då AUR fick en ny ägar-
konstellation och fusionerades med andra enheter till ett nytt 
AU-System.  

Kring halvårsskiftet 1995 flyttade vi till nya lokaler inom 
Ideon i Lund. Våra nya lokaler var alldeles för stora. Krisåren 
hade dock ökat tillgången på lediga kontorslokaler, så hyres-
kostnaden var ändå ganska komfortabel. Vi var inriktade på 
fortsatt expansion och räknade med att vi ganska snart skulle 
behöva den lediga ytan. Ett inslag i vår vision blev att växa så 
att vi kunde fylla ut vår stora kostym. Vi lyckades också ganska 
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bra med tillväxten. 1999 var vi 380 personer. De fem åren som 
jag kallar etapp två innebar alltså en tillväxt på 950%.  

En strategi börjar ta form  
Vi hade börjat få en ganska klar uppfattning om vad som skulle 
bli vår strategi under de kommande åren. Våra viktigaste 
tillgångar var AURs kompetens för mjukvaruutveckling, fram-
för allt för små handburna terminaler, parat med kunskaper om 
tillämpningar och om operatörernas affär och system. Denna 
kombination av kompetenser skilde ut oss från många 
konkurrenter; de var kompetenta på någon del men ingen av 
dem klarade helheten. Jag tror att en av nycklarna till vår fram-
gång på marknaden var AURs unika kompetens inom ett 
speciellt område. Vi lyckades hålla ett fokus när teknikens 
utveckling kan locka ett företag att splittra sig genom arbeta 
med alla möjligheter samtidigt. Vi var skickligare än andra att 
bygga kommunikation och mjukvara som fungerade effektivt på 
en smal förbindelse med terminaler (telefon eller handdator) 
som hade mycket begränsat minne.  

Från halvsyskonen på AU-System tog vi till oss ett arbetssätt 
som kallades katalysatormodellen. Vi anpassade den till vår 
mobildataaffär.  

Katalysatormodellen innebar att vi utvecklade kompetens 
att vara nyttiga för både leverantörer, operatörer och slut-
kunder. Vi utvecklade ny teknologi till leverantörerna. Vi 
hjälpte operatörerna att utveckla tjänster som byggde på den 
nya tekniken. Slutkunderna, större företag, fick stöd så att de 
kunde dra nytta av de nya möjligheterna. Kunskapen om hur 
kunderna använde de nya tjänsterna tog vi med oss till leveran-
törer och operatörer i nästa utvecklingscykel för teknologin, och 
så var katalysatormodellens cirkel sluten.  
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Vår position i tekniklivscykeln  
Under denna tid växte en frustration fram. Vi arbetade med att 
utveckla ny teknik, men vi fick inte vara med och skörda när 
den nya tekniken tog fart. Då fanns AUR inte med längre. I 
början av 2000 befriade vi oss från frustrationen med stöd av en 
förklaring om betydelsen av en verksamhets position i teknik-
livscykeln, som vi fick från The Chasm Group  .  8

Vår verksamhet befann sig i den allra första delen av teknik-
livscykeln. Vår uppgift var att utveckla ny grundteknologi och 
etablera denna hos de första operatörerna och slutkunderna. 
Det krävs mycket grundarbete och kompetens när man ut-
vecklar ny teknik, därför blir prismarginalen hög. AUR utveck-
lade t ex programvaran för mjukvarumodem som ett uppdrag. 
Några år senare fanns den programvaran med som standard i 
alla mobiltelefoner. Ingen betalar extra för den.  

Ett annat exempel är mobila banktillämpningar där vi var 
pionjärer. Sådana tillämpningar ingår idag i systemleveran-
serna från etablerade leverantörer av bank-system.  

Goda cirklar  
Vår katalysatorstrategi gav oss god kunskap om olika tillämp-
ningar av mobila tjänster. Det ursprungliga valet att utföra 
jobbet i våra egna lokaler bidrog också till att vi, som biprodukt 
i det dagliga arbetet, utvecklade en bred kompetens. Därför 
kunde vi åta oss projekt av spjutspetskaraktär som bidrog till 
ytterligare kompetensutveckling. Ett sådant projekt hade startat 
redan 1994.  

På uppdrag av Ericsson skulle vi utveckla ett dataprotokoll 
för att använda mobiltelefonen som dataterminal. Detta upp-
drag blev mycket viktigt för vår utveckling. Det är den enskilt 
viktigaste grundstenen för det som blev en världsledande verk-
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samhet inom mobila klienter. Med mobila klienter menas pro-
gramvara i mobiltelefoner för att hantera datatillämpningar 
såsom kommunikation mot Internet och e-post. Idag (2005) är 
denna verksamhet uppdelad på två dotterbolag inom Teleca.  

1995 startade bl a Ericsson, Nokia och Motorola ett sam-
arbete för att ta fram en gemensam standard för datatillämp-
ningar för mobiltelefoner. Tack vare vår heltäckande kompe-
tens blev vi tungt involverade i detta projekt.  

Den nya standarden kallades WAP (Wireless Application 
Protocol). Vi var engagerade i standardiseringsarbetet under 
flera år. När teknologin sedan skulle utvecklas fick vi uppdraget 
att göra det både i GSMnätet (samprojekt med Ericsson) och i 
telefonerna (på egen hand).  

För att möjliggöra en snabb utveckling av marknaden blev 
WAP en öppen standard. Därför var det viktigt att alla leve-
rantörer av telefoner använde samma standard. Vi kom överens 
med Ericsson att AUR fick sälja programvaran även till andra 
leverantörer.  

Genom att vi hade kompetens att agera i framkant i hela 
kedjan leverantör-operatör-kund fick vi också en integrations-
affär från Telia, utvecklingen av DOF-plattformen (Department 
Of  the Future). Det var en tjänsteplattform som kombinerade 
Internet och mobilt internet. Insikten om möjligheten att bygga 
nya tjänster på ett nytt sätt var en produkt av att AUR hade 
arbetat med grundteknologin. Det hände redan 1995 då 
användningen av Internet ännu inte var spridd. Tidigare hade 
tjänster utvecklats på plattformar som var tungrodda både när 
det gäller utveckling och administration av tjänster. Genom 
Internet och mobilt internet skapades en helt annan flexibilitet. 
AUR bidrog både till utveckling av affärskonceptet och till 
framtagning av teknologin för DOF. E-post ut i telefonen är ett 
exempel på tillämpning inom detta område. Uppdraget för 
DOF visar hur bra katalysatormodellen fungerade i praktiken.  
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Anledningen till vårt tidiga val att driva projekten på 
hemmaplan, i våra egna lokaler, var ju att våra medarbetare 
inte ville resa så mycket som krävdes i traditionell konsult-
verksamhet. De flesta var unga och flera hade små barn. Vi såg 
vårt ställningstagande som en begränsning, men det visade sig 
vara en strategisk fördel som drev AUR in i många goda cirklar. 
Jag tror inte att det hade varit möjligt att skapa den kompetens-
tillväxt som vi fick, om medarbetarna inte hade arbetat på 
samma ställe.  

En vision växer fram  
AUR fungerade alltså som katalysator i utvecklingen av den 
teknologi som vi idag känner som mobilt internet. Under dessa 
år blev AUR ett välkänt företag bland leverantörer och opera-
törer. Medarbetarna i AUR gjorde ett fantastiskt jobb, de nya 
cheferna var både duktiga affärsmän och duktiga ledare, vi 
hade bra timing – och tur. Det finns ett talesätt att ”luck follows 
the prepared mind”, vi var beredda och vi hade medvetet byggt 
upp AURs kompetens.  

En vision började ta form. Vi skulle fokusera på utveckling 
av ny teknologi för mobil datakommunikation och bli en av de 
tre ledande leverantörerna av klienter för mobilt Internet på 
världsmarknaden. Vi skulle alltså sträva efter att komma in 
tidigt i den nya teknologins livscykel. Därför fokuserade vi 
mycket medvetet på leverantörer och operatörer. Våra kunder 
skulle se oss mer som underleverantör av komponenter och 
tillämpningar och mindre som konsulter. Som en konsekvens av 
denna inriktning, skulle vi komma att framstå som den ledande 
auktoriteten inom vårt kunskapsområde. Detta borde i sin tur 
kunna bli ett bra landfäste för en fortsatt expansion.  
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Nytt fokus, ny organisation 
Under den första etappen hade jag själv varit inriktad på fyra 
områden:  
• Bygga upp och underhålla kundrelationer och göra affärer.  
• Den övergripande uppföljningen för att säkerställa kvaliteten.  
• Vidareutveckla och fördjupa förståelsen för våra värderingar.  
• Säkerställa att förståelsen för vår strategi fanns med som en 

närvarande grund i allt vi gjorde.  

När vi expanderade och efterhand som visionen blev tydligare, 
insåg jag att vi behövde dela upp verksamheten i avdelningar. 
Det gjordes stegvis, så att vi till slut hade tre avdelningar som 
inriktade sig på våra tre marknadssegment: leverantörer, opera-
törer och tillämpningar för slutkunder. Den senare enheten 
kom mer att bli en verksamhet för utveckling av tillämpningar 
baserade på internetteknik.  

En nyckelfråga, som jag investerade mycket energi i, gällde 
vilka personer som skulle leda avdelningarna och hur jag själv 
skulle förändra min egen roll när dessa chefer väl fanns på 
plats. Cheferna anställdes gradvis under en period av något år. 
Jag insåg tidigt att jag behövde söka mina nya medarbetare 
utanför företaget. De första rekryteringarna var trevande. Till 
en början prioriterade jag förmågan att göra affärer och entre-
prenörskap. Efterhand som jag blev klokare, insåg jag att de 
måste vara så kompletta att de skulle kunna utmana mig på 
VD-stolen.  

Vilka egenskaper skulle vara viktigast hos dessa personer? 
Ledarskap, integritet och förmåga att arbeta fokuserat utifrån 
en tydlig vision fanns inte särskilt högt upp i mitt medvetande 
från början. Men efterhand som avdelningarna växte skedde en 
förskjutning från ”entreprenörprofilen” till ”ledarskapspro-
filen”. Alla tre rekryteringarna blev utifrån sina förutsättningar 
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mycket lyckosamma. Två av dem blev med tiden framgångsrika 
som verkställande direktörer. Dessa personer har haft en 
mycket stor och avgörande del i AURs framgång. Jag har 
mycket att tacka dem för, vad gäller glädje, utmaning, fram-
gång men också för mitt eget lärande.  

Det finns en risk med att anställa starka personer som med-
arbetare. Många självutnämnda ”rådgivare” uttryckte farhågor 
för att det skulle bli konflikter och att de nya cheferna skulle 
kunna se sig som mera lämpliga än jag att leda bolaget. Jag 
tänkte faktiskt på detta, men om bolaget skulle kunna utvecklas 
maximalt, så var jag övertygad om att det var kvaliteten på 
medarbetarna som skulle vara drivkraften. Om någon av de 
nya skulle vara bättre än jag, då skulle ju AUR få en ännu 
bättre VD och ännu bättre förutsättningar att utvecklas.  

En ny roll som VD  
Jag hade ett bra stöd av min coach  under denna period. I våra 9

möten inriktade vi oss på att bestämma hur min nya VD-roll 
skulle utvecklas. I det första steget måste jag överge min 
identitet som entreprenör. Det växte fram en bild för detta. Jag 
skulle inte längre stå längst fram på plogbilen där snön yr utan 
kliva upp på taket för att få överblick över de andra plogbilarna. 
Det innebar att jag behövde utveckla min kompetens som 
coach för mina avdelningschefer och utveckla nya former för 
att leda ledningsteamet. Deras framgång skulle bli min fram-
gång. Jag tror att detta är ytterligare en nyckel till att vi blev 
fortsatt framgångsrika. Och framgången var inte en dagslända; 
den visade sig vara uthållig. Det gällde för mig att lämna över 
delar av mina arbetsuppgifter och arbeta via dessa chefer. Jag 
ville visa att jag menade allvar genom att stötta deras utveck-
ling, coacha  dem att fatta beslut och generöst dela med mig. 10

Jag ville visa att jag inte stod i vägen utan att jag ville vara ett 
stöd för dem i deras arbete. Jag tror att mitt val av ledarstrategi 
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bidrog till att jag inte blev ett hot som skulle utmanas utan upp-
fattades som en tillgång för medarbetarna. Jag strävade med-
vetet efter att utveckla det som kallas Collaborative Leadership.  

Konstruktiv hantering av motsättningar  
Visst förekom friktion mellan oss i ledningen. Oftast, men inte 
alltid kunde motsättningarna hanteras genom dialog. Ibland 
uppstod situationer, då vi slutade lyssna på varandra. Vi löste 
dessa konflikter med hjälp av en övning  som jag hade lärt mig 11

och som vi använde flera gånger. När två personer hade slutat 
lyssna på varandra och drev var sin egen linje i en viss fråga, 
träffades vi utanför kontoret för att vara på neutral mark.  

Övningen går ut på att parterna ska lyssna på varandra och 
återberätta vad de har hört och beskriva hur de tolkar vilken 
betydelse den andres uppfattning har för honom. En tredje 
kollega agerar ordningsman och tar ansvar för processen. 
Ibland var jag ordningsman, i några fall var jag part i målet, då 
var någon av de andra ordningsman.  

Vem ska fatta beslut om vad?  
Vilka beslut ska jag ta ansvar för att fatta? Det blev en central 
fråga i denna andra etapp. Jag kom fram till att det var viktigt, 
både att beslut blir fattade och att de beslut som fattas blir 
”rätt”. Om det var jag eller någon annan som fattade besluten 
var mindre väsentligt. Jag upptäckte ganska snart att de beslut 
som avdelningschefer eller projektledare fattade genomfördes 
på ett annat och bättre sätt än de beslut som jag själv stod för.  

Att själv ”äga” ett beslut och att agera med utgångspunkt i 
sin egen vilja är en stark drivkraft för alla människor. Jag deltog 
i många beslutsprocesser för att stödja utvecklingen av ett sätt 
att tänka, för att finna fler alternativa framkomstvägar och för 
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att begrunda olika konsekvenser. Mandatet för att fatta beslutet 
var delegerat, jag bidrog till slutresultatet, genom att stödja en 
kombination av kritiskt och kreativt tänkande.  

Från början byggde detta arbetssätt på intuition. Den kanske 
hade sitt ursprung i mina egna erfarenheter av s k delegering. 
Jag hade fått en ganska bra uppfattning om hur det inte ska gå 
till, genom att själv ta ansvar för att genomföra beslut som jag 
inte förstår. I min utbildning till executive coach fick jag senare 
bekräftelse på och förklaring till att mitt arbetssätt fungerade så 
bra som det gjorde.  

Från entreprenör till företagsbyggare  
”Förvandlingen” från entreprenör till företagsbyggare gick 
således bra. Detta var mycket viktigt för bolagets fortsatta 
framgång, men också för chefernas utveckling – och för min 
egen. Under en tidigare period i mitt liv var jag lärare. Då fick 
jag många kickar när jag kunde avläsa effekter av mina insatser 
hos eleverna. På liknande sätt fick jag kickar av chefernas och 
medarbetarnas utveckling i AUR.  

Relationer till kunder och partners  
En annan viktig uppgift för mig var att utveckla relationen till 
viktiga kunder och partners. En av dessa var Ericsson. Att ha 
den stora koncernen som hälftenägare, och därmed vara en 
medlem i släkten, var ingen fördel. Nästan fysiskt kunde jag 
uppleva sanningen i gamla talesätt som att ”gräset är grönare 
på andra sidan” och att ”ingen är profet i sitt eget land”. Med 
tiden kom vi ändå att under en period bli en nära partner till 
Ericsson. Till stor del berodde det på att vi visat oss kunna stå 
på egna ben med projekt och goda referenser från andra leve-
rantörer. Att vi hade stora projekt åt operatörer var en annan 
faktor. Det som till sist fällde avgörandet var några kloka chefer 
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på Ericsson, som insåg att AURs kompetens var nödvändig för 
Ericssons framgång. Det förtroende som vi sedan fick kom att få 
stor betydelse för AURs utveckling.  

Att göra våra värderingar tydliga och spridda  
Vi var ett tillväxtföretag. Vi växte 50-100 % varje år. Hur håller 
man ihop en sådan verksamhet? Hur håller vi fokus? Hur kan 
vi säkerställa kontinuitet i värderingarna? Hur integrerar vi de 
nya medarbetarna?  

Vi fick in många nya medarbetare under dessa år och stäm-
ningen var avvaktande. Jag kunde höra hur ljudnivån i fika-
rummet blev mer dämpad p g a osäkerheten hos de många 
nykomlingarna. Vi genomförde två åtgärder som förändrade 
denna hållning.  

För det första satte vi in nyanställda i skarpa projekt så snart 
det var praktiskt möjligt, vilket efterhand blev så gott som ome-
delbart. Det uppfattades mycket positivt. Att göra ”riktigt” ar-
bete och bli fullvärdig medlem i ett projektteam i stället för ett 
antal veckors inskolning visade sig vara en effektiv och upp-
skattad integrationsprocess.  

För det andra införde vi utbildningsdagar på internat varje 
år i augusti. Som teman för utbildningsdagarna valde vi kund-
dialog, kvalitet, samverkan i team etc. Tiden efter utbildnings-
dagarna var ljudnivån i fikarummet återigen mycket hög.  

Projektarbete är mycket självständigt. Nästan alla med-
arbetare var civilingenjörer och sådana behöver inte detalj-
styras. Det kanske inte ens är möjligt, vi försökte faktiskt aldrig. 
Beslut och handling måste alltså tas med utgångspunkt i ge-
mensamma värderingar och synsätt. Mer eller mindre konti-
nuerligt genomförde vi övningar med medarbetarna. Två och 
två byggde de upp föreställningar om vilka värderingar som är 
viktiga, vad de betyder för var och en och hur de kommer till 
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uttryck i praktiken. Nu, när jag har lämnat företaget, har jag 
fått bekräftat att värderingarna fortfarande lever kvar i den del 
av företaget som ligger i Lund. Detta trots stora yttre föränd-
ringar med sammanslagningar och nya ägare. 

  

Medarbetarna tar strategiska beslut  
Våra värderingar, som var och en tolkade likadant, och en 
strategi som alla förstod det övergripande mönstret i, gav oss 
också en betydande konkurrensfördel. Chefer och projektledare 
kunde ta viktiga beslut, som var strategiskt betydelsefulla direkt 
i mötet med kunden.  

Mobil kommunikation och i än högre grad datakommuni-
kation har under alla åren befunnit sig i mycket stark utveck-
ling, både tekniskt och marknadsmässigt. Det var alltså extremt 
viktigt att förstå vad som händer och att snabbt anpassa inrikt-
ningen av de vägval vi hade gjort. Våra medarbetare tog så-
dana beslut direkt i mötet med kunden. Det gav oss en notering 
i orderblocket på bekostnad av de konkurrenter som ”skulle 
återkomma” efter att först ha inhämtat besked från head-
quarters. De beslut som togs var oftast rätt ur AURs synvinkel. 
Fel inträffade naturligtvis, men jag tror inte att de var fler än de 
skulle ha varit med en mer centralistisk modell. Den höga 
orderingången gjorde också att vi ”hade råd” med några 
missar. Visionen och våra värderingar var ett ramverk inom 
vilket medarbetarna kunde ta besluten på egen hand och vara 
ganska säkra på att de gjorde rätt.  

Ett fortlöpande samtal  
Dialogen var ständigt aktiv. En utomstående betraktare skulle 
kanske ha beskrivit våra samtal som ältande och skvaller, men 
jag är övertygad om att de bidrog till AURs framgång. Både 
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före och efter möten med kunder och tänkbara partners pågick 
en intensiv dialog på telefon. Våra hustrur, sambos och äkta 
män, som bevittnade dessa samtal på kvällar och helger, upp-
fattade oss som ”skvallerkärringar”. Men samtalen fyllde en 
viktig funktion både som stöd för vårt tänkande och för sam-
hörigheten. Alla visste vad som skulle bli nästa viktiga steg. När 
jag ser tillbaka på och reflekterar över den här perioden inser 
jag att det ständigt pågående samtalet är en viktig nyckel för att 
bygga upp samverkan i ett team.  

Mina egna insatser fick allt mer karaktären av coach inför 
planering av viktiga kundmöten och i hur olika insatser skulle 
prioriteras i förhållande till varandra. Även i en verksamhet där 
decentraliseringen drivits så långt som i AUR, hamnar vissa 
beslut på VDs bord och dem tog jag också ansvar för.  

Dialogen blev också den process som gjorde det möjligt att 
integrera vidareutvecklingen av vår vision och strategi med den 
operativa verksamheten.  

Det som räknas är det som kan räknas  
Att veta vad man vill, och att ha strategi och planer för att 
förverkliga sina intentioner, är nödvändiga förutsättningar för 
framgång. Men man måste också följa upp hur det går, man 
måste säkerställa återkoppling. Den ekonomiska utvecklingen är 
lätt att följa med redovisningssystemet, som alla företag har 
tillgång till vare sig man vill eller ej. Personalomsättning, som  
låg under 5%, och leveransprecision är också enkla att hålla 
uppsikt på med löpande statistik.  

Någon har sagt att ”det som räknas är det som kan räknas”. 
Det innebär att det som inte kan räknas, det räknas inte heller. 
Bortsett från ordleken så finns det en sanning i uttrycket. Vi 
tyckte att våra värderingar, förståelsen för vår vision och stra-
tegi och kundernas uppfattning om våra prestationer var viktiga 
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faktorer. De var alltså parametrar som vi behövde kunna 
”räkna” för att de skulle ”räknas”. Två av våra viktigaste 
”räkningar” var kund- och medarbetarenkäter.  

Efter varje projekt följde vi dessutom upp vad våra kunder 
hade för uppfattning om våra insatser. Det blev en viktig 
informationskälla om vår kvalitetsnivå. Under denna etapp blev 
AUR certifierade enligt kvalitetsnormen ISO 9000. I den 
fungerade projektuppföljningen, som en ständig inspiration till 
lärande och förbättring. I stora drag var verkligen de flesta 
kunder nöjda, men styrelsen hade satt upp ett tufft mål för 
kundtillfredsställelse . Det jag främst minns var att det var 12

mycket svårt att bli tillräckligt bra på kunddialog. De allra flesta 
problem kunde härledas till missförstånd och outtalade krav 
och förväntningar. Vi genomförde en större utbildningsinsats, 
med extern hjälp, för att öka medvetenheten och den praktiska 
förmågan i kunddialogen. Detta hjälpte till viss del, men jag 
tror att coaching  i vardagen är det som är viktigast.  13

Den omöjliga informationsutmaningen  
I medarbetarenkäterna framkom att medarbetarna hade en 
stående önskan om förbättring beträffande information. Det är 
ett behov som jag tror är omöjligt att tillfredsställa. Man vill ha 
information, även när det inte finns någon. Vi informerade om 
”allt”, vi hade inga hemligheter och ändå var medarbetarna 
inte nöjda med informationen. En förklaring till detta kan vara 
att vi producerade så mycket information att det blev för 
mycket. Om man försöker fylla en pilsnerflaska med vatten 
genom att hälla vattnet ur en tiolitershink från en meters höjd 
kommer flaskan högst att vara halvfull när hinken är tom. Vi 
såg information  som ett produktionsproblem när det i själva 14

verket kanske var ett konsumtionsproblem. När Intranet kom 
blev situationen något mer tillfredsställande ur medarbetarnas 
synpunkt, men inte heller då blev det helt bra.  
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Varför ingen ”utbrändhet”?  
Vem som helst kan förstå att arbetsbelastningen var hög med 
den expansion vi gick igenom under alla år. Vissa perioder var 
den extrem för många medarbetare p g a. underbemanning. 
Därför följde vi upp det fysiska, psykiska och sociala klimatet 
flera gånger. Trots hög arbetsbelastning under lång tid mådde 
medarbetarna bra i AUR. Många var dock oroade för att 
kollegerna arbetade så mycket, man trodde att andra for illa 
även om man själv upplevde jobbet som stimulerade och inte 
hade några egna besvär. Ingen ansåg att man själv hade 
problem, men man misstänkte att andra hade det. En 
förklaring till att ingen for illa kan vara att var och en hade 
mycket god kontroll på sin egen arbetssituation . Det fanns 15

också möjlighet till långa ledigheter, t ex sommartid, då 
intensiteten i projekten var ganska låg.  

Var och en kunde också förlägga sin arbetstid så att det 
passade med egna önskemål. Det självständiga ansvaret för 
jobbet, som var ett huvudnummer under de första åren, följde 
med in i den andra etappen. Teoretiskt kunde man arbeta sena 
kvällar och ta ledigt på dagen. I praktiken styrdes arbetstiden av 
de insatser som krävdes i projekten och kollegernas behov av 
samverkan. Alla visste dock att det fanns utrymme för pri-
vatlivets vardag när man behövde ha det. Jag tror att alla 
medarbetare upplevde egenkontroll och stor frihet trots den 
stora arbetsbelastningen. Det var ännu en viktig grundbult i 
AURs framgång.  

Årets IT-företag och fortlöpande kompetensutveckling  
1999 fick AU-System utmärkelsen Årets IT-företag av Veckans 
Affärer. Undersökningen inbegrep även AUR, vi fick utmär-
kelsen tillsammans. Utmärkelsen Årets IT-företag byggde på en 
enkät bland ett stort antal företag. Vår kompetens var den 
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viktigaste faktorn för vår placering. Vi hade naturligtvis sett 
kompetensutveckling som viktig, men den ingick som en inte-
grerad del i den dagliga verksamheten. Utveckling av indi-
vidernas kompetens var en viktig aspekt när vi bemannade 
projekten. Vi genomförde också ”allmänna” utbildningsinsatser 
men jag tror att de hade begränsat värde. Däremot var den 
”nödvändiga” kompetensutvecklingen viktig. I skarpt läge, när 
behovet av ny kunskap är uppenbart och man omedelbart kan 
tillämpa den, är inlärningen mycket effektiv – och stimulerande 
för individen. Medarbetarnas självständighet spillde över även 
på ansvaret för kompetensutvecklingen. Var och en tog själv an-
svar för sitt utvecklingsbehov, cheferna gjorde sina insatser som 
”bollplank” eller handledare.  

Teorier som hjälper oss att förstå  
Utvecklingsförlopp kan beskrivas som S-kurvor. Efter en be-
skedlig acceleration inledningsvis sker en övergång till en ny fas 
där accelerationen blir mycket snabbare. Till slut klingar acce-
lerationen av och kurvan planar ut. Ju fler som engageras i en 
sådan utveckling desto brantare blir kurvan. Ju större mång-
falden är bland de engagerade aktörerna, desto högre är sanno-
likheten att S-kurvan ersätts av en annan kurva, t.ex. en annan 
och bättre teknik. Övergången från en S-kurva till nästa kallas 
fasövergång. 

Många aktörer och stor mångfald leder alltså till en kombi-
nation av kraftig expansion och kort livslängd. Det är just 
denna situation som många företag lever i och det medför stora 
risker. En av dessa risker är att företaget växer ihjäl sig i över-
gången till expansionsfasen. Det klarade AUR tack vare allas 
delaktighet. Man höll fast vid grundläggande värderingar och 
strategier vilket hindrade att expansionen löpte amok och inom 
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ramen för tillit-dialog-delaktighetssystemet kunde man förverk-
liga sina höga kvalitets- och utvecklingsambitioner.  

En annan risk hänger samman med att en S-kurva plötsligt 
upphör och ersätts av en annan, en fasövergång och att 
företaget inte klarar av att förnya sig. Det klarade AUR med sin 
katalysatorstrategi. Tack vare bredden i sin kompetens var 
AUR skickligare än kollegerna i branschen att upptäcka vad 
som skulle hända härnäst och anpassa sig till detta. Fördelen, 
med att vara snabb med nyutveckling, är inte att man kommer 
ut på marknaden före konkurrenterna utan att man kan på-
börja sin nyutveckling senare än konkurrenterna och därmed 
lansera en bättre produkt än de. Denna fördel väger naturligtvis 
tyngre ju snabbare den tekniska utvecklingen är.  

En tredje risk är att någon konkurrent är skickligare än man 
själv. Den risken är stor när nästan alla kan få tillgång till ny 
teknik ungefär samtidigt, vilket gäller numera. Man kan und-
vika den risken genom differentiering . Antingen gör man 16

samma sak som konkurrenterna, men på ett helt annorlunda 
sätt, eller också gör man något annat än konkurrenterna som 
de inte kan kopiera.  

Det förefaller som om AUR lyckades kombinera båda dessa 
alternativ att differentiera. Katalysatorstrategin gav AUR 
möjlighet att snabbt ta till sig slutkundernas problem med ny 
teknik och erbjuda leverantörerna kundstyrd nyutveckling. 
Dessutom kunde man tidigt förbereda operatörerna på vad 
som skulle komma. AURs produkter hade inte samma 
funktionalitet som konkurrenternas ”men bättre” . AUR 17

kunde erbjuda något annat än konkurrenterna!  
Det som från början var ett beslut föranlett av hänsyn till 

personalens önskemål att slippa resa visade sig ge helt oväntade 
emergenseffekter.  

Emergens är ett systemteoretiskt begrepp. Levande system är 
emergenta. De kan läka skador, organisera sig själva och ut-
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veckla helt nya egenskaper för att anpassa sig till förändringar i 
omvärlden. Ju högre grad av komplexitet som finns i systemet, 
desto större potential finns för emergens. Genom att ha alla 
ingenjörerna på samma plats, bygga upp delaktighet och 
stimulera självständighet och samverkan åstadkom AUR ett 
system med stor potential för emergens. Man lyckades att både 
leverera annorlunda funktionalitet och att utveckla den på ett 
annorlunda sätt än konkurrenterna.  

I Varför gick det så bra för AUR? i Del 2 kommer dessa 
slutsatser att motiveras mer ingående.  

Att reflektera över  
Sedan pappersboken publicerades har vi fått tillgång till ytter-
ligare två förklaringar till AURs framgång. Den ena gäller 
frågan varför ingen ”gick in i väggen”, varför ingen for illa av 
det högt uppdrivna arbetstempot. Det berodde förmodligen på 
kopplingen mellan delaktigheten, de självvalda åtagandena och 
engagemanget för det gemensamma uppdraget å ena sidan och 
begreppet KASAM känslan av sammanhang å den andra. Den 
andra förklaringen ger oss anledning att tro att AUR, utan att 
känna till begreppet, lyckades utveckla en blue ocean strategy. 

KASAM Känslan av sammanhang 
Kunskaper inom stressforskningen som funnits tillgängliga ett 
par decennier, men som vi inte känt till har aktualiserats för oss 
under 2005.  

I svåra stressituationer t ex krig och i koncetrationsläger, har 
det visat sig att en betydande minoritet av dem som drabbas 
kommer ur svårigheterna starkare än de var innan de drab-
bades. Det ger anledning till två frågor: 
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• Vad kännetecknar dessa människor, som skiljer dem från dem 
av deras olycksbröder och -systrar som kommer till skada? 

• Om man vet vilka de egenskaper, är som skiljer de starka från 
de svaga, är det då möjligt för de svaga att förvärva dessa 
egenskaper? 

Svaret på den första frågan är KASAM, de som klarar sig 
igenom svårigheterna har förmåga att utveckla en Känsla Av 
Sammanhang. De kan göra situationen begriplig för sig själva 
och de kan göra situationen meningsfull och hanterbar. 

De tre grundläggande villkoren för delaktigheten med vår 
innebörd är att målet är tolkningsbart, legitimt och realistiskt. 
Det leder till följande samband 

• om individen själv kan tolka målet till praktisk handling, då 
är situationen begriplig 

• om man upplever att målet är legitimt, rätt och rimligt att 
engagera sig för, då är insatsen också meningsfull 

• om man anser att det är realistiskt att förverkliga målet, då är 
situationen även hanterbar 

En förklaring till de uteblivna stressproblemen i AUR kan alltså 
vara att delaktighetsbegreppet ger samma effekter i arbets-
situationen som KASAM. 

Blue Ocean Strategy 
Under 2005 kom ytterligare en bok om orsakerna bakom vissa 
företags framgångar. Den är skriven av två forskare vid IN-
SEAD och har rubriken Blue Ocean Strategy - How to Create 
Uncontested Market Space and Make the Competition Irrlevant. 

Alla känner till att de flesta företag arbetar under stenhård 
konkurrens och att bara de starkaste överlever. Att kämpa för 

47



att göra detsamma som konkurrenterna men bättre och/eller 
billigare, det är Red Ocean Strategy. Det leder till att ”hajarna 
hugger ihjäl varandra” och havet färgas rött. 

Blue Ocean Strategy innebär att man lyckas göra två saker 
samtidigt: man utvecklar både innovationer och kundnytta. 
Författarna ger många exempel på detta i sin bok och vi tror att 
de hade kunnat komplettera sin exempelsamling med AUR. Vi 
skrev: AURs produkter hade inte samma funktionalitet som 
konkurrenternas ”men bättre”. AUR kunde erbjuda något 
annat än konkurrenterna!  Därigenom blev konkurrenterna 
”irrelevanta”. 

Oavsett hur bra företagskultur man har, så skapar den inte 
ensam framgång på marknaden. Men oavsett hur bra den ex-
terna strategin är så skapar inte heller den framgång, om den 
inte stöttas av en organisation som klarar av att förverkliga 
strategin. 
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Kapitel 3:  
Tredje etappen, Koncernchefen  

Det första hela verksamhetsåret 1992 redovisade AUR en för-
lust som motsvarade 6% av omsättningen. Alla år därefter re-
dovisade vi vinst. Under fem av dessa åtta år hade vi en vinst-
marginal på mellan 12% och 20% trots att vi växte från 19 till 
380 anställda.  

Vi hade positionerat oss som en ledande leverantör av mo-
bila klienter för mobilt internet till mobiltelefoner och hand-
datorer. Våra kunder fanns i alla världsdelar trots att vi saknade 
lokal närvaro. Vi var konsulter, men strävade medvetet och 
framgångsrikt efter att profilera oss som underleverantör av fär-
diga delkomponenter. Under de här åren förändrades logiken i 
marknaderna för mobila system och terminaler på ett sätt som 
påminner om den förändring som bilindustrin genomgått. De 
senaste decenniernas nya teknik i bilar, t ex katalysatorrening 
och ABS-bromsar har utvecklats av underleverantörer, inte av 
biltillverkarna själva. Telekommunikationsmarknaden utveckla-
des på liknande sätt, vilket blev väldigt tydligt mot slutet av 90-
talet. Denna förändring i marknaden var en faktor som spelade 
oss i händerna. Våra marknader förändrades alltså från, att en 
leverantör, t ex  Ericsson gör all utveckling och tillverkning själv, 
till, att en stor del av detta arbete sker hos underleverantörer 
och partners. Mobiltelefoner är idag en konsumentprodukt. 
Här har denna utveckling gått så långt att leverantören för vissa 
modeller bara sätter sin logotyp på telefonen. Fram till denna 
hallstämpling är allt gjort av någon eller några underleveran-
törer. Vi kunde alltså hämta en hel del inspiration från det som 
hade hänt i bilindustrin. Där är ett nära samspel mellan kund 
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och leverantör ett måste. Vi hade ju tidigt inriktat oss på hel-
hetsåtaganden för konsultverksamheten, så förändringen på 
marknaden passade oss alldeles utmärkt.  

Vi fick också gehör för våra egna initiativ på operatörs-
marknaden, t ex att använda internetteknologi som service-
plattform för mobila tjänster. Här var AUR pionjär. Fram till så 
sent som 1999 hade t ex Ericssons och Nokias tänkande vad 
gäller generella serviceplattformar byggt på nätkomponenter, t 
ex som del i AXE. Dessa plattformar var dyra och hade lika 
dålig flexibilitet som stordatorerna på sin tid.  

AUR, och systerföretagen inom AU-System, hade tidigt 
arbetat med utveckling av internetsystem till större företag. 
Därför hade vi kompetens som de traditionella leverantörerna 
av mobiltelefonsystem saknade. Vi arbetade med utveckling 
både av den bakomliggande tekniken och av tillämpningar. Vår 
renodlat tekniska inriktning särskiljde AU-System från tradi-
tionella internetföretag.  

Vi avstod ifrån att arbeta direkt med sådana större företag 
som vi kallade slutkunder. Dels fanns det inte några företag i 
Skåne som var pionjärer inom mobil datakommunikation. Dels 
var de projekt som skulle kunna bli aktuella hos sådana kunder 
mycket mindre än de som vi kunde ta hem hos leverantörer och 
operatörer. Vi gjorde några försök riktade till företag i Köpen-
hamn, men de gav inte mersmak.  

Till en början omedvetet, men efterhand allt mer medvetet 
hade vi valt att koncentrera oss på de tidigaste faserna i teknik-
utvecklingen. Där fanns kärnan i vår affärsmodell  och där 18

kom vår strategi för kompetensutveckling bäst till sin rätt. Att 
befinna sig tidigt i utvecklingen av ny teknik innebär att man 
lever i gränslandet mellan ordning och kaos. Där ger vår 
strategi, att låta medarbetarna själva ta ansvaret för sin egen 
kompetensutveckling, stora konkurrensfördelar. Leverantörerna 
ligger flera år före slutanvändarna i teknikutvecklingen och 
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operatörerna är angelägna att snabbt ta till sig ny teknik. 
Därför var det logiskt att fokusera på dessa kundgrupper.  

Vi hade en konkurrent med starka finansiärer i Silicon 
Valley. Företaget hade varit framgångsrikt hos flera stora leve-
rantörer av mobiltelefoner, t ex Motorola, Philips och Siemens. 
De hade en ambition att bli mobilbranschens motsvarighet till 
Microsoft .  19

Det är nyttigt att ha skickliga konkurrenter, men vår kon-
kurrent använde sig av ojusta metoder i sin marknadsföring. 
Som en del av sin argumentation i kampen om en order spred 
de osanna uppgifter som kunde liknas vid förtal om AUR. Den 
avdelningschef  som ledde leverantörsmarknaden tog deras age-
rande till intäkt för att säga att ”vår vision är att döda vår vikti-
gaste konkurrent”. Vi skulle manövrera ut dem hos leverantör 
efter leverantör tills de ”dog”. Men vi skulle göra det genom 
saklighet. Vi skulle leverera stabil programvara. Vi skulle också 
vara lyhörda för leverantörernas önskan att basera lösningarna 
på standarder och behålla vad man kallar look and feel  det 20

som är unikt för varje leverantörs produkt.  

Koncernen  
Mot slutet av 1999 förändrades ägarförhållandena dramatiskt. 
Från årskiftet 2000 upphörde AUR att vara ett självständigt 
bolag.  

Telia, som var en huvudägare i AU-System Invest, ville av-
veckla sitt engagemang i bolaget. I stället gick ett brittiskt 
investeringsbolag in och tog över 75% av företaget. Ericsson 
stannade kvar som ägare till resterande 25% av aktierna och 
det gjordes klart att man siktade på börsintroduktion inom 
några år.  

AUR slogs ihop med AU-System Network (AUN) i Stock-
holm. AUN hade en tydlig profil mot stora företag och 
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myndigheter i Stockholm och Göteborg. Verksamheterna i 
AUN och AUR kompletterade varandra ganska bra och ett nytt 
bolag bildades av AUN, AUR och AU-System Invest. Det nya 
bolaget fick namnet AU-System och det fanns inte längre några 
dotterbolag. Det nya AU-System, som var stort redan från 
starten, fortsatte att växa under år 2000.  

Jag blev vVD i detta nya AU-System. VD blev Tomas 
Franzén  som tidigare varit VD för AUN. Vi organiserade 21

verksamheten i två affärsområden, Telecom (som var inriktat 
på leverantörer och operatörer på världsmarknaden) och 
Enterprise (med fokus på större företag i Sverige). Affärsområde 
Telecom hade sin bas i gamla AUR och affärsområde 
Enterprise hade sin bas i gamla AUN. Förutom att vara vVD i 
hela företaget fick jag också ansvaret för affärsområde Telecom, 
som bestod av det tidigare AUR och några enheter från AUN. 
Tomas tog hand om Enterprise. Trots den stora yttre föränd-
ringen kunde verksamheten inom mobil telekommunikation 
alltså drivas vidare enligt AURs vision under hela år 2000.  

Vår nya huvudägare hade tydliga ambitioner. Man ville 
utvidga verksamheten till att även omfatta affärsrådgivning vad 
gäller IT. I USA fanns några högt värderade kometer på 
Nasdaq-börsen som kallade sig Business Architects . Man 22

lovade sina kunder att de skulle få svårkopierade fördelar med 
stöd av ny teknik. Våra nya ägares ambition var att AU-System 
skulle nå en liknade position framför allt på Enterprisemark-
naden. Därmed skulle man skapa en hög värdering på företaget 
inför en börsintroduktion. I Sverige försökte företag som 
Framfab och Icon Medialab att profilera sig på samma sätt; 
först med stor framgång. Bl a blev de gunstlingar hos topparna 
inom politik och näringsliv.  

Det fanns dock två stora och väsentliga skillnader mellan 
dessa företag och AU-System. För det första var de helt inrik-
tade på tillämpningar för Entreprisemarknaden och hade ringa 
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kompetens inom den bakomliggande internettekniken. Deras 
kunskaper om teknik för mobil kommunikation var inte heller 
imponerande. För det andra var AU-System ett etablerat före-
tag med etablerade rutiner, och vi hade en helt annan nivå på 
teknisk kompetens och leveransförmåga. Vid flera tillfällen fick 
AU-System ta över projekt på kundföretagens begäran, för att 
våra ”konkurrenter” inte klarade av att leverera.  

Det finns en hel del att lära från den korta sagan om företag 
som Framfab och Icon Medialab. Men den är värd sin egen 
mässa.  

För att AU-System skulle bli en Business Architect, behövde 
vi vidga vår kompetens. Vi behövde komplettera våra tekniska 
kunskaper med kunskap om olika branscher och om att utveck-
la affärsstrategier för företag i dessa branscher. Vi kom fram till 
att vi borde kunna hitta denna kompetens inom marknads-
förings-företag som inriktar sig på Business to Business (B2B).  

Motivera medarbetarna att stanna – igen  
Från ett hopplöst utgångsläge våren 1992 hade AUR utvecklats 
till en kraftfull, respekterad och lönsam aktör på en framtids-
marknad. Personalomsättningen var låg och många av våra 
medarbetare hade varit med länge. Det var vi som hade gjort 
det! Varför kunde vi inte få fortsätta som ett självständigt bolag?  

Situationen på arbetsmarknaden 1999 var mycket god för 
tekniker med den kompetensprofil som våra medarbetare hade. 
De flesta kunde få ett nytt jobb om inte från ena dagen till nästa 
så med mycket kort varsel. Hur skulle jag få mina medarbetare 
att stanna kvar?  

Jag förstod att mitt eget ställningstagande var betydelsefullt 
för hur medarbetarna skulle välja. Det gällde framför allt 
nyckelpersonerna, som hade varit med om att bygga upp 
verksamheten, men de andra skulle i sin tur påverkas av de be-
slut nyckelpersonerna tog. Situationen var mindre dramatisk än 
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den inledande krisen våren 1992, men visst fanns det ett inslag 
av dejà vu. Den gamla tesen, att ett kunskapsföretags tillgångar 
går hem till sitt varje kväll och att ledningen bara kan hoppas 
att de kommer tillbaka nästa morgon, kändes mycket aktuell.  

Mitt eget beslut var alltså viktigt. Det fanns bara två alter-
nativ: stanna kvar eller lämna företaget. Jag hade två skäl för att 
stanna. Dels ville jag vara med och vidareutveckla verksam-
heten, det fanns en stor potential och vår position på mark-
naden var mycket fördelaktig. Dels fick jag många hand-
gripliga uttryck från medarbetare. Många av dem såg mig som 
en garant för att vår hittillsvarande framgång skulle fortsätta, 
att vi skulle klara av att ta tillvara potentialen i vår position på 
en framtidsmarknad.  

Än en gång tog jag dialogen till hjälp. Jag redogjorde för 
vilket beslut jag hade tagit och för vad som hade varit avgö-
rande för mig. Medarbetarna delgav sina synpunkter och 
önskemål för att stanna kvar och det mesta på deras önskelista 
visade sig vara möjligt att beakta. Som i andra liknande sam-
manhang fanns krav som var ”omöjliga” att ställa upp på. Vi 
bemötte dessa krav sakligt och landade i en överens-kom-melse.  

Top-down  
Det nya AU-System visade sig vara en annorlunda värld att 
leva i jämfört med den vi varit vana vid tidigare. De nya 
majoritetsägarna var tydliga med vad de förväntade sig av 
bolaget både vad det gäller verksamhetsresultatet och den 
strategiska inriktningen mot Business Architects. Som jag 
beskrivit tidigare så var cheferna ute i verksamheten vana vid 
att ha ett stort inflytande i budget- och affärsplanearbetet 
(bottom-up-perspektiv). Det gällde för både AUR och AUN. 
Även om kraven på enheterna många gånger blev tuffa när de 
matchats mot styrelsens/ägarnas förväntningar så var målen 
väl förankrade med verkliga åtaganden från organisationen.  
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Budget och planer skulle nu göras i detalj av en liten krets 
personer nära styrelsen. Denna krets bestod av VD, vVD, 
Finans- och Personalcheferna. Övriga chefer inom AU-System 
kallade oss ”de fyras gäng”. Det fanns två skäl till denna 
nyordning. Dels var styrelsen engagerad i detaljer och dels ville 
man att expansionen skulle gå fort. Verksamheten växte med ca 
100% under 2000. Det fanns också ett mål att snabbt etablera 
AU-Systems lokala internationella närvaro på fyra till fem 
marknader.  

Planerna förmedlades – top-down – till organisationen som 
ett åläggande. Det gällde resultatkrav, inriktning och tillväxt.  

För att stärka företaget inför satsningen på Business 
Architect-konceptet köptes en svensk ledande B2B annonsbyrå. 
Trots top-down och en kraftig strategisvängning blev 2000 ett 
bra år för AU-System. Top-down-metoden visade sig vara 
effektiv – åtminstone kortsiktigt. Vi nådde de resultat som 
förväntades och det var bra. Det skadade kanske inte att vi fick 
anstränga oss lite extra. Vi verkade i en växande marknad, så 
det tog inte emot särskilt mycket att lägga på ett extra kol.  

Om vi släpper det korta perspektivet och bara ser lite mer 
långsiktigt så förändras dock värderingen av top-down. Redan i 
slutet av år 2000 blev det uppenbart att vi behövde komma 
tillbaka till en process med bottom-up-karaktär. Det finns två 
skäl till det. För det första gällde det avdelningschefernas 
inställning till ansvar. Målen var angivna uppifrån, så det fanns 
inget personligt ”åtagande” av det slag som vi tidigare hade 
haft. Man kände inte längre samma personliga engagemang. 
Jag undrar vad som hade hänt om marknaden hade varit svå-
rare att bearbeta. Då tror jag att utfallet hade blivit ett annat. 
Dessutom är det i längden omöjligt att fatta strategiska beslut 
och att utforma strategiska mål som ska kunna förverkligas, om 
det saknas en nära koppling till den operativa verkligheten.  
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Hur utvecklades då interaktionen mellan ”de fyras gäng” 
och övriga chefer? För Tomas och mig kändes det varken bra 
eller naturligt att verka på det sättet. Vi inledde en dialog med 
cheferna för att söka oss tillbaka till vår tidigare ordning. Efter 
börsintroduktionen och inför 2001 års budget och affärsplan 
försökte vi återskapa så mycket av den gamla ordningen som 
möjligt, men delaktighet fullt ut var inte längre möjlig. Det blir 
svårare att engagera alla medarbetare i detta arbete när stor-
leken på företaget ökar .  23

I slutet av 2000 var vi 1200 anställda. Vi hade infört ytter-
ligare en chefsnivå och många av cheferna var nya.  

Under 2000 genomfördes också en börsintroduktion. Från 
juni fanns bolaget på O-listan på Stockholms Fondbörs. Det 
ledde till att investerare och analytiker kom att dra till sig allt 
mer av energin och uppmärksamheten i de fyras gäng.  

Att växa till en koncern  
Jag ville fortsätta att ha ett stort operativt engagemang i utveck-
lingen av verksamheten. Det var ett tungt vägande skäl för mig 
att stanna kvar i det nya AU-System. Ett annat skäl var att jag 
inte ville överge mina ”barn”, de behövde mig lite till innan de 
helt kunde stå på egna ben. Efterhand, redan under slutet av år 
2000, märkte jag att jag faktiskt kom att arbeta mer och mer 
med övergripande frågor. Det berodde bl a på vi blev ett 
börsbolag med allt vad det innebär av kontakter med analytiker 
och institutionella ägare.  

En av de nya utmaningar som föll på mig var att bygga upp 
AU-Systems internationella närvaro och en organisation för 
det, som vi kallade affärsområde International. Under år 2000 
etablerade vi bolag och kontor i England, USA och Asien, 
totalt i fem länder. Det var inte möjligt att kombinera dessa 
uppgifter med ansvar för ett annat affärsområde. Därför 
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tvingades jag under hösten 2000 att släppa ifrån mig det direkta 
ansvaret för affärsområde Telecom. Vi delade då upp det 
området i två delar, Leverantörer och Operatörer och tillsatte 
chefer för dessa. Som chef  för affärsområde Leverantörer 
tillsatte vi Christer Björk  som jag tidigare hade rekryterat som 24

avdelningschef  till AUR. Till affärsområde Operatörer gjorde 
vi en extern rekrytering. Tomas, som VD, blev mer och mer 
upptagen av börsens aktörer. Även han tvingades att släppa sitt 
ansvar för affärsområdet Enterprise.  

Jag övergick till att bli coach för affärsområdescheferna för 
Leverantörer och Operatörer. Rent fysiskt var mitt rum pla-
cerat mellan deras. De satt på var sin sida om mig och jag 
kunde alltså vara tillgänglig som coach och stöd för dem. Trots 
att vi alla hade många resdagar så fungerade det bra med 
mobiltelefonen som komplement. Den dagliga interaktionen vi 
hade haft på AUR och inom affärsområde Telecom fortlevde 
på detta sätt. Det var den del av jobbet, som jag gillade mest i 
min nya situation. Affärsområdescheferna rapporterade dock 
inte till mig utan till VD. Det var förmodligen en viktig förut-
sättning för att jag skulle kunna vara coach för dem.  

Jag har använt mig av Monopolspelet för att ge en bild av 
förändringen i mina arbetsuppgifter. Att vara VD för AUR var 
som att ha ansvar för tre gator i samma färg. Ska vi köpa hus 
eller bygga hotell? Jag kunde se och bedöma hur pengar går ut 
ur och kommer in i verksamheten.  

Som vVD i den nya koncernen tappade jag kontakten med 
de enskilda gatorna. I stället skulle jag bedöma hur vi strategiskt 
skulle köpa och sälja gator. Vilka nya färger skulle vi köpa och 
börja samla på?  

Jag skulle se dotterbolagen som investeringsobjekt som det 
var styrelsens uppgift att förvalta. Ledarskapet, som jag dittills 
hade ägnat mest uppmärksamhet, tonades ner till förmån för 
att sätta strategiska mål, ställa krav och kontrollera.  
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Sammanslagning av börsbolag  
Hösten 2001 fick AU-System svårt att uppnå förväntad lön-
samhet. Efterfrågan minskade på flera plan. Marknaden för 
Business Architects dog, Internetföretag blev ett skällsord och 
även för telekommunikation gick luften ur marknaden och alla 
väntade på 3G. Vi lyckades kompensera en del av bortfallet 
genom att affärsområde Leverantörer hade minskat vårt 
beroende av Ericsson som kund. Vi lyckades sprida affärerna 
på många nya leverantörsföretag. Den viktigaste orsaken till 
detta var att vi hade stärkt vår position ytterligare inom klienter 
för mobilt internet till mobiltelefoner.  

Volymen på företagsmarknaden minskade kraftigt och det 
kärvade till sig rejält på annonsbyråmarknaden.  

Summan av detta blev att vi måste minska antalet anställda. 
Vi kände oss tvingade att visa handlingskraft och engagerade 
oss än en gång i top-down-aktiviteter. Att vara börsbolag är 
också värt en egen mässa . I slutet av 90-talet var det nästan fel 25

att göra vinst. De företag som värderades högst var de som 
hade störst förlust. Om bara den s.k. ”potentialen” var stor så 
värderades bolaget högt. Redan under 2000, men påtagligt 
under 2001 svängde synsättet och då var det vinst som gällde. 
Därför krävdes att vi skulle hantera den minskade efterfrågan 
med nedskärning inom de områden som inte längre hade 
tillräcklig beläggning.  

Vid årsskiftet 2001-2002 fick vi ett bud på AU-System från 
Teleca, ett annat börsnoterat konsultföretag. AU-System och 
Teleca var ungefär lika stora och våra verksamheter var snarlika 
utan att överlappa varandra. Därför verkade affären vara logisk 
och förloppet gick snabbt.  

I februari 2002 bildades den nya Telecakoncernen med 
2500 anställda. AU-Systems avdelningar blev dotterbolag, i 
några fall förstärkta genom sammanslagning med Telecas dött-
rar. Det blev en logisk, snabb och ganska smärtfri process. Det 
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visade sig att antagandet vi gjorde inför sammanslagningen 
stämde. Bolagens verksamheter kompletterade varandra i 
mycket högre grad än de överlappade varandra. AU-System 
tillförde främst ett teknikkunnande, en världsledande position 
och produkter för mobila klienter. Telecas bidrag, främst den 
engelska verksamheten, gav en ny nivå på sälj- och affärsför-
mågan.  

Jag blev vice koncernchef  i Teleca. Jag skulle ägna mig åt 
strukturaffärer, både outsourcing från leverantörer och före-
tagsköp. Under 2002 var jag engagerad i sex sådana processer 
som var ganska omfattande. Jag var också ledamot i några bo-
lagstyrelser.  

”Mitt gamla AUR” tog nu gestalt som tre dotterbolag i 
Teleca-koncernen. De verkställande direktörerna för dessa 
bolag var tidigare affärsområdes- och avdelningschefer i AU-
System. Ett av dessa bolag ska vidareutveckla klienter för 
mobilt internet och producera och marknadsföra egna pro-
dukter. Ett bolag arbetar med integration och konsulting för 
dessa klienter. Christer Björk blev VD för det ena av dessa 
bolag och samtidigt ansvarig för hela Telecas verksamhet mot 
mobiltelefonleverantörer. Det tredje bolaget är en del av ett 
dotterbolag i Stockholm som arbetar mot operatörer i Skan-
dinavien med Öresundsregionen som ”hemmamarknad”.  

Den verksamhet som en gång var AUR sysselsätter idag 550 
personer i Lund. De har en självständig ställning i koncernen. 
Det förefaller som om de värderingar, som vi arbetade aktivt för 
att få in i verksamheten redan 1992, fortfarande lever. Utta-
landen från mina tidigare medarbetare tyder på att så är fallet.  

De verksamheter inom Teleca som är uppbyggda kring 
klienter för mobiltelefoner har alltså sitt ursprung i AUR och 
utgör en stark del i koncernen. Mobila telekommunikations-
marknaden har gått ner och utbyggnaden av 3G är försenad, 
men detta till trots har Teleca lyckats, att både konsolidera sin 
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position och expandera ytterligare. Här kan man tala om 
potential med substans.  

Man kan ju spekulera över vad detta beror på. Jag är över-
tygad om att den process som vi byggde upp tillsammans under 
många år fortfarande ger utdelning. Vi byggde upp en kader av 
rätt medarbetare. Vi arbetade brett för att utveckla personlig 
förståelse för vision och strategi och det fanns substans i 
begrepp som delaktighet, egen kontroll och självständigt ansvar 
för kompetensutveckling. Jag bidrog med att lägga grunden, 
framför allt när det gäller utvecklingen av verksamhetens själ 
och att ta hem de första affärerna. Därefter kunde jag rekrytera 
verkligt kompetenta medarbetare som jag har fått förmånen att 
påverka och stötta i deras utveckling till starka ledare.  

Jag tror att ”mitt” AUR nu har hamnat en bra familj. I 
Teleca finns också en brittisk kompetens att göra affärer, som 
jag tror kommer att ge goda förutsättningar för en framtid som 
väl matchar AURs historiska framgångar.  

Teorier som hjälper oss att förstå  
Det finns två huvudsakliga motiv för att driva företag: för 
ägarnas skull eller för samtliga intressenters skull.  

Den traditionella kapitalismens idé om största möjliga vinst på 
lång sikt och den s k  kvartalskapitalismens idé om största möjliga 
vinst så snart som möjligt finns inom ramen för den första 
kategorin av motiv: the shareholder concept .  26

Det som Ingvar Kamprad kallar ”den goda kapitalismen” 
bygger på en annan idé: alla intressenter ska få sina legitima 
behov tillfredsställda utan att det sker på någon av de andra 
intressenternas bekostnad. Detta motiv kallas the stakeholder 
concept. I praktiken innebär detta att man fokuserar det, som är 
bäst för företagets utveckling. Genom att utvecklas positivt som 
företag gör man ju en insats för samtliga intressenter.  
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I den tredje etappen förändras motivet för AURs verksamhet 
från ett mycket tydligt och skickligt hanterat intressentkoncept 
till ett uttalat ägarkoncept. Det höll på att ta en ända med 
förskräckelse.  

Skillnaderna mellan de båda koncepten är ytligt sett inte 
särskilt stora, men under ytan rör det sig om mycket stora skill-
nader.  

Intressentkonceptet bygger på det levande systemets prin-
ciper, på formeln självständighet och samverkan, delaktighet och på 
induktiva tankemodeller, bottom-up. Ägarkonceptet bygger på det 
mekaniska systemets principer, på följsamhet och på deduktiva 
tankemodeller, top-down. De båda koncepten kan inte fungera 
tillsammans.  

I en någorlunda stabil omvärld kan ägarkonceptet fungera 
ganska bra. Den kraftfulla utvecklingen av människors levnads-
standard under en mycket kort period i mänsklighetens historia 
vittnar om att ägarkonceptet har varit välsignelsebringande för 
många, inte bara för aktieägarna.  

Men omvärlden är inte längre ”någorlunda stabil”. Föränd-
ringarna kommer ofta, de är kraftfulla och de är mycket svåra 
att förutse. I denna miljö är intressentkonceptet oerhört mycket 
mer effektivt med avseende på verksamhetens långsiktiga och 
positiva utveckling.  

I Varför gick det så bra för AUR? i Del 2 kommer detta att 
utvecklas mer. 

Att reflektera över  
I seminariet och i vår workshop om delaktighetskoden brukade 
vi att inleda med ett samtal om utvecklingen i AUR. Som 
deltagare förväntades du ställa frågor och ha synpunkter. Vi 
svarade så gott vi kunde. 
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Vi lade alltså inte mycket tid på berättelsen om AUR. I 
stället fokuserade vi tillsammans med deltagarna på vad de kan 
göra i sin egen organisation för att lägga grunden för långsiktigt 
uthållig framgång med delaktighetskoden som ett viktigt inslag.  
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Del 2:  
Varför gick det så bra för AUR? 

Du har nu tagit del av Anders berättelse. I denna del ska vi söka 
svar på frågan varför det gick så bra för AUR. Vi ska botanisera 
bland de nya teorier om företags framgång, som vuxit fram 
under de senaste decennierna.  

Metoder och principer 
För att åstadkomma det, som Anders och hans medarbetare 
gjort, krävs praktiska insatser. Vi kan kalla ”praktiserandet” för 
att använda metoder. Det finns ett antal exempel från andra 
företag. Jack Welch med medarbetare presterade något 
liknande i jätteföretaget General Electric under 1980-talet, lite 
tidigare gjorde Robert Townsend tricket i Avis när han vände 
13 år av förlust till uthållig vinst på 6 månader. Bill Bratton fick 
ordning på polisen i Boston, New York och Los Angeles inom 
loppet av några år. I Sverige har motsvarande bedrifter gjorts i 
närtid i IT-konsultföretaget Netlight och Advokatfirman Lin-
dahl i Stockholm. Dessa framgångsrika insatser är alla doku-
menterade i böcker. Målen var desamma och resultaten ganska 
likartade, men metoderna var olika! Detta är mycket viktigt. Varje 
verksamhet måste  utveckla sitt eget tillvägagångssätt i praktiken. 27

Däremot är principerna i stort sett desamma. 
Så, försök inte kopiera hur Anders gick tillväga, försök förstå 

”mönstret”, de principer han använt sig av och klura ut hur du 
ska utveckla ”en metod” enligt liknande principer, som är 
anpassad till den organisation du vill förändra. 
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W Edwards Deming, en av de kvalitetsexperter som tog ”prin-
ciperna” för kvalitetsutveckling till Japan och lade grunden för 
det japanska kvalitetsundret, sa att ”man måste alltid ha en 
teori” när man ska göra något. ”Teorin”, i Demings mening, 
kallar Senge för mental modell, men även fördomar är ett slags 
teorier, en ”karta över hur verkligheten är beskaffad” som 
vägleder praktiska handlingar. Principer kallar vi detta sam-
manhängande ”mönster” för hur den aktuella verkligheten är 
beskaffad. (Vi återkommer till detta under nästa rubrik, 
Lärandehandikapp.) 

I den här delen av Delaktighetskoden  ska vi redogöra för 
principerna. 

Ingen av oss är forskare. Anders är praktiker. Under större 
delen av sitt yrkesliv har han varit verksam i verkligheten, som 
chef. Han har i likhet med Jack Welsh, Bill Bratton, Robert 
Townsend m fl, tolkat sina egna erfarenheter tillsammans med 
”principer” de tagit till sig, genom olika former av vidare-
utbildning.  

Lars är teoretiker. Han har ägnat större delen av sitt yrkesliv 
till att försöka förstå (”att förstå är att se mönster”) vilka gemen-
samma drag som finns hos de företag och förvaltningar, som 
har tagit sig ur problemsituationer eller som lagt grunden för en 
framgångsrik utveckling. Han har förmedlat det han kommit 
fram till i skrift samt i kurser och seminarier. Men även om 
slutsatserna är hans egna, är det inte egen forskning som ligger 
i botten. Därför är det kutym inom liknande kunskapsområden 
att ange källorna till sina slutsatser. Några praktiker störs av alla 
noter, ”man ser inte skogen för alla trän”. Men, snälla läsare, 
siffrorna i texten är ju så små, så om du inte är intresserad av 
källan, ignorera dem. 

  
Somliga praktiker har en nedlåtande inställning till teorier. 
”Har man läst en managementbok, så har man läst alla!” Ett 
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argument för att teorierna saknar värde gäller In Search of  
Excellence, världens genom tiderna mesta bästsäljare i genren. 
Boken kom 1982 och byggde på en studie av ett fyrtiotal 
mycket framgångsrika företag. Slutsatsen i boken var att en stark 
företagskultur var grunden i de undersökta företagens fram-
gångar. Bara något år senare började det ena efter det andra av 
de excellenta företagen att få problem. Till slut drabbades även 
IBM, det största och mest beundrade av dem alla.  

Där ser man, teorier är värdelösa! Men den slutsatsen är fel. 
Fram till slutet av 1970-talet var den starka kulturen en fram-
gångsfaktor. Förändringarna i omvärlden var ganska beskedliga 
och då var stabiliteten i den starka kulturen en tillgång. Under 
1980-talet accelererade förändringstakten i omvärlden och den 
traditionella starka kulturen blev snarare en black om foten, för 
att den gjorde organisationen trögrörlig. Med kvalitetsrörelsen 
och begreppet lärande organisation följde insikten att kulturen 
måste vara förändringsbenägen (resilient ). Att kulturen, rela-28

tionerna mellan människorna i verksamhetens sociala system, 
är viktig för uthållig framgång är en insikt, som visat sig hålla i 
fyrtio år.  

Under 1980-, 90-, och 00-talen har förändringstakten fort-
satt att accelerera. ”Allt kraftigare, mer frekventa och mer oför-
utsebara förändringar” är ett mantra, som återkommer många 
gånger i vår text. Några forskare har visat att takten i om-
världens förändringar dubbleras vart tionde år . Det som tog 29

tio år 1980, tog fem år 1990, 30 månader 2000 och 15 måna-
der 2020. Om siffrorna är korrekta eller ej, är inte viktigt. Man 
behöver inte vara systemforskare för att inse att takten i 
omvärldens förändringar accelererar. I en omvärld, som för-
ändras på detta sätt blir erfarenheter och kunskaper snabbt 
föråldrade, därför krävs en kombination av avlärning och nytt 
lärande, det som tidigare var helt rätt stämmer inte längre.  
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För praktiker kan det vara svårt att se vad som egentligen 
sker i det som synes ske. Därför ligger det nära till hands att 
använda sig av strategier och metoder som man ”vet” fungerar 
för att de visat sig fungera tidigare. Men i den föränderliga om-
världen devalveras värdet av kunskaper och erfarenheter fort. 
Därför behöver även praktiker hålla kontakt med den teoretiska 
utvecklingen. Den som gör det kommer att bli varse sanningen 
i det gamla uttrycket, att få ting är så praktiskt som en bra teori.  

Vi vill att du som läsare ska kunna dra nytta av vår bok. För 
att vårt budskap ska komma i praktisk tillämpning behöver man 
komma runt ett vanligt hinder som kallas lärandehandikapp. 
Innan vi återknyter till AUR ska vi följa Senges exempel , från 30

Den femte disciplinen och beskriva vår version av detta hinder för 
att tillämpa nya kunskaper.  

Lärandehandikapp  
För mer än hundra år sedan skrev William James  ”Det första 31

intellektet gör med ett objekt, som det kommer i kontakt med, är att 
klassificera det tillsammans med något annat. Varje objekt som är så 
angeläget för oss att det väcker vår hängivna uppmärksamhet, måste 
uppfattas som något helt unikt”. Så länge man uppfattar det som 
man ser, som något som man redan känner till, fäster man inget 
avseende vid det man ser eller hör. James konstaterande gäller 
fortfarande och det gäller oss alla.  

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och vi kän-
ner oss trygga när vi känner igen oss. Vi har alla en egen karta 
över verkligheten, där det finns en mängd olika ”kategorier”. 
När vi kan sortera in, det vi kommer i kontakt med, i någon av 
dessa kategorier, då känner vi igen oss och det känns tryggt.  

Detta är inte bara en filosofisk angelägenhet. Behovet av att 
känna igen sig kan ställa till trassel i en omvärld där föränd-
ringar kommer ofta, är kraftfulla och oförutsebara. Här följer 
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några exempel som handlar om oförmågan att dra nytta av 
delaktigheten som drivkraft för att utveckla en verksamhet. 
Medarbetares ”självvalda åtaganden” fanns inte på kartorna 
hos de människor i våra exempel, som hade kunnat dra nytta 
av delaktigheten som drivkraft, därför såg man inte delaktig-
heten.  

Det första exemplet hämtar vi från ett berömt forsknings-
projekt som genomfördes på Western Electric under 1920 och 
1930-talen. Målet var att fastställa de optimala förutsättnin-
garna för mänskliga prestationer. Hur skulle den miljö byggas 
upp som stimulerar till bästa möjliga produktivitet?  

Projektet genomfördes under ledning av professor Elton 
Mayo vid Harvard.  

Ett försök som gått till historien genomfördes i en enhet med 
låg status som hette Mica Split Division. Där skivade man glim-
mer, som ingick i den tidens telefonlurar. Den specifika frågan i 
just detta försök gällde det optimala ljusutbytet.  

Man satte i starkare glödlampor och produktiviteten steg. 
Man satte i ännu starkare lampor och produktiviteten fortsatte 
att stiga. Till slut började man byta till svagare lampor men 
produktiviteten ökade i alla fall. Slutsats: det är inte ljuset utan 
den uppmärksamhet som kommer arbetarna till del som driver 
produktiviteten. Detta blev en ingång till den s k human-
relationrörelsen. På sin ålders höst skrev en av de unga forskar-
na en bok om Western Electric-projektet. Boken heter The Elu-
sive Phenomena , de gäckande fenomenen.  32

Har du hört den förut? Kunde väl tro det, men slutsatsen 
har faktiskt visat sig vara fel. Flera gånger försökte man upp-
repa försöken från Mica Split Division, men resultaten uteblev. 
Bevisligen hade ju produktiviteten ökat där, varför blev resulta-
ten annorlunda när försöken upprepades?  

De unga forskare som arbetade tillsammans med professor 
Mayo saknade egna erfarenheter av industriarbete. För att 
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kunna lägga upp försökserierna på ett bra sätt tog de hjälp av 
arbetarna . Man skapade på så sätt – oavsiktligt – förutsätt-33

ningar för arbetarnas självvalda åtaganden och engagemang i 
det gemensamma uppdraget. När försöken än en gång – flera 
decennier senare – inkluderade de människor som var föremål 
för studien, blev också resultaten desamma som de ursprung-
liga! Det var inte intresset från ledningen utan en primitiv form 
av delaktighet som var förklaringen till att produktiviteten steg. 

Att ”självvalda åtaganden” skulle ha någon inverkan på 
produktiviteten ”fanns inte på forskarnas karta” och förmodli-
gen inte på någon annans karta heller på den tiden. Än idag är 
förekomsten av medarbetarnas självvalda åtaganden ganska 
gles på de flesta chefers och politikers mentala kartor.  

Nästa exempel gäller kvalitetcirklarna. I den japanska in-
dustrin var kvalitetcirklar en stor framgång. Medarbetarna fick 
utbildning i de sju klassiska kvalitetsmetoderna  och fick sedan 34

fria händer att välja vad man ville inrikta sig på. I USA och 
Europa blev kvalitetscirklarna ingen ”hit”. Industrifolk är minst 
lika skickliga att hitta kreativa förklaringar till sina tillkorta-
kommanden som sportkommentatorer när favoritlaget förlorat 
en match. Den gängse förklaringen, till att man inte lyckades i 
väst, var ”att den japanska samhällskulturen var annorlunda, 
mer auktoritär än den demokratiska miljö som vi har i våra 
företag”. Den verkliga orsaken var i själva verket den omvända. 
De japanska företagen lämnade utrymme för medarbetarnas 
egna initiativ, medan cheferna i USA och Europa, inklusive 
Sverige, instruerade sina medarbetare om vad de skulle göra. 
Den japanska modellen för arbetsledning var alltså mer, inte 
mindre, ”demokratisk” än den västerländska. I Sverige insåg 
SCANIA vilken drivkraften var och man lyckades också under 
många år öka produktiviteten med 5 - 7 % pr år. 

Ett tredje exempel gäller ”självstyrande grupper” . Einar 35

Thorsrud ledde några lovande försök i två stora norska företag 
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där man införde självstyrande grupper. Ett av de svenska före-
tag som nappade på idén var Volvo. Man införde självstyrande 
grupper både i Kalmar och Uddevalla, men fick inte ut det som 
man hade förväntat av initiativet. Einar Thorsrud ansåg att 
misslyckandet berodde på att de svenska cheferna inte hade 
begripit vikten av de självvalda åtagandena. I stället hade man 
instruerat. Delaktighet, med den innebörd vi här ger begreppet, 
fanns inte heller på deras karta.  

Slutligen: Under de senaste två decennierna har floran av 
framgångslitteratur ökat kraftigt. Både amerikanska och euro-
peiska forskare och konsulter har bidragit med verk som ana-
lyserar grunden för framgången i företag som bevisligen varit 
långsiktigt och uthålligt framgångsrika.  

Den brittiska forskaren Gillian Stamp  fick i uppdrag av 36

ledningen för ett globalt företag att gå igenom ett antal av dessa 
verk. Hon skulle undersöka om det finns en gemensam näm-
nare. Hon lyckades hitta en ”grundbult” och hon kallade den 
alignment.  

Align betyder ”att ställa upp för”, ”att ställa sig bakom”. 
Gillian Stamp lämnade ingen definition i sin rapport, men hon 
förmedlade flera exempel på vad alignment är. Var och en kan 
också själv söka i de verk, som var underlag för hennes slutsats.  

Med den innebörd som vi ger begreppet delaktighet, själv-
valda åtaganden och engagemang för ett gemensamt uppdrag, 
så stämmer det mycket väl överens med Gillian Stamps exem-
pel på alignment.  

Det är väl lite märkligt att författarna till framgångsböckerna 
inte själva har dragit den slutsats som Gillian Stamp gjorde? En 
förklaring kan vara, att man behöver ha tillgång till flera verk 
för att upptäcka det gemensamma mönstret i dem alla. Även 
ambitiösa forskare kan bli offer för sin egen strävan att sortera 
in det, som de träffar på, i sina egna – befintliga – kategorier. 
Det är möjligt, att det är omöjligt, att upptäcka delaktigheten, 
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och i synnerhet dess minsta komponent, den enskilda män-
niskans självständighet och förmåga att samverka, som den 
centrala drivkraften, om man bara har tillgång till ett enda 
forskningsprojekt. Från den medicinska vetenskapen finns 
många liknande exempel. För hundra år sedan ordinerades 
diabetes-patienter ”kraftig föda” med grädde, smör och socker. 
I dag vet de flesta vuxna människor att en sådan diet påskyndar 
sjukdomsförloppet. Om forskare inom andra discipliner ”inte 
ser vad som sker i det som synes ske” är det väl möjligt att 
denna brist också gäller inom managementområdet?  

I framgångslitteraturen finns mycket av det, som vi kommer 
att behandla i denna Del 2. Vi anser att dessa företeelser är 
delar av ett system, där delaktigheten  är själva kärnan.  37

Men observera det andra ledet i definitionen: självvalda 
åtagande och engagemang för ett gemensamt uppdrag! För att klara 
av att samverka måste alla ha samma uppfattning om vad de 
ska åstadkomma tillsammans. Här följer exempel på detta. 

Före den första rymdfärden till månen, gjorde president 
Kennedy ett studiebesök på anläggningen där man byggde 
månlandaren. I en hangar gick en man och sopade golvet. 
Kennedy tog kontakt och frågade vad han arbetade med. ”I am 
putting a man on the moon, Mr President”. Liknande svar 
hade man kunnat få i General Electric och Avis där fram-
gången för företagen byggde på att alla medarbetare visste 
vilket uppdrag de gjorde sina självständiga val för att bidra till. 

Man ska inte uppfatta delaktigheten som att ”fångarne ska 
släppas lösa för nu är det vår”. Det kan resultera i kaos i stället 
för i kreativ komplexitet. 

Begreppet alignment lanserades för tio år sedan av John 
Kotter vid Harvard Business School. I en artikel i HBR  be-38

skrev han ledarskap och styrning med stöd av den aforism som 
även Anders använde i AUR: att göra saker rätt och att göra rätt 
saker . Kotter menade att styrning (management) syftar till att 39
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göra saker rätt genom att undanröja komplexitet. Det var che-
fernas ambition att styra, som ledde till att kvalitetscirklarna 
och de självstyrande grupperna i våra exempel inte blev någon 
framgång.  

Ledarskap (leadership) syftar till att göra rätt saker genom 
att bygga upp alignment. Med ledarskap ger man människor 
möjlighet ”att ta sig dit där de inte tidigare har varit”, enligt 
John Kotter. Det var väl detta som vi sett exempel på i 
berättelsen om AUR: ett antal ingenjörer som tog sig dit, 
varken de själva eller någon annan tidigare hade varit? Kotters 
artikel har fått utmärkelsen ”klassiker”. Trots detta har be-
greppet delaktighet ännu inte fått sin välförtjänta (och väl be-
hövda) plats på kartan!  

Så, nu fortsätter vi med principerna. 

En guidad tur i de praktiska teoriernas värld  
I fokus för den teoretiska delen av vår resa finns alltså medar-
betarnas delaktighet, deras självvalda åtaganden och engage-
mang för det gemensamma uppdraget. I etapp 1 och 2 framstår 
ansvarstagande, lyhördhet och lärande, som viktiga faktorer för 
AURs framgång. Dessa faktorer är förutsättningar för eller 
konsekvenser av delaktigheten.  

I etapp 3 påverkades utvecklingen av att bolaget nu var 
introducerat på börsen. Den anda som rådde i slutet av 1990-
talet bland börskommentatorer och analytiker innebar att de 
byggde sin värdering av IT-företag på verksamhetens tillväxt. 
Det ansågs vara näst intill fel att redovisa vinst. I värderingen av 
börsbolag dominerade ägarnas kapitaltillväxt, börskursen. Vad 
som var bäst för verksamhetens långsiktiga utveckling hade 
underordnad betydelse.  

Fram till 1999 var AURs ägare fokuserade på verksamhetens 
utveckling, på vad som var bäst för företaget. Det som är bäst 
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för företaget är sådant som gagnar alla intressenter. Det ger en 
helt annan miljö för ledningen att verka i än den kvartals-
kapitalistiska.  

I Del 2 ska vi nu bena ut delaktigheten. Vi börjar med ett 
kapitel om Delaktighetens anatomi. Här ska vi dissekera begreppet 
och följa uppbyggnaden från delaktighetens tillblivelse i den en-
skilde individens självständiga val, via det känslomässiga enga-
gemanget i motivationen, till helhetsansvaret. Vi ska alltså följa 
utvecklingen från delaktighetens tillblivelse i sin mest embryo-
nala form, till dess mest utvecklade form, som vi kallar helhets-
ansvar. Du kommer att få tillgång till en spegel, ett enkelt 
instrument som du kan använda för att skaffa dig en 
uppfattning om delaktigheten i din egen organisation. Du kom-
mer också att få två speglar som gäller stressbenägenheten i 
organisationen. 

Därefter ska du få stifta bekantskap med Den lärande kulturen. 
Den är jordmånen, den miljö där delaktigheten kan vidare-
utvecklas och göra nytta för helheten. Det sker, genom att de 
enskilda medarbetarnas delaktighet bygger upp en förmåga i 
hela det sociala systemet, att anpassa verksamheten till 
förändringar i omvärlden, så att både den enskilde, företaget 
och andra intressenter gagnas. Även för den lärande kulturen 
finns en spegel, som du kan använda för att granska din egen 
organisation. 

Det sjätte kapitlet handlar om Den moderna dialogen. Åren 
kring sekelskiftet 2000 kom det nya kunskaper om dialogen. 
Därmed har dialogen tagit steget från huskur baserad på 
intuition och tyst kunskap, till en kraftfull process baserad på 
explicita kunskaper. Dialogen kan nu användas för att ta tillvara 
energin i kriser och motsättningar för konstruktiva ändamål. 
Den moderna dialogen gör det möjligt för varje chef  att bygga 
upp delaktighet i den enhet hen har fått ansvar för. Därmed 
har ledarskapets karaktär förändrats från artisteri för människor 
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med karismatiska talanger till en profession, som de flesta kan 
lära sig. Det finns en spegel även för dialogen. 

Vision, mission och strategi är ämnet för det sjunde kapitlet. 
Det handlar, dels om det som människor ska vara delaktiga i, 
nämligen en levande vision, dels om ”sättet att” förverkliga 
visionen, om strategi. Visionen är ett viktigt inslag i strategiskt 
ledarskap och det finns en spegel även för detta ledarskap. 

I det sista kapitlet belyser vi frågan Varför driver man företag? Vi 
stannar för två alternativa svar: För en intressents skull eller för 
alla intressenters skull. I det sista kapitlet finns ingen spegel. 

Varje kapitel avslutas med en uppgift att reflektera över.  

Att handla sig in i nya förhållningssätt 
För att lyckas med de förändringar vi behöver göra, måste vi 
förstå hur man påverkar människors förhållningssätt. På 
engelska kallas det attitude. Inom psykologin avser attityd ”en 
persons medvetna eller omedvetna, öppet visade eller dolda, 
kognitiva eller emotionella, inställning till något”. Till skillnad 
från, t ex personlighet är attityder produkter av inlärning eller 
bygger på tidigare erfarenheter. Därför är de också tillgängliga 
för förändring. Ett slags förhållningssätt är fördomar . 40

Förhållningssätt utvecklas genom erfarenheter. På engelska 
kallas det experiential learning. Vi kallar det erfarenhetsbaserat 
lärande. Det innebär att man handlar sig in i nya förhållningssätt 
och därmed i nya sätt att handla. 

Det finns en skola där man tar emot elever som har ”svårt 
för sig”, t ex att de inte har kunnat lära sig läsa. Orsaken är ofta 
att elevens självförtroende är skadat. Självförtroendet är en 
människas sätt att förhålla sig till sin egen förmåga. Lärkan, 
som skolan heter, bygger upp elevernas självförtroende, genom 
att säkerställa att de får egna framgångar. Efter mindre än ett år 
kan de läsa lika bra som som sina jämnåriga. Eleverna sätter 

73

https://sv.wikipedia.org/wiki/Kognitiva
https://sv.wikipedia.org/wiki/Emotionell
https://sv.wikipedia.org/wiki/Personlighet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Inl%C3%A4rning


sina egna mål och får stöd att nå dem. Framgång är vane-
bildande, så den som vet att hen kan, vill ha nya framgångar 
med något högre svårighetsgrad. 

Självständighet och vilja att samverka med andra är förhåll-
ningssätt, som är grunden för delaktigheten, en människans 
självvalda åtagande och engagemang för ett gemensamt upp-
drag. 

De båda processer, som tillsammans medverkar till att ut-
veckla de medarbetare vi behöver både i framtidens arbetsliv 
och som medborgare i vårt demokratiska samhälle, kallas socia-
lisation, som gör oss likadana och individuation, som gör oss till 
unika individer med personlig integritet (eller, för symmetrins 
skull, som gör oss olikadana). Båda processerna verkar genom 
erfarenhetsbaserat lärande. När processerna fungerar väl 
bygger de tillsammans upp det viktigaste i framtidens samhälle 
och arbetsliv, nämligen tillitskapitalet. Det finns flera exempel på 
detta i Anders berättelse. 

Socialisation, som inte ska förväxlas med socialisering, ver-
kar genom att ge oss erfarenheter av vilka normer som gäller, t 
ex på en arbetsplats. Om jag får erfarenhet av att kolleger 
lyssnar på varandra, att de vänder sig till varann för att få råd, 
eller för att få tillgång till information, som man saknar, då lär 
jag mig att lyssna och försöka förstå hur andra tänker och att 
jag kan fråga vem som helst om något jag vill veta. Det är 
genom organisationskulturen, genom normer och vägledande 
synsätt, som socialisationsprocessen verkar. 

Individuationen bygger upp individens självständighet, hens 
förmåga att medvetet välja åsikter och handlingar och stå till svars för 
sina val. Delaktighetsmemens båda komponenter, självständig-
het och samverkan är alltså produkter av socialisation och indi-
viduation två processer för erfarenhetsbaserat lärande. 

74



Att använda ”speglar” 
Detta avsnitt måste skrivas om. Jag hittar inte 
Medarbetar-skapSpegeln mini. Däremot har jag andra 
spelar att göra tillgängliga. 
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Kapitel 4:  
Delaktighetens anatomi 

Man hör människor tala om vikten av att ”känna” delaktighet. 
Här avser vi något mer än en känsla. Vårt begrepp betecknar 
ett förhållningssätt, en beredskap att handla med viss inriktning i 
vissa situationer. Förhållningssättet gäller en människas relation 
till sina arbetsuppgifter, men också till verksamheten i stort, till 
ledning och chefer, till medarbetare och till sig själv i egenskap 
av yrkesman.  

Vi repeterar definitionen av delaktighet en gång till: självvalda 
åtaganden och engagemang för ett gemensamt uppdrag.  

Det är en kvalitativ skillnad mellan att göra något, som man 
är ålagd och något som man själv har åtagit sig. Engagemanget 
gäller det gemensamma uppdraget, inte att glänsa själv eller 
möjligheten att få tillgång till ”belöningar”. Delaktigheten inne-
bär inte en frihet att ”göra som man vill”, men den innebär stor 
frihet att välja eller påverka valet av väg för att förverkliga upp-
draget.  

Kan man utveckla ett arbetsliv där människor gör utom-
ordentliga insatser utan att locka med särskilda belöningar eller 
med möjligheten att ”glänsa”? I dessa dagar anses ledningens 
bonus vara nödvändig för att företag ska gå bra och bristerna i 
den skattefinansierade delen av arbetslivet anses bero på för 
låga löner! Det verkar som om svaret på frågan är nej. Men 
argument baserade på gedigna forskningsresultat  talar för ett 41

ja.  
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Tre grader av delaktighet  
Vi skiljer mellan tre grader av delaktighet  samtycke, motivation 42

och helhetsansvar.  
Nyckeln till delaktigheten är det självständiga valet. När 

man väljer aktiveras ansvarstagandet. Den som handlar utan 
att välja tar inte ansvar, hen styrs av lydnad, plikt, underkastelse 
eller av sina egna oöverlagda impulser.  

För att utveckla samtycke för ett uppdrag krävs, att målet är 
tolkningsbart, realistiskt och legitimt.  

Tolkningsbart innebär att målet kan tolkas till praktisk hand-
ling. Vad ska jag göra för att bidra till detta mål?  

Realistiskt innebär att jag verkligen tror på möjligheten att 
lyckas med det jag tar mig före. Legitimt innebär att jag ser det 
som rätt och rimligt, att just jag ska åta mig detta. Huvud-
nyckeln till dessa tre villkor är överenskommelsen. Chef  och med-
arbetare kommer överens om vad medarbetaren ska åta sig och 
kommunicerar kring de tre villkoren tolkningsbarhet, realism 
och legitimitet.  

Om du ser tillbaka på etapp 1 i berättelsen om AUR kan du 
se att alla dessa villkor var uppfyllda. Alla visste vad de skulle 
göra för att klara uppdraget. Realismen ökade månad för må-
nad, när var och en kunde följa hur den ”hopplösa” ekono-
miska situationen, efter kallduschen, blev allt bättre. Eftersom 
samtliga hade varit med om att ta beslutet att fortsätta och man 
var överens om att de tidigare avdelningscheferna skulle bli 
debiterande konsulter ansåg alla att förväntningarna på vars 
och ens insatser var legitima.  

Den andra graden av delaktighet är motivation. För att ett 
åtagande ska ge upphov till motivation krävs att man kan upp-
leva uppdraget som meningsfullt och stimulerande samt att man har 
ett eget inflytande över jobbet.  

Genom dialogen, som den tillämpades i AUR, kunde var 
och en forma sina egna bidrag till det gemensamma uppdraget. 
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Meningsfullheten byggdes upp genom att man såg och 
upplevde ett tydligt sammanhang mellan det egna jobbet och 
helheten. Stimulans och inflytande var lätta att exploatera och 
ömsesidigt förstärka genom att de utvecklingsglada ingenjö-
rerna själva i så hög grad kunde formge sina förutsättningar i 
arbetet.  

Den tredje graden av delaktighet är helhetsansvar. För detta 
krävs dels att man har tillgång till en helhetssyn på verksam-
heten, och hur de egna arbetsuppgifterna passar in i helheten, 
dels att man har mandat att handla självständigt.  

Genom det ständigt pågående samtalet om vision och värde-
ringar, med konkreta exempel från uppföljningen av möten 
med kund blev helhetssynen tillgänglig för alla. Värderingarna 
var inte bara ”ord på papper”. De blev konkreta villkor i det 
vardagliga arbetet genom att de fick substans genom samtalen. 
Förståelsen för mandatet följde med och blev en gemensam in-
sikt. VD försvann ut i världen för att ägna sig åt kunder, och de 
tre avdelningscheferna övergick till att bli debiterande konsulter. 
När det inte finns någon chef  att fråga behöver man inte ens 
vara civilingenjör för att förstå att man måste ta sina egna 
beslut.  

Anatomin – Val, tydlighet och överenskommelse  
Kärnan i delaktigheten är det självständiga valet. Det under-
lättas av tydligheten, när målet görs tolkningsbart och realistiskt 
och det konsolideras i överenskommelsen.  

Att reflektera över  
I Prologen skriver Anders: ”Jag upplevde att det fanns en brist i 
jobbet som marknadschef  på Telia. Det var mycket svårt, 
kanske t o m omöjligt att avläsa effekterna på hela verksam-
hetens resultat av de insatser som jag ansvarade för. Telias 
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resultat var i huvudsak beroende av samtalstrafiken och den 
kunde jag och mina medarbetare inte påverka. Organisations-
förändringarna kom dessutom tätt. De var jobbiga att genom-
föra och vi hade ofta svårt att urskilja motivet för dem. Det blev 
en hämsko på motivationen. Varför ge järnet då det i alla fall 
snart skulle komma en ny omorganisation och slå undan benen 
på det som vi höll på att bygga upp?”  

Jämför detta med det vi nyss beskrivit som delaktighetens 
anatomi. Nog kan man väl påstå att det Anders upplevde som 
en brist, när han var marknadschef  på Telia, var bristen på del-
aktighet. Han, som var chef, kunde inte göra självvalda åta-
ganden och känna engagemang för det gemensamma upp-
draget. Därför hade han inte heller möjlighet att bygga upp 
delaktighet hos sina medarbetare.  

Reflektera över din egen arbetssituation med utgångspunkt i 
delaktighetsanatomins åtta ”kroppsdelar”:  

• Tolkningsbara  
• Realistiska och  
• Legitima mål  

Upplevelse av:  
• Meningsfullhet  
• Stimulans och  
• Inflytande  

• Helhetssyn och  
• Mandat  

Hur stämmer din egen arbetssituation med dessa åtta begrepp?  
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Vilka möjligheter har du att ge dina medarbetare tillgång till 
dessa förutsättningar i jobbet?  

Spegeln till detta kapitel är MedarbetarskapSpegeln. Den be-
står av ett antal påståenden som du kan instämma i, mer eller 
mindre. Om du instämmer i hög grad i samtliga påståenden, 
då är delaktigheten väl utvecklad. Om du instämmer i lägre 
grad, då finns det brister. Spegeln ger dessutom anvisningar om 
vilka åtgärder som du bör sätta in för att utveckla delaktigheten 
i din egen enhet.  

Öppna M-spegeln 
Nu vet du hur den planta ser ut som ska växa och frodas för att 
verksamheten ska utvecklas till en lärande organisation. Frågan 
är då hur jordmånen ska vara beskaffad för att plantan ska 
växa? Det är ämnet för nästa kapitel: Den lärande kulturen.  
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Kapitel 5:  
Den lärande kulturen  

Vi ska börja med en kort tillbakablick på kunskapsutvecklingen 
inom managementområdet  under de senaste fyra decennier-43

na. Det gäller i de avseenden som denna utveckling har 
betydelse för vårt budskap i den här boken. Vi vill visa att våra 
slutsatser är resultatet av nya kunskaper som ackumulerats 
under många år, inte tillfälliga hugskott.  

1982 kom boken In Search of  Excellence . Därmed placerades 44

verksamhetens sociala system på kartan bland framgångens 
drivkrafter. Medarbetarna övergick från att vara en kostnads-
post, som man av humanitära skäl ska behandla väl, till att vara 
en viktig drivkraft för tillväxt och lönsamhet.  

Under 1980-talet modifierades budskapet i olika avse-
enden  men slutsatsen att människorna och kulturen är vikti-45

ga framgångsfaktorer stod sig.  
1990 kom Den femte disciplinen . Här lanserades systemtän-46

kande som en nödvändig färdighet för företagsledningen. Bud-
skapet var att händelser hänger ihop i långa kedjor, där det ena 
ger det andra vilket leder till oväntade konsekvenser. 
Författaren anbefallde en strävan efter helhetssyn – med annan 
kvalitet än den dittills förhärskande – på sambandet mellan 
beslut i företaget och händelseförlopp i omvärlden. Det nya 
sättet att tänka kallades systemtänkande.  

Att se företag som system var inte nytt, men att bygga syste-
met med stöd av fem ”discipliner” var nytt. I botten låg 
Personligt mästerskap  som inkluderar delaktighetens självstän-47

dighet. Den andra disciplinen Mentala modeller är inriktad på 
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vikten av att kunna förändra sin mentala karta när verkligheten 
förändras. Den fokuserar alltså det lärandehandikapp som vi 
inledde Del 2 med att beskriva. Den tredje disciplinen kallas 
Teamlärande. Dess viktigaste egenskap bygger på en kombination 
av den divergerande dialogen och den konvergerande 
diskussionen . Den fjärde disciplinen är En levande vision. Visio-48

nen lever när enskilda medarbetare kan använda den som stöd 
för sina självvalda åtaganden. Den femte disciplinen är System-
tänkandet, att samtliga fyra discipliner används på ett integrerat 
sätt.  

Parallellt med denna utveckling inom kunskapsområdet före-
tagsledning skedde en explosiv utveckling inom systemteorin, 
där det nu finns ett halvdussin olika teorier. Under 1980-talet 
började systemforskare intressera sig för sociala system, t ex 
samhällen och företag. Särskilt en gren inom systemvetenska-
perna visade sig vara lovande, den som var inriktad på komplexa 
adaptiva system.  

Komplex är inte synonym till komplicerad. En maskin kan 
vara komplicerad, men den är inte komplex. Många kemiska 
produkter är komplexa, utan att vara särskilt komplicerade.  

Ett komplext system har egenskaper på en högre systemnivå, 
som inte finns på lägre nivåer, helhetens egenskaper är mer än 
summan av delarnas. Helhetens egenskaper finns alltså inte i 
systemets komponenter, de tillkommer i relationerna mellan 
komponenterna. Denna förmåga att utveckla nya egenskaper 
utan att dessa tillförs utifrån kallas emergens. Ett enkelt exem-
pel är socker. Sötma, som är sockrets mest framträdande egen-
skap, finns inte i någon av sockrets kemiska beståndsdelar.  

Att systemet är adaptivt innebär att det kan använda sin 
emergens för att utveckla sådana egenskaper, som är stödjande 
eller attraktiva för dess omvärld. Därmed blir systemet som 
sådant attraktivt för sin omvärld och har goda förutsättningar 
att överleva och utvecklas. Levande system, biologiska och 
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ekologiska system är komplexa och adaptiva. De utvecklas 
genom evolution. Alla komplexa system, t ex många kemiska 
system, är alltså inte adaptiva, de är inte lärande.  

Starten på denna kunskapsutveckling inträffade för fyra de-
cennier sedan och började med en fråga: ”Finns det andra 
system än de biologiska som utvecklas genom evolution ?” 49

Svaret på frågan är ja. Sociala system utvecklas också genom 
evolution och motsvarigheten till de biologiska systemens gener 
kallas memer . Evolution är en icke-linjär process (bottom-up, 50

induktiv) som alltså har helt annan karaktär än den mekaniska 
(top-down, deduktiva) som vi hittills använt som mental modell 
för organisationer.  

Ett paradigmskifte  
Kombinationen av en uppfattning om hur X fungerar och 
konventioner och normer för hur man ska hantera X, för att 
man ”vet” hur X fungerar kallas paradigm .  51

1543, samma år som författaren dog, publicerades Koperni-
kus verk där han lanserade den heliocentriska världsbilden. Det 
tog tid innan den uppfattningen om hur världen fungerar slog 
igenom, med reformationen och de moderna vetenskapliga 
konventionerna följde i dess spår. Newton, Descartes och deras 
kolleger byggde upp en uppfattning om världen, som innebär 
att orsaker styr varje verkan och att sådana förlopp kan beskri-
vas med linjära ekvationer.  

Industrialismen följde i dess spår och så även management-
tänkandet. Våra synsätt och konventioner byggde på fysikens 
lagar. För många företeelser i vårt samhälle är detta fortfarande 
helt i sin ordning. När det gäller sociala system har dock nya 
insikter vuxit fram. De ger oss anledning att ersätta fysikens 
kausalitet med biologins evolution . Scientific management 52
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enligt Taylors linjära modell behöver ersättas av scientific 
management enligt en evolutionär modell.  

Evolutionen kan inte beskrivas med linjära ekvationer. Den 
utvecklar egenskaper genom icke-linjära processer. För att 
förstå vad som händer och vad som kan hända, arbetar man 
med simuleringsteknik. Det kräver, dels avancerad matematik, 
dels kraftfulla datorer, två förutsättningar som bara varit 
tillgängliga några decennier. Med stöd av dessa nya kunskaper 
kan vi förstå organisationer som lärande system.  

Organisationer som levande lärande system  
2006, när den här texten skrevs första gången, var många fors-
kare överens om att organisationer inte bara liknar levande 
system, organisationer är levande system. Under några år hade vi 
tassat lite försiktigt och sagt att det finns likheter mellan organi-
sationer och levande system (t.ex. biologiska). Vi hade använt 
ekologi och biologi som metaforer. Nu löpte vi linan ut: Sociala 
system är levande system och alla levande system är komplexa 
adaptiva system.  

Ett system som har förmåga att anpassa sig till förändringar 
i omvärlden så att det gagnar både systemet självt och dess 
omvärld är ett adaptivt, ett lärande system. Vi ersätter adaptiv 
med lärande, för att lärandet är själva motorn i adap-
tionsförmågan. Men lärande är något annat än inlärning.  

Flera pedagoger  har beskrivit två olika processer för att få 53

tillgång till kunskaper: inlärning och lärande. Inlärning innebär att 
flytta befintliga kunskaper från ett ställe eller en person där de 
finns, till en plats där man anser att kunskaperna behövs, t ex 
till en elev. Vi har alla erfarenhet av inlärning från skolan. 
Lärande kan beskrivas som att upptäcka och uppfinna.  

I en kris eller en fasövergång duger inte de tidigare kunska-
perna längre, då behöver man upptäcka eller uppfinna nya 
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framkomstvägar. Det är denna innebörd i begreppet lärande, 
som vi nu ersätter ordet adaptiv med. Vi ska alltså göra 
bekantskap med komplexa lärande system. Ett komplext 
lärande system består av oberoende enheter  som kan agera 54

var för sig och tillsammans. De kan utveckla ”modeller” för hur 
omvärlden fungerar och – allra viktigast – kan förfina dessa 
modeller genom lärande och anpassning. Människans immun-
system, regnskogen och en myrstack är exempel på komplexa 
lärande system. Anders beskrivning av AUR är en mycket bra 
illustration av hur en komplex adaptiv organisation utvecklas. 

Den beskrivning som nu följer bygger på Richard Pascales 
bok Surfing the Edge of  Chaos .  55

I företag och förvaltning följer det komplexa lärande systemet 
fyra grund-läggande principer:  

• Stabilitet är ett förstadium till undergång. Ett stabilt levande system 
är obenäget att anpassa sig till förändringar i omvärlden. 
Därför befinner sig ett sådant system i ett utsatt läge.  

• När systemet konfronteras med ett hot som uppfattas som en 
ny utmanande möjlighet, rör sig systemet mot gränslandet mellan 
ordning och kaos (the edge of  chaos). Där aktiveras systemets 
förmåga att utveckla nya egenskaper och sannolikheten ökar 
för att nya lösningar kommer att ta gestalt. Om ”hotet” upp-
fattas som en störning reagerar systemet defensivt och försva-
rar sig med bortstötning .  56

• När förmågan till förnyelse aktiveras, som följd av turbu-
lensen i gränslandet mellan ordning och kaos, kommer 
systemets komponenter att självorganisera sig och utveckla nya 
egenskaper genom emergens.  

• Levande system kan inte styras enligt förutbestämda program. 
Oförutsebara konsekvenser är oundvikliga. I stället ska man 
leda systemet genom att anvisa vitaliserande, attraktiva, 
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realistiska och trovärdiga valmöjligheter, som oftast innebär 
att man stör  den bestående ordningen.  57

Om man anpassar verksamheten i arbetslivet till dessa prin-
ciper kommer organisationen att utvecklas och verksamheten 
att förnyas så att det gagnar både kunder, medarbetare och 
ägare.  

Begreppen komplexitet och kaos brukar användas omväx-
lande. Men omvärlden är inte kaotisk, den är komplex. Det 
som vi människor betecknar som kaos är situationer och hän-
delser som vi upplever att vi inte har kontroll över. Kaos är 
alltså sådana situationer, som vi inte kunnat förutse och som vi 
inte heller förstår hur de fungerar. När vi förstår vad som hän-
der och hur vi ska anpassa oss till det är situationen inte längre 
kaotisk för oss.  

Om vi inte anpassar arbetslivets organisationer till det le-
vande systemets principer kommer verkligheten alltså att bli allt 
mer kaotisk. Det beror på att vårt traditionella sätt att tänka 
inte kan skapa mening och sammanhang i en omvärld som för-
ändras så som vår omvärld förändras nu. Det klarar däremot 
systemtänkandet av.  

Att leda komplexa system  
Komplexa sociala system kan alltså inte styras. Alla försök i den 
vägen leder till allt mer komplicerade instruktioner och kon-
troller lägger krokben för varandra. Till slut upphör systemet 
att fungera. Det paradoxala är dock att komplexa system kan 
ledas med enkla principer.  

I jättestaden New York City finns mat och förnödenheter 
som bara räcker i fyra dygn. Ändå uppstår aldrig brist i 
leveranserna trots att central styrning saknas helt. På sovjettiden 
fanns gigantiska planerings- och kontrollorgan för att styra livs-
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medelsleveranserna till Moskva. Ändå fanns det inte tillräckligt 
med livsmedel i butikerna.  

Här följer ett par exempel från arbetslivet på att komplexa 
system kan ledas med enkla principer.  

1994 blev Jim Donehey IT-chef  i Capital One, ett företag som 
i likhet med AUR bygger sin framgång på den lärande 
organisationens principer. Enheten bestod av 150 medarbetare 
på en plats. Fem år senare hade han 1800 medarbetare i tio 
olika städer varav tre i andra länder. Han klarade denna 
halsbrytande expansion med hjälp av fyra enkla regler:  

• Vi ska alltid, i varje läge, kunna visa hur det vi gör inom IT-
enheten stödjer verksamheten i hela företaget. Alltså: Var all-
tid medveten om vilket uppdrag, som är företagets egentliga 
verksamhet och anpassa dina egna insatser till det! (Målet ska 
alltså vara Tolkningsbart, Meningsfullt och man ska uppleva 
Sammanhang med helheten)  

• Gör sunda ekonomiska bedömningar. Använd företagets 
resurser som om de är dina egna! (Här finns förutsättningar 
för Realism, Inflytande och Helhetssyn)  

• Var alltid beredd att anpassa dig. Lås inte fast dig i ett 
speciellt tankemönster. (Stimulerar till att ompröva mentala 
modeller, och motverka lärandehandikapp)  

• Visa inlevelse och medkänsla med kolleger i företaget. När 
någon ber dig om något som du inte håller med om, försök 
då att se det hela från hans eller hennes synvinkel. (Stöd för 
Helhetssyn och Empatiskt lyssnande som vi återkommer till i 
nästa kapitel)  

Varuhusföretaget Sears har 300.000 medarbetare. 1993 redo-
visade man det sämsta resultatet i företagets 111-åriga historia. 
Året därpå redovisade man det bästa resultatet i dess då 112-
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åriga historia. Hemligheten? Man hade givit varje enskild 
medarbetare möjlighet att förstå hur hen genom egna initiativ 
kunde bidra till företagets resultat. Man hade också visat att 
Sears hade en ”vinst” som är 2 cent av varje dollar i försäljning, 
inte 47 cent som de flesta trodde. (Jämför med delaktighetsbe-
greppen Sammanhang, Realism och Legitimitet).  

Vilken är hemligheten? Hur kan det komma sig att man så 
snabbt och/eller så uthålligt kan åstadkomma så bra resultat i 
olika branscher med så – skenbart – enkla medel? Svaret är att 
det i första hand handlar om att avstå ifrån att försöka styra. 
Alla insatser för att styra komplexa lärande system är kontra-
produktiva. Sådana insatser kan kännas rätt, men de är fel. Det 
gör ingen nytta, men åstadkommer ofta stor skada. För det and-
ra ska man utveckla ledningens kompetens att leda företaget 
eller förvaltningen som ett komplext system. Denna kompetens 
byggs upp i tre steg:  

• Först måste man förstå, se mönstret i systemets anatomi och 
hur delsystemen samverkar med varandra. Denna förståelse 
måste man utveckla ”teoretiskt”. Man kan inte utveckla för-
ståelsen för anatomin i komplexa lärande system genom egna 
praktiska erfarenheter i en traditionell organisation . Du 58

kommer strax att få ett översiktligt underlag för denna för-
ståelse.  

• Därefter behöver man omsätta denna förståelse i ”struk-
turer”, i insatser som ger processen i systemet vägledning och 
återkoppling. För detta ändamål kan man hämta inspiration 
från hur andra som varit framgångsrika har gått tillväga, men 
man kan inte kopiera de andras åtgärder. För att bygga ett 
komplext lärande system måste man skapa ett original, inte 
en kopia.  

• Man får gärna stödja och inspirera, men man måste avstå 
ifrån att styra. I teknisk mening är detta enkelt. Men känslo-
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mässigt kan det vara mycket svårt, så svårt att många inte 
klarar av det. Man blir ju chef  för att man har visat  
handlingskraft, och handlingskraften är en ”talang”. Talangen 
är ett mönster av tankar, känslor och handlingar, som man 
ofta upprepar, känner sig trygg med och som man har haft 
framgång med. Att handla i strid mot talangen är inte lätt. 
Det finns också förväntningar bland uppdragsgivare, chefer 
och medarbetare, som motverkar förändring. Man har fått 
sitt jobb för att man visat prov på en talang, som man nu ska 
avstå ifrån att använda ! Att skaffa sig sådana erfarenheter 59

att man utvecklar en ny talang kan kräva lång tid och envetna 
insatser.  

Att bygga en lärande organisation med ledarskap  
Vi ska beskriva en teoretisk ram för förståelsen, den första av de 
tre punkterna under förra rubriken. Teorin vilar på sju disci-
pliner som beskrivits av Richard Pascale. Disciplinerna repre-
senterar olika aspekter på organisationen som ett komplext 
lärande system, därför griper de in i varandra. En och samma 
praktiska insats kan alltså vara bärare av mer än en av disci-
plinerna. Detta är en förklaring till att komplexa lärande system 
kan ledas med enkla insatser. En enkel insats kan alltså vara 
bärare av samtliga sju discipliner. Den första av de sju är 
sammanhängande förståelse.  

1. Skapa en sammanhängande förståelse hos var och en i 
företaget eller förvaltningen för vad det är som ger organi-
sationen dess framgång. Det ska finnas en obruten siktlinje 
mellan vars och ens bidrag i det egna jobbet och helhetens 
resultat.  

2. Kräv rättframhet och saklighet för att ta tillvara energin i 
motsättningarna.Välkomna motsättningar och ökning av 
mångfalden för att stimulera lärande och som stöd för 
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långsiktig vitalitet i organisationen. Rättframhet och  
saklighet förutsätter – och förstärker – ömsesidig tillit och 
respekt . Och minns Juvenalordens klokskap Det är inte ens 60

fel att två träter, det är inte ens fel… 
3. Ta avstamp i 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”) . Därför är uppgiften att steg för 61

steg avlägsna de hinder som finns för att vara där full-
ständigt. Framtiden, uttryckt i mål eller vision, 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, en ”attraktor” som ”drar”  62

verksamheten i en bestämd riktning. Framtiden är inte en 
avsikt utan ett medel att forma nuet – en spiral, där nytt 
beteende formar avsikterna, som i sin tur ändrar framtiden 
– och så vidare!  

4. Stöd improvisationsförmåga och initiativkraft, och upprätt-
håll samtidigt respekten för kvalitetskriterier. Ansvars-
tagande blir då liktydigt med att balansera kreativitet och 
kvalitet utifrån vad situationen kräver. Ansvarstagande blir 
en dynamisk process. Dra nytta av motgångar och lär av 
begångna misstag. Tillåt misstag istället för att dölja eller 
förneka dem. Samla data och bygg upp en process, som ska 
fungera som en haverikommission. Den ska sakligt ifråga-
sätta och ge möjlighet till egna upptäckter och slutsatser om 
vad som gick snett och varför.  
   Inspector Clausseu, Peter Sellers rollfigur i Rosa Pantern-
filmerna ”gör aldrig om ett misstag, han gör ständigt nya”. 
Det är avsett som en lustighet. I själva verket är det just det 
som alla ska sträva efter: att aldrig göra om ett misstag utan 
lära sig av det misstag man har gjort och sedan våga ta 
risken att göra ett nytt. Som bekant är enda sättet att 
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undvika misstag att göra ingenting, det är därför så många 
människor aldrig misslyckas.  
   Enligt IBMs grundare Thomas Watson Sr. är fördubbling 
av misstagsfrekvensen det snabbaste sättet att få framgång. 
Misstag är en förutsättning för förnyelse. Jämför detta med 
den fjärde av de grundläggande principerna: att leda ett 
komplext lärande system innebär att man stör systemet och 
med John Kotters beskrivning av ledarskap som en verk-
samhet där man ”tar människor dit de inte tidigare har 
varit”.  

5. Odla ständig otillfredsställelse eller i positiv form: Välkom-
na ständig strävan. Adaptiva nätverk slår sig aldrig till ro, 
man förbättrar, tar itu med obesvarade frågor och olösta 
problem, observerar och ifrågasätter, man är nyfiken. Man 
bygger upp strukturer för förbättringar, innovationer, 
entreprenörskap och korsbefruktning mellan olika team 
och nätverk. Därigenom får systemet tillgång till erforderlig 
mångfald och variationsförmåga.  

6. Utveckla ömsesidighet och positiva relationer mellan med-
arbetare och organisationen. Utveckla också relationerna 
mellan enskilda medarbetare och mellan grupper. Ju star-
kare band i relationerna, desto mer anpassningsbar är 
organisationen som levande system och desto bättre klarar 
den att hantera spänningar. Ömsesidigheten länkar sam-
man den spridda intelligensen och håller ihop systemet för 
det gemensammas bästa.  

Pascales sju discipliner är en sammanhållen beskrivning av ett 
lärande komplext system. Ett par andra författare , Meyer och 63

Davis beskriver samma sak med sex ”memer” .  64

• Bygg upp självorganisering ”bottom-up”  
• Gör nya kombinationer  
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• Känn av och reagera tillbaka  
• Lär och anpassa till nya förutsättningar  
• Experimentera, välj det som fungerar och förstärk detta  
• Stör den bestående ordningen  
Meyer och Davis talar om det nya evolutionsparadigmet. De 
menar att dessa ”memer” gäller nu, men man kan ju inte veta 
vilka nya egenskaper som utvecklas genom evolutionen. Därför 
kan det hända att systemets memer kommer att förändras.  

Vad är nytt i detta?  
Det nya i detta budskap är en ny mental modell, ett nytt para-
digm, men alla förslag till åtgärder är redan bekanta.  

Att alla ska förstå vad som är ändamålet med verksamheten, 
att det är bra med rak kommunikation, att en levande vision är 
en tillgång, att man ska lära av misstag, att man ska ta ansvar 
utifrån en värdegrund och inte genom att åtlyda byråkratiska 
regler, att man ska ägna kraft åt ständiga förbättringar och att 
alla är beroende av varandra; inget av detta är nytt.  

Det är naturligtvis bra att man inte behöver lära sig många 
nya metoder, men det är också budskapets stora svaghet. Det är 
så lätt att slå ifrån sig den egentliga kärnan i budskapet och 
utgå ifrån att man ”redan kan”. Vi har sett detta hända med 
många av de senaste årens nya ”metoder”. BPR, Business Process 
Reengineering, byggde på en begåvad tanke att integrera kvali-
tetstänkande och IT. I stället blev BPR ”a code word for bloodshed”. 
TQM, Total Quality Management, har på många håll gått ett 
liknande öde till mötes, liksom Balanced Scorecard. Dialogen 
är en oerhört kraftfull process för att hantera konflikter och 
kriser konstruktivt. Det ligger i farans riktning att även den 
urartar till att betraktas som ett bra samtal, vilket som helst. 
Orsaken till att så många goda idéer aldrig kommer till praktisk 
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användning är de lärandehandikapp, som vi inledde Del 2 med 
att beskriva.  

Man kan också slå ifrån sig exemplen och tycka att delaktig-
heten kanske passar för andra företag men att just vår verk-
samhet är annorlunda. Invändningen ligger nära till hands för 
många, men den är fel. Alla delar av arbetslivet verkar i en 
omvärld där förändringar kommer ofta, är kraftfulla och 
oförutsebara. Därför behöver alla delar av arbetslivet byta ut 
den gängse mentala modellen mot den som rekommenderas 
här. Det nya är alltså den mentala modellen för ledning och 
ledarskap.  

En ny mental modell  
Den traditionella mentala modellen för företagsledning brukar 
härledas från Newtons fysiska lagar och Taylors ”taylorism”. 
Newtons första lag säger att en kropp befinner sig i vila tills en 
yttre kraft rubbar den och sätter den i rörelse. I svenska 
börsbolag kommer Newtons rörelselag till uttryck i ledningens 
bonusprogram. Taylorismen, ”scientific management”, säger 
att chefer ska ta ansvar för hur arbetet utförs och skaffa sig 
kunskaper om bästa metod genom att studera arbetet veten-
skapligt. Även denna uppfattning finns som grund i bonus-
programmen: Resultatet beror på chefen och därför är det hen 
som ska ha bonus! Newtons och Taylors teorier innebär att om 
man vill ha en verkan så måste man iscensätta en orsak. I den 
traditionella modellen finns nämligen alltid en orsak som driv-
kraft i varje verkan.  

Orsaker i arbetslivet är antingen belöningar eller bestraff-
ningar. Belöningar påverkar människor att göra det man vill att 
de ska göra, annars får de ingen belöning. Hot om bestraffning 
hindrar människor att göra det man vill att de ska avstå ifrån, 
annars drabbas de av bestraffningen.  
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Den mentala modell som ligger bakom detta kallas mas-
kinsyn. En maskin har ingen egen vilja. För att få den att 
prestera det man vill, måste maskinen styras. Ledningens 
avsikter och det som får maskinen att fungera är olika saker. 
Styrning är en deduktiv process, top-down. I den nya mentala 
modellen är sociala organisationer komplexa lärande system. 
Alla levande system är lärande, adaptiva. Växterna har 
naturligtvis ingen egen vilja, men de lär genom ”trial and 
error” och anpassar sig till förändringar i omvärlden. 
Detsamma gäller djuren. Enligt Capra  är alla levande system 65

kognitiva, de har förmåga att lära. Om man vill påverka en 
växt att bete sig på visst sätt ska man förändra förutsätt-
ningarna på växtplatsen och ge den en attraktor. Man pillar 
inte på själva växten. Levande system strävar efter att förverk-
liga avsikter.  

Antingen bygger systemet upp något eller så strävar det efter 
att undvika något. Om vi applicerar denna mentala modell på 
organisationer så utgår vi ifrån att människorna har avsikter, att 
de kan välja och att de är kreativa och hittar egna fram-komst-
vägar om de vet vad de ska åstadkomma. Medarbetares avsik-
ter med sina jobb ska vara i linje (aligned) med ledningens 
avsikter för hela verksamheten, förutsatt att dessa avsikter 
innebär att man ska gagna alla intressenter med sin 
verksamhet. Vi utgår också ifrån att människor kan samverka 
med varandra när kunskap och kraft hos den enskilde inte 
räcker till. Vi ser verksamheten som ett system. Vi vill att detta 
system ska leverera vissa prestationer, t.ex. god service, trygga 
patienter, medborgare som litar på myndigheterna, ungdomar 
som anpassar sig väl till arbetslivet m.m. ”Vi” som vill detta är 
kunder, ledning och medarbetare. Vi och människorna i ”sys-
temet” har gemensamma ambitioner. Om man vill att en mas-
kin ska producera något speciellt måste man programmera 
maskinen, styra hur den ska bete sig.  
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Man behöver inte styra sociala system, de söker sig fram till 
egna lösningar för att förverkliga sina avsikter. Men då behöver 
vi se till att människorna i de sociala systemen omfattar de av-
sikter och värderingar som vi vill att de ska förverkliga. Män-
niskorna i systemet lever ju själva i det samhälle som de ska 
betjäna. Därför är det rimligt att alla ingår i samma värdege-
menskap.  

Man behöver dock komma överens med dem som ska göra 
jobbet om vad de ska prestera, bottom-up. Ledarskap i kom-
plexa lärande system är en induktiv process. Därför behöver 
man använda samtliga sju discipliner om man vill leda ett 
komplext lärande system. Vi behöver se till att alla sju tillämpas 
parallellt och integrerat, så att de stödjer varandra.  

Att reflektera över  
Douglas McGregor  blev berömd för teorier som kallades X 66

och Y. Hans budskap byggde på en idé om den självupp-
fyllande profetian. Om en chef  anser att medarbetarna är lata, 
obegåvade och opålitlig, så kommer han att bete sig i enlighet 
med denna uppfattning och finner då att medarbetarna är just 
lata, obegåvade och opålitliga. Synsättet kallas Teori X.  

Anta att han i stället anser att medarbetarna är flitiga, 
självständiga och ansvarsmedvetna. Då beter han sig enligt den 
uppfattningen och även då kommer han att finna att han har 
rätt. Synsättet kallas Teori Y.  

Detta är välbekant. Mindre känt är att både McGregor  67

och ett par andra forskare sökte ett svar på ”den stora frågan”: 
Hur är människor egentligen? Är den ”naturliga människan” 
en Teori X- eller en Teori Y-person? Både McGregor och hans 
kolleger fann att mänskligheten är normalfördelad mellan X 
och Y. 10-15% är Y-personer oavsett hur de blir behandlade, 
lika stor andel är X. Den stora majoriteten, som McGregor 
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kallade Z påverkas att bli X eller Y, de stämmer med den teori 
som McGregor publicerade i sin första bok.  

Det innebär att om man utvecklar en kultur som är stöd-
jande för delaktighet, teori Y, så kommer mer än 80% av alla 
medarbetare att uppträda som Y-personer. De blir självstän-
diga, kreativa och ansvarstagande.  

Vi har att göra med komplexa system. Det räcker inte att 
använda sig av en eller några få discipliner som ett slags 
ledarskapsmetoder. Man måste använda sig av dem alla på ett 
integrerat sätt. Det kan kanske uppfattas som övermäktigt, men 
den goda nyheten är att komplexa system kan ledas med enkla 
strukturer. Tänk på Sears, en organisation med 300 000 an-
ställda. Man vände från historiens sämsta resultat till det bästa 
på ett år genom att förmedla två enkla budskap. Det gav varje 
enskild medarbetare möjlighet att förstå vilka självvalda åta-
ganden han eller hon skulle kunna bidra med för att få före-
taget på fötter igen.  

När vi båda författare träffades första gången i maj 2003 på 
MiL Institute i Klippan ställde Anders en fråga. ”Hur kan det 
komma sig att det gick så bra för oss, när många av våra 
kolleger och konkurrenter hade stora svårigheter. Vi gjorde ju 
inget märkvärdigt!” Andra har gjort liknande uttalanden. 
Ingvar Kamprad åtog sig en gång att hålla föredrag om 
”IKEAs hemlighet”. Han var själv intresserad av att få reda på 
varför det hade gått så bra för IKEA medan andra hade pro-
blem. Han inledde föredraget med att konstatera att han var 
besviken. Det finns ingen hemlighet, inte heller IKEA hade 
gjort något märkvärdigt. Man hade bara tillhandahållit varor 
som kunderna tyckte om till priser som de kunde och var villiga 
att betala. Vi känner stor sympati för ett av Ingemar Stenmarks 
lakoniska svar: ”Dé é svårt å förklar för den som int´ begrip”. 
Någon  har sagt att ”Problemet med att förmedla nya kunskaper till 68

vuxna människor inte är att de är okunniga. Problemet är att vuxna 
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människor kan så mycket som inte är på det sättet”. Den medfödda 
oförmågan att lära nytt, lärandehandikappen, lägger dessutom 
effektiva hinder i vägen för den utveckling vårt samhälle så väl 
behöver.  

I AURs kultur fanns alla de sju disciplinerna. Det ständigt 
pågående samtalet, dialogen om värderingar och uppföljningen 
av möten med kunder skapade en sammanhängande förståelse 
för vad som skulle vara grunden för AURs framgång. Sättet att 
hantera motsättningar i ledningen med hjälp av en ”ordnings-
man” tyder på rättfram och saklig kommunikation. Visionen 
som växte fram talar för att man utvecklade en gemensam bild 
av framtiden att ta avstamp i. Möjligheten för medarbetare att 
själva ta strategiska beslut direkt i kontakt med kunden i kom-
bination med insatserna för uppföljning av verksamheten var 
ett stöd för improvisationsförmåga i kombination med respekt 
för kvalitetskriterier. Analysen av misstag – den rätta röda 
färgen – innebär öppenhet för att lära av misstag och inte 
försöka dölja dem. Den ständiga strävan, att aldrig vara riktigt 
nöjd, är förmodligen ett personlighetsdrag hos många ingen-
jörer, så även i AUR. Ömsesidigheten i kulturen odlades 
fortlöpande genom kombinationen av stor personlig frihet att 
förlägga sin arbetstid och kraven på hänsyn till kollegerna att 
hålla utlovade leveransplaner.  

Tidigare i detta kapitel påstod vi att ”Ett komplext lärande 
system består av oberoende enheter som kan agera parallellt. 
De kan utveckla ”modeller” för hur omvärlden fungerar och – 
allra viktigast – kan förfina dessa modeller genom lärande och 
anpassning.” Det är väl en ganska bra sammanfattning av vad 
AUR gjorde?  

Reflektera över vad du själv kan göra annorlunda i din egen 
organisation för att påskynda utvecklingen av en lärande kultur. 
Som stöd för denna reflektion finns en spegel med ett trettiotal 
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påståenden. Den kallas LOK-spegeln där LOK står för lärande 
organisationskultur. Öppna LOK-spegeln. 
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Kapitel 6:  
Den moderna dialogen 

För den som behärskar dialogens teori och praktik blir mot-
sättningar, mångfald och kriser begärliga möjligheter i stället 
för besvärliga motigheter.  

Dialogen är en process som tar tillvara energin i motsätt-
ningarna för förbättring och förnyelse. Med dialogen blir mot-
sättningar inte något ont som ska undvikas, de ger ett utgångs-
läge för kreativa lösningar. Motsättningarna är så värdefulla att 
man bör sträva efter att lyfta fram dem och göra dem tydliga. 
Med dialogen kan vi ändra förtecken på motsättningarna, från 
att vara problem som ska undvikas till att bli möjligheter att 
utveckla.  

Svårigheten är, att vi har fått lära oss, både att undvika 
motsättningar och att kompromisser är förtjänstfulla. Kompro-
misser är rättvisa om alla blir lika missnöjda och rättvisa är 
viktigt i Sverige.  

Vad skiljer den moderna dialogen från den antika?  
Den antika dialogen känner vi från Platons berättelser och från 
naturfolkens sätt att hantera sina gemensamma problem genom 
att sitta i ring och samtala. Vad finns i den moderna dialogen, 
som skiljer sig från den antika?  

Skillnaden mellan den moderna och den antika dialogen är 
av liknande slag, som skillnaden mellan gamla huskurer och 
modern skolmedicin. Erfarenheten säger oss att huskurerna ger 
önskade effekter, men vi vet inte riktigt varför. Inom skol-
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medicinen vet vi både vilken komponent i behandlingspro-
cessen som ger den läkande effekten och varför effekten upp-
kommer. Därför är precisionen i den medicinska behandlingen 
avsevärt mycket bättre idag jämfört med på huskurernas tid.  

Tack vare några moderna forskares och tänkares insatser  69

har vi nu tillgång till en sammanhållen teori och praktiska an-
visningar för dialogen. Teorin förklarar både hur ett samtal ska 
struktureras för att bli en dialog och varför dialogen har tera-
peutisk verkan i mänskliga relationer. Bra samtal är nämligen 
alltid terapeutiska, ”läkande”.  

Hur har den moderna dialogen vuxit fram?  
På 1970-talet startade Harvard Law School ett annorlunda pro-
jekt. Man ansåg att konflikterna i samhället tenderade att öka 
och att stora konflikter ofta hade börjat som små konflikter. Det 
fanns institutioner för att hantera stora konflikter, men det sak-
nades instrument för att lösa upp motsättningar innan de över-
går till konflikt.  

Ett välkänt resultat av Harvardprojektet är Camp David-
dialogen . Hösten 1978 bjöd Jimmy Carter in Israels premiär-70

minister Menachim Begin och Egyptens president Anvar Sadat 
att delta i en dialog på Camp David. Efter två veckor nådde 
man fram till ett fredsavtal mellan Egypten och Israel, som 
håller ännu 2020. Tillsammans med Cyrus Vance och Jimmy 
Carter själv gjorde Robert Fisher och William Ury från Har-
vardprojektet designen för processen.  

På två veckor fick man fram en lösning på en tusenårig kon-
flikt med stöd av dialogen! 2002 fick Jimmy Carter Nobels 
fredspris. Ett av motiven till priset var dialogen i Camp David.  

Det finns ganska detaljerade referat av vad som hände på 
Camp David, men det har varit svårt att dra generella slutsatser 
av förloppet.  
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1990 kom Senges bok Den femte disciplinen. Här presenterades, 
dels systemtänkande som ett nytt sätt att tänka som har bärig-
het på dialogen, dels introducerades dialogen och diskussionen 
som två kompletterande processer under rubriken Teamläran-
de. Dialogen beskrevs som en divergerande och diskussionen som 
en konvergerande process. Senge byggde sin beskrivning på Isaacs 
forskning.  

Senges systemtänkande skiljer sig från vårt konventionella 
”mekaniska” sätt att tänka genom en mer medveten strävan 
efter att se helheter, att orsak och verkan kan hänga ihop i långa 
kedjor. Beskrivningen byggde på teorin för dynamiska system.  

Som vi nämnt tidigare kom det under 1990-talet fram 
ytterligare en aspekt på systemtänkandet nämligen emergens-
effekten, som har sin hemvist inom den gren av systemteorierna 
som beskriver komplexa adaptiva system. Senge beskrev hur 
begränsade aspekter av ”naturens lagar” kan tillämpas på 
sociala system. Med teorin för komplexa adaptiva system har vi 
nu tagit steget fullt ut och anser att sociala system är levande 
system. De har förmåga att läka skador och anpassa sig till för-
ändringar i omvärlden genom självorganisation och emergens.  

Emergenseffekten är en funktion av två faktorer. Dels syste-
mets komplexitet, ju högre grad av komplexitet desto bättre 
förutsättningar för emergens. Dels att alla delar i systemet disci-
plinerat följer gemensamma ”spelregler”. Emergensen är den 
viktigaste förklaringen till dialogens effektivitet för att – på ett 
konstruktivt sätt – hantera kriser och konflikter.  

Emergenseffekten, som fanns i Camp David-dialogen, men 
som vi då inte hade ord för, innebär att komplexiteten i sig är 
en tillgång. När man reducerar komplexiteten och inriktar sig 
på kompromisser, gör man sig av med den viktigaste resursen 
för win-win . Dialogens divergerande karaktär leder till att 71

mångfalden i processen ökar. Ju större mångfald, desto högre 
komplexitet och desto fler möjligheter att göra kombinationer 
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som bygger upp helt nya lösningar . Emergenseffekten gör det 72

möjligt att ersätta kompromisserna med win-win.  
1999 kom Isaacs Dialogen och konsten att tänka tillsammans . 73

Här fick vi tillgång till många av de pusselbitar som vi hade 
behövt tjugo år tidigare för att kunna dra riktig fördel av erfa-
renheterna i Camp David-dialogen. Samma år kom Yanke-
lovichs The Magic of  Dialogue  och året efter kom Pascales 74

Surfing the Edge of  Chaos . Därmed har dialogen tagit steget från 75

”huskur” till ”skolmedicin”.  
Isaacs och Yankelovich har försett oss med kunskaper om 

dialogens ”hantverk”, om ”hur man gör”. Pascales teoretiska 
redogörelse, de sju discipliner som vi beskrev i förra kapitlet, 
förklarar också varför dialogen fungerar så utomordentligt väl 
för att hantera kriser och konflikter konstruktivt. Genom dialo-
gen ökas komplexiteten i processen tills den är tillräckligt stor 
för att man – genom emergensen – ska finna en lösning som 
tillfredsställer alla. Harvardprojektets uppdrag var att utveckla 
kunskaper och färdigheter för att lösa upp små konflikter på ett 
tidigt stadium och undvika att de eskalerar. Man syftar inte till 
att lösa problem, målet är att lösa upp dem. Det målet är nått 
nu. Svaret på frågan hur man hanterar konflikter på ett kons-
truktivt sätt är alltså den moderna dialogen. Och ”på köpet” 
har vi fått ytterligare fördelar: dialogen är en kraftfull struktur 
för att finna kreativa lösningar i kriser. Den ger också kunskap 
om hur man kan leda förnyelse och innovationsprocesser och 
hur man ska bygga upp delaktigheten, som är kärnan i den 
lärande organisationens kultur.  

Det finns dock en svårighet, som man måste övervinna för 
att få tillgång till dialogens fördelar. I kriser och konflikter blir 
spänningen och stressen ofta betydande. När man ökar kom-
plexiteten i detta läge då ökar spänningen ytterligare. Den 
naturliga reaktionen i stressande situationer är att ”fly eller 
fäkta”. Stressforskare talar om the fight or flight response . I 76
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dialogen ska man i stället aktivera the relaxation response  och ”gå 77

ner i varv och avvakta”. Det är kontraintuitivt, även om vi vet 
att det är rätt, så ”känns” det fel. Därför behöver teorin, filo-
sofin och färdigheterna, som Isaacs, Yankelovich och Pascale 
bidragit med, kompletteras med ett medvetet ledarskap. Ledar-
skapet i dialogen ska tillhandahålla struktur så att deltagarna 
kan ta tillvara energin i spänningen för konstruktiva ändamål.  

Vad ingår i dialogens kunskapsmassa?  
För att ta tillvara potentialen i dialogen behövs kompetens som 
kan delas upp i fem kategorier: Kvaliteterna, Färdigheterna, Teorin, 
Processen och Ledarskapet. Vi ska beskriva fyra av dessa kategorier i 
detta kapitel. Teorin, Pascales sju discipliner, har vi behandlat i 
förra kapitlet.  

Kvaliteterna – Vilka villkor ska uppfyllas? 
Den moderna dialogen är ett samtal med tre egenskaper: 
jämbördighet, empatiskt lyssnande och beredskap att redovisa och revidera 
egna mentala modeller. Alla dessa tre egenskaper måste finnas för 
att samtalet ska vara en dialog. 

Vilken deltagare som helst kan lämna bidrag, som blir avgö-
rande för dialogens resultat. När deltagarna får egna insikter 
om detta blir jämbördigheten ett förhållningssätt att själv vara 
lika behövd och lika bidragande som de andra – och att se var 
och en av de andra deltagarna på samma sätt. Det innebär bl a 
att ledarskapet i dialogen inte är förbehållet en av deltagarna. 
Var och en behöver känna ansvar för ledarskapet, för att 
påverka processen. Jämbördighet, med denna innebörd, fanns i 
AUR.  

Empatiskt lyssnande är ett förhållningssätt, där man inte ba-
ra registrerar vad den andre säger. Man söker en egen förståelse 
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för den andres situation med utgångspunkt i egna personliga 
erfarenheter .  78

Ledningsgruppen i AUR använde en ”metod” för att hante-
ra motsättningar – att lämna kontoret för att med hjälp av en 
”ordningsman” söka sig fram till en gemensam ståndpunkt. Det 
talar för att det fanns uttalat stöd för empatiskt lyssnande.  

Begreppet mental modell lanserades bl a av Senge i Den femte 
disciplinen. Alla människor har mentala modeller, föreställningar 
om hur verkligheten är beskaffad och om hur den bör fungera. 
I dialogen måste man vara beredd att redovisa sina mentala 
modeller och revidera dem om det visar sig vara nödvändigt för 
att föra processen vidare.  

Denna kvalitet har direkt bärighet på lärandehandikappen 
som vi inledde Del 2 med att beskriva. Även i detta avseende 
visade AUR prov på sin förmåga, t ex när man skapade en helt 
ny innebörd i begreppet ”konsult” och när man följde upp 
kundkontakterna med utgångspunkt i hur man själv skulle bli 
skickligare. Genom den systematiska uppbyggnaden av självför-
troende och tillit byggde AUR också en plattform för att dra 
nytta av Edgar Scheins förslag till förändringsstrategi .  79

Färdigheterna – Vad behöver man kunna göra? 
Färdigheterna utvecklar och för processen framåt och bygger 
upp de tre kvaliteterna. De fyra färdigheterna är lyssna, respek-
tera, avvakta och tala oförställt. 
 
Alla färdigheterna är ömsesidiga. Det speglar dialogens karak-
tär av en dynamisk relation och ger stöd till det komplexa lä-
rande systemets sjunde disciplin: en kultur av ömsesidighet. 
Man ska lyssna på andra, men också på sig själv och sina egna 
reaktioner. Därför är lyssna inte synonymt med att höra. Man 
hör ljud, men genom att lyssna tar man också till sig ett 
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budskap. För att lyssna måste man alltså tolka det man hör, 
lyssna är en kreativ handling som ger nya insikter.  

Man ska respektera andra, men också sig själv. Därför är 
respektera en fråga om att hålla kvar spänningar tills man till-
sammans kan upplösa dem i något nytt. Grunden i att res-
pektera är att undvika försvarsreaktioner. När försvarsreak-
tioner aktiveras, då går processen i stå. Försvarsreaktioner stop-
par den vidare ökningen av komplexitet, vilket snöper krea-
tiviteten.  

”Tänk först och tala sen!” Den folkliga erfarenhet som stöd-
jer färdigheten att avvakta har många uttryck. Avvakta är bärare 
av dialogens divergerande karaktär. Avvakta ger ut-rymme för 
att vidga perspektivet, öka mångfalden och upp-märksamma 
möjliga konsekvenser och nya kombinationer. Även här gäller 
det dock att både lära sig att avvakta själv och att stödja andra 
att avvakta.  

Att tala oförställt är den svåraste av de fyra färdigheterna. 
Även den är ömsesidig. Hur skapar man ett klimat så att män-
niskor inte är rädda för att säga sanningen – och störa – t ex 
när sanningen inte är särskilt bekväm? Det gäller att upptäcka 
vad som håller på att ske i processen och förmedla det man 
upptäckt till de andra så att de får tillgång till samma insikt. För 
att tala oförställt behöver man ha tillgång till de tre första 
färdigheterna. Det underlättar avsevärt om de människor som 
man samtalar med också har tränat sina färdigheter att lyssna, 
respektera och avvakta.  

Färdigheterna går in i och stödjer varandra. De fyra färdig-
heterna går in i varandra, vilket är naturligt om man betänker 
att de representerar fyra aspekter av samma integrerade system, 
dialogen.  

Lyssna är mest grundläggande. Men om man bara kan 
lyssna kan man tappa greppet om vilket sammanhang man 
befinner sig i. För att göra nytta i dialogen behöver man både 
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lyssna och påverka genom att delta aktivt. Och man behöver 
kunna placera in det som sker i sitt sammanhang genom att 
respektera.  

Att avvakta tillför ett helhetsperspektiv, som inte kan upp-
rättas om man inte kan lyssna och respektera. Färdigheten att 
avvakta bygger alltså vidare på de två första färdigheterna, lyss-
na och respektera.  

Den fjärde färdigheten, att tala oförställt för att gestalta, är 
mest komplex eftersom den integrerar de tre första till en hel-
het.  

Dialogen är ett komplext adaptivt system, som aktivt bidrar 
till att utveckla delaktighet. När färdigheterna lyssna, respektera 
och avvakta samverkar, då uppkommer nya idéer som behöver 
gestaltas för att bli gemensam egendom. Denna gemensamma 
egendom blir i sin tur grunden för att föra dialogen vidare, som 
en evolutionsprocess.  

Teorin – Hur hänger det hela ihop?  
Senge lanserade systemtänkande som underlag för helhetssyn. 
Begreppet emergens fanns alltså inte i Senges systemtänkande. 
Pascale konstaterade att sociala system är levande system. Hans 
sju discipliner visar vad som präglar vardagslivet i en organisa-
tion, som fungerar som ett levande socialt system.  

Genom samverkan kanaliserar de sju disciplinerna den 
”spridda intelligensen” som finns ute i organisationens olika 
led. Disciplinerna säkerställer systemets balans och förser det 
med impulser till kreativa nya åtgärder och nyskapande.  

Tillsammans bygger dessa sju discipliner upp sociala system 
som kan läka skador och anpassa sig till förändringar i omvärl-
den genom självorganisering och emergens.  
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Processen – Hur lever dialogen?  
Dialogprocessen rör sig genom fyra virtuella fält (se bild). Ett 
fält är en avgränsad area. Dialogens fält avgränsas av konven-
tioner, normer och synsätt. Dialogens fält bestäms av dess pla-
cering i förhållande till två dimensioner. Den ena gäller driv-
krafterna: dominerar de gemensamma eller de individuella 
drivkrafterna? Den andra dimensionen gäller kulturen: Är den 
sluten eller öppen?  

Fälten skiljer sig från varandra genom att komplexiteten i 
processen ökar successivt när den förflyttas från konventions-
fältet (gemensam – sluten), till åsiktsfältet (individuell – sluten), 
vidare till insiktsfältet (individuell – öppen) och slutligen till 
innovationsfältet (gemensam – öppen). För att klara av ökande 
komplexitet vid förflyttning till nästa fält krävs ökad tillit mellan 
parterna. Uppbyggnaden av tilliten sker i en tillitsrymd med 
stöd av ett ledarskap, som alla deltagare ska känna sig fria att ta 
ansvar för.  

Fältens två dimensioner  
Gemensam avser normer och konventioner men också överens-
kommelser och gemensamma intressen.  

Individuell gäller de enskilda deltagarnas personliga synsätt, 
erfarenheter och kunskaper, varje individs egna ambitioner, 
rädslor och förhoppningar.  

Dimensionen öppen – sluten gäller kulturen i processen. 
Öppen står för en beredvillighet att berätta, att dela med sig och 
att ta del av andras uppfattningar. Sluten står för defensiva 
attityder.  
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Om vi kombinerar dessa båda dimensioner får vi fyra fält:  

I Konventionsfältet I, kombineras Gemensam och Sluten. Där 
finns gemensamma normer för vad som är lämpligt att säga 
och göra och för vad som är olämpligt. I konventionsfältet är 
det ganska behagligt, men problem och meningsskiljaktligheter 
måste sopas under mattan.  

Om ett problem pockar på att bli omhändertaget, behöver 
processen flytta till Åsiktsfältet II. Där är atmosfären fortfarande 
sluten, men individuella skillnader kommer upp till ytan. Det 
blir debatt, man lyssnar inte på motparten utan använder den 
tid då den andre talar till att förbereda sitt nästa inlägg. Isaacs 
kallar detta för seriemonologer.  

108



För att utveckla dialogen måste parterna börja lyssna på 
varandras åsikter, debattens seriemonologer måste övergå till 
kommunikation.  

När parterna både kan hålla sina egna tankar i huvudet och 
ta till sig den andres, då blir situationen mer komplex. Möjlig-
heterna att finna en lösning ökar, men det gör även spänningen. 
När debatten är het kan det vara svårt att göra sig tillgänglig för 
att ta emot och förstå den andres situation. Förändringen från 
debatt till kommunikation är en förändring från slutenhet och 
försvar mot öppenhet och tillgänglighet. Man gör sig beredd att 
gå vidare till det tredje fältet. 

 I Insiktsfältet III kombineras öppenhet med de individuella 
drivkrafterna. Många dialoger kan avslutas här för att man 
hittar kombinationslösningar som tillfredsställer alla parter.  

Det fjärde fältet är Innovationsfältet IV. Där skapas helt nya 
gemensamma lösningar på konflikter och kriser. Här utvecklas 
nya egenskaper som ingen av parterna hade med sig in i pro-
cessen, här utvecklas emergens. I innovationsfältet kan man 
verkligen ta tillvara energin i motsättningar för konstruktiva 
ändamål, men det går inte av sig själv. Det kräver ett stabilt 
tillitskapital. Och där får man uppleva sanningen i Juve-
nalordens klokskap att Det inte är ens fel när två träter, det är 
inte ens fel… 

Tillit av tre slag 
Det finns tre olika slags tillit: självförtroende, förtroende för andra och 
”förtröstan”. Alla tre är produkter av erfarenheter. 

I innovationsfältet behövs alla tre formerna av tillit. Själv-
förtroende utvecklas genom erfarenheter av egna framgångar. 
Förtroende för andra utvecklas genom erfarenhet av att över-
enskommelser håller. I innovationsfältet behövs en speciell 
förtröstan, nämligen förtroende för processen.  
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För att dra fördel av dialogen krävs ett medvetet ledarskap, 
som som förstår hur man tillhandahåller sådana strukturer att 
tillitsutvecklingen blir möjlig. 

Ledarskapet – Hur utvecklar man en tillitsrymd?  
I Dialogen och konsten att tänka tillsammans beskriver Isaacs 
begreppet container. Vi säger tillitsrymd.  

Dialogen syftar till att alla ska få det som de behöver, åtmin-
stone i betydligt högre grad än vad som är möjligt med de tra-
ditionella metoderna.  

Den divergerande dialogen bygger alltså upp ”spänningar”, 
som många upplever som störande. Människor som deltar i 
dialogen har olika uppfattningar, olika önskemål, olika mentala 
modeller etc. När dialogen utvidgas (divergerar) för att omfatta 
denna mångfald uppkommer spänningar. Traditionella lös-
ningar i sådana situationer leder till suboptimeringar. Vissa 
behov blir tillfredsställda på andras bekostnad, utan hänsyn till 
vad helheten behöver.  

Tillitsrymden, hur ”högt det är i tak”, reglerar hur stor 
spänning, som den givna situationen tål och vad som behövs för 
att processen ska gå över i nästa fält.  

Tillitsrymden är en temporär ändamålsenlig kultur  
I nästa dialogfält behövs en tillitsrymd med annan kvalitet, med 
”högre i tak”. Den kanske ska stödja de enskilda deltagarnas 
självförtroende och risktagande, deras mod att våga visa dolda 
motiv och farhågor. Det förutsätter förtroende för de andra del-
tagarna. I varje ny dialogsituation behöver en ny tillitsrymd 
tillskapas.  
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Tillitsrymden är en temporär, ändamålsenlig minikultur. 
Den är temporär för att den gäller just denna dialog, just i det fält 
där den befinner sig. Den är ändamålsenlig för att den kan hålla 
så mycket spänning som behövs just nu. Och den är en mini-
kultur för att den håller samman deltagarna med gemensamma 
normer – spelregler – och antaganden om den verklighet som 
man befinner sig i.  

För att bygga en tillitsrymd med ledarskap behöver man 
”teoretiska kunskaper”. I den antika dialogen förmedlades 
dessa insikter som ”tyst kunskap”. Nelson Mandela har be-
rättat, hur han som barn fick sitta med som deltagare i stam-
mens dialoger. Isaacs har flera exempel på sådana dialoger i sin 
bok.  

Pascale menar att den, som ska bygga upp ett socialt system 
med det levande systemets egenskaper, måste förstå vad hen 
håller på med.  

Man kan tillägna sig denna förståelse på två sätt. Dels via 
den moderna dialogens teori, dels som tyst kunskap genom att 
delta i en dialogkultur, där man får erfarenhet av olika dialoger.  

Det räcker inte att bara förstå, man måste också ha över-
blick. Annars kan man själv uppslukas av händelseförloppet och 
låsa sig i sin egen stress. Man behöver alltså se var i händelse-
förloppets mönster processen befinner sig. I vilket fält befinner 
vi oss nu? Har denna tillitsrymd tillräcklig kapacitet för att gå 
vidare eller är detta fält slutstationen? För att komma vidare be-
höver man kanske öka komplexiteten, vilket ökar spänningen. 
Om det finns tendens till låsningar behöver man i stället minska 
spänningen.  

Ledarskap i dialogen kräver alltså att man förstår hur man ska 
reglera spänningen. Det innebär att man vet, både hur man ska 
”lätta på trycket” när det blir för högt och hur man ska ”öka 
trycket” när energinivån går ner. I Jimmy Carters ledarskap för 
Camp David-dialogen är detta mycket tydligt. Under större 
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delen av de fjorton dagar som dialogen pågick, handlade det 
om att skapa en avspänd atmosfär. Många hindrande låsningar 
löstes upp och spänningen fick pysa ut. Under något av de sista 
dygnen höjdes plötsligt spänningen. Carter angav en definitiv 
tidpunkt när dialogen skulle vara avslutad. Antingen skulle ett 
avtal kunna undertecknas då, eller också skulle man – inför den 
samlade världspressen – få medge att man hade misslyckats.  

Dialogens ledarskap behöver också kunna säkerställa att 
mångfaldens värden tas tillvara. Det är lätt hänt att man går 
vilse i sökandet efter lösningar och att deltagarna blir så 
stressade att de upplever varje nytt förslag som en störning. Då 
kanske man förkastar uppslag som skulle kunna bli användbara 
och undviker att lära av varandra. Det kan ”kännas bra” att 
hänge sig åt handlingskraft  men gagnar det slutresultatet? Det 80

intuitivt rätta leder ofta fel.  
Ledarskap i dialogen ska också säkerställa att människor ges 

möjlighet att ta ansvar för sitt arbete. Man behöver finna en 
lösning som alla kan utveckla sin delaktighet i, som var och en 
kan göra självvalda åtaganden för och engagera sig i. Varje 
deltagare i dialogen har hela ansvaret för processen. Alla har 
rätt och skyldighet att lyssna, respektera, avvakta och – inte 
minst – tala oförställt för att bidra till helhetsresultatet.  

Dialogen i AUR uppfyller de tre kvalitetskriterierna: 
jämbördighet, empatiskt lyssnande och beredskap att redogöra för och vid 
behov revidera egna mentala modeller. Det fyra färdigheterna, lyssna, 
respektera, avvakta och tala oförställt kan vi också urskilja i 
berättelsen om AUR. Att AURs kultur överensstämde väl med 
dialogens teori konstaterade vi redan i slutet av förra kapitlet. 
Även ledarskapets egenskaper kan vi urskilja, överblicken, 
reglering av spänningar, att låta medarbetarna ta ansvar för 
sina egna insatser samt vården av komplexitet och mångfald 
fanns med.  
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Ett bättre svar på flera frågor  
Dialogen är det bästa sättet vi känner till för att ta tillvara 
energin i motsättningar och kriser. Den ger också stöd för 
förbättring och förnyelse. Därmed ger den stöd för företags 
långsiktiga överlevnad i en omvärld där förändringarna 
kommer tätt, är kraftfulla och svåra att förutse. Dialogen är 
kanske också ett av flera svar på den stora frågan om hur man 
skapar tillväxt. En vida spridd dialogkultur i det svenska 
arbetslivet skulle, dels ge oss en nationell kärnkompetens  som 81

är svår att kopiera, dels återigen göra oss till ett positivt före-
döme för andra nationer.  

Att reflektera över  
Det handlar om delaktighet, om att skapa förutsättningar för 
varje medarbetares självvalda åtaganden och engagemang för 
det gemensamma uppdraget. Vi började med att ta oss in i 
delaktighetens anatomi och startade med det självständiga valet 
som en nödvändig förutsättning för ansvarstagande. För att 
välja måste målet kunna tolkas till praktisk handling, det måste 
uppfattas som legitimt och realistiskt. För engagemanget krävs 
dessutom att målet upplevs som meningsfullt och stimulerande 
samt att man upplever att man har inflytande över det. För den 
högsta graden av delaktighet krävs dessutom helhetssyn och 
mandat att handla självständigt.  

I berättelsen om de första två etapperna i AURs historia, 
kunde vi spåra alla dessa delar i delaktighetens anatomi.  

Nästa kapitel handlade om delaktighetens jordmån, Den 
lärande kulturen. Denna kultur är ett komplext adaptivt system. 
Vi beskrev de fyra principer som sådana system följer: stabilitet 
är ett förstadium till undergång, när systemet utmanas söker det sig till 
gränslandet mellan ordning och kaos, där utvecklar systemet nya egenskaper 
för att anpassa sig till förändringar i omvärlden genom självorganisering och 
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emergens. Sådana system kan ledas, men de kan inte styras. Att leda 
systemet innebär att man skapar störningar i den bestående ordningen.  

Den lärande organisationens kultur beskrevs med sju disci-
pliner: sammanhållande förståelse, rak kommunikation, en livskraftig 
framtid, lära av misstag, ständig strävan, dynamiskt ansvarstagande och en 
kultur präglad av ömsesidighet. Även detta fann vi illustrationer till i 
berättelsen om AUR.  

I det sjätte kapitlet har vi nu beskrivit Den moderna dialo-
gen som en kraftfull process för att utveckla delaktighet. Vi har 
beskrivit dialogens tre kvaliteter: jämbördighet, empatiskt lyssnande 
och beredskap att förändra mentala modeller. Vi har också redogjort 
för de fyra färdigheterna: lyssna, respektera, avvakta och tala oför-
ställt. Vi avslutade med en ”resa” i dialogens fyra fält: kon-
ventions-, åsikts-, insikts-, och innovationsfälten. Slutligen redogjorde 
vi för begreppet tillitsrymd och visade hur den kan skapas med 
stöd av ledarskap. Detta ledarskap bygger på förståelse för 
processen, som man antingen kan utveckla ”teoretiskt” eller 
som tyst kunskap. Genom ledarskapet skapas överblick, man 
reglerar spänningen, säkerställer mångfalden och ser till att 
deltagarna i dialogen får möjlighet att ta ett självständigt ansvar 
för sina insatser.  

Allt detta är åtgärder för att bygga upp delaktighetskoden, 
den mem som ger företaget goda förutsättningar att överleva 
och utvecklas i en omvärld där förändringstakten fördubblas 
vart tionde år.  

Reflektera över vilka fördelar, du tror kommer att följa i spåren 
om din egen organisation utvecklar en verklig delaktighets-
kultur.  

Även för detta kapitel finns en spegel, SamsynSpegeln. Den 
gäller dialogens fyra fundamentala färdigheter. 
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Kapitel 7:  
Vad ska man vara delaktig i?  

Det måste naturligtvis finnas en gemensam uppfattning om vad 
man ska vara delaktig i, en sammanhållen uppfattning om upp-
draget.  

Det finns många benämningar på det övergripande upp-
draget eller den övergripande inriktningen för en verksamhet, 
det som alla medarbetare sist och slutligen ska vara delaktiga i. 
De engelska uttrycken mission och vision är två av dessa. Ofta 
används de som synonymer, men vissa forskare gör en klar 
boskillnad mellan dem. Mission står för vad en verksamhet ska 
göra för sina kunder eller avnämare. Visionen är en Vitaliserande, 
Attraktiv, Realistisk och Trovärdig bild av verksamhetens framtid. 
(Att de första bokstäverna i dessa begrepp blir VART, kan an-
vändas som metafor) Vad vill vi bli och vad vill vi att våra 
kunder ska säga om oss? Frågan om visionen hölls levande 
under den första etappen i AUR.  

Strategi är ”ett sätt att” förverkliga mission och vision. Enligt 
det strategitänkande som vuxit fram under de senaste 
decennierna  måste en handlingsplan inriktas på att vara 82

särskiljande. Det räcker inte att vara likadan som andra, men 
”bättre” eller ens ”världsbäst”. För att kallas strategi ska planen 
inriktas på ett av två alternativ. Antingen ska man göra något 
annat än det som konkurrenterna gör. Eller också ska man göra 
detsamma som konkurrenterna, men på ett helt annat sätt.  

Vi ska kommentera begreppen mission, strategi och vision 
lite närmare.  
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Mission  
Missionen beskriver alltså vilken nytta företaget eller förval-
tningen ska göra för sina kunder. Affärsidé är det svenska ut-
tryck som bäst överensstämmer med begreppet mission. Den 
bästa definitionen av affärsidé som vi hittat kommer från 
Richard Normann  ”Ett antal faktorer både inom och utanför företaget 83

som passar in i eller stämmer överens med varandra – de vävs samman till 
ett komplicerat mönster och bildar ett system för dominans”. En 
kvalificerad affärsidé ger ett immunförsvar mot konkurrens. De 
flesta affärsidéer som vi träffat på är ”ord på papper”. De har 
svag eller ingen koppling till den dagliga verksamheten och de 
särskiljer inte ett företag från andra i branschen.  

En affärsidé med den innebörd som finns i Normanns 
definition kräver att det också finns en strategi värd namnet.  

Strategi  
Strategin beskriver ”ett sätt att ” förverkliga affärsidén. Michael 
Porter är en av världens främsta strategiexperter. Han skiljer 
mellan två inriktningar för verksamheten: Att fokusera på ”ope-
rativ effektivitet” eller på att utveckla en strategi. De flesta s k 
strategier ingår i den första gruppen och bör alltså inte kallas 
för strategi, enligt Porter.  

Operativ effektivitet. Vid varje tidpunkt i historien begränsar 
den kända tekniken hur effektiv en verksamhet kan vara. Före 
elektriciteten var det ånga och direktverkande vattenkraft som 
satte gränser för vad industrin kunde prestera. För 60 år sedan 
fanns inga datorer och inget Internet, men det fanns ändå 
möjligheter att vara maximalt effektiv med den tidens tekniska 
förutsättningar. När alla har tillgång till samma teknik och alla 
är lika skickliga att använda sig av teknikens möjligheter, då kan 
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man inte konkurrera med operativ effektivitet. Dagens situation 
i 2020-talets början kännetecknas av att alla kan få tillgång till 
ny teknik samtidigt. Alla kan också bli lika duktiga på att ta 
tillvara teknikens möjligheter, men då krävs att alla är lika duk-
tiga på att utveckla verksamhetens sociala system. Det sociala 
systemet, ”organisationskulturen” är unikt i varje organisation. 
Det är en orsak till att behovet ökar av att förstå vad strategi är 
och av hur den kan utvecklas.  

För att operativ effektivitet ska vara ett konkurrensmedel och 
utgöra grunden för dominans, krävs alltså minst en av två 
förutsättningar. Antingen att man har tillgång till teknik som 
konkurrenterna saknar eller att man är skickligare än andra att 
ta tillvara teknikens möjligheter. Den senare förutsättningen var 
grunden för de japanska företagens framgångar under 1970- 
och 80-talen. De hade ingen strategi i Porters mening, men de 
tog tillvara det ”slack” som fanns hos amerikanska och euro-
peiska konkurrenter . Exemplen på detta är legio. När 84

amerikanska biltillverkare behövde sju olika fästelement i en 
motor klarade sig japanerna med fyra. Och så vidare. När USA 
och Europa från senare delen av 1980-talet började lära sig hur 
kvalitetsarbete kan bedrivas  minskade deras ”slack” och den 85

japanska dominansen blev mindre besvärande.  
Man ska dock inte undervärdera betydelsen av att vara 

skicklig att ta tillvara möjligheterna i befintlig teknik. Det finns 
en vanlig övertro på teknikens möjligheter per se. En av Jim 
Collins  6+1 principer i Good to Great är tekniken som acce-86

lerator. Att använda teknik som accelerator är att ta ett steg 
närmare det som Porter kallar strategi. Man behöver först göra 
klart för sig vad man vill åstadkomma och hur ”dominans-
systemet” ska vara beskaffat, innan man tar in ny teknik. Idén 
är inte ny. Redan på 1960-talet varnade insiktsfulla personer för 
en alltför prematur användning av det som då kallades ADB.  
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Skickligheten att ta tillvara möjligheterna i befintlig teknik är 
i huvudsak en egenskap i verksamhetens sociala system, en 
konsekvens av den memetiska koden. Den finns alltså i organi-
sationskulturen och utvecklas i relationerna mellan människor 
och mellan grupper av människor.  

Ju fortare kunskaperna om och möjligheterna att utnyttja ny 
teknik sprider sig i världen, desto flyktigare blir den operativa 
effektiviteten som konkurrensmedel. Därför ökar behovet av 
strategiskt tänkande .  87

En strategi som fungerar är alltid unik. Den kan inte kopieras 
av andra. Även om en konkurrent skulle komma över ”kons-
truktionsritningen” till en framgångsrik strategi, så kan konkur-
renten inte använda den. Den implementerade strategin är 
förankrad i organisationskulturen. Den, som tror att man kan 
kopiera en konkurrents strategi, visar därmed att hen inte för-
står vilken betydelse kulturen har. Därför kommer hen inte 
heller att lyckas.  

Det finns många exempel på detta, t ex en berättelse från ett 
japanskt företag, som hade besök av en grupp amerikaner . 88

Gästerna gick runt i fabriken och var imponerade av vad de 
såg, framför allt av koncentrationen och intensiteten i arbetet. 
När gruppen gick vidare till nästa del av rundvandringen 
dröjde sig två deltagare kvar utanför den hall de just hade 
besökt. Efter några minuter återvände de. Arbetstakten var 
fortfarande densamma. Den ene besökaren säger till sin 
kollega: ”Dom jobbar fortfarande lika intensivt. Jag trodde att 
det var en uppvisning för besökare. Tänk om vi hade sådana 
medarbetare i våra fabriker”. En av de japanska förmännen 
hade hört kommentaren. När de båda amerikanerna lämnade 
fabrikshallen sa han till sin kollega: ”Så länge amerikanska 
chefer inte inser att deras medarbetare är likadana som våra 
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om de behandlar sina medarbetare som vi behandlar våra 
behöver vi inte oroa oss för konkurrens från USA”.  

Kvalitetscirklar är ett annat exempel, som vi redan beskrivit. 
Besökare från USA och Europa trodde att kvalitetscirklarna 
byggde på en teknisk metod som kunde kopieras. Men de 
byggde på en social strategi, på delaktighet och delaktighets-ko-
den måste byggas upp som original i varje organisation för sig.  

Detsamma gäller alla fenomen i organisationskulturer. Man 
måste bygga upp strukturer så att människorna handlar sig in i det sätt att 
tänka som eftersträvas och själva utvecklar de insikter som er-
fordras. Det räcker inte att tala om eller förmedla genom 
utbildning vilka tänkesätt och mentala modeller man vill ha. 
Det krävs ledarskap som kan ta människorna ”dit där de inte 
tidigare varit”, som John Kotter uttryckte det.  

Anders engagerade sina medarbetare i den process som 
ledde fram till gemensamma insikter. Det är mer effektivt än att 
bara informera om beslutet. En verklig strategi måste imple-
menteras på liknande sätt, därför går det inte att kopiera den.  

En strategi innebär alltså – enligt Porter – att man antingen 
gör något annat än konkurrenterna eller att man gör samma 
sak som konkurrenterna, men på ett annat sätt. För att kvali-
ficera sig som strategi måste alltså handlingsplanen vara sär-
skiljande. Om strategin är särskiljande och dessutom integrerad 
i hela verksamheten, då går det inte att kopiera den. Andra kan 
låta sig inspireras till att utveckla en egen unik variant, ett eget 
original som kan vara bättre än förlagan, men man kan inte 
stjäla strategin.  

AUR hämtade inspiration till katalysatorstrategin inom AU-
System Invest, men gjorde något helt eget av den.  

Det har gjorts försök att kopiera IKEA, men alla har 
misslyckats. IKEA har en strategi att förverkliga sin affärsidé, 
som integrerats till ett robust system, som även Michael Porter 
godkänner som strategi.  
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I AUR kopierade man ingen strategi, men man började 
tidigt att bygga upp den process för delaktighet, som så små-
ningom kom att leda fram till en framgångsrik affärsidé och 
strategi.  

Vision  
Missionen, affärsidén beskriver vilka värden eller nyttor före-
taget eller förvaltningen ska prestera för sina kunder. Visionen 
beskriver vad man vill bli. ”Vad vill vi bli i våra egna och våra 
intressenters ögon?”, var en fråga som levde i AUR. Den frågan 
är bra som inledning till ett visionsarbete.  

En vision kan definieras med hjälp av akronymen VART, en 
Vitaliserande, Attraktiv, Realistisk och Trovärdig bild av före-
tagets eller förvaltningens framtid .  89

Vitaliserande, visionen ska dra upp energinivån i organisa-
tionen. I kapitlet om delaktighetens anatomi talade vi om me-
ningsfullhet. Det är meningsfullt att engagera sig, att anstränga 
sig för ett värde som man upplever är viktigare än den egna 
omedelbara bekvämligheten. Det var meningsfullt att anstränga 
sig i AUR. Månadsvis kunde man se att verksamheten utveck-
lades positivt. Det verkade vara möjligt att klara den omöjliga 
uppgiften att bygga ett lönsamt företag på nio månader, trots att 
man inledningsvis saknade både kunder och finansiering.  

Attraktiv. Återigen är delaktigheten en nyckelfaktor. Det själv-
valda åtagandet är mer attraktivt än det anvisade åläggandet. I 
större organisationer är det varken möjligt eller önskvärt att alla 
medarbetare engageras i ett visionsarbete. Däremot behöver 
visionen förmedlas till samtliga medarbetare genom en dialog-
process, om visionen ska få möjlighet att leva.  

Varför är det inte önskvärt att engagera alla i visionsarbetet? 
Orsaken är att det är ganska lätt att komma överens om många 
honnörsuttryck. Alla ställer upp på begrepp som sanning, 
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rättvisa, demokrati etc. När dessa begrepp ska omsättas i hand-
ling visar det sig att olika människor lägger in skilda praktiska 
betydelser i begreppen. Det ger upphov till motsättningar, som 
kan vara mycket svåra att bli av med. Svekdebatter debuterar 
och tillitskapitalet eroderas snabbt.  

Realistisk. Om man inte tror att man kommer att lyckas, då 
kommer man inte heller att engagera sig. Det är ingen idé att 
spilla krut på döda hökar. Den månatliga rapporteringen i 
AUR bör ha bidragit till att det ”omöjliga” uppdraget började 
te sig allt mer realistiskt. När realismen brister, då börjar var 
och en att ”se om sitt eget hus” och ”man packar väskan”. Att 
var och en bedömer en gemensam vision som realistisk, är 
alltså en viktig förutsättning för delaktigheten.  

Vitaliserande, attraktiv och realistisk gäller visionen som 
sådan. Trovärdig gäller företagsledningen. Hur trovärdig är 
företagsledningen vad gäller den vision som man sjösätter? 
Menar man verkligen det som kan utläsas av visionen? De se-
naste årens skandaler kan ha lett till att ledningens trovärdighet 
är ganska skakig på många håll. Det gäller även företag där 
man åtminstone hittills varit förskonad från skandaler. Män-
niskor kan förledas att tänka på företagsledningar som ett slags 
människor som ingår i den ena av två grupper: De vars oegent-
ligheter man har upptäckt och de vars brott ännu är oupp-
täckta. Om människor inte tror att man kan lita på någon 
företagsledning, då har vi ett problem på halsen, som är väl så 
svårt att hantera som det s k politikerföraktet.  

I AUR var trovärdigheten inget problem. Anders sätt att 
agera, öppenheten med information och ledningens prestige-
löshet i den ständigt pågående dialogen gav en bra grund för en 
trovärdighet, som senare förvaltades väl.  
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Vad värderingar verkligen innebär  
Hur många exempel på affärsidéer, ”visions and values”, ”Våra 
värderingar” och ”Vår vision” har man sett? Lars, som har 
skrivit en bok om visionen som ledningsinstrument, har fått 
många exempel via snailmail och e-mail och direkt i handen i 
samband med seminarier. Den som visar sitt dokument vill ha 
ett utlåtande, helst positivt, om huruvida den egna visionen 
eller affärsidén är bra eller ej. Och – utan undantag – blir man 
svaret skyldig. Ingen kan avgöra om en vision är bra eller ej 
bara med utgångspunkt från den text som beskriver visionen .  90

En vision är bra om människorna i verksamheten kan an-
vända den för att fatta självständiga beslut, när nya situationer 
uppkommer i deras eget arbete. Detsamma gäller naturligtvis 
för de värderingar man säger sig vilja förverkliga i verksam-
heten.  

I den aktningsvärda ambitionen att alla ska få vara med och 
påverka landar beskrivningen ofta i ett mångordigt och urvatt-
nat dokument med många inbyggda motsättningar. Ett sådant 
dokument är i bästa fall meningslöst, ofta är det till mer skada 
än nytta.  

Hur ska man göra i stället? AURs tillvägagångssätt är en 
variant. Man ”knycker” Brainware & Heartware från ett av 
ägarföretagen och gör något eget av det genom att beskriva 
många situationer och visa hur begreppet ska användas i 
praktiken. Under en period, när General Electric (350.000 
anställda) behövde stimulera samverkan mellan jätteföretagets 
olika delar, använde man sig av ett enda ord ”borderless-
ness” (ungefär = gränslöshet). Det är alltså bättre att ha ett 
mycket sparsmakat uttryck vars innebörd förmedlas genom 
samtal och dialoger, än att ha många ord med förklaringar på 
papper. Värderingarna ska alltså ingå som en gemensam 
mental modell för alla medarbetares och chefers gemensamma 
insikter, då först fungerar den och då gör den nytta.  
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Alla ska ständigt känna till …  
”Jag insåg också att det var viktigt att alla ständigt kände till vad 
som pågick i bolaget”, säger Anders. ”Den som saknar infor-
mation kan inte ta ansvar och den som har information kan 
inte undvika att ta ansvar” sa Jan Carlzon som VD i SAS.  

I ett turbulent förlopp, som de första åren av VD-resan, är 
det svårt att informera på ett tydligt och strukturerat sätt. Om 
man inbjuder medarbetarna, att med hög frekvens delta i 
samtal om vad som pågår och inte döljer någon sanning, så får 
alla en ”känsla” av vad som sker. Det man tar till sig på detta 
sätt är tyst kunskap . Man vet vad som sker, man vet vart man är 91

på väg även om ingen tydligt och klart kan redogöra för målet.  
Denna tysta kunskap, som är en insikt hos den enskilde 

medarbetaren, blir en grundplåt i dennes självständiga ansvars-
tagande. Den bidrar också till delaktigheten, den enskilde 
medarbetarens självvalda åtagande och engagemang för det 
gemensamma uppdraget.  

Att reflektera över  
Mission, vision, affärsidé, någon har skrivit om ”övergripande 
mål” för att beskriva det som är en sammanfattning av det 
gemensamma uppdraget för en organisation. Vilka krav ska 
man ställa på denna ”uppdragsformulering”? Burt Nanus 
skriver om den rätta visionen  och menar att den har följande 92

kännetecken:  

• Den är ändamålsenlig för just detta företag i dess just nu 
aktuella situation.  

• Den anger tydligt företagets avsikter och inriktning.  
• Den inspirerar till delaktighet, den ger chefer en grund för att på-

räkna stöd i sitt ledarskap genom att återspegla behov och 
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önskemål hos olika intressenter, speciellt de tre nyckel-
grupperna: kunder, medarbetare och ägare.  

• Den ger ett bra underlag för kvalitetsstandards och återspeglar 
progressiva ideal.  

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

Hur är det beställt med uppdraget/visionen i din egen orga-
nisation? Motsvarar den de angivna kännetecknen?  

Den spegel som vi rekommenderar i detta kapitel är Stra-
tegSpegeln. Det handlar ju om att leda en verksamhet med stöd 
av ett överordnat mål, det som många chefer kallar strategiskt 
ledarskap. Öppna StrategSpegeln  

124



Kapitel 8: 
Varför driver man företag? 

Det finns minst tre svar på frågan varför man driver företag. De 
två första svaren gäller att skapa fördelar för en intressent: 
aktieägare eller kunder . Det tredje svaret är att man driver 93

verksamhet för att skapa fördelar för alla intressenter.  
Enligt den äldsta traditionen driver man verksamhet för 

aktieägarnas skull. Sedan några decennier tillbaka har kund-
perspektivet, t ex genom kvalitetsrörelsen, dragit till sig upp-
märksamhet i debatten, även om det knappast medfört något 
genombrott i handling. Det tredje perspektivet, intressent-
perspektivet, har inte gjort mycket väsen av sig i vårt land, men 
mycket talar för att det mest vitala alternativet inför framtiden 
är intressentperspektivet. Vi ska granska de tre perspektiven lite 
närmare.  

Vinst till ägarna  
Det mest näraliggande svaret på frågan varför man driver 
företag är att verksamheten ska ge vinst till ägarna. I en bok 
från 1970 om den amerikanska bolagslagstiftningen  sägs att 94

ledningen ska vara lojal mot och följsam mot aktieägarna. Tio 
år tidigare skrev en annan amerikansk författare  att styrelsens 95

ledamöter enligt lag ska vara obrottsligt lojala med aktieägarna 
och endast med aktieägarna. På 1990-talet presenterade dåva-
rande ABB-chefen ofta begreppet aktieägarvärde som ett över-
gripande ändamål för bolagens verksamhet och han fick många 
efterföljare. Om man sätter likhetstecken mellan aktieägarvärde 
och börskurs, vilket många tycks göra, då är motivet för att 
driva företag liktydigt med att tjäna pengar till aktieägarna.  
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Denna uppfattning, som har sina rötter, bl a i amerikansk 
lagstiftning från det tidiga 1900-talet, finns fortfarande kvar, 
inte bara i företagen utan också inom den politiska vänstern. 
Bolagens uppgift är att klå folk på pengar! Basta!  

Kundvärde  
Under 1960-talet kom begreppet marketing hit från USA. Den 
traditionella produktionsorienteringen skulle ersättas med 
marknads- och sedermera kundorientering. Företagen skulle 
sträva efter att ta reda på vad marknaden/kunderna behöver 
och vill ha och låta deras önskemål styra produktionen. Tanken 
var säkert god, men den hade svårt att slå igenom på annat sätt 
än att man bytte titlar på säljarna och kallade dem marknads-
förare.  

Under 1980-talet hamnade kvalitetsfrågorna i fokus. 
Amerikanska kvalitetsexperter  som under decennier hade 96

talat för döva öron i hemlandet, hade fått gehör för sina idéer i 
Japan under 1950-talet. Där växte en annan organisations-
kultur  fram under 60- och 70-talen och konkurrensen från 97

Japan började bli besvärande i både USA och Europa. Först 
under 80-talet började det hända något reellt i Västvärlden. 
1987 kom den första nationella utmärkelsen för kvalitetsut-
veckling . Samma år blev ISO 9000 antagen som standard för 98

kvalitetssäkring och begreppet TQM, Total Quality Manage-
ment, lanserades. I Sverige fick vi vår nationella kvalitetsut-
märkelse 1993.  

Med TQM förändrades synen på motivet för att driva före-
tag. Kunden och kundens behov förflyttades ”från väntrum till 
centrum” och det viktigaste motivet för att driva ett företag 
ansågs vara att ”tillfredsställa kundens behov och legitima 
förväntningar”. Men även TQM har på många håll blivit en 
läpparnas bekännelse. Om man ska verka enligt TQM-filosofin 
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måste man driva företaget enligt en helt annan mental modell 
än den traditionella . Motivet för vinsten ändrade karaktär. 99

Det gällde inte längre att maximera vinsten. Istället skulle man 
inrikta sig på att ha tillräckligt stor vinst för att finansiera före-
tagets utveckling och attrahera kapital från marknaden för att 
finansiera verksamheten. Det innebär, t ex i expansiva 
branscher, att tillräckligt stor vinst ofta är större än största möj-
liga. Överskottet förändras från att vara en restpost ”på sista 
raden” till att bli en nödvändig restriktion för att vidareutveckla 
verksamheten. ”Övervinst” är inte ett tecken på oskäliga priser 
utan på utvecklingsimpotens. Filosofin bakom detta synsätt är 
enkel: Så länge behoven i omvärlden inte är tillfredsställda är 
mycket höga vinster inte ett tecken på exploatering utan på 
otillräcklig innovationsförmåga.  

För att få tillräckligt bra lönsamhet måste man ägna sin egen 
produktivitetsutveckling stor uppmärksamhet. Det gäller alltså 
att få ut så mycket värde ur de resurser man sätter in i verksam-
heten att skillnaden mellan intäkter och kostnader räcker till för 
att bekosta den nödvändiga utvecklingen. Det innebär, bl a att 
lönsamheten måste vara tillräckligt stor för att ägarna ska låta 
sitt kapital stanna kvar i företaget och inte ”reallokera” det till 
andra verksamheter .  100

Vi har nu två svar på frågan varför man driver ett företag: 
För ägarnas skull eller för kundernas skull. En paradoxal skill-
nad mellan dessa båda synsätt är att kravet på lönsamhet i 
många fall är högre med kundperspektivet, än om man jobbar 
för att berika aktieägarna. Å andra sidan är det också lättare att 
få god lönsamhet inom ramen för kundperspektivet än inom 
ramen för ägarperspektivet.  

Men det finns ett tredje svar. Även detta svar har rötter långt 
tillbaka i tiden. Det är intressentperspektivet.  
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Intressentperspektivet:…som är bäst för företaget  
Intressenter är alla individer och grupper som på något sätt 
bidrar till företagets verksamhet. Ägare och kunder hör natur-
ligtvis dit, men även medarbetare, leverantörer, återförsäljare, 
långivare och de lokala samhällen där företaget driver verk-
samhet, finns bland intressenterna. Intressentperspektivet 
aktualiserades under kriserna på 20- och 30-talen i USA och 
har sedan dess återuppstått ett antal gånger.  

Intressentperspektivet kan sammanfattas i att man i alla lä-
gen handlar så som man anser vara bäst för företagets verk-
samhet i ett långt perspektiv.  

I de två första etapperna drevs AUR enligt intressentperspek-
tivet. Att kundernas nytta av AURs verksamhet var i fokus, kan 
ingen ha undgått att se i vår berättelse. Men även medar-
betarnas intressen togs tillvara. Det kom till uttryck när man 
förändrade innebörden i begreppet konsulting så att det skulle 
passa medarbetarnas personliga önskemål. Även friheten för 
var och en att bestämma sin arbetstid och att själv ta ansvar för 
sin kompetensutveckling, är klart inriktade på medarbetarna. 
Denna ”frihet under ansvar” är också en förklaring till att AUR 
undgick negativa stresseffekter. Stressrelaterade sjukdomar är 
oftast en följd av att individen upplever maktlöshet, arbetssitua-
tionens krav är övermäktiga eller motstridiga. Att driva verk-
samhet med företagets bästa för ögonen innebär att man ger 
medarbetarna möjlighet att ta ansvar för sig själva. I etapp 2 
tillkom en allmänt etisk dimension i hanteringen av de ojusta 
metoderna som konkurrenten använde sig av. Ordvalet att 
”döda” konkurrenten låter brutalt. Men AUR skulle vinna ge-
nom saklighet och överlägsen kompetens, inte genom att ge 
igen med samma medel som man själv hade blivit utsatt för.  
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Det var inte av hänsyn till konkurrenten, som man valde 
denna strategi, men det var en särskiljande strategi i linje med 
Porters tankar. Ojusta metoder kan man lära sig att använda på 
kort tid, saklighet och överlägsen kompetens kan inte 
kopieras . AURs strategi var alltså ett stöd för den ”etik och 101

moral” som många vill att marknadsekonomin ska bygga på.  
Idag 2020 är intressentperspektivet återigen aktuellt. Det 

finns två skäl till det: etiken och möjligheterna till överlevnad.  
Det senaste decenniernas många företagsskandaler både i 

USA och Europa, i näringslivet, folkrörelseföretagen, välgören-
hetsorganisationer och företag i offentlig regi i Sverige är en 
orsak till att intressentperspektivet blivit aktuellt igen. Med in-
tressentperspektivet ökar också företagets möjligheter att över-
leva och utvecklas i en omvärld där förändringar kommer ofta, 
är kraftfulla och svåra att förutse.  

Dessa båda motiv för att välja intressentperspektivet ska vi 
kommentera lite närmare.  

Ett stöd för etiken  
Sedan några år tillbaka har ”etik och moral” aktualiserats i 
arbetslivet. Orsaken till detta är väl bekant för de flesta. Före-
tagsledningars fallskärmar, enorma bonusprogram, mutmiss-
tankar, hämningslös representation, saltade reseräkningar och 
mobbning på arbetsplatser ger anledning att efterlysa moralisk 
upprustning inom snart sagt alla delar av arbetslivet. Media och 
allmänhet efterlyser etikkommittéer och politiker hotar med 
lagstiftning .  102

Vi vill påstå att om man lanserar och får genomslag för 
intressentperspektivet, ”det som är bäst för företaget”, på bred 
front så kommer en stor del av dessa avarter att försvinna. Det 
vore bra, inte bara för moralen i arbetslivet utan också för att 

129



företagsfusioner av det slag som vi sett i AURs etapp 3 kommer 
att få ett annat förlopp.  

Varför tror vi att moralen blir bättre om ”bäst-för-företaget-
perspektivet” får brett genomslag? Vi tar Panalbaexperimentet 
till hjälp för att förklara.  

Panalbaexperimentet  
Ett läkemedelsföretag lanserade en produkt som kallades 
Panalba. Det var ett cocktailpreparat, flera olika substanser 
med olika terapeutisk funktion i samma kapsel. Panalba blev 
mycket framgångsrikt och svarade för en stor del av företagets 
omsättning och en ännu större del av dess vinst. Efter ett par år 
började det komma signaler att Panalba under vissa omstän-
digheter kan skada patienten, i några fall t o m orsaka dödsfall.  

Med detta exempel som bakgrund har Scott Armstrong  103

byggt ett rollspel. Spelet ger underlag för att studera hur socialt 
ansvarstagande kommer till uttryck under olika förutsättningar.  

Situationen som presenteras i rollspelet är ett styrelsesam-
manträde. Deltagarna i spelet indelas i grupper om sju per-
soner, med var sin roll som beskrivs på en halv A4. Varje grupp 
får samma uppgift, att som styrelse välja ett av fem olika alter-
nativ för hur företaget ska agera. Man tror det kan finnas risk 
för att myndigheternas tillstånd för Panalba dras tillbaka.  

De fem alternativen är:  
1. stoppa produktionen och dra tillbaka Panalba omedelbart.  
2. stoppa produktionen men sälj ut det som finns i lager.  
3. sluta annonsera, men leverera till de kunder som vill ha 

produkten.  
4. fortsätt att sälja och tillverka tills tillståndet eventuellt dras 

tillbaka.  
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5. starta lobbyverksamhet för att förhindra att tillståndet dras 
in.  

Rollspelet handlar om socialt ansvar. Det är svårt att definiera 
vad socialt ansvar är på ett entydigt sätt, därför har Armstrong 
valt att definiera socialt oansvar. Ett beslut eller en handling är 
socialt oansvarig när fördelen för delsystemet, t.ex. ett företag 
är mindre än nackdelarna som helheten, omgivningen drabbas 
av. Alltså: om vinsten för företaget är mindre än kostnaden för 
det som kunder, leverantörer eller samhället går miste om, då 
är beslutet oansvarigt.  

Av de fem alternativen är a inte socialt oansvarigt och e mest 
oansvarigt, b är minst oansvarigt, c och d mer oansvariga än b.  

Spelet har genomförts under många år före år 2005. I USA 
har 166 grupper genomfört det, i Sverige 109 grupper och 
mellan 2 och 10 grupper i vardera Belgien, Frankrike, Canada, 
Norge, Finland, Danmark och Mexico.  

Resultatet är att samtliga grupper fattar beslut som är socialt 
oansvariga både om de agerar enligt ägarperspektivet och en-
ligt intressentperspektivet, med några undantag. Ett antal 
grupper fick ett policyuttalande att styrelsen ska ta tillvara 
samtliga intressenters intressen i kombination med en beräk-
ning av de olika alternativens kostnader för olika intres-sent-
grupper. För dessa grupper blev utfallet väsentligt mindre 
socialt oansvarigt. Det räcker alltså inte med policyuttalanden 
att alla intressenters intressen ska tas tillvara för att öka ansvars-
tagandet för ”bäst-för-företaget-perspek-tivet”. Det krävs dess-
utom att man får återkoppling på sina beslut: Det som räknas 
är det som kan räknas!  

Slutsats: Om man vill höja moralen i arbetslivet, måste man, 
dels tydligt visa en vilja att styrelse och ledning ska agera mora-
liskt, dels förse dem med något ”instrument” för återkoppling. I 
etapp 2 under rubriken ”Det som räknas är det som kan 
räknas” beskriver Anders hur AUR införde ”återkoppling”. Det 
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gällde hur väl man lyckades leva upp till sina ambitioner för de 
olika intressenterna. 

Bättre överlevnadsmöjligheter  
Överlevnadsmöjligheterna är, som vi tidigare påpekat, för-
knippade med begreppet variationsförmåga. Att en vältränad 
person har avsevärt bättre möjligheter än en soffpotatis att ta 
sig igenom fysiskt påfrestande situationer utan skador, känner 
alla till. Ett företag som drivs enligt intressentperspektivet lever i 
en mycket mer komplex värld, än det företag som mer enögt ser 
till en intressents fördelar. Därför är intressentperspektivets 
företag bättre tränat för att möta påfrestningar än företag som 
drivs enligt de andra modellerna.  

Tänk på två exempel från AUR: förändringen av konsult-
begreppet och kampen mot den ojusta konkurrenten. I båda 
fallen valde AUR bort den enklaste lösningen till förmån för en 
som var väsentligt mer komplex – och som därigenom ledde till 
”förnyelse”.  

För att överleva 1992 ansåg man att AUR skulle tvingas att 
ta konsultuppdrag, att göra dagsverken på främmande gårdar. 
Men det ville inte medarbetarna! Nu vill vi påminna om 
Scheins teori för förändring . Oron eller olusten för att ge-104

nomföra förändringen måste vara mindre än oron för att inte 
överleva. Schein menade att den vanliga strategin är att öka 
oron för överlevnad, t ex genom hot. Han sa också att en bättre 
strategi är att dämpa olusten inför förändringen genom att 
bygga upp tillit av tre slag: självförtroende, förtroende för andra och 
förtröstan.  

Vad gjorde AUR? Man gick medarbetarna till mötes; jobbet 
skulle utföras i Lund. Men man vände detta ”handikapp” till en 
konkurrensfördel, som fungerade som en katapult för AUR och 
placerade företaget som ett av de allra främsta i världen! Man 
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blev så attraktiv att man hade kunder i ett stort antal länder 
utan att ha lokal representation!  

Och så konkurrenten som använde sig av ojusta medel. Här 
ändrade AUR spelreglerna. Istället för att antingen dra sig 
tillbaka eller ge igen med samma mynt, så vidareutvecklade 
man det som man redan var bra på: att bli bättre! Man hade 
flera år i rad fått erfarenhet av att man kunde bli bättre än 
AUR . Då borde man väl också kunna bli så mycket bättre än 105

konkurrenten att kunderna upptäckte skillnaden. Konkur-
renten hade ju exponerat en svaghet genom att tala illa om 
AUR.  

Två exempel  på liknande strategier är grävmaskinsföre-106

taget Komatsu och kopiatortillverkaren Canon. Båda ändrade 
spelreglerna i branschen och kom ut som vinnare. Komatsu 
byggde upp sin skicklighet på perifera marknader för att efter 
några år klara av att hota den dominerande aktören Caterpillar 
på hemmaplan. Det dröjde innan Xerox upptäckte att Canon 
var en konkurrent att räkna med. Då hade uppstickaren redan 
blivit så skicklig att man med god lönsamhet kunde tillhanda-
hålla kopiering till ett pris som var lägre än Xerox tillverk-
ningskostnad. Strategin att ändra spelreglerna var huvud-re-
ceptet för framgång enligt en av 1990-talets betydelsefulla verk, 
bästsäljaren Competing for the Future av Hamel och Prahalad . 107

För att ändra spelreglerna behöver man klara av att förändra 
den egna organisationens memetiska kod.  

Komplexiteten i verksamheten ökar dramatiskt om man en-
gagerar sig för intressentperspektivet jämfört med ägare- och/
eller kundperspektiven. Variationsförmågan är en funktion av 
komplexiteten; ju högre komplexitet man klarar av att hantera, 
desto bättre är variationsförmågan. Och variationsförmågan är 
ju den viktigaste faktorn för långsiktig överlevnad. Därför är 
intressentperspektivet det bästa valet för det företag som vill 
förbättra sina förutsättningar att överleva.  
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I AUR hade man levt med intressentperspektivet från bör-
jan. Man hade också utvecklat stor skicklighet att ta tillvara 
energin och möjligheterna i de svårigheter som man mötte, till 
gagn både för företaget självt och för kunderna. Under 90-talet 
inträffade flera kriser i IT-branschen. Företag startades och 
många hade stora svårigheter, somliga klarade sig inte alls. 
AUR expanderade i halsbrytande takt till synes oberörd av 
omvärldens förtretligheter.  

Intressentperspektivet placerar organisationen i gränslandet 
mellan ordning och kaos, där emergens och självorganisering 
stimuleras. Därför ger intressentperspektivet ett kraftfullt stöd 
för långsiktig framgång. Intressentperspektivet ger stöd till de 
tre kännetecknen som enligt Bonabeau och Meyer  är orsak 108

till komplexa lärande systems överlevnads- och utvecklings-
förmåga: de är flexibla, de är robusta och de är självorga-
niserande.  

Att reflektera över  
Tänk dig 20 personer i ett rum. Ingen av dem har tidigare 
träffat någon av de andra. Slumpmässigt väljer du ut två av 
dessa människor och ger dem tid att ta del av varandras 
kunskaper och erfarenheter så att de skapar en gemensam kun-
skapsbas. Efter en stund får den ene av dem en idé som följd av 
något som den andre har sagt. Nu har en egenskap tillkommit 
som ingen av aktörerna hade med sig när de träffades. Det 
innebär också att hela populationen – gruppen på 20 personer 
– har berikats med en ny idé, en ny mem. Detta är emergens, 
den nya helhetens egenskaper är mer än summan av delarnas 
egenskaper.  

Fortsätt nu och välj slumpmässigt ut två personer i taget och 
låt dem ta del av varandras kunskaper och erfarenheter. Om 
valet sker slumpmässigt, så kommer ganska snart åtminstone 

134



den ene av de utvalda att tidigare ha skapat en gemensam 
kunskapsbas med en annan deltagare. Denna hopkoppling ger 
alltså underlag för en kraftigare emergens än när bara två 
personer tar del av varandras kunskaper och erfarenheter. 
Emergensen accelererar alltså.  

När kvoten mellan hela populationen och de som blivit hop-
kopplande blir 0,5, när man kopplat ihop 10 av de 20, då ökar 
emergensens acceleration. Mångfalden ökar, dels genom att 
antalet enheter kopplas ihop, dels genom emergensen. Det 
innebär att när antalet enheter ökar nominellt i en integrerande 
population, då ökar mångfalden och komplexiteten expo-
nentiellt.  

Varje utvecklingsförlopp beskriver en S-kurva. Efter en be-
skedlig acceleration i starten följer en kraftigare acceleration 
som så småningom klingar av och upphör helt. Om utveck-
lingen ska fortsätta när en S-kurva har kulminerat, krävs en ny 
S-kurva.  

Vidare gäller att ju fler enheter som ingår i populationen, 
desto brantare blir S-kurvans lutning, tillväxten blir snabbare. 
Och ju större mångfalden är mellan de enheter som kopplas 
samman desto högre är sannolikheten för att en helt ny utveck-
lingskurva startar. Potentialen för förnyelse ökar alltså när 
mångfalden ökar. När förnyelsen inträffar, när man lämnar en 
S-kurva och startar nästa, då kallas det för fasövergång. 

Om vi ser oss omkring i omvärlden kan vi se många exempel 
både på att antalet ökar (EU håller på att bli en marknad med 
500 miljoner människor med fri rörlighet för varor, tjänster och 
kapital och gemensam lagstiftning) och att mångfalden i den 
integrerande populationen ökar. Det innebär att tillväxten i de 
nyheter som lyckas etablera sig kommer att öka och att skill-
naden mellan det som finns och det nya som kommer blir 
större. Fasövergångarna kommer att inträffa allt oftare. 
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Du kan tycka att detta är bra eller att det är dåligt, men vad 
du tycker är faktiskt ointressant. Att förändringarna i framtiden 
kommer oftare, att de blir mer kraftfulla och ännu svårare att 
förutse är ett faktum, som ingen kan göra något åt. Historiskt 
sett har länder kunnat undvika detta genom att starta krig, men 
det är inte någon smaklig åtgärd. För den, som inte tycker om 
den accelererande föränderligheten, är detta dåliga nyheter: det 
man inte tycker om kommer man i alla fall att få se mer av.  

Men det finns en god nyhet också. Vi kan möta denna 
utveckling och ta tillvara kraften i förändringarna både till 
fördel för oss själva och för andra. För att klara detta behöver vi 
utveckla ”erforderlig variationsförmåga” i arbetslivet och i våra 
samhällen.  

AUR är inte det enda praktiska exempel som vi känner till 
på hur man ska gå tillväga. Det finns både praktiska exempel 
på hur man har gjort för att utveckla variationsförmågan och 
teoretiska förklaringar till varför man har lyckats. Grundbulten 
i sociala systems variationsförmåga är delaktigheten, den 
enskilde individens självvalda åtaganden och engagemang för 
det gemensamma uppdraget. Ju högre grad av delaktighet, 
desto bättre variationsförmåga och därmed förmåga att ta 
tillvara omvärldens oundvikliga förändringar till gagn både för 
sig själv och för andra.  

I Del 2 har vi beskrivit Delaktighetens anatomi, hur delak-
tigheten är uppbyggd. Vi har beskrivit den jordmån som delak-
tigheten behöver för att utvecklas, Den lärande kulturen, och 
den process som kan användas för att utveckla delaktigheten, 
Den moderna dialogen. Kapitlet Vad ska man vara delaktig i? hade en 
annan karaktär än de föregående. Vi beskrev vad vi menar med 
mission, affärsidé och vision, som sammanfattar olika aspekter 
på organisationens ”uppdrag”. Vi beskrev också att experterna 
omvärderade strategibegreppet under 1990-talet. Denna om-
värdering är en följd av att förändringarna i omvärlden har 
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ändrat karaktär, vilket lett till att begreppet ”strategisk pla-
nering” saknar giltighet idag. Det är inte längre möjligt att 
”planera” på lång sikt på det sätt som många försökte göra för 
ett par decennier sedan. I stället måste man utveckla särskil-
jande strategier. Om sådana strategier bygger på medarbe-
tarnas delaktighet, då har man en konkurrensfördel som inte 
går att kopiera.  

Som avslutning har vi ställt frågan: Varför driver man före-
tag? Och vi ställde två svar mot varandra: man driver företag 
för ägarnas eller en intressents skull eller för företagets, för 
verksamhetens skull: ”bäst-för-företaget-perspektivet”. Vi 
bortser från att den ena varianten kan te sig mer smaklig än 
den andra beroende den politiska hemvist man själv har. Vi 
förespråkar intressentperspektivet för att det leder till högre 
komplexitet. Med intressentperspektivet som intellektuell grund 
har man avsevärt bättre möjligheter att bygga upp variations-
förmågan än den grund som ägarperspektivet ger. ”Bäst-för-
företaget-perspektivet” innebär att man i varje läge handlar 
med utgångspunkt i vad som är bäst för företagets utveckling.  

Vi ska avsluta med ett exempel från förra upplagan. För 
några år sedan började en kollega att planera för ett nytt fritids-
hus. Han skaffade kataloger från olika leverantörer, bl a från 
IKEA. När bygget skulle starta ett år senare kollades priserna 
upp och de flesta hade smyghöjt sina priser. IKEA hade smyg-
sänkt sina priser. Ingenstans i katalogen kunde han hitta någon 
uppgift om prissänkningarna. Ingvar Kamprad har sagt att 
man ska undvika varje onödig kostnad hur liten den än må 
vara. Motivet för detta är att i slutändan måste kunden betala 
den onödiga kostnaden. Tänk om Kamprad hade sålt IKEA till 
något annat företag för 40 år sedan eller introducerat IKEA på 
börsen för 20 år sedan. Tror någon att priserna i katalogen 
2004 i så fall hade varit lägre än i föregående års katalog?  
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Innan du lägger ifrån dig Delaktighetskoden, reflektera över 
vårt budskap. Bläddra igenom de sidor du har läst. Läs den 
första delen en gång till med utgångspunkt i den mentala 
modell som vi har tillhandahållit i Del 2. Är det samma 
berättelse i andra läsningen som det var i den första?  

Arbetet med boken har givit oss båda författare insikter som 
vi inte hade när vi startade vårt projekt sensommaren 2003. Vi 
såg andra aspekter av AURs historia 2006 än vi gjorde i den 
första skrivningen. Om även du upptäcker något nytt som är 
värdefullt för dig när du läser Del 1 en gång till, så tycker vi att 
vi har lyckats förmedla det som vi ville med vår bok.  

Med denna nätupplaga har vi hunnit till slutet av 2020. Det är 
med blandade känslor vi läser igenom och försiktigt reviderar 
vår ”gamla”bok. Dels en glädje över att vi redan så tidigt i livet 
var kapabla att åstadkomma en så läsvärd bok, dels en för-
skräckelse över att budskapet är mer aktuellt och behövligt nu 
än när den första upplagan publicerades. 
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Del 3:  
Författarna och framtiden 

Anders: Nu ska jag verka som Executive Coach  
När AUR fusionerades med AUN och fick nya ägare år 2000, 
tog mitt liv som entreprenör och operativ företagsledare slut. 
Jag hamnade på ”strategisk nivå” och fick ett övergripande 
perspektiv, blev styrelseledamot och representant för inves-
terarna, för kapitalet. Min huvuduppgift var att ansvara för 
strukturaffärer på koncernnivå, speciellt med inriktning på 
outsourcing av internationella bolag. Det är inte fel, det är 
viktiga uppgifter. Jag upplevde det dock som otillfredsställande 
att gå vidare till nästa deal och inte få vara med och utveckla de 
verksamheter jag hade tillfört koncernen. Jag upplevde, att jag 
var för långt ifrån verksamheten för att verkligen kunna vara ett 
stöd i dess fortsatta utveckling genom att bara sitta i styrelsen. 
Det finns inte så många exempel på fusioner som utvecklats så 
positivt som man hoppades. I de flesta fall beror det på att man 
inte inser att det krävs en hel del fokuserat arbete för att inte-
grera verksamheten. Här vet jag att min erfarenhet kan passa 
väl.  

Ganska snart efter det att AU-System hade bildats började 
jag planera för en annan roll för mig själv. Jag ville ha kvar ett 
övergripande perspektiv på verksamheten, men också vara ett 
aktivt stöd för VD och ledningsteamet. Frågan jag ställde mig 
var hur en sådan roll ser ut rent praktiskt.  

Jag kände personer som arbetar med coaching i Sverige, och 
jag hade ju själv haft stöd av några olika coacher under hela 
tiden på AUR. Det stödet hade en avgörande betydelse både 
för mig och för företaget. Vi hade naturligtvis också använt 
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konsulter under årens lopp som stöd i ledningsarbetet. I de allra 
flesta fall har de råd vi fått dock inte satt några spår i verksam-
heten om råden inte varit kombinerade med coaching.  

Mina coacher gav mig stöd att uttrycka vad jag ville uppnå, 
att identifiera vägarna att nå dit och att hålla fokus. Mina egna 
tankar och handlingar blev utmanade och utmaningen stimu-
lerade till att de blev mer genomtänkta.  

Jag har haft några olika coacher med olika bakgrund. Inom 
företagsvärlden är begreppet coach något nytt. Mina coacher 
kallade sig inte för coach. Någon kallade sig handledare en 
annan föredrog mentor. Deras sätt att arbeta överensstämmer 
dock med det som jag nu kallar coaching.  

Jag hade alltså en ganska klar uppfattning om vad det inne-
bär att vara coach.  

Under en av mina resor i USA år 2000 mötte jag några 
personer som arbetar som Business och Executive Coaches. De 
hade tidigare varit VD eller ingått i ledningen för stora företag. 
De berättade hur de arbetade nu och att de hade gått igenom 
en speciell coachutbildning, Corporate Coach University International 
(CCUI). Deras beskrivning av hur de arbetar gjorde att bitarna 
föll på plats för mig. Executive coching är verksamhetsrelaterad 
och fokuserad på företagets eller verksamhetens mål. Det är en 
process, som varar under en längre period, minst sex månader 
oftast ett år eller ännu längre. Coachens uppgift är att ge indivi-
der eller t ex ledningsgrupper eller styrelser stöd att uppnå ökad 
klarhet, prestera på toppen av sin förmåga och uppnå djupare 
insikter genom eget lärande. Coachens uppgift är alltså att stöd-
ja den kreativa process vars produkt är insikt, den process som 
vi kallar lärande – upptäcka och uppfinna – i den här boken. 
Det är en effektiv process för att få bestående effekter av 
lärandet. I coaching utgår man från kundens behov, vilja och 
handlingar.  
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Coachens uppgift är att vara språkrör för kunden, att lyssna 
aktivt och ställa frågor, som ger rörelse framåt i processen. 
Coachens egna erfarenheter och kunskaper ska användas som 
grund för insiktsfulla frågor, inte för att ge råd. Frågorna ska 
bidra till ökad medvetenhet i val av strategier och praktiska 
åtgärder, de ska hålla fokus och ge återkoppling. Coachen kan 
även bidra med egna erfarenheter av att vara chef  och ledare, 
när detta är relevant och efterfrågat.  

Syftet med coaching är att tänja och lyfta verksamheter till 
nivåer som verkar vara ”omöjliga” att nå. Precis det som hände 
AUR. De flesta verkställande direktörer, styrelseledamöter och 
medlemmar i ledningsgrupper är välutbildade och erfarna per-
soner. Många har gått olika typer av ledarskaputbildning. I 
coaching arbetar man med VD, styrelse och ledningsgrupp för 
att locka fram och utveckla de personliga egenskaper och ledar-
egenskaper som krävs för att skärpa strategierna och tydliggöra 
målen. De kunskaper och erfarenheter som klienten redan har 
utgör alltså fundamentet för processen. En bra Executive 
Coach är ett dynamiskt bollplank, ett externt komplement till 
det stöd som styrelsen ger VD.  

Likheten med min egen situation är stor. Det bästa beslut jag 
tog var att anlita en coach.  

Efterhand växte insikten att jag ville utveckla mig till och 
verka som en bra Executive Coach. Jag påbörjade min utbild-
ning på Corporate Coach Universtity International under 2001 och är 
numera examinerad Coach.  

Vid årsskiftet 2002-2003 lämnade jag Teleca för att ägna mig åt 
egen verksamhet som jag då valde att kalla Executive Coach i 
det egna bolaget Syncfinder. Jag ville hjälpa andra i företags-
ledande ställning till samma goda utveckling och resultat som 
jag själv varit med att skapa.  
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Ganska snart upptäckte jag att coaching som begrepp blev 
lite av en religon, new age,   med fokus på självförverkligande 
snarare än ett verktyg. Det gick ut över legitimiteten. Av den 
anledningen kom jag att verka med titeln ledarskapskonsult 
med coaching som verktyg snarare än coach som titel. 
Coaching som verktyg är delaktighet i praktiken och har också 
senare genomsyrat mitt arbete som styrelseledamot och som 
styrelseordförande. 

VD-resan har givit mig en fast övertygelse. Jag tror att goda 
resultat som överlever svängningar i samhället och på mark-
naden kan skapas med ledarskap som utövas av människor som 
vågar visa sig sårbara och vara autentiska. Speciellt i motlut 
kan detta vara en svår uppgift, därför ville jag vara med och ge 
det stöd som behövs. Det blev 15 år som konsult som i stort 
blev som jag hoppades men annorlunda. Det är en helt annan 
historia. 

Lars: Inlärning, handling och återkoppling  
Jag har arbetat länge med ledarskapsutveckling. Först i IFL, 
Institutet för företagsledning, där jag 1972 fick ansvaret för IFL-sko-
lan – ett ettårigt program för ledarutveckling. I programmet, som då 
omfattade tolv internatveckor, fanns traditionella företags-
ekonomiska ämnen. Tillsammans med mina kolleger i fakul-
teten ändrade vi på detta. Företagsekonomi är viktigt för chefer, 
men det är inte synonymt med ledarskap. De sju åren på IFL 
var en fantastisk tid. IFL-skolan hade mandat att experimen-
tera med olika pedagogiska metoder och olika program-
punkter. Allt var inte framgångsrikt, men tolv internatveckor 
utlagda under tio månader är tillräckligt lång tid för att man 
ska hinna med, både att lära av misstagen och kompensera för 
dem.  
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Jag ansvarade för tio IFL-skolor med cirka tre hundra 
deltagare. Många av dem lärde jag känna väl och några blev 
vänner för livet. Erfarenheterna från IFL säger mig att det är 
möjligt att utveckla både ledarskap och personliga egenskaper 
genom utbildning.  

Innan MiL Institute startade sin verksamhet 1977 tog Lennart 
Rohlin kontakt med utbildningsinstitutioner på olika håll i 
världen. IFL-skolan var en av dessa. Jag hade många samtal 
med Lennart, som tillförde både mig och IFL-skolan nya idéer. 
Jag hade också privilegiet att få medverka i alla program under 
de första åren av MiLs verksamhet. Det var givande, att både få 
utveckla ett koncept för ledarskap med utgångspunkt i företags-
ekonomin inom IFL och få följa tillblivelsen av MiL-konceptet 
där pedagogiken spelade en mer framträdande roll än företags-
ekonomin.  

1980 lämnade jag IFL och blev min egen tillsammans med 
Ingeborg Stemme i Stemme & Wiberg AB. Jag skrev Vilja Välja 
Verklighet, som blev en bästsäljare. Tillsammans utvecklade Inge-
borg och jag ett videobaserat program för arbete i smågrupper. 
Efter flera års experimenterande nådde vi målet. En betydande 
majoritet av dem som går igenom programmet kommer att 
förändra sitt sätt att arbeta så att de åstadkommer mer och 
upplever mindre stress. Uppföljningsmätningar visade bestå-
ende och även ökande förbättringar två år efter programmet. 
Därmed visste vi att positiv förändring är möjlig och att män-
niskor kan förverkliga den på egen hand med stöd av lika-
sinnade kolleger och en effektiv ”struktur”. Vad vi inte visste då 
var att vi hade kommit en strategi på spåren för att utveckla nya 
memer.  

Med dessa erfarenheter i bagaget tog vi oss an ledarskaps-
utveckling. 1987 kom vår bok Målförverkligande ledarskap -en bok 
om självständighet och samverkan. Här presenterades den delaktig-
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hetsteori som i sin senaste och kortaste version finns i Delaktig-
hetskodens fjärde kapitel Delaktighetens anatomi.  

Vi byggde på med ett tredagars program för utveckling av 
ledarskap som vi så småningom döpte till FOQUS en akronym 
för fortlöpande kvalitetsutvecklingsamtal. Underlaget till utbild-
ningsprogrammet finns i boken FOQUS Handbok i Värdeskapande 
Ledarskap.  

Under 1980- och 90-talen aktualiserades två kunskapsom-
råden som blev viktiga för oss: företagskulturens betydelse för 
företags uthålliga framgång och systemteorierna som instru-
ment för att förstå vad som händer med verksamheter när om-
världen förändras allt snabbare.  

1993 kom boken Teori 3 -ledarskap för delaktighet i lärande organi-
sationer. Samma år fick vi också utmärkelsen Guldträdet för 
årets bästa FoU-insats inom det företagspedagogiska området. 
Företagspedagogiska Institutet och Svenska Mässan stod för 
bedömningen och FOQUS-programmet var det bidrag som 
belönades.  

1999 kom boken Gränslandet - Ledarskap för medarbetares delak-
tighet och verksamheters förnyelse. Här presenterades merparten av 
de teorier som nu finns i förkortad form i denna boks Del 2. 
Dialogen behandlades mer översiktligt än här och Pascales teori 
för den lärande organisationens kultur fanns inte med.  

2001 kom boken Visionen - Ett ledningsinstrument i lärsamhället. 
Den uppmärksammades med Bokstödet, en utmärkelse som 
tidigare kallades Årets PA-bok.  

Michelangelo lär ha sagt att det är ganska enkelt att göra en 
skulptur. Den finns redan inne i marmorblocket, så det enda 
man behöver göra är att ta bort den överskottsmarmor som 
inte hör dit. Det finns människor som har en särskild talang för 
ledarskap på likande sätt som Michelangelo hade på sitt 
område. Ibland råkar de hamna i just en sådan situation där 
just den talangen kommer till sin rätt. Några av dessa chefer 
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har bytt jobb och då visar det sig ibland att talangen inte alls är 
lika anpassad till den nya situationen. Ledarskap måste näm-
ligen situationsanpassas.  

Fyrtio års erfarenhet av ledarskapsutveckling säger mig att 
de allra flesta människor kan utveckla ett bra ledarskap, för de 
flesta vanligt förekommande situationer i arbetslivet. Tyvärr ser 
vi näst intill dagligen exempel på att även om de skulle kunna, 
så har många chefer inte utvecklat sin potential. De flesta har 
deltagit i utbildningsprogram, men ofta sätter dessa program 
inga spår i det dagliga ledarskapet. Jag tror att det finns två 
orsaker till sådana programs tillkortakommanden: brist på 
stimulans att omsätta de nya kunskaperna i handling och brist 
på återkoppling. Det vill jag bidra till att ändra på.  

Att handla sig in i nya sätt att tänka  
Ledarskap är en relation. För att utveckla ledarskapet måste 
man förändra relationen. Det räcker alltså inte att komma hem 
från en kurs och försöka bete sig annorlunda mot sina kolleger 
och medarbetare. Man måste stegvis och uthålligt handla sig in 
i nya sätt att tänka för egen del och ge sina medarbetare samma 
möjlighet att handla sig in i en ny relation.  

För Anders vidkommande var detta inte så svårt. Han visste 
vad han ville och han hade inga inkörda gamla relationer till 
sina nya medarbetare i AUR. Det är svårare för chefer, som vill 
förändra sitt ledarskap tillsammans med medarbetare, som man 
känner och som lärt känna hen tidigare.  

”Det som räknas är det som kan räknas”. Det krävs alltså 
återkoppling. Våra speglar är instrument med vars hjälp vem 
som helst kan skaffa sig ett bra underlag för att tillsammans 
med medarbetare och kolleger genomföra önskade föränd-
ringar i verksamheten.  

Speglarna är inga vetenskapliga mätinstrument. De är 
verktyg för att på ett strukturerat sätt visa alla berörda vad de 
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själva tycker om sin verksamhet. Men speglarna är inga vanliga 
attitydmätningar. De är förankrade i teorier, vilka i sin tur finns 
väl beskrivna i lätt tillgänglig litteratur. Speglarna är inte av-
sedda att vara objektiva vetenskapliga registreringar. De ska 
”spegla” människors egna subjektiva uppfattningar så att de 
själva kan vara med och bestämma och själva påverka vad de 
vill ändra på i spegelbilden.  

När förra upplagan lanserades ville jag gärna medverka i 
seminarier och kurser eller hålla föredrag parallellt med att 
fortsätta utveckla delaktighetskoden. Men med ålderns rätt 
avstår jag sedan några år från seminarieuppdrag. Men jag 
tycker fortfarande att det är stimulerande att få dela med mig 
av det kunnande jag har samlat på mig under årens lopp. Min 
hemsida www.larswiberg.com får bli min tribun för denna 
ambition. 
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Noter
 Induktiva processer bygger upp helt nya egenskaper genom att kombinera olika tillgängliga möjligheter. Deduktiva 1

processer styrs av i förväg uppgjorda program eller metoder.

 För några år sedan hade Veckans Affärer en artikel om vad företagsledare läser. Ett tiotal verkställande direk-2
törer och styrelseledamöter intervjuades. De var alla välkända från media. De läste i princip ingen management-
litteratur alls. En av dem hade läst ett par kapitel i In Search of  Excellence. Han ”försvarade” sig med att han hade 
gjort det som förberedelse till en konferens där både han själv och en av författarna, Tom Peters, skulle delta i en 
paneldiskussion

 Fyra sådana berättelser finns i Meyer, C och Davis, S It’s Alive Crown Business 2003. De handlar om ett 3
finansföretag Capital One, U. S. Marine Corps, BP British Petroleum och Maxygen, ett kunskapsföretag inom bioteknologi. 
Mönstret i dessa berättelser har stora likheter med vår berättelse om AUR.

 På ett mycket ytligt plan liknar vår ansats den som Jim Collins gjorde som grund för slutsatserna i Good to Great. 4
Hur vanliga företag tar språnget till mästarklass. BookHouse Publishing 2001. Collins valde ut ett antal företag som hade 
varit extremt framgångsrika under minst femton år. Vilka kännetecken fanns i samtliga dessa företag som inte 
fanns i några av de företag som man jämförde dem med? Collins fann 6+1 principer. De första sex kallar han 
Ledarskap på nivå 5, Först vem, sedan vad, Möt den bistra verkligheten, Igelkott-konceptet, En kultur präglad av disciplin och Teknik 
som accelerator. Den sjunde principen, som gäller för var och en av de övriga sex kallar han Svänghjulet.

 Varje utvecklingsförlopp äger rum inom ramen för en viss struktur. Så småningom ”växer man ur” strukturen 5
och då inträffar en kris. För att komma ur krisen måste man skapa en ny struktur som klarar av den fortsatta 
expansionen. Detta gäller generellt både för individer och för organisationer. Skiftet från en struktur till nästa 
kallas fasövergång.

 Med turn-key avses ett projekt där en större programvarumodul levereras färdig för integration, t.ex. i 6
mobiltelefon. Många företag har negativa erfarenheter av sådana projekt. AUR lyckades av två skäl. Dels var våra 
projektledare mycket skickliga att tydligt beskriva affärsupplägget, så att kunden och vi var helt överens om vad 
som skulle ingå. Dels hade vår delaktighetskultur stor betydelse. Medarbetarna tog stort personligt ansvar för att 
klara jobbet inom avtalade ramar.

 En god kostnad betalar sig snabbt och/eller säkert som en intäkt eller fördel i framtiden. Dåliga kostnader ger 7
inga fördelar för verksamheten.

 The Chasm Group är ett konsultbolag i San Mateo, Kalifornien, USA. Deras inriktning är technology 8
management. Se mer på www.chasmgroup.com

147



 Under de 11 åren har jag haft stöd av fyra personer. Först anlitade jag personer med beteendevetenskaplig 9
bakgrund. De gav stöd att blicka framåt, att sätta mål och konkretisera vad som behövde göras för att nå målen. 
Framför allt fick jag bra hjälp med frågor som rör relationer mellan individer och grupper. Efterhand övergick jag 
till att anlita personer med egen erfarenhet från ledarpositioner i företag. Dessa personer var mer skarpa i sina 
frågor och mer utmanande för mina tankar. Det tycker jag själv är de viktigaste kvaliteterna hos en bra coach. 
Oavsett vad jag kallade dem, bollplank/handledare/coach, så arbetade de på samma sätt. De ställde frågor, 
speglade det jag sa, utmanade det jag sa, fick mig att hitta metaforer. Det hjälpte mig att komma till insikt om hur 
saker och ting hänger ihop och hur jag skulle ta mig framåt. Just känslan av tydlighet eller klarhet minns jag väl. 
När man är helt klar över vad man vill, är själva handlandet enkelt. Jag bara agerade. Det kändes enkelt. 

 Coachande ledarskap innebär att agera som handledare för sina medarbetare. Man avstår ifrån att ge dem 10
direktiv och direkta order hur uppgifter ska utföras. Coachande ledarskap bygger på tron att medarbetare är 
beredda att ta ett självständigt ansvar och agera i enhetlighet med målen. Coachande ledarskap bidrar till att 
utveckla den insikt som krävs för att ge kraft och riktning åt medarbetarnas handlande. Man arbetar på liknande 
sätt som en coach. Coachande ledarskap kan uppfattas som tidskrävande till en början, men långsiktigt ger det 
ökad snabbhet, rörlighet och uthållighet till organisationens handlande. Det som främst skiljer väl fungerande 
coachande ledarskap från en bra coach är skillnaden i relation till individen. Som chef  ska du kunna fatta 
obekväma beslut, sätta löner, etc. Coachen agerar helt efter sin kunds agenda, men utmanande/tänjande. 
Coachen har inga andra bindningar. Relationen finns enbart så länge den är tillfredsställande för både coach och 
kund.

 Genom erfarenheterna av denna övning lärde jag mig att det mesta kan lösas om man verkligen lyssnar på 11
varandra. Att verkligen lyssna innebär att man genom att upprepa vad man hör den andre säga och med stöd av 
kompletterande frågor bygger upp en egen förståelse för vad den andre tycker och varför. Det är grunden för att 
dialogen ska resultera i två vinnare.

 Målet var 100% nöjd kund, både med avseende på det vi levererade och på vårt sätt att hantera relationen till 12
kunden. Det hände att vi valde bort företag och enskilda personer som kunder. Vi talade mycket om huruvida det 
verkligen är möjligt att tillfredsställa alla enligt vårt mål. Vi kom fram till att det inte är möjligt, men om vi hade 
satt målet till exempelvis 98% så hade vi behövt definiera vilka vi inte skulle tillfredsställa. Mätning av kundtill-
fredsställelse gjordes, dels efter varje projekt, dels gjordes en mer samlad bedömning en gång per år. Inom AU-
System fanns en resurs som enbart arbetade med kunduppföljning. I AUR anlitade vi även den resursen. Den 
årliga mätningen gjordes med hjälp av ett externt företag.  

 Det inre livet på AUR präglades av den ständiga dialogen. Därför var det enkelt att agera med ett coachande 13
ledarskap. Initiativet till dialogen var ömsesidigt. Det kunde börja med att någon ville tala om, t ex ett viktigt 
kundmöte eller strategiskt beslut. Eller att jag sökte kontakt för en uppföljning. Vi hade också olika forum där 
dialogen var naturlig

 I AURs fall handlade det upplevda gapet om information rörande resultat, strategiska beslut och vad som 14
hände i andra avdelningar och projekt. Under alla år som AUR existerade som självständigt bolag fanns det en 
stor transparens i dessa uppgifter. I det börsintroducerade AU-System blev det inte längre varken möjligt eller 
lagligt att informera personalen om sådant som kan ha börspåverkan och som inte gjorts publikt.
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 Vissa stressforskare talar om vikten av att kunna ”bemästra” en situation som den viktigaste nyckeln för att 15
undvika sjukdomssymton till följd av hög arbets-belastning. Det är alltså inte belastningen i sig som framkallar 
psykosomatiska symtom utan upplevelsen av maktlöshet, av att inte räcka till. 
 
Efter det att vår bok publicerades har vi fått kontakt med Åsa Lilja. Hon är stress- och hjärnforskare vid 
Universitetssjukhuset i Lund. Hon introducerade oss för begreppen Kasam och Locus of  control (som vi kallar 
trygghetsankare). Genom Åsa har vi också fått tips om underlaget till de båda speglar som finns som bilaga till 
denna version av boken Kasam och LoC-speglarna.

 För AURs del var det kompetens som var avgörande för differentieringen. Dels förmågan att utveckla rika 16
program i mobiltelefoner med mycket begränsat minnesutrymme och göra programvaran stabil. Dels kunskapen 
om hur tekniken och användningen av den kunde utvecklas.

 På 1970-talet gjorde bensinbolagen reklam för sina produkter genom att tillsätta en komponent som gjorde 17
bensinen ”bättre”. Ett företag kallade sin tillsats för ACI ett annat hade tillsatt Boron. På vilket sätt dessa tillsatser 
gjorde bensinen bättre kunde man inte förklara för konsumenterna och Hasse Alfredsson och Tage Danielsson 
hånade denna oförmåga i en Lindemandialog. Tage tryckte på och ville veta varför bensinen var bättre, Lindeman 
svarade att den bara var bättre helt enkelt. Till slut frågade Tage vilken tillsatsen egentligen var och då svarade 
Hasse ”Lite BP”. Företag som vill bli ”världsbäst” vill kanske göra samma sak som konkurrenterna ”men bättre”.

 AURs affärsmodell har alla tre komponenterna i det som Collins kallar igelkott-konceptet: det man brinner för att 18
göra, det man kan bli bäst i världen på och kärnan i det som man kan ta betalt för. Collins J. Good to Great BookHouse 
Publishing 2001 (s. 113 ff)

 Att uppnå samma marknadsdominans som Microsoft inom PC-världen, är en dröm som framför allt har närts 19
av många investerare. Inom mobildataområdet har ännu ingen nått en sådan position, framför allt för. att 
branschen har valt att utveckla gemensamma öppna standarder på samma sätt som man gjort inom mobila 
telesystem (t.ex. 3G standarden).

 Det som främst särskiljer olika mobiltelefonmärken är design och sättet att handha telefonen, look and feel. En 20
viktig faktor för AURs framgång var att vi förstod att bygga vår programvara så modulär att den lätt kunde 
anpassas till varje leverantörs unika menyhantering.

 Tomas Franzén var när boken publicerades nyutnämnd VD för Eniro. Han lämnade AU-System i samband 21
med samgåendet med Teleca för att bli VD på Song Networks. 2020 är han VD ovh koncernchef  i Bonniers

 Begreppet Business Architect föddes i USA mot slutet av 90-talet. Dessa företag spåddes en lysande framtid. 22
De gjorde anspråk på en förmåga att stötta sina kunder, oftast storföretag, i att förändra/utveckla verksamheten 
mot den s.k. nya ekonomin och samtidigt utveckla den teknik som krävdes för att kundföretaget skulle få sin unika 
position inom ”den nya ekonomin”. Enkelt uttryckt skulle man kombinera management konsulting och 
teknikutveckling i teknikens framkant. Sådana bolag fick en mycket hög värdering på bl.a. Nasdaq. I Sverige var 
Framfab och Icon Media Lab sådana företag.
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 ”Tillit tar år att bygga upp och ingen tid alls att riva ner” (Jack Welch). En delaktighetskultur är ett integrerat 23
system, ett nätverk. För att nätverket ska fungera måste varje ”nod” förstå hur den förhåller sig till de noder, de 
enheter som den har i sin närmaste omgivning. Det går inte att utveckla denna förståelse top-down, insikter skapas 
av den enskilde individen själv. Att företaget är stort är inte i sig något hinder för en delaktighetskultur, men det 
kan vara mer komplicerat i en stor organisation än i en mindre. Varuhusföretaget Sears och biluthyrningsföretaget 
AVIS är två exempel, där man på mycket kort tid lyckades med mycket kraftfulla turnarounds. I båda dessa fall 
startade man med ”nodernas” förståelse för den betydelse de hade för den närmaste omgivningen. Delaktigheten i 
helheten måste byggas upp stegvis och det tar tid, i synnerhet om man strax innan har rivit ner det tillitskapital 
som byggts upp under många år.

 Christer Björk kom till AUR från Telia. Han hade precis avslutat ett längre ledarskapsprogram. Han blev VD 24
för Teleca Software Solutions AB och är idag 2020 VD för Mikzalliance. Se mikzalliance.com

 Två konsekvenser av börsintroduktionen nämns i Delaktighetskoden. Dels begränsningen av möjligheterna att 25
informera medarbetare (p.g.a. att viss information kan påverka börskursen, se not 15). Dels ett engagemang av en 
ansenlig del av ledningens energi i kontakter med analytiker, journalister och personer som arbetar med 
aktiehandel. En tredje aspekt gäller kvartalsrapporteringen: Vilka planer ska vi informera om för det kommande 
kvartalet och vilka ska vi spara till senare? Denna fråga tar ofta upp en ansenlig del av ledningens energi.

 I shareholder concept har synsättet att verksamheten finns till för att optimera investerarnas pengar företräde 26
framför exempelvis kunder och anställda. I stakeholder concept finns det en balans mellan de olika intressenternas 
intressen. Ofta leder stakeholder concept till ett mer långsiktigt synsätt.

 Lars: Måste är ett ord som jag undviker. Jag avskaffade måstevärlden i Vilja Välja Verklighet 27
1979, men här finns inget annat adekvat uttryck.

 Hamel, G The Quest for Resilience HBR Sep 2003.28

 Kurzweil, Raymond The Laws of  Accelerating Returns pub1 on KurzweilAI.net March 7, 2001. 29
Från Meyer, C & Davis, S It’s Alive Crown Business 2003

 Se t.ex. Senge, P Den femte disciplinen Nerenius & Santérus 1995 Kap 2. 30

 William James var en av psykologins pionjärer i USA i början av förra seklet. Citatet är 31
hämtat från hans bok The Varieties of  Religious Experience. Modern Library Inc 1942. p 10.

 Roethlisberger, F The Elusive Phenomena Harvard Business School Press 1977.32

 Med hänsyn till forskningsuppdraget är detta naturligtvis förkastligt. Genom att engagera ”objekten” i 33
planeringen skapade man bias, en påverkan på resultatet. Men samtidigt illustrerar exemplet en viktig skillnad 
mellan ledarskap och vetenskap. Själva kärnan i ledarskapet är ju att åstadkomma påverkan, inom vetenskapen ska 
man undvika påverkan till varje pris
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 När den japanska industrin förklarade krig mot kvalitetsbristerna under 1950-talet lutade man sig mot den 34
historiska samurajtraditionen. Samurajerna hade sju vapen och sju vapen skulle också de krigare vara utrustade 
med som skulle bekämpa kvalitetsbristerna. I litteraturen om kvalitetsarbete nämns ofta De sju klassiska metoderna. 
Vilka dessa metoder är skiljer sig dock något mellan olika författare. Här är ett exempel från en svensk källa: 
Checklistor, Paretodiagram, Histogram, Ishikawa-diagram, Stratifiering, Sambandsdiagram och Styrdiagram 
(Kvalitet 1/97 från Sandblom Associates). En japansk källa anger Orsak-verkandiagram, Paretodiagram, 
Kontrolltabeller, Spridningsdiagram, Histogram, Kontrolldiagram och Flödesanalys (TQC Solutions The 14-step 
Process Productivity Inc).

 Bo Rex Cordial Business Advisers har bidragit med detta exempel35

 Stamp, G Built to Last: Links with the tripod levels opubl rapport Oct 1998.36

 En svårighet, när man studerar system är att göra rätt avgränsning. Om avgränsningen är 37
för snäv kan man missa viktiga påverkansfaktorer som finns utanför avgränsningen, t ex 
kulturella förändringar i det kringliggande samhället, eller att man missar detaljer som kan ha 
avgörande betydelse. Memen delaktighet bygger på två samverkande förhållningssätt hos den 
enskilde medarbetaren, dennes självständighet och hens förmåga att samverka. Det senare kan 
ha varit en orsak till att studiebesökarna i Japan missade den minsta komponenten i det 
japanska kvalitetsundret.

 Kotter, J What Leaders Really Do HBR May-June 1990. Det var i den artikeln som Kotter 38
skrev att ”most US corporations are overmanaged and underled”.

 Uttrycket kommer ursprungligen från Peter Drucker. Warren Bennis och Burt Nanus 39
använde ”Managers do things right. Leaders do the right thing” som övergripande devis för sin 
bok Leaders – Strategies for Taking Charge Harper & Row 1985.

 Fördomar är en typ av attityder där personen övertagit färdiga åsikter och inställningar om 40
en viss sak, företeelse, folkgrupp eller person. Dessa åsikter är ofta negativt färgade, men även 
onyanserat positiva fördomar förekommer.
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 För 50 år sedan beskrev Frederic Herzberg två grupper av faktorer, som påverkar 41
människors handlingar och Abraham Maslows behovshierarki är ännu äldre. Därefter har 
många forskare publicerat resultat som alla förmedlar samma budskap, om än med lite olika 
begrepp. Vi håller oss till Herzberg som många har kommit i kontakt med. I hans tvåfaktorteori 
kallas de faktorer som har med arbetsmiljön att göra för hygienfaktorer. Brister i dessa faktorer 
leder till otillfredsställelse. När det inte finns brister i hygienfaktorerna, då är människor inte 
otillfredsställda. Den andra gruppen kallas motivationsfaktorer. De har att göra med individens 
upplevelse av arbetet i sig, dess mening, stimulans och möjlighet till eget ansvar. När det finns 
brister i motivationsfaktorerna är människor inte tillfredsställda. Tillfredsställelse och 
otillfredsställelse är alltså två olika dimensioner. Människors engagemang beror av 
motivationsfaktorerna. Det går inte att kompensera för brister i motivationsfaktorerna genom 
insatser bland hygienfaktorerna. Lönen och bonusersättningar ingår bland hygienfaktorerna. 
(Herzberg, F One More Time: How Do You Motivate Employees? HBR Sep-Oct 1987). Se 
även Wiberg, L Lön efter prestation leder till sämre resultat Management Magazine 6/03. I 
artikeln redovisas resultat från ett trettiotal rapporter som stödjer Herzbergs teori.

 En mer fullständig redogörelse för delaktighetens anatomi finns i Stemme, I och Wiberg, L 42
FOQUS Handbok i värdeskapande ledarskap och Wiberg L Gränslandet Ledarskap för medarbetares 
delaktighet och verksamheters förnyelse Kapitel 10

 En mer utförlig beskrivning av kunskapsutvecklingen finns dels i Wiberg, L Gränslandet Del 2 43
De nya teorierna (Sammanfattning i kapitel 4) dels i Dokumentationen till seminariet En idé vars 
tid är inne. Båda filerna finns för nerladdning.

 Peters, T och Waterman, R In Search of  Excellence. Lessons from America´s Best-Run 44
Companies. Harper & Row 1982.

 En mer utförlig beskrivning av kunskapsutvecklingen finns dels i Wiberg, L Gränslandet Del 45
2 De nya teorierna (Sammanfattning i kapitel 4) dels i Dokumentationen till seminariet En idé 
vars tid är inne. Båda filerna finns för nerladdning.

 Senge, P Den femte disciplinen Den lärande organisationens konst på svenska 1995 46
Nerenius & Santérus.

 Enligt Senge är Personligt mästerskap ”den lärande organisationens själ”. Denna första 47
disciplin i kombination med den andra - mentala modeller - är de viktigaste 
utvecklingsinsatserna för att komma till rätta med det lärandehandikapp som vi inledde Del 2 i 
den här boken med att beskriva. På svenska väljer vi att kalla det personliga mästerskapet för 
personlig kompetens.
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 När dialogen divergerar skapas möjligheter för alla att förstå övriga deltagares uppfattningar, 48
men samtidigt ökar komplexiteten i processen. Ett exempel på detta finns i AUR när man 
använde sig av en övning med ordningsman för att parter med olika uppfattningar skulle ta del 
av och förstå varandras uppfattningar.

 Meyer, C och Davis, S It’s Alive Crown Business 200349

 Normann, R Reframing Business When the Map Changes the Landscape Wiley 2001.50

 Paradigm är ett grekiskt ord som betyder ”mönster”. På 1960-talet blev Thomas Kuhn, en 51
av 1900-talets mest betydande tänkare, känd för en bredare allmänhet genom boken The 
Structure of  Scientific Revolutions University of  Chicago Press 1962. Där lanserade han paradigmet 
som en mental modell för hur utvecklingen inom vetenskapliga discipliner hade gått till.

 Det nya paradigmets Mecka är Santa Fe Institute i New Mexico, USA. Det är ett 52
forskningsinstitut som grundades 1984 på antagandet att ”biologiska system inte är de enda 
system som utvecklas genom evolution”.

 Jean Piaget och Jerome Bruner. Se mer i Wiberg L Gränslandet kapitel 7 Människors 53
lärprocesser. Filen finns för nerladdning. Jörgen Hansson har behandlat lärande i en essä som 
presenteras vid MiL Institutes kunskapsdagar i oktober 2004: Conceptions about Learning in 
Consultant-Client Relationship. Han utgår ifrån en uppdelning i två slags leveranser relieving 
(avlastning) och enabling (möjliggörande). Han kopplar dessa begrepp till konsulten som expert 
som levererar problemlösning och konsulten som ett slags coach som ger uppdragsgivaren stöd 
att utveckla sin egen problemlösning. Uppdelningen av de två leveranserna publicerades första 
gången 1992 i Kunskap och värde av Solveig Wikström och Richard Normann, Norstedts 
Juridik. Hansson tillför en tredje variant, co-production där konsulten och uppdragsgivaren 
engagerar sig i en gemensam lärande/utvecklings-process med tydliga inslag av dialog. 

 I teorin för komplexa system kallas dessa självständiga enheter för agenter. I sociala system 54
är agenten den enskilda individen, som genomför självvalda åtaganden för det gemensamma 
uppdraget.

 Pascale R T , Millemann, M & Gioja, L Surfing the Edge of  Chaos – The Laws of  Nature and the 55
New Laws of  Business Texere 2000.
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 Edgar Schein har konstaterat att förändringar alltid möts av någon form av motstånd. Detta 56
motstånd orsakas av två slags olust. Dels olusten att lära nytt, att anpassa sig, vilket är jobbigt 
och dessutom är man inte säker på att klara av uppgiften. Dels olusten inför risken att något 
obehagligt, i värsta fall en katastrof  kan inträffa om man inte engagerar sig och genomför 
förändringen. Förändringar blir genomförda om den andra formen av olust är större än den 
första. Schein menar att den vanliga strategin för att driva igenom förändringar är ”hot”, att 
man underblåser den andra formen av olust. Han anser dock att en betydligt effektivare strategi 
är att minska den första formen av olust genom att ge människor möjlighet att bygga upp tillit 
och självförtroende. Coutu, D. The Anxiety of  Learning. An Interview with Edgar H. Schein. 
HBR March 2002. 

 Utveckling är antingen pålagring, ”more of  the same” eller förnyelse. I historiens backspegel 57
kan vi se att pålagringsförloppen i allmänhet har varat ganska länge. De har avbrutits av 
”kriser” och därefter övergått till ett annat förlopp. Larry Greiner kallade pålagringsförloppen 
för evolutioner, kriserna för revolutioner (Evolutions and Revolutions as Organizations Grow 
HBR May-June 1998). Detta ökar behovet av förnyelse och därför behövs ett ledarskap som 
”stör”. Den personliga grunden för detta ledarskap är en kombination av personlig och social 
kompetens, som vi i delaktighetskoden kallas självständighet och samverkan.

 Traditionella organisationer bygger på deduktiva principer, på top-down i någon mening. 58
För några år sedan fanns en tro att man skulle ersätta s.k. detaljstyrning med målstyrning. Det 
kanske leder till någon förbättring i arbetslivet men inte till den förnyelse som den lärande - 
induktiva - delaktighetskulturen innebär. I den traditionella organisationen kan ingen få tillgång 
till de erfarenheter som krävs för att man ska kunna förstå hur komplexa lärande system 
fungerar.

 Den som handlar i strid mot den egna ”talangen” åstadkommer en störning för sig själv. 59
Den som handlar i strid mot de förväntningar som kolleger och medarbetare har på hur man 
ska bete sig åstadkommer en störning i relationen till de andra. När man utvecklar förmågan 
att genomföra dessa störningar, då utvecklar man det egna ledarskapet. Personlig och social 
kompetens är de båda kompetenser som behöver utvecklas, som en personlig grund för 
ledarskap i komplexa lärande system

 Var och en har egna erfarenheter av att sådan rak kommunikation skapar störningar. 60
Därmed har vi också egna erfarenheter av hur ”det känns” att åstadkomma störningar för 
andra och hur det tar emot att störa det egna välbefinnandet. 

 Jagdish Parikh är en auktoritet på visionärt ledarskap. Han säger att visionen inte är något 61
man strävar efter utan något man utgår ifrån. Liknande tankar finns hos Richard Normann i 
Reframing Business Wiley 2001.
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 I teorin för komplexa system kallas en företeelse som ”drar” systemets utveckling i en viss 62
riktning för attraktor.

 Meyer, C & Davis, S It’s Alive Crown Business 200363

 Meme lanserades av genetikern Richard Dawkins för att rikta uppmärksamheten på att 64
kunskapen i sig är levande, ett adaptivt system som utvecklas genom evolution. Memen är som 
den biologiska genen en företeelse som kan replikera sig själv och dominera en speciell nisch. 
Dawkins, R The Selfish Gene Oxford University Press 1990.

 Capra, F The Web of  Life A New Scientific Understanding of  Living Systems Anchor 65
Books 1996

 McGregor D The Human Side of  Enterprise McGraw-Hill 1960.66

 McGregor, D The Professional Manager McGraw Hill 1967 och Berelson, B & Steiner, G A 67
Human Behavior An Inventory of  Scientific Findings Harcourt, Brace and World 1964.

 ”Anatole France hade rätt när han påpekade att Les savant ne sont pas curieux (De lärda är inte 68
nyfikna) Szasz T Det andra syndafallet Aldus 1974.

 I första hand David Bohm, William Isaacs, Richard Pascale, Peter Senge och Daniel 69
Yankelovich.

 En beskrivning av hela förloppet i Camp David finns som pdf-fil..70

 Förmågan att utveckla win-win-situationer är ett viktigt kännetecken på social kompetens 71
enligt den definition som finns i Personlig och Social kompetens.

 När mångfalden ökar linjärt ökar komplexiteten exponentiellt. Även en ganska beskedlig 72
ökning av mångfalden ger alltså stor utdelning för komplexiteten och därmed för möjligheterna 
att finna konstruktiva lösningar i kriser och konflikter.

 Isaacs, W Dialogen och konsten att tänka tillsammans Bookhouse Publishing 2a upplagan 73
2003

 Yankelovich D The Magic of  Dialogue Nicholas Brealey 199974

 Pascale, R T m fl Surfing The Edge of  Chaos Texere 200075
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 The Fight or Flight Response uppmärksammades av Walter B Cannon när förra seklet var 76
ungt. Benson, H The Relaxation Response Harper Torch 2000. 

 1975 skrev Herbert Benson, forskare vid Harvard Medical School en bok med titeln The 77
Relaxation Response Harper Torch senaste utgåva 2000. Övergången från avspänning till 
anspänning, fly-eller-fläkta-reaktionen, känner alla igen. Återgången från anspänning till 
avspänning, avspänningsreaktionen, är inte lika dramatisk. Var och en kan dock lära sig att 
hitta sin egen avspännigsreaktion och därmed få tillgång till sin egen kreativa förmåga. Läs mer 
i en artikel om Avspänningsteknik.

 Det ömsediga sambandet mellan självkännedom och empati är ett centralt tema inom 78
personlig utveckling. Ju bättre självkännedom, desto bättre förmåga till empati och ju mer man 
förstår av andra människor desto mer förstår man om sig själv. Johan Cullberg i Kris och 
utveckling Natur & Kultur 1975, Torbjörn Stockfelt i Kropps-upplevelse och meditation 
CEWE-förlaget 1977 och William Isaacs i Dialogen och konsten att tänka tillsammans 
Bookhouse Publishing 2000 är tre exempel. Stockfelts publikation kom som både tal- och e-bok 
i en nyutgåva 2005.

 Se Schein, teori för förändring sid 12879

 En chef  på mellannivå i ett stort företag sa: ”I vårt företag dominerar den handlingskraftiga inkompetensen”. 80
Det finns en tradition i arbetslivet att värdesätta handlingskraft. På Harvard Business School fanns en gång 
uttrycket ”Don´t just stand there, do something”. Det lär ha reviderats och blivit ersatt med ”Don´t just do 
something, stand it” för att omvärlden numera är så komplex att handlingskraften som enda kvalitet leder till att 
fort-men-fel-handligar blir så många att de skapar svåra problem. I litteraturen om kvalitetsarbete i japanska 
företag förekommer trion Kan, Keiken, Dokoyo. De står för intuition, känsla och erfarenhet, begrepp som de flesta 
uppfattar som positiva. I Japan hissar man varningsflagg för dem! I en föränderlig omvärld känns det bra att luta 
sig mot erfarenhet, intuition och känsla, men det kan få ödesdigra konsekvenser. 

 Se Lars Wibergs utbildningsmaterial för skolan Personlig och social kompetens Grunden för lärande system ”En levande 81
vision för skolan”.

 Fyra internationellt välkända strategiexperter ändrade var för sig sitt sätt att se på begreppet strategi under 82
decenniet kring sekelskiftet 2000: Gary Hamel, Henry Mintzberg, Michael Porter och Richard Normann.

 Normann, R Skapande företagsledning Bonnier Alba 1975.83

 Det är den offentliga sektorns slack som gör det möjligt för privata vårdföretag att tillhandahålla sjukvård med 84
högre kvalitet till lägre kostnad än vad landstingen förmår. S:t Görans sjukhus och Sophiahemmet i Stockholm är 
exempel på detta. Att dessa sjukhus kan redovisa vinst trots högre löner beror på att de har mindre slack. 
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 I Reframing Business Wiley 2001, ger Richard Normann ett antal exempel på memer, företagens motsvarighet till 85
de biologiska organismernas gener. Ett av exemplen är TQM. När amerikanska och europeiska företag lärde sig 
hur kvalitetsutveckling ska bedrivas då tillfördes TQM-koden i kulturen. Därmed etablerades ett beteendemönster 
där alla i samverkan arbetar med fortlöpande förbättringar. Då hämtade man också in de japanska företagens försprång.

 Collins, J Good to Great Bookhouse Publishing 2001.86

 I The Rise and Fall of  Strategic Planning Free Press 1994 introducerar Henry Mintzberg strategiskt tänkande som 87
ett alternativ till den strategiska planering, som inte längre är möjlig p g a att förändringstakten nu är alltför hög. 

 Norman Bodek arrangerade resor till Japan för amerikanska chefer under 80-talet. Han publicerade också ett 88
antal böcker av japanska forskare och kvalitetsexperter och arrangerade konferenser för att sprida kvalitetsrörelsens 
budskap. Bodek refererade detta exempel, men liknande episoder finns beskrivna på flera håll.

 Se Wiberg, L Visionen – Ett ledningsinstrument i lärsamhället Bookhouse Publishing 2000. Årets PA-bok 200089

 Det är naturligtvis inte helt oväsentligt hur en vision är formulerad som ”ord på papper”. Det är framför allt 90
två brister som man kan se av formuleringen och som innebär att visionen saknar förutsättningar att leva. Det är 
”motsägelser” och ”positiva värderingar med relativ definition”. Motsägelser innebär att en ambition i visionen 
bara kan förverkligas på bekostnad av en annan ambition. Positiva värderingar med relativ definition är t.ex. 
”rättvisa”. Alla tycker att rättvisa är bra, men somliga tycker att det är rättvist att alla ska ha det lika bra oavsett 
egen insats, andra tycker att det är rättvist om den som anstränger sig har det bättre än den late. Båda dessa brister 
förhindrar att medarbetarna utvecklar gemensamma insikter som kan tolkas till den egna arbetssituationen. En 
tredje brist är att visioner ofta är så ”urvattnade” att de inte särskiljer ett företag från andra. 

 Den mest utförliga redogörelsen för begreppet tyst kunskap (tacit knowledge) som vi känner till finns i Polanyi, M 91
Personal Knowledge -Towards a Post-Critical Philosophy Routledge 1998. I Wiberg, L Visionen -Ett ledningsinstrument i 
lärsamhället Bookhouse Publishing 2001 finns ett antal exempel på betydelsen av det slags insikter som kallas tyst 
kunskap. 

 Nanus, B Visionary Leadership Jossey Bass 1992. Utförligt referat av Nanus tankar finns i Wiberg L Visionen – Ett 92
ledningsinstrument i lärsamhället.

 I det forna Jugoslavien gjorde man försök att driva företag för de anställdas skull. Ändamålet med 93
verksamheten var alltså att skapa bra arbetstillfällen för de anställda. Dessa försök misslyckades totalt. 

 Henn H C Handbook of  the Law of  Corporations West Publishing 197094

 Rostow, E To Whom and For What Ends are Corporate Management Responsible? Manson, E ed. The Corporation in 95
Modern Society Harvard University Press 1959

 Se t.ex. Juran, J Made in USA: A Renaissance in Quality HBR July-Aug. 1993. Se även Bentell - Wiberg Kvalitet, 96
produktivitet & lärande. Hur kvalitetsystem kan bidra till utvecklingen. www.larswiberg.com
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 En återkommande beskrivning av förutsättningarna för kvalitetsutveckling (som alltså är något annat än 97
kvalitetsäkring) är att alla i samverkan ska vara engagerade i fortlöpande förbättringar. Om vi ser på utvecklingen i AUR 
finner vi att överensstämmelsen är god.

 Den första nationella utmärkelsen för god kvalitet lanserades i USA 1987, The Malcolm Baldridge Award. 1993 98
fick vi en motsvarighet i Sverige USK, Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Den delas ut av SIQ i Göteborg varje år i 
februari.

 En beskrivning på svenska av de båda modellerna (the shareholder respektive the customer satisfaction 99
concept) finns i Wiberg L Gränslandet tredje kapitlet.

 Hamel och Prahalad (Competing for the Future) har beskrivit en knippa mycket enkla åtgärder som japanska 100
företag använder för att trimma sin produktivitet under devisen mycket mer för mycket mindre. Beskrivningen finns 
återgiven i Lars Wibergs Visionen – Ett ledningsinstrument i lärsamhället.

 Michelle Obamas uppmaning ”When they go low, we go high” finns skäl att minnas.101

 Lagstiftning av det slag, som vi ser många exempel på, leder inte till moralisk upprustning 102
utan till moralisk relativisering. För att lagstiftning ska vara effektiv kräv,s dels att den 
överensstämmer med det allmänna rättsmedvetandet, dels att det finns ett rättssystem som kan 
upprätthålla lagen. Ofta saknas båda dessa rekvisit. Om den egna moralen inte stämmer med 
lagen har individen ingen egen moralisk drivkraft att följa regeln. Om det dessutom är förenat 
med liten risk att åka fast när man bryter mot lagen, då blir frågan, om man ska bryta mot 
lagen eller ej, en riskkalkyl. Det kallar vi för relativisering. Det kategoriska imperativet i ett 
rättssamhälle, att medborgarna solidariskt ska respektera lagen, ersätts av ett – det beror på – 
från fall till fall. Frågan om etik och moral i arbetslivet är inte ny. Hans Ingvar Hansson skrev en 
utmärkt bok redan 1985, där han tillhandahöll redskap för att formulera affärslivets moral. 
Hansson, H I, Affärsliv och moral. Liber 1985. 

 Allt material som denna framställning bygger på finns för nedladdning som pdf-filer på 103
http:jscottarmstrong.com. Scott Armstrong är professor i marknadsföring vid The Wharton School, University of  
Pennsylvania.

 Se Schein, teori för förändring i not 53104

 När dirigenten Esa-Pekka Salonen var mycket ung blev han tillfrågad om han tänkte bli världens bästa 105
dirigent. ”Nej”, blev svaret. Den något konfunderade intervjuaren ställde då frågan vilken ambitionen var istället 
och fick svaret: ”Jag ska bli bättre än Esa-Pekka Salonen!” Lägg märke till skillnaden mellan att å ena sidan sträva 
efter att bekämpa alla världens dirigenter och att å den andra samarbeta med dem för att själv bli allt bättre. Nog 
verkar det väl som om livet blir lite roligare enligt alternativ två?

 Komatsu och Canon hade andra motiv för sin strategi än AUR. Såvitt vi känner till hade varken Caterpillar 106
eller Xerox talat illa om sina konkurrenter.
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 Hamel, G & Prahalad, C K Competing for the Future – Breakthrough Strategies for Seizing Control of  Your Industry and 107
Creating the Markets of  Tomorrow. Harvard Business School Press 1994.

 Bonabeau, E och Meyer,C Swarm Intelligence A Whole New Way to Think about Business Harvard Business Review 108
May 2001
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