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Tänk vad ditt företag skulle kunna uppnå om alla agerade på eget 
initiativ för det gemensamma bästa, om alla var beredda att hugga 
i när det behövdes, om alla samspelade för att nå resultat, om alla 
bidrog till att utveckla organisationen och bli allt bättre. Och tänk vad 
kul det skulle vara att arbeta där!

Du vill att dina medarbetare och kollegor ska engagera sig. Men 
varför skulle de? Har företaget gjort sig förtjänt av att någon gör mer 
än hon måste?

I de allra flesta företag underskattas gravt den omsorg som behövs 
för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig. Det 
krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att 
bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det 
lyckas finns oanade vinster att hämta.
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Förord

Det finns en imponerande kompetens i de allra flesta företag. Men bara 
en liten del av denna resurs är utnyttjad. Vilket slöseri det är!

I en värld med ständigt ökande krav, allt större komplexitet och 
allt snabbare förändring måste det bli en ändring på detta. Som ledare 
kommer du inte att klara allt på egen hand utan du måste hitta ett sätt 
att dra nytta av alla andra i organisationen, inte bara för att göra jobbet, 
utan för att avgöra hur ni ska göra jobbet. Du behöver alltså inte ha 
alla svaren eller själv driva all utveckling. Det räcker att du låter alla 
medarbetarna får utlopp för det de vill – att bidra till er gemensamma 
utveckling.

Den här boken är till för dig som behöver en systematik för att 
utveckla din viktigaste resurs. Kanske är du vd, har ett funktions- eller 
linjeansvar, ansvarar för ett förändringsarbete, är facklig företrädare 
eller arbetar som konsult. Sannolikt kommer du att känna igen dig i 
stora stycken, för du är ju själv människa. Och strängt taget vet du ju 
hur du vill ha det!

Vi vet hur OEE-tal, som beskriver maskiners effektivitet, kan förbättras. Men 
hur ger vi människor rätt förutsättningar att prestera på topp, att kunna använda 
sina förmågor och resurser för att skapa värde?

Boken ”Lean i ledningen”, Swerea-IVF-skrift 09801, syftade till att få 
med alla ledningsfunktioner i en avgörande förändring. Den här boken 
kan ses som en fristående fortsättning, syftande till att få med även 
resten av företaget.



Läsanvisning

Vi har medvetet försökt att vara kortfattade, så du ska orka igenom.   Vi 
vet att du ändå har svårt att hinna läsa allt, så varje kapitel kan läsas obe-
roende av de andra. Därför finns det också vissa upprepningar mellan 
kapitlen, förhoppningsvis i en överkomlig omfattning. En ingress i 
varje kapitels början hjälper dig att besluta om du ska läsa det eller inte. 

Bilden på omslagets insida ger en översikt av alla de viktigaste slut-
satserna. Det är fullt tillåtet att tjuvkika redan nu, som en aptitretare.

Om du kan spara tid i läsningen – använd den gärna för att prova i 
verkligheten. Det är först då som alla orden får någon mening.

De kunskaper och erfarenheter som lett fram till denna bok har 
sin grund i många års uppdrag och forskningsprojekt inom industrin 
och även i tjänsteföretag. Boken bygger till stor del på avhandlingen 
Engagemang efterfrågas – Hur tre tillverkande företag söker medverkan 
från sina medarbetare när de inför Lean. I avhandlingen finns omfat-
tande hänvisningar till tidigare forskning samt redovisning av observa-
tioner, intervjuer etc som gjordes i projektet. I den här boken har dock 
det mesta av bakgrundsbeskrivningar, litteraturhänvisningar och här-
ledningar utelämnats. En del ytterligare slutsatser har också dragits, 
reservationer och alternativ tagits bort, insikter från andra erfarenheter 
än rent vetenskapliga har lagts till och råd och förslag har formulerats 
mer direkt. Syftet är att göra boken tydligare, lättare att läsa och mer 
praktiskt användbar. Vill du veta vad utsagorna i denna bok grundar           
sig på behöver du alltså gå till avhandlingen. 

Avhandlingen kan beställas från Institutionen för arbetsvetenskap vid  
Göteborgs universitet och kan också gratis laddas ned från  
http://hdl.handle.net/2077/22303.
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Engagemang – till 
vilken nytta?

INLEDNING

Varför är engagemang viktigt?
Vad är nyckeln till framgång? Det omedelbara svaret 
från väldigt många chefer är ”engagerade medarbe-
tare”. Men denna ståndpunkt bör synas ordentligt i 
sömmarna. 

Hur gör man?
För att göra de insatser som kan skapa förutsättningar 
för att medarbetarna ska engagera sig behöver du förstå 
och acceptera innebörden. Dels krävs stor omsorg för 
att skapa och vidmakthålla förutsättningar för engage-
mang, dels behöver organisationen ha metoder att ta 
tillvara det engagemang som visas. Men med tanke på 
att de möjliga vinsterna är så stora är det obegripligt att 
inte fler försöker inhämta dem.
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Engagemang – kanske inte något självklart
Låt oss börja med att undersöka vad som egentligen menas med enga-
gemang.
 ◗ Är det att ”ställa upp”, att svara mot företagets och chefens förslag 

och initiativ? Kanske, men detta kan nog mer beskrivas som loja-
litet, eller kanske pliktkänsla. Det kan till och med vara fråga om 
blind lydnad eller rent av undfallenhet.

 ◗ Är det viljan att ”hugga i”, att jobba hårt? Det finns en koppling till 
engagemang, men även oengagerade kan jobba hårt, till exempel 
för att snabbt bli klar med jobbet eller tjäna mer pengar. Och har 
det någon betydelse om man jobbar med rätt saker eller räcker det 
med att man jobbar hårt?

 ◗ Är det en positiv inställning, att ”gilla läget”? Möjligen, men är inte 
en stark kritiker ännu mer engagerad? Och kan inte en också des-
illusionerad och oengagerad person acceptera att följa strömmen 
och sikta på minsta möjliga motstånd?

 ◗ Är det lagkänsla, viljan att samarbeta och hjälpa arbetskamraterna? 
Det finns definitivt en koppling, men detta kanske mer handlar om 
solidaritet eller social förmåga.

 ◗ Är det kreativitet, viljan att tänka och bidra med nya uppslag? Här 
finns ett starkt samband, men man kan vara kreativ för lusten att 
skapa i sig, utan starkare yttre engagemang. Det kan ju till och med 
finnas kreativa sätt att undergräva en verksamhet.

 ◗ Är det att ta ansvar eller att göra det rätta, det som anses stämma 
överens med plikten eller normer och värderingar? Här finns en 
stark koppling till det vi vill se som effekt av ett engagemang, men 
att ta ansvar är mer av en reaktion på signaler från andra medan 
engagemang handlar om proaktivitet och den egna drivkraften.

Det är svårt att bara värdera engagemang i sig, det är också en viktig 
fråga vad man är engagerad för. I princip skulle man kunna vara enga-
gerad för att nå egna fördelar, för att bekriga en arbetskamrat man 
ogillar eller till och med att skjuta företaget i sank om man känner sig 
riktigt orättvist behandlad. Den här boken sätter engagemanget i rela-
tion till organisationens behov, och ansluter sig därför till definitionen 
på följande sida.
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 Drivkraften att handla för det gemensamma bästa.

En följdfråga blir hur man tar reda på vad som är det gemensamma 
bästa. En engagerad person drivs att handla efter vad hon bedömer 
bäst, och det är alltså hon själv som avgör. Det betyder att en enga-
gerad person med dåliga kunskaper eller oacceptabla värderingar kan 
ställa till stora problem! En tyrann kan vara nog så engagerad, men det 
behövs också en etik och ett omdöme.

Engagemang är alltså viljan att handla utöver det som är ett formellt 
krav. Det är det underliggande syftet, det som ska åstadkommas, som 
är drivande, snarare än direkta och uttalade förväntningar. Regler och 
instruktioner ses därför inte nödvändigtvis som en absolut ram för 
handlandet. Om en engagerad person bedömer att saken gynnas av att 
gå utanför ramarna, att reglerna alltså är fel, kan hon mycket väl göra 
så. Det betyder inte att hon går över lik för att nå målen, bara att hon 
gör en samlad bedömning.

Frågan är nu om vi verkligen vill att medarbetarna ska vara engage-
rade? Eller blir detta jobbigare än vi klarar?

Ska vi ha någon glädje av andras engagemang ställs det en del krav 
på oss själva. Vi kan inte bara fortsätta att ge order och tro att alla håller 
med och gör som de blir tillsagda. Medarbetarna måste utveckla kun-
skaper så att vi tillsammans skaffar oss en gemensam och tillräckligt 
bra insikt om vad som bör göras. Och det måste finnas utrymme och 
redskap att tillvarata de initiativ som engagemanget skapar.

Engagera sig – varför då?
Det finns fortfarande i början av 2000-talet mängder av arbetsuppgifter 
som inte engagerar det minsta och på det hela taget är ganska själs-
dödande. En vanlig åsikt är att många människor vill ha det så. De antas 
i stället söka stimulans på fritiden och på andra platser, och vara nöjda 
med att koppla av hjärnan under arbetstid. Men sanningen är att passi-
vitet på arbetsplatsen oftast medför passivitet också på fritiden.

Det mesta tyder på att ett bristande engagemang inte beror på  
genetik, utan på bristande förutsättningar för engagemang, nu eller 
tidigare i livet. Forskningen talar ibland om ”inlärd hjälplöshet”, som 
innebär att den som varit kringskuren av regler etc har svårt att ta till-
vara en situation av ökad frihet. Och hur mycket av barndomens ny-
fikenhet och öppenhet överlever egentligen skolåren och större delen 
av arbetslivet?

Tänk motsatt tanke – en medarbetare hittar något som engagerar 

Engagemang
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och får utlopp för sin energi på ett sätt hon tidigare inte upplevt. Hur 
stor är sannolikheten att hon efter ett tag säger ”Jag brinner visserligen 
för detta, med det var bättre förr när jag slapp tänka”?

Har vi väl engagerat oss ligger det i sakens natur att fortsätta. Det 
kan till och med ge en intensiv lustkänsla, och att vända åter finns då 
inte på kartan. Förutsättningen är att vi ser ett resultat av vårt engage-
mang. Kör vi huvudet i väggen kan engagemanget övergå i frustration, 
och då kan en överlevnadsstrategi bli att återgå till passivitet. Särskilt 
känsligt är detta i början av processen.

Engagemang och trivsel i arbetet hänger intimt samman. Den som 
är nöjd med sitt arbete beskriver i stor utsträckning ett engagemang, 
även om faktorer som relationer och lön också har betydelse.

Hälsa är inte samma sak som trivsel, men psykisk och social hälsa 
gynnas starkt av engagemang, till en viss nivå. Ett alltför stort enga-
gemang, särskilt om det inte ger resultat, innebär risk för depressiva 
symptom, ”utbrändhet”. Om vi är starkt engagerade kan vi ta på oss för 
mycket och den åtföljande stressen leda till hälsoproblem.

Som helhet är engagemang något lustfyllt, något som motiverar i 
arbetet och i livet i stort. Vi söker alla en mening i det vi gör, och strävar 
efter det vi finner meningsfullt. Och att sträva ligger ju i själva inne-
börden av ordet engagemang, som enligt definitionen på förra sidan 
handlar om drivkraft.

Engagera medarbetarna – varför då?
Även om det stora värdet av engagemang ur individens perspektiv är 
ganska tydligt, så är företagets vinster kanske inte helt självklara.

Denna bok vilar på den fasta övertygelsen att engagemang kan vara 
fantastiskt lönsamt och bra för organisationen. En mycket omfattande 
forskning visar att engagemang definitivt kan ge de önskade fördelarna 
för organisationen, men att detta inte sker av sig själv. Precis som kon-
staterades ovan måste organisationen också ha ett sätt att ta tillvara 
engagemanget.

Några effekter engagemang kan ge ur organisationens perspektiv 
beskrivs nedan.

 ◗ Medarbetarna presterar mer, på flera sätt. Dels trivs de bättre i sitt 
arbete, det blir inte samma börda. Dels tänker de efter lite mer, de 
förstår vad som behöver göras och hur. Resultatet blir att engage-
rade medarbetare arbetar mer, de är beredda till en extra insats om 
de ser behovet. De arbetar också effektivare, eftersom de inriktar 
insatserna på det som för saken framåt snarare än gör exakt vad de 
blir tillsagda.
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 ◗ Kreativiteten och initiativkraften ökar genom engagemang. Detta 
är självklart viktigt i utvecklingsarbete, men blir alltmer en ovärder-
lig tillgång även i annat arbete. Medarbetarna kan alltid bidra till 
utvecklingen av det egna arbetet och de processer där arbetet ingår, 
av de produkter och tjänster de arbetar med eller vad helst annat de 
ser i företaget.

 ◗ Viljan att lära ökar och lärandet blir bättre. Diskussionen kring 
kunskapssamhället betonar också vikten av detta och den allt snab-
bare förändringstakten leder till ett ständigt ökande behov av 
lärande.

 ◗ Utmaningar antas i högre grad och viljan att ta risker ökar. Det 
krävs mod att göra något utöver det invanda och beprövade, efter-
som det alltid innebär en risk för misslyckande. Men vi behöver ta 
risker, inom rimliga gränser, för att nå framgång. Den inget vågar 
inget vinner!

 ◗ Relationerna på arbetsplatsen kan förbättras och med dem samar-
betet. När vi är engagerade vill vi nå samsyn kring det vi ser som 
viktigt och samverka för det vi vill uppnå.

 ◗ Det kan bli lättare att attrahera och behålla kvalificerad arbets-
kraft genom att många, och särskilt högpresterande personer, söker 
ett engagerande arbete.

 ◗ Närvaron ökar om arbetet engagerar. I värsta fall resulterar det 
också i ”sjuknärvaro”, men i vart fall anstränger vi oss för att hitta 
smidiga lösningar även om vi måste vara borta. Och en del sjuk-
domstillstånd kanske trots allt mest handlar om leda?

Så vad är allt detta värt i termer av lönsamhet? Tyvärr är det mycket 
svårt att isolera och att mäta dessa effekter. Intäkterna är inte spårbara 
i bokslutet, vilket däremot investeringar ägnade att skapa engagemang 
kan vara nog så tydligt. Vinsterna har också att göra med tidsperspekti-
vet, de stora vinsterna tar längre tid.

Följande övning kan vara en ögonöppnare för den som vill ha en 
kalkyl. Gör den gärna i en liten grupp och gissa så gott ni kan, kanske 
en medelgissning och en mer konservativ (ett sämsta fall):
1 Uppskatta grovt värdet av vinster, förslagsvis som antal kronor per 

procentenhet förbättring, i fråga om till exempel produktivitet, kva-
litet, leveransprecision, förändringstakt, träffsäkerhet vid rekryte-
ring, personalomsättning och sjukfrånvaro. 

2 Gissa vad ett högre engagemang (till en realistisk nivå) skulle inne-
bära för var och en av ovanstående effekter, en siffra i varje relevant 
ruta i tabellen på nästa sida. Ta bara med sådant ni tror på, lämna 
de flesta rutorna tomma.

3 Summera per förbättringskategori och multiplicera med er skatt-
ning av värdet. Summera totalen.
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Högre närvaro
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…

Summor
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Vinst (kr)

Verkar det finnas pengar att hämta? Även de mest försiktiga gissningar 
leder sannolikt fram till följande fråga: Vad väntar vi på??

Att bygga engagemang
Så låt oss nu ge oss i kast med uppgiften. Hur kan vi skapa en situation 
där medarbetarna väljer att engagera sig? Förutsättningar för engage-
mang presenteras i det följande inom tio temaområden:

Tema 1:  En färdriktning
Tema 2:  En kultur av tillit
Tema 3:  Aktiv ledning
Tema 4:  Långsiktighet
Tema 5:  Utrymme för individen
Tema 6:  Lagarbete
Tema 7:  Inflytande
Tema 8:  Utmaning
Tema 9:  Lärande
Tema 10:  Del av vinsten

Temana är ett sätt att arbeta systematiskt för engagemang, även om det 
givetvis finns andra sätt att rita kartan. Modellen är ett sätt att hantera 

x x x x x x x x x
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påverkande komplexa, svårgripbara och ganska långsamma processer. 
Den sluter också väl an till de organisations- och ledningsparadigm 
som råder i början av det tjugoförsta århundradet.

En viktig notering är att det finns olika utgångslägen. Vissa uppgif-
ter är mer engagerande än andra till sin natur. Vi kan räkna med att en 
frihetskämpe i en diktatur har ett högre engagemang än den mest hän-
givna medarbetare i ett typiskt företag, även om ingen har ansträngt 
sig för att bygga detta engagemang. Det är mer engagerande att arbeta 
för saker vi brinner för i sig: välgörenhet, ungdomsverksamhet, reli-
giös väckelse, politisk omdaning etc. Oftast sker detta ideellt, men vissa 
företag gör saker som väcker stort engagemang hos en del. Ett företag 
kanske utvecklar miljöförbättrande produkter, ett annat producerar 
medicin mot cancer, ett tredje bygger hus med extraordinära boende-
kvaliteter, ett fjärde lär människor att samarbeta bättre.

I de flesta företag upplevs nog syftet i ett sådant högre perspektiv 
som relativt svagt. Man tenderar då att se sig som en kugge i ett maski-
neri som i sin tur är en del av ett större samhällsmaskineri. Kanske blir 
arbetet bara ett möjligt sätt att skapa en utkomst.

Arbetets innehåll på ett djupare plan kommer inte att behandlas 
vidare i denna bok. I stället kommer vi att söka svaret på vad som kan 
göras för att öka engagemanget i ett företag med en given inriktning. 
Innehållet för det enskilda arbetet kan ändå förändras inom ramarna 
för företagets totala arbetsinnehåll, något som behandlas i temana 6, 8 
och 9. Syftet med arbetet, dess mening, kan också bli tydligare och mer 
engagerande, något som till en del behandlas i tema 1.
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En färdriktningTEMA 1

Varför är en färdriktning viktig?
För att vi ska känna det meningsfullt att ingå i en orga-
nisation, och vilja engagera oss för dess bästa, behö-
ver vi förstå varför vi gör det vi gör och vad det är vi 
vill åstadkomma. Och vi behöver känna att vi är rimligt 
överens om den saken.

Hur gör man?
Utmaningen är att utveckla en idé om ”vad och varför” 
som är gemensam. Detta är något helt annat än att be 
alla att ställa upp på din bild. Det blir då en bild som får 
olika nyanser hos olika medarbetare, men syftet är inte 
hjärntvätt utan en ständig dialog som skapar koordine-
rad handling.
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TEMA 1: EN FÄRDRIKTNING

”Vi ska vara det självklara valet för våra kunder”

”Rätt produkt i rätt antal och i rätt tid”

”Vi ska leda utvecklingen och vara förebilden i branschen”

Hur inspirerad blev du av att läsa detta? Snart sagt alla organisationer har 
slagordsliknande oneliners, eller vision statements, för att söka formu- 
lera bilden av hur organisationen ska vara i framtiden och hur vi alla 
ska bära oss åt för att komma dit. Om vi samlar styrkorna under en 
gemensam paroll så jobbar vi tillsammans och blir starkare, är tanke-
gången. Men är det så enkelt? Varför är i så fall inte alla företag nr 1?

En målbild för vår framtid
Managementlitteraturen beskriver ofta vikten av en tydlig och gemen-
sam vision, en målbild för hur den framtida verksamheten ser ut. Två 
syften kan urskiljas, se illustration i bilden nedan.
 ◗ Dels skapar en vision en samsyn om en inriktning och hjälper med-

arbetarna att ta beslut som sluter an till en gemensam linje utan att 
det behövs koordinering eller en detaljerad arbetsledning i varje 
enskilt fall.

 ◗ Dels skapar en vision, om den upplevs som önskvärd, en ökad driv-
kraft hos medarbetarna att arbeta för att den ska bli verklighet.

 
Illustration av hur en vision kan bidra till att förbättra företagets verksamhet.
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Ska vi anstränga oss lite extra måste vi uppfatta visionen som positiv 
och meningsfull. Ska vi förstå den måste den kännas relevant och kon-
kret. Dessutom behöver vi känna tilltro till att den kan bli verklighet.

Tanken med korta och välformulerade beskrivningar av en mål-
bild, ”företagets vision”, är att alla anställda och andra intressenter ska 
kunna den utantill och att det inte ska finnas utrymme för olika tolk-
ningar. Det sägs ofta att vi ska kunna förklara den under den tid vi 
åker hiss tillsammans, om vi möter någon som frågar, the elevator pitch. 
Skapar en sådan visionsformulering trovärdighet och meningsfullhet? 
Och hur positiv upplevs den, om den lanserats ”från ovan”?

Alternativet – en nyanserad bild
Människor hanterar nyanser och motsägelsefull information dagligen i 
sitt normala liv och genom informationsflödet via media och via egna 
nätverk. En rik bild skapar en mycket större förståelse än en förenklad 
och ganska torftig bild. Vi drar hela tiden slutsatser själva och köper 
inte utan vidare de som andra dragit åt oss. Det vi gör åtta timmar om 
dagen borde väl ge oss en viss egen insikt inom området?

Kommunikation och informationsutbyte är viktigt, dels för att 
utveckla och berika vår bild, men framför allt för vårt samspel med 
andra. Det behövs fria diskussioner om vad vi ska uppnå, vad vi bör 
göra och vad som är viktigt. Sammantaget finns det information av 
många slag som bidrar till vår samlade uppfattning om vart organi-
sationen är på väg eller borde vara på väg. Förutom viljeyttringar från 
ledningen kan det handla om hur marknad, orderingång, produkter 
och produktion utvecklats den senaste tiden, hur beslutsfattare faktiskt 
agerar och vad som sägs i de samtal som pågår inom företaget.

Behöver vi ha exakt samma bild av framtiden? Bör vi ens ha det? 
Kanske kräver en vision i en komplex omvärld en komplex vision för 
att vara trovärdig, en som inte kan förmedlas i en slagfärdig och kort-
fattad visionsbeskrivning.

En mer komplicerad målbild tolkas med nödvändighet olika av 
olika individer. Men ett sådant utrymme för tolkningsvariationer 
kanske inte behöver vara negativt för organisationen. En rikare och 
mer nyanserad bild med flera perspektiv kan bättre klara en anpassning 
till förändrade förutsättningar och generera nya möjligheter och idéer.

Sannolikt kan också det levande samtalet, med en mer öppen 
agenda, i sig bidra till engagemang hos de som deltar. Kanske är denna 
effekt starkare än den som förespråkarna för en enda tydlig visions-
formulering tänker sig, där alla förväntas ställa upp under härförarens 
paroll.
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I managementlitteratur diskuteras visioner och strategier flitigt. Det 
finns dock sällan några undersökningar eller andra vetenskapliga 
bevis för deras effekter, utan författarna har oftast helt enkelt utgått 
från att det behöver finnas en vision. Många betonar vikten av att 
visioner ska vara gemensamma. En av de mest kända förespråkarna 
för det synsättet är Peter Senge, författare av ”Den femte disciplinen”. 
Francesco Garibaldo, sociolog vid Instituto per il Lavoro beskriver i 
sin modell för utveckling av hållbara arbetsplatser att en förutsätt-
ning för långsiktig ekonomisk framgång och en god arbetsmiljö är 
att personalen ska delta aktivt i organisationens utveckling och i 
utveckling av mål och visioner.

Tror medarbetarna på visionen?
Många visioner omfattas i praktiken bara av en begränsad andel av 
medarbetarna, oftast inom ledningsskiktet. Då är det bara deras arbete 
som koordineras bättre och stimuleras, men om de är nyckelpersoner i 
företaget kan det väl vara nog så viktigt. Men är vi ute efter engagerade 
medarbetare i hela företaget så har vi inte kommit så långt med detta.

Det räcker inte att en vision är beskriven med ord, symboler eller 
bilder. Det räcker heller inte med att det finns en strategi, en handlings-
linje, för att genomföra den. Det är först när organisationens medlem-
mar, och särskilt de som anses ha störst inflytande, på bred front agerar 
enligt en sådan strategi som visionen får trovärdighet och därmed 
någon väsentlig betydelse. Detta kan likna ett cirkelresonemang. En 
vision och strategi skapar koordinerad handling, men visionen och 
strategin blir trovärdig först när det finns koordinerad handling. Vi kan 
dock se det som att det handlar om att skapa en god cirkel, en ömse-
sidig förstärkning.

Visionernas innehåll
Visionens roll är alltså att skapa mening och sammanhang. Om visio-
nen är alltför generell eller alltför vidlyftig gör den knappast det. Den 
behöver beskriva vad som gäller för just vår organisation. Alla företag 
kan inte bli bäst inom allt. Det kan vara en illustrativ test att fråga vad 
visionen innebär att vi inte ska bli. Som exempel kanske vi påstår ”Vår 
kund ska alltid bli nöjd” – vem trodde att vi skulle sträva efter miss-
nöjda kunder? Frågan är väl hur våra kunder ska bli nöjda?

En stimulerande målbild för vår strävan hjälper oss att förstå vad 
vi ska göra i vår organisation. Är det vissa kundsegment vi siktar på? 
Vissa produkter som har framtiden för sig? Vissa kompetenser som vi 
tror behövs framöver? Någon styrkefaktor vi har som kommer att bli 
viktigare?
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En trovärdig bild av framtiden måste koppla till det vi har. Om vi 
inte har en bra grund behöver vi stora resurser för att kunna bygga en 
sådan, och i så fall behöver vi förklara var de resurserna finns eller hur 
de skapas.

Sammantaget måste visionen bygga på
 ◗ en uppfattning om varför kunderna skulle handla av oss, det vill 

säga den affärsidé vi har
 ◗ våra egna styrkefaktorer
 ◗ den tradition och den företagskultur vi har
 ◗ de utmaningar vi står inför.

Varför gör vi det vi gör?
Vi diskuterar ofta vad vi ska göra och hur, men sällan varför. En vision 
beskriver vad vi strävar efter, men varför gör vi det? Vad gör företaget 
för nytta för omvärlden, vad är dess existensberättigande?

En samsyn kring syftet med organisationens insatser, dess mening, 
kan skapa en enorm drivkraft hos de som känner sig delaktiga i detta 
syfte. Ibland försöker ledningen i företag formulera detta, ofta under 
rubrikerna affärsidé eller mission. Anmärkningsvärt ofta är dessa formu-
leringar illa genomtänkta och något som uppenbart inte diskuterats av 
särskilt många.

Om det enda syftet är att ge avkastning på aktiekapitalet kan vi 
kanske inte förvänta oss att medarbetarna har något annat syfte än att 
få så stor del av kakan som möjligt, det vill säga en bra lön. Men före-
taget har förhoppningsvis ett existensberättigande för någon utanför 
organisationen och ägarkretsen. Företaget skapar väl ett värde för en 
kund och kanske för samhället i stort? Exakt vari består det värdet? Är 
det meningsfullt? Går det att öka detta värde, göra det mer menings-
fullt? Vill vi det och hur skulle det i så fall kunna gå till?

En levande dialog kring meningen med våra gemensamma ansträng-
ningar engagerar alltså ännu mer än en dialog om bara målen för dem.

Strategin, handlingslinjen för att nå dit vi vill 
Det är gott och väl om vi vet vart vi vill och varför, men vilken är vägen 
dit? Det finns sannolikt lika många luftiga och intetsägande strategi-
dokument som det finns ouppnåeliga visionsformuleringar. Men ju 
djärvare visionen är desto tydligare måste handlingslinjen vara för bli 
trovärdig.

De flesta förändringar misslyckas. Exempelvis uppger forskare att 
tre fjärdedelar av alla organisationsförändringar inte når sina mål. 
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Sammanslagningar av företag är en annan ofta studerad förändring 
där de flesta fusionerade företag har ett lägre värde (på börsen) än de 
ingående bolagen sammanlagt hade. Fusionen har alltså inte skapat 
utan förstört värde, åtminstone ur ägarnas synvinkel. De flesta är nog 
beredda att skriva under på att ledningars storslagna strategiska planer 
sällan lyckas de heller.

Nästan vem som helst kan formulera en någorlunda vettig strategi. 
Om det finns en insikt i vad organisationen gör, vilka kunder företaget 
har etc kan det bli en riktigt bra strategi. Det är sedan det blir svårt, att 
gå från ord till handling. En bra företagsledning utmärks av förmågan 
att genomföra en strategi, nästan oavsett hur den ser ut.

En strategi som är tydlig kan alltså möjligen öka tilltron till att led-
ningen verkligen vill uppnå det som sägs. Men det är först när strategin 
genomförs som medarbetarna tror på företagets förmåga, inta bara på 
ledningens vilja. ”För mycket snack och för lite verkstad” är en åsikt 
som är mycket vanlig. Om vi släpper något på kravet att allt ska vara 
färdigtänkt och att alla ska ha exakt samma bild kan vi skapa mönster. 
Om vi dessutom har utrymme för att utvärdera resultat och reflektera 
över effekter och förbättringar kan det efterhand skapas en mycket 
stark känsla för strategin.

 
När syfte och mening, idé om framtiden och handlingslinje hänger samman 
med det som faktiskt görs så får det trovärdighet och styrka. Om vi dessutom 
talar mycket om detta blir det vår gemensamma angelägenhet – vi vet färdrikt-
ningen och vi vet att andra vet.
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Ett exempel:  
Snabb handling vid Westbaltic
Som relativt litet företag med korta beslutsvägar låter Westbaltic i Töcks-
fors ofta handlingen tala. Koncernledningen har en långsiktig strategisk 
planering, som handlar om marknad och övergripande planering och som 
innehåller en del affärskritisk information. Planeringen är en grund för 
målbilden, som framför allt innebär fortsatt expansion inom valda seg-
ment. Inriktningen bygger bland annat på styrkan i den egna kompeten-
sen och den avancerade utrustningen för stansning och bockning.

Företaget investerar kraftfullt i ytterligare utrustning och maskiner, vissa 
år med belopp upp till en hel årsomsättning. Inte alltid finns omedelbara 
kundordrar så att investeringarna med säkerhet kan skrivas av rimligt 
snabbt, men företaget tror på sin handlingslinje. Bilden ovan kommer från 
den högt automatiserade stanslinjen som invigdes för några år sedan.

Bland medarbetarna är det ingen tvekan om vart företaget är på väg, det 
finns tillfällen till djupare information och att diskutera inriktningen. 
Varje månad hålls också ett månadsmöte med all personal där strategiska 
frågor diskuteras. Det finns inget slagord som beskriver inriktningen men 
denna är ändå tydlig, och som helhet är bilden att alla är med på tåget och 
att det finns en stor vilja att bidra till att hålla ångan uppe.
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En kultur av tillit

TEMA 2

Varför är en kultur av tillit viktig?
För att ställa upp på varandra behöver vi lita på var-
andra, och vi behöver alla känna att andra litar på oss. 
Företagskulturen är en dyrbar tillgång som innefattar 
outtalade antaganden om andra människor.

Hur gör man?
En företagskultur av tillit skapas genom att medvetan-
degöra och påverka både underliggande antaganden, 
uttalade värderingar och synliga uttryck. Öppenhet, små 
statusskillnader, och en respektfull kommunikation sig-
nalerar allas lika värde.
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”Det är vår engagerade personal som är vår styrka.” 
”Våra anställda ställer upp till hundra procent.” 
”Medarbetarna är inte vår viktigaste resurs – de är företaget.” 
”Utan allas bidrag hade vi aldrig kommit dit vi är.” 
”Tekniken är viktig, men det är människorna som gör skillnaden.”

Det finns många sätt att uttrycka vikten av de anställdas insatser i en 
organisation. Det ordagranna uttrycket ”personalen är vår viktigaste 
resurs” ger 23 000 träffar på Google, och då är alla andra liknande ord-
vändningar och alla andra språk än svenska oräknade. Så medveten-
heten om frågan är stor, men frågan är hur många företag som lever 
upp till sina deviser på detta område.

Utgifter för personal räknas som direkta kostnader medan utgifter 
för maskiner räknas som investeringar. En maskininvestering ger en 
snabb förändring som kan räknas hem med en kalkyl. En satsning på 
medarbetare ger gradvisa förändringar över lång tid, förändringar som 
inte så lätt kan hänföras till specifika insatser. Det blir svårt att räkna 
hem enskilda utgifter, utan dessa måste baseras på en tillförsikt om den 
samlade effekten.

Vågar vi tro på de andra?
Vi vill att alla ska kunna och vilja, men tror vi att de kan och vill? Handen 
på hjärtat, är det inte så att vi allt som oftast känner oss besvikna på 
våra medmänniskor? De förstår ju inte det jag förstår och gör ju inte 
det jag vill att de ska göra?

Vi har alla attityder och förhållningssätt inom oss där vi skiljer på 
oss och de andra, på mig som begriper och de andra som inte gör det. 
Problemet är att sådana föreställningar tenderar att bekräfta sig själva. 
Medarbetarna upptäcker snabbt att vi inte riktigt litar på att de ska ta 
ansvar eller kan lära sig det som behöver göras, även om vi kanske för-
söker dölja vår inställning. Våra handlingar avslöjar oss och vi ”läcker 
vad vi tänker” genom kroppsspråk, gester och ordvändningar. Slut-
satsen hos medarbetarna blir då att det inte är någon idé att försöka 
göra något, eftersom det alltid är någon annan som bestämmer eller tar 
över. Vilket i sin tur bekräftar för oss att medarbetarna inte är mogna, 
så det är bäst att ”ta tag” i saker.
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”Vi läcker vad vi tänker.”

Det tar tid att bygga upp ömsesidig tillit och respekt. I början testar  
parterna varandra och det blir en del bakslag på vägen. Det behövs 
också insikter om den andra partens perspektiv, varför det måste finnas 
en levande diskussion. Vidare behövs kunskapsuppbyggnad för att 
kunna klara nya uppgifter och ansvarsområden.

Men om det tar tid att bygga tillit så går det desto fortare att för-
störa den. Det kan handla om misstag, missförstånd eller dålig kom-
munikation, men också om att masken faller och en verklig inställning 
kommer fram. Det senare fallet avslöjar att någon verklig tillit inte finns 
från tongivande personer, vilket nog så ofta är fallet.

Företagskulturen
Vår syn på varandra i organisationen har stark koppling till det som 
brukar benämnas företagskultur. Ordet kultur härstammar från det 
latinska ordet ”colere” som betyder odla, men har blivit ett begrepp 
med ganska varierande innebörd.

Kultur beskrivs ofta som ”det som sitter i väggarna” och med det 
menar vi kanske något som är mycket svårt att ändra. En kort beskriv-
ning kan vara de tankesätt och beteenden som växer fram i det sociala 
sammanhang vi befinner oss: samhället, företagen, arbetslaget, etc.  
Kulturen styr oss i våra handlingar och kan sägas ge dem mening.

Ett sätt att beskriva kulturen visas med tre nivåer i bild på nästa sida:
 ◗ Fysiska ting, beteenden och andra synliga uttryck för kulturen, 

så kallade artefakter. Dessa har en betydelse som skapas genom 
de värderingar och antaganden som delas av andra inom samma  
kulturkrets (exempelvis inom ett företag), alltså de bägge under-
liggande nivåerna. Till exempel kan en gemensam klädedräkt signa- 
lera laganda, jämställdhet och lika värde i ett företag medan den 
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kan stå för likriktning och diktat från ovan i ett annat företag. En 
chefs vana att gå runt och hälsa på morgonen kan stå för omsorg i 
ett företag men ses som kontroll i ett annat.

 ◗ Uttalade värderingar och åsikter beskriver den uppfattning man 
har om vad man står för. Så länge det bara är utsagor från ett mindre 
antal personer, ofta ledningen, är det ett förslag till organisationen 
och är då inte en del av kulturen. Endast de värderingar som delas 
av flertalet är en del av kulturen. Om många inom organisationen 
uppfattar att människor i praktiken är en förbrukningsvara, så är 
en utsaga från ledningen att ”medarbetarna är vår viktigaste resurs” 
antingen en önskan eller en skönmålning. Ska den bli en del av 
kulturen måste den ha realiserats i de flestas ögon, och dessutom 
accepterats som riktig.

 ◗ Underliggande antaganden och övertygelser är det man egent-
ligen vill påverka när man diskuterar företagskultur. De tas i stor 
utsträckning för givna och ifrågasätts sällan. Ett exempel kan vara 
uppfattningen om hur människan är till sin karaktär. Är hon av 
naturen lättjefull eller ambitiös? Är hon självisk eller hjälpsam? Den 
utgångspunkt man har får konsekvenser för de värderingar man 
uttrycker och de uttryck för dessa som man kan se, de två nivåerna 
ovanför. Att övertygelser tas för givna betyder inte nödvändigtvis 
att de är sanna.

 
Ett sätt att uttrycka vad kultur är.

När vi vill påverka kulturen, eller rent av åstadkomma ett kulturskifte, 
antar vi ofta att vi först måste ändra värderingar för att sedan få de 
effekter vi önskar i beteenden och resultat. Med modellen ovan ser vi 
att vi då söker påverka den mellersta nivån. Tanken är god men det är 
en svår uppgift, eftersom vi måste tränga igenom även till den understa 
nivån.
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De olika nivåerna är olika svåra att jobba med. De synliga uttrycken, 
högst upp i listan, är lättast och de outtalade antagandena, längst ner, 
är svårast att ändra. Problemet är att det underliggande tänkandet i så 
hög utsträckning syns i vårt beteende och dess effekter. Men det funge-
rar i kanske ännu högre grad tvärt om, genom att ändra symboler och 
”tvinga” fram ändrat beteende så ändrar sig så småningom värderingar 
och normer. Efterhand, om vi ser resultat, kommer de djupare liggande 
antagandena och övertygelserna att se annorlunda ut.

Anta som exempel att vi vill utveckla en mer positiv syn till idéer 
och förslag. Ett led kan bli att införa tvingande regel för alla chefer 
att säga ”tack” varje gång någon kommer med en åsikt om något på 
arbetet, ett uppslag eller ett klagomål. De ska alltså tacka även om de 
inte alls gillar vad de hör. Så småningom tenderar detta att ändra också 
inställningen, både från de som säger tack och de som får höra det. Det 
kan verka löjeväckande enkelt och lite naivt, men det fungerar.

En reell kulturförändring kräver uthålligt och konsekvent arbete på 
alla tre nivåerna. För att ändra kulturen kan vi arbeta med symboler 
och beteenden och vi kan diskutera värderingar och söka etablera nya. 
Men vi behöver också medvetandegöra och därefter ifrågasätta ”san-
ningar” och den rådande människosynen.

Behov av bekräftelse
Människan är en social varelse och har ett starkt behov av både till-
hörighet och respekt från sina medmänniskor.

Respekt för individen är ett centralt begrepp, bland annat inom 
Lean, men egentligen inom all arbetsorganisation. Vad en sådan respekt 
består i finns det ett stort tolkningsutrymme för, men mycket tyder på 
att kraven är höga och innefattar att en positiv människosyn genom-
syrar organisationen. Ledningens och andra tongivande personers in-
ställning har förstås särskilt stor betydelse.

Öppenhet
Öppenhet visar på förtroende. Det visar på tillit att vi inte behöver 
mörka utan vågar diskutera det som är av betydelse – framgångar såväl 
som tillkortakommanden, möjligheter såväl som hot, säker såväl som 
osäker information, vetande såväl som gissningar.

Det är vanligt att förknippa öppenhet med att ge information – mer 
information skulle tyda på större öppenhet. Men det kan vara tvärtom. 
Vi kan dölja information genom ett stort flöde, ett brus, och det är 
också så det ofta upplevs när information sprids i en enkelriktad, meka-
nisk och ofta oreflekterad process. Mer än informationens kvantitet 
handlar det om dess kvalitet, tillgänglighet och timing:



27

TEMA 2: EN KULTUR AV TILLIT

 ◗ Är informationen omsorgsfull? Är den lätt att förstå? Känns det 
som att det är viktigt att mottagarna får veta?

 ◗ Hur lätt är det att hitta? Verkar det som att sändaren ansträngt sig 
för att mottagaren ska vara delaktig?

 ◗ Är informationen tillgänglig när den är aktuell? Tillhör medarbe-
tarna de som oftast får informationen först? Kommer de alltså att 
känna sig som en prioriterad grupp?

I praktiken finns det en enorm mängd information som kan ges och 
ingen medarbetare kommer att tillgodogöra sig mer än en bråkdel. En 
vanlig slutsats blir då att medarbetarna bara ska få precis den infor-
mation de verkligen behöver. Men detta signalerar bristande tillit. Om 
någon annan ska filtrera och välja åt oss kan vi känna oss omyndig-
förklarade. Dessutom blir det också förluster av information som fak-
tiskt behövs. I stället bör informationen vara bra strukturerad och lätt 
sökbar, så att alla har verktyg att hantera den stora komplexitet som 
faktiskt utgör vardagen.

Psykologins teorier om grundläggande mänskliga behov inkluderar 
alla den sociala dimensionen i sin beskrivning: bekräftelse, tillhörig-
het erkännande etc.

Mest känd är Abraham Maslows behovshierarki, där sociala behov 
kommer som steg tre av fem: Fysiologiska behov – Säkerhet och trygg-
het – Sociala behov – Självaktning – Självförverkligande.

Frederick Hertzberg skiljde mellan ”hygienfaktorer” som måste finnas 
för att inte missnöje eller vantrivsel ska uppstå och ”motivationsfak-
torer” som krävs därutöver för att vi verkligen ska trivas och stimule-
ras, och han identifierar tillhörighet som en hygienfaktor.

Clayton Alderfers så kallade ERG-teori, som är en modifiering av 
Maslows teori, omfattar nivåerna Existens – Tillhörighet – Utveck-
ling (Existence, Relatedness, Growth).

David McClellands teori om inlärda behov identifierar de tre behoven 
”anknytning”, ”prestation” respektive ”makt” (Need for Affiliation, 
Achievement, Power) som drivande för ambitioner att ta ledningen.

Vid några berömda experiment på 30-talet vid Western Electrics 
fabrik i Hawthorne i USA ökade prestationerna hela tiden när belys-
ningen ändrades, vare sig den ökades eller minskades. Elton Mayo, 
som ses som skapare av Human Relations-skolan, tolkade resultaten 
som ett utslag för social bekräftelse. De som utsattes för testerna fick 
en uppmärksamhet de inte var vana vid.
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Men öppenhet handlar inte i första hand om att ge information. Än 
mer behövs kommunikation, som är en dubbelriktad process: dialog, 
aktivt lyssnande och en beredskap att ta tillvara idéer och förslag.

Förutom öppenhet från ledningen gentemot medarbetarna kan 
också öppenheten mellan medarbetare eller mellan avdelningar disku-
teras. Inbördes förtroende möjliggör öppenhet, där vi vågar visa fel och 
brister och där vi stimuleras att ge förslag och hjälpa varandra. Omvänt 
kan en kultur av öppenhet bygga ett sådant förtroende. Genom att 
hela tiden underlätta kommunikation och utbyte, vara på sin vakt mot 
revirtänkande och tendenser att dölja, kan vi successivt skapa en god 
cirkel.

I grunden är öppenhet en fråga om inställning. Om någon är intres-
serad av det som är vårt, lägger hon sig då i något hon inte har med att 
göra, eller är det något positivt? Och vad tror vi egentligen om hennes 
avsikter, vill hon komma åt oss på något sätt, är hon bara nyfiken eller 
vill hon hjälpa till för vårt gemensamma bästa?

Statusskillnader
Ytterligare en indikation på människosynen är statusförhållandena i 
företaget. Byggs murar mellan tjänstemän och verkstadspersonal eller 
mellan högutbildade experter och den vanliga arbetskraften? Baseras 
status på prestationer, resultat och goda insatser eller på position och 
hierarki? Är hjältarna de som kan allt bäst, de som rycker ut och löser 
problemen när vi står mitt i smeten, eller är det de som är lagspelare 
och jobbar oförtrutet för att problemen aldrig ska uppstå?

I många japanska företag, till exempel Honda, Nissan eller Toyota, 
betonas ivrigt alla anställdas värde och vikten av respekt för individen. 
För att troliggöra detta har dessa företag lagt mycket möda på att elimi-
nera statusskillnader baserade på hierarki eller position, exempelvis 
genom:
 ◗ användning av beteckningen medarbetare, eller, ännu tydligare, 

medlem (member), för alla sina anställda
 ◗ enhetlig företagsuniform som används av alla i en produktions-

anläggning både i verkstad och på kontor, ända upp till fabriks-
chefen

 ◗ ett identiskt utseende på skrivbord, arbetsytor, namnskyltar etc
 ◗ den uttalade förväntningen att alla ska bidra med förslag och för-

bättringsidéer och att dessa ska värderas utifrån sitt objektiva värde, 
inte efter upphovsman

 ◗ ständigt lärande av nya arbetsuppgifter och frekvent byte av arbets-
uppgifter och arbetslag, där det är uttalat att det är de som kan mest 
som ska gå vidare
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 ◗ uteslutande intern rekrytering av chefer (en chef förväntas kunna 
de allra flesta av de arbetsuppgifter som utförs av de underställda 
och rycka in för dessa när det behövs)

 ◗ omfattande placering av kontorsarbetsplatser på fabriksgolvet
 ◗ management by walk around och genchi genbutsu, vilket innebär att 

cheferna spenderar mycket tid på ”golvet”, att beslut tas där proble-
men finns och att beslutsfattarna ska se med egna ögon.

Observera att punkterna ovan bara behandlar de synliga uttrycken, 
artefakterna. Om de inte står i samklang med värderingar och under-
liggande antaganden kommer de att ses som tomma gester och närmast 
löjliga.

Genom de japanska framgångarna har dessa tankegångar kommit 
att anammas i olika grad av de flesta företag, även om svenska och    
västerländska företag sällan är så konsekventa som i de japanska.

Statusskillnader mellan kontoret och produktionen lever kvar i 
de allra flesta företag. Såväl produktionspersonal som tjänstemännen 
och cheferna tänker ”vi” och ”dom”. Det ses fortfarande som ”finare” 
att vara tjänsteman, och som en befordran att gå från verkstaden till 
kontoret, medan förflyttning i motsatt riktning kan upplevas som en 
degradering. Varför är det så? Borde det inte tvärtom vara finare att 
direkt skapa värde för kunden än att administrera? En förklaring är 
naturligtvis de olika arbetsvillkoren. Arbetsmiljö, ljud, ljus, renhet och 
mycket annat brukar tala till kontorets fördel, men ofta också lön och 
arbetsvillkor.

Personal- och fritidsaktiviteter kan vara förlösande. Det är svårt att 
upprätthålla en stor statusskillnad när vi spelar fotboll i samma korp-
lag.

Vi kan inte förvänta oss särskilt snabba vinster på detta område. 
Men det är definitivt viktigt att tänka igenom vad som ändå kan göras. 
I den skandinaviska kulturen är jämlikhetstänkandet förhållandevis 
starkt, och det finns en stor känslighet för ”omotiverade” statusskill-
nader. Minskade skillnader upplevs positivt av de allra flesta, intressant 
nog ofta även av dem som slipper upprätthålla en image av hög status. 
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Ett exempel: 

Furhoffs Rostfria bygger lagandan
Furhoffs finns i Skövde, har ett sextiotal anställda och tillverkar diskbänkar 
och annat i rostfritt. Vid företaget är det tydligt att det finns en kultur av 
lika värde. Varje morgon dukas en gemensam frukost upp, medarbetarna 
rör sig lätt mellan kontor och verkstad, klädkoder är inte åtskiljande, det 
finns få statusmarkörer, informationen om företagets väl och ve är frikos-
tig, etc. Bilden är från en gemensam resa med hela företaget. Som resultat 
är de allra flesta intresserade och aktiva i att diskutera hur det går för 
företaget, de kommer med förslag och bidrar till utvecklingen. Den anda 
som skapats har vårdats under lång tid, men en viktig faktor är också 
den ledningsstil som utgår från ägaren Björn Furhoff och som bildar ett 
mönster. Denna grund, tillsammans med målmedvetet arbete och reser-
verat tidsutrymme för alla att arbeta med förbättringar, har resulterat i 
imponerande resultat på ett par år: över 99,9% leveransprecision, oftast 
med 24 timmars ledtid mot tidigare ofta 6 veckor, på vissa produkter mer 
än halverat lagervärde med ökad omsättning och kostnadsbesparingar på 
5–7 %.



31

TEMA 2: EN KULTUR AV TILLIT

Referenser och lästips

Tre klassiker inom psykologin kring människans grundläggande be- 
hov

Maslow A H och Frager R (1987): Motivation and Personality. New 
York: Harper & Row.

Alderfer C P (1972): Existence, Relatedness, and Growth. New York: Free 
Press.

Herzberg F, Mausner B och Snyderman B B (1959): The Motivation to 
Work. New York: Wiley.

Om kultur och företagskultur

Clifford Geertz (1973) The Interpretation of Cultures. New York: Basic 
Books 

Schein E H (2004): Organizational Culture and Leadership. San Fran-
cisco: Jossey-Bass.

Om människosyn

Morgan G (1999): Organisationsmetaforer. Svensk översättning av  
Nilsson B. Lund: Studentlitteratur.

McGregor D (1960): The Human Side of Enterprise. New York: McGraw-
Hill. Behandlar idén om teori X och teori Y.

Karling M, Bäck J, Jarebrant C och Lindström V (2003): Rik och frisk 
eller fattig och sjuk? Möjliga vägar till konkurrenskraft och låg ohälsa för 
svensk industri. Mölndal: Swerea IVF. IVF-rapport 03004.



32

Aktiv ledning

TEMA 3

Varför är en aktiv ledning viktig?
Ledningsfunktionens grundläggande uppgift är att 
koordinera och utveckla verksamheten, men i praktiken 
är det oftast annat som tar över. Det behövs både driv-
ning från toppen och alla initiativ från ”golvet”, vilket kan 
upplevas som en motsats men inte är det.

Hur gör man?
Frigör tid för att vara där det händer, ta tid att förstå och 
lev som du lär. Kommunicera mycket, på alla nivåer, och 
visa med handling att medarbetarna är viktiga.
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Handen på hjärtat – visst tycker även du ibland att ”de andra” eller 
”de högre upp” inte vet vad det handlar om, att de mest vänder papper 
och att de har oförtjänt bra betalt? Det kan handla om såväl det egna 
arbetslaget, avdelningen, företaget, samhället eller världen i stort.

När cynismen blir tillräckligt stor går det ut över engagemanget. 
”Varför ska jag slita ut mig om andra bara glider fram?” Helt klart har 
ledare en särskild betydelse som stilbildare. De har ett uttalat ansvar för 
helheten, de har makt, de exponeras mer och de ges bekräftelse genom 
lön och uppmärksamhet. Och i själva betydelsen av ordet ledare ligger 
en förväntning om att ta täten, att gå före.

En stor del av problemet handlar om kommunikation. Från golvet 
ser medarbetarna inte särskilt tydligt vad ledningen har för sig. Att 
berätta detta på ett övertygande sätt är inte lätt och definitivt inte 
gjort i en handvändning. Enbart masskommunikation, till exempel via 
nyhetsbrev eller intranät, framstår gärna som rökridåer eller plattityder 
och är dessutom enkelriktad.

En annan del av problemet har att göra med effektiviteten hos led-
ningsarbetet. Ledningsarbetets grundläggande syfte är koordinering 
och utveckling av organisationens verksamhet. Om samspelet mellan 
organisationens kärnverksamhet och dess ledning är svagt så subopti-
meras delarna. Varje enhet, eller i värsta fall varje person, gör vad som 
är bäst ur det egna perspektivet, vilket kan vara helt fel för helheten. 
Medarbetare kan då i och för sig vara engagerade i en enhets väl och 
ve, men knappast för helheten i företaget. Företaget som helhet har helt 
enkelt inte den positionen i medarbetarnas medvetande.

Ledare eller chef?
Effektivitets- och resultatkrav på ledare kan medföra en tanke att det 
gäller att vara tydlig, att peka med hela handen och berätta vad alla ska 
göra. Här finns en uppenbar risk att sänka engagemanget, genom ta 
över ansvaret själv och därigenom riskera att omyndigförklara med-
arbetarna.

Utmaningarna ligger i att leda utan att diktera, att stödja utan att 
själv reglera varje detalj, att driva utan att krossa andras initiativ, att 
följa upp utan att misstänkliggöra. En mängd skenbara motsättningar 
visar på det svåra och komplexa i ledarskapets natur, och därför finns 
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det också en marknad för hur mycket ledarskapslitteratur och snabba 
lösningar som helst.

I nutida managementlitteratur betonas ”ledarskap”, medan ”chef-
skap” känns mer förlegat. En chef antas bygga sin auktoritet på makt 
och position, och har främst operativa och även administrativa uppgif-
ter. En ledare har i stället, enligt denna litteratur, en ”naturlig” aukto-
ritet, ett erkännande av omgivningen som ges till personer som visar 
vägen, förmår entusiasmera, bygga relationer och ta tillvara möjligheter.

I praktiken behövs både chefs- och ledarskap. Även om ledarskapet 
är det som kan bidra mest till engagemang hos medarbetarna, behövs 
chefskapet för att omhänderta sådant som kan undergräva engage-
mang. Har vi exempelvis kommit överens om hur vi ska bete oss, är det 
inte ok att någon systematiskt gör på ett helt annat sätt. Finns det en 
massa triviala beslut att fatta är det bättre att en chef kan städa undan 
dem och avlasta gruppen. Och vi uppskattar ofta effektiviteten i att 
någon har mandat att agera snabbt för gruppens räkning.

Närvaro och synlighet
Om en ledare ses som en auktoritet, av mig eller av andra, så har hon 
också en symbolfunktion. Eftersom hon ses som viktig är det hon gör 
och det hon ser också viktigt. Ser hon mig och det jag gör måste det 
alltså vara viktigt och jag blir bekräftad, vilket ökar mitt engagemang. 
Händer det fler gånger kan jag dessutom känna mig övertygad om 
att det inte bara var en tillfällighet, utan att det faktiskt finns ett äkta 
intresse.

En direkt dialog med ledare ger också en möjlighet för dem som gör 
jobbet att framföra saker av betydelse. Är dialogen bra så skapas ett för-
troende att de som har stort inflytande begriper det medarbetarna ser 
som viktigt. Det kan fungera även genom kommunikation via enstaka 
kända mellanhänder som det finns förtroende för, men ju fler steg i 
kommunikationskedjan desto osäkrare blir informationsöverföringen. 
Vi vet hur förvanskat budskapet blir i ”viskleken”, när en mening blivit 
något helt annat efter att ha viskats runt i en ring. Och vi känner tydligt 
att vi inte kan lita på fjärde- och femtehandskommunikation.

Den som är hänvisad till kommunikation enbart ”linjevägen” i en 
hierarki med ett antal steg tror därför sällan att de i toppen begriper 
vad som är viktigt för henne. Finns det fler kommunikationskanaler 
kan hon däremot tro att hennes budskap åtminstone är förstådda, så 
att hon kan tycka att det är mödan värt att sända dem. Händer det 
dessutom något som bekräftar att någon lyssnade, och kanske till och 
med fann det vara av värde, så kan hon bli riktigt engagerad.

Om vi verkligen ska framstå som ledare måste vi alltså vara ute i 
verksamheten som vi leder. Det är inget fel att schemalägga detta, och 
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att till och med ha en agenda för besöken i olika grupper. Alla begriper 
att en toppchef inte kan klara att prata med alla spontant, på ett oorga-
niserat sätt, men uppskattar starkt att hon anstränger sig. Med många 
kontakter i organisationen måste vi ha ett system för att klara av att 
möta dem vi ska, säga vad vi vill få fram och hålla vad vi lovar.

Just att hålla vad vi lovar är den slutliga bekräftelsen på att vi tar 
medarbetarna på allvar. Men det är inte alltid möjligt att leverera vad 
som förväntas och avgörande för fortsatt engagemang är då en åter-
koppling, att den som förväntat sig något direktvägen får veta att det 
inte gick och varför.

Ytterligare ett skäl att vara ute i verksamheten är att vi behöver se 
med egna ögon för att förstå på djupet. När vi är på plats får vi en 
mycket stor mängd intryck som vi bildar en helhet av. Denna bild är så 
mycket rikare än den fattiga vi får av en rapport eller en andrahands-
presentation av situationen. Vi blir helt enkelt bättre beslutsfattare av 
den insikt och förståelse som skapas av närvaro där problemen finns.

Ett förslag är alltså att reservera en tid, kanske en timma eller två 
om dagen, för att gå runt och prata med medarbetarna i verksamheten. 
Ha gärna ett antal diskussionspunkter på en checklista, kanske rullande 
under en månad eller längre, men var beredd att prata om det som finns 
på medarbetarnas agenda i stället. Lyssna aktivt genom att ställa klar-
görande frågor och återberätta vad du hört med egna ord. Notera och 
för upp åtaganden på din att-göra-lista, om du inte kan beta av direkt.

Det är en fördel om ledningen kan använda ett gemensamt system 
där medlemmarna cirkulerar men arbetar på liknande sätt och utbyter 
erfarenheter.

Leva som vi lär
Trovärdigheten i beslut och förslag sjunker om inte upphovsmannen 
agerar enligt sina egna riktlinjer. Personer som anses representera eller 
som har en ledande roll i en organisation är särskilt viktiga för en sådan 
trovärdighet.

Självklart? Kanske inte i den utsträckning man skulle tro. Som ledare 
tenderar vi nog att anse att den stora massan behöver spelregler och ett 
gemensamt arbetssätt. Vi själva däremot förväntas ”tänka själva” och 
kan använda vårt omdöme för att se vad som är bäst i varje situation. 
Vi är ju ledare! Just vårt jobb är ju helt annorlunda. Och förresten så 
arbetar vi så mycket ändå!

Visst är det så att människor accepterar skillnader som är sakligt 
motiverade. Men det finns ofta avvikelser som inte är det. Om vi pre-
dikar ordning och reda på arbetsplatsen, hur påverkas engagemanget 
för detta av att chefens kontor ser ut som ett bombnedslag? Hur ses 
det att ingen vet var arbetsledaren är, om vi kommit överens om att 
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alla ska meddela sig? Och hur uppfattas krav på små löneökningar för 
att företaget går dåligt om det samtidigt betalas ut en extra bonus till 
företagets vd?

Ge inte sken av att ”alla” behöver göra något om du inte själv tänker 
göra det. Berätta i sådana fall vilka som behöver göra det och varför just 
dessa personer.

Göra det som är viktigast
Vilken är ledningens viktigaste uppgift? Svaret på den frågan brukar 
handla om att utveckla organisationen och dess medarbetare, det 
strategiska arbetet. Ledning innebär ju att verka genom andra. Det 
innebär att ledningsinsatser måste betala sig genom ökad effektivitet 
och förmåga i organisationen, annars innebär det ju bara en kostnad. 
Ledningens enda existensberättigande kan sägas vara att serva de som 
egentligen skapar värde.

Och vad gör ledningen? Även om de flesta i ledande position klagar 
över administration tror vi oftast att vi ägnar rätt mycket åt de strate-
giska frågor vi tycker är viktigast. Men det gör vi sällan! När det gjorts 
tidsstudier på ledare visar det sig att tidsanvändningen för detta är 
mycket liten, kanske enstaka procent. Mest tid ägnas åt administration, 
därnäst åt akut problemlösning, ”brandsläckning”, ofta för ganska tri-
viala problem.

Varför är det så? Ett skäl är att det strategiska visserligen är viktigt, 
men sällan akut bråttom. Administration däremot har ofta fasta och 
korta tidsgränser och problem är ju just akuta.

Vad kan vi då göra åt detta? På något sätt måste vi skydda det som 
är viktigt på sikt från det som är bråttom men kanske inte lika viktigt. 
Ett sätt är att reservera tid som ”helig” och reserverad för utvecklande 
arbete. Det andra som vi tror vi måste sköta brukar då hitta nya kanaler, 
alternativt visa sig inte vara så viktigt.

Ifrågasätt också varje aktivitet, och kanske särskilt om den är admi-
nistrativ. Är den verkligen nödvändig? Skapar den värde? Kan den göras 
enklare? Eller i nödfall, kan den göras av någon annan? Att problem 
måste lösas får vi kanske acceptera, men helst inte mer än en gång. Men 
problemen brukar återkomma, eftersom vi inte löser grundproblemet 
utan bara avhjälper dess symptom. Försök alltså ta ett ordentligt tag i 
problem så att de inte återkommer. Försök också skapa en organisa-
tion som kan omhänderta problem på ett mer automatiskt sätt, utan 
att onödigtvis involvera ledningsfunktionerna.

Vi kan också flytta upp det viktiga på dagordningen genom att göra 
det till bråttom. Tydliga handlingsplaner med tidsgränser och strikt 
uppföljning är ett sätt. Schemalagda utvecklingsinsatser med tydliga 
kvittenser är ett annat.
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Hur får chefen tid att utveckla verksamheten?

Att driva förändring
Ledningen tillmäts mycket stor betydelse i all förändringsverksamhet. 
Särskilt är forskare, konsulter, förändringsagenter och eldsjälar i olika 
frågor mycket tydliga med var skulden ligger när förändringsinsatserna 
misslyckas (och det gör de flesta) – hos ledningen!

Ska viktiga insatser för företagets bästa, som till exempel en föränd-
rad organisation, drivas av ledningen, eller av personer som har direkt 
ansvar för respektive fråga? Ledningen kan ha bättre överblick, effek-
tivare ta beslut, driva ett snabbare genomförande och koordinera med 
andra aktiviteter. En direktansvarig kan däremot sätta av mer tid, ha 
större kunskap i frågan och ha bättre förankring hos berörda.

En liknande motsättning finns mellan linje- och projektorganisa-
tion. I västerländska företag är linjen starkast, där finns den formella 
makten och de mest respekterade cheferna. Projektorganisationen måste 
övertyga linjen eller köpa tjänster av den och har egentligen ingen egen 
makt. En projektledare är oftast underställd en linjechef. Därför kan 
ett projekt inte åstadkomma förändring utan linjens mandat. Å andra 
sidan är linjen oftast för upptagen med vardagen för att kunna driva 
förändring.

Utmaningen ligger i att skapa en effektiv samverkan mellan ledning 
och operativt drivningsansvar, mellan linje och projekt. Det kan verka 
enkelt men är det sällan. I de flesta organisationer finns en stor varia-
tion i prioriteringar och en mängd sociala koder och informella roller 
som gör att maktmedel kan krävas. Är det fråga om stora förändrings-
insatser som ska engagera många människor i organisationen krävs att 
denna fråga hanteras med omsorg.

Även om det också finns röster som menar att ledningens roll är 

Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag

08 00

09 00

15 00

14 00

13 00

12 00

11 00

10 00

16 00

Budget-
möte

Besöka
åkeriet

Problem
med

felleveranser

Besök  av 
försäljare 
slipskivor

Möte

Ev lägga ut 
städning på 
entreprenad

Uppdatera 
produktions-

målför 
nästa vecka

Utarbeta 
platsannons 

med HR

Veckorapport 
Produktions-

statistik

Träff 
med VD

Lunch

Möte
Möte

Möte

Genomgång 

Uppdatering 
MPS-

systemet

Möte

Infomöte 
kontoret

Möte
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överskattad, anser de flesta att den koordinering och drivning som är 
ledningens uppgift är helt nödvändig. Resonemanget bygger på att för-
ändring är svår och kräver stora insatser, insatser som normalt över-
stiger vad enskilda personer eller grupper klarar. Därför måste både 
de maktmedel ledningen har tillgång till och den policyskapande för-
mågan hos organisationens ledning användas fullt ut.

Ett exempel: 
Närvaro i verkstaden för Meritors chefer
Meritors Lindesbergsfabrik där det tillverkas bakaxlar framför allt åt 
Volvo Lastvagnar är en av Sveriges största fabrikshallar. Det finns en 
mycket tydlig avgränsning och ett stort avstånd mellan kontor och verk-
stad. En följd av detta har varit att det odlats en rätt stark vi-och-dom-
känsla bland de cirka 1 000 anställda.

För att motverka detta har hel del kontor flyttats ut i verkstaden, man äter 
i en gemensam matsal och det finns en omfattande fritidsverksamhet som 
bygger på den lokala samhörigheten på orten. På senare år har olika akti-
viteter i verkstaden schemalagts för alla produktionsnära chefer. Det görs 
rundvandringar i produktionsgrupperna och hålls uppföljningsmöten på 
verkstadsgolvet. Checklistor och visualiseringar används för att avhandla 
sådant som anses viktigt. Mitt i verkstaden har ett utrymme iordning-
ställts för visualisering av status och aktiviteter i alla produktionsavsnitt, 
tjänstemännens olika huvudområden och företaget i sin helhet. Till detta 
utrymme kommer representanter för alla grupper för en gemensam 
avstämning varje skift, bilden ovan.

Med en genomarbetad struktur har Meritor alltså till en del kunnat mot-
verka de svårigheter som skapas genom företagets storlek och lokalernas 
utformning.
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Långsiktighet

TEMA 4

Varför är långsiktighet viktig?
Det tar många år att bygga en kultur av engagemang 
och förtroende, men den kan raseras på ett ögonblick. 
En stabil handlingslinje skapar på sikt också resultat 
och möjligheter som inte kan förutses.

Hur gör man?
Oftast är många små steg bättre än få och stora, men 
uthållighet är det avgörande. Kampanjer och stora 
organisationsförändringar bör undvikas. Viktiga för-
ändringar bör ingår i ett mönster som kan förstås av 
medarbetarna.
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Rom byggdes inte på en dag. Men i dag förväntar vi oss allt oftare 
snabba resultat av det vi gör. Kanske ökar otåligheten, och många upp-
lever att hastigheten och tempot blir allt högre. Men genomgripande  
och bestående förändring tar tid. Kan vi successivt bygga upp något 
efter en handlingslinje uppstår hela tiden nya möjligheter. 

Välgrundad skepsis
Vi är nog alla ganska skeptiska till olika propåer om att vi ska engagera 
oss, och detta på goda grunder. För hur ofta rinner inte initiativ ut i 
sanden? Det så kallade BOHICA-fenomenet är ofta omtalat. Bend Over, 
Here It Comes Again, en vanlig och cynisk kommentar med innebörden 
att det bästa är att ducka, hålla sig undan tills det blåst över. Medarbe-
tarna har hört de stolta deklarationerna förr och vet att de som utfärdar 
dem sannolikt inte kommer att leva upp till vad de säger, eller att de 
inte klarar av det de vill. Då är det bäst att avvakta för att se hur det hela 
utvecklar sig.

Först när vi verkligen tror på budskapet investerar vi den energi 
som ett engagemang innebär. Och tror på budskapen, det gör vi först 
när tillräckligt många andra är övertygade, när vi ser konkreta resultat, 
eller när vi litar tillräckligt mycket på initiativtagarna. Allt detta tar tid. 
Vi behöver dessutom olika lång tid beroende på våra tidigare upplevel-
ser, relationer till berörda, den insats vi behöver göra och det värde vi 
bedömer att initiativet har.

Till syvende och sist kräver engagemang tillit och en känsla av att 
vara betrodd. Sådant tar lång tid att bygga upp (men går fort att riva 
ned). Engagemang i en organisation kan ses som en skör planta, som 
kräver mycket tillsyn och omsorg för att växa sig stark, men som kan 
dödas på kort tid.
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Tänk dig att det i ditt bostadsområde flyttar in en eldsjäl som brinner 
för ett sunt leverne. Hon sätter igång med massor av aktiviteter kring 
kost, motion och livsstil och försöker entusiasmera sina grannar att 
haka på. Låt säga att du tycker det verkar vettigt och bra alltsammans 
och att de som är med verkar ha roligt.

Om du själv funderar på att delta och till och med att engagera dig i 
detta ställer du dig sannolikt frågor som:
 ◗ Vet den här människan vad hon pratar om?
 ◗ Vad är hon för en gök, egentligen?
 ◗ Är det här något hokus-pokus?
 ◗ Vad är det för slags människor som deltar?
 ◗ Hur skulle de andra uppfatta mig om jag plötsligt kom dit?
 ◗ Vad skulle andra jag känner tro?
 ◗ Blir det jobbigt?
 ◗ Kommer jag att binda upp mig för något jag inte vill sedan?
 ◗ Kommer jag att missa annat jag vill göra?

Sannolikt ligger du lågt ett tag och ser hur det går. Du kanske hör dig 
för lite här och var för att få lite bättre uppfattning. Finns det något 
sätt att prova lite, utan att det blir någon större affär av det, så kanske 
du gör det. Du känner av hur det hela uppfattas av andra.

Andra gör likadant. En del är snabbare att prova och dras med, andra 
är mycket tveksamma. Det kommer att ta tid att få ett större engage-
mang kring detta, även om allt visar sig vara väldigt positivt.

Säg att det dessutom hänt något negativt, kanske två centrala per-
soner börjar strida om hur saker ska ske, någon skadar sig under ett 
motionspass eller någon visar sig ha tjänat pengar på att sälja ett 
näringstillskott av obskyr natur. Nog blir det mycket svårare att få till 
ett större engagemang då? Hur lång tid tar det att reparera en sådan 
skada?

Anta nu att det funnits liknande hurtbullar tidigare i området. En 
skollärare som försökte få med sig föräldrar, släktingar och grannar 
på friluftsaktiviteter, en ledare i fotbollsklubben som försökte ordna 
turnering mellan kvarterslag och en dietist på ålderdomshemmet 
som försökte starta studiecirklar kring kosten. Om allt detta rann ut 
i sanden hur påverkar det chansen för den nya eldsjälen att få igång 
något?

Hur snabbt går det att skapa engagemang hos det stora flertalet? Och 
varför skulle det vara lättare på jobbet att engagera människor, så att 
de inte bara lyder order?
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Kvartalsekonomi?
Investerare vill ha snabb avkastning och blir nervösa när de hör om 
åtgärder som kostar men lönar sig på sikt. Kanske har de dålig insikt 
om den egentliga verksamheten och ser bara siffrorna i boksluten. Den 
så kallade kvartalsekonomin har sin grund i den ökande anonymise-
ringen, med ägare och beslutsfattare som agerar genom ombud i flera 
led. Samtidigt har det uppstått fenomen där stora investeringar gjorts 
på mycket luftiga bilder av framtida vinster. Det tydligaste exemplet i 
modern tid är kanske IT-bubblan. Bortsett från allt negativt den förde 
med sig, visade den tydligt att bilder av vinster i en ganska avlägsen 
framtid kunde omvandlas till en snabb värdestegring och vilja att 
investera, alltför stor i det fallet.

Men långsiktigt tänkande handlar inte bara, eller ens främst, om 
ekonomi. Visserligen vittnar en vilja hos ägarna att acceptera kortsik-
tiga lönsamhetstapp för långsiktiga vinster om ett stabilt förtroende för 
verksamheten och indirekt för medarbetarna. Men framför allt handlar 
långsiktighet om att skapa en stabil linje för agerandet inom organisa-
tionen. Ägarnas ramar är en del av de förutsättningar vi har, och det finns 
alltid en massa begränsningar från alla intressenter och från omvärlden 
i stort. Utmaningen blir att navigera i det kaos som världen är och med 
rimlig uthållighet vårda en idé om affären och verksamheten.

Engagemang kräver trygghet
Begreppet trygghet tillhör sannolikt ett av de mest förkättrade i tänkan-
det kring ledarskap. Vi talar nedsättande om ”trygghetsnarkomaner” 
och menar människor som inte vågar ta några risker eller vågar prova 
något nytt. Kanske tänker vi oss en apatisk och försoffad människa med 
låg prestationsförmåga?

Men vi är alla beroende av trygghet. Vet vi inte om vi kommer att 
klara oss får vi ångest och är jobbet viktigt för oss oroar vi oss mycket 
om det är hotat. På sidan 27 omnämndes några kända psykologiska 
teorier om våra behov. Om tillhörighet var viktigt så är trygghet och 
säkerhet än mer basalt och kommer till exempel som steg två i Maslows 
behovshierarki.

Känner vi oss däremot trygga i att det finns nya möjligheter så vågar 
vi mycket. Trygghet kan byggas på ett personligt plan, som självkänsla 
genom exempelvis utbildning, erfarenheter och experiment. Men det 
finns också ett tydligt samspel med den organisation vi verkar i.

Det odlas en föreställning om att de nya generationerna uppskattar 
en nomadiserande tillvaro, med projektanställningar och fria kopp-
lingar till uppdragsgivare. Noggrannare studier har dock visat att detta 
är en myt. De allra flesta vill ha en fast anställning utan ett damokles-
svärd hängande över sig.
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Trygghet, åtminstone på en rimlig nivå, är en förutsättning för enga-
gemang. Det framhålls ibland från ledningshåll att medarbetarna måste 
känna ett visst hot för att prestera bra, att de gärna lutar sig tillbaka 
om det blir för tryggt. Det kan vara sant om arbetet i sig inte är särskilt 
engagerande, om andra stimulanser är svaga. Men det står helt klart att 
en stor otrygghet skapar frustrationer och ångest som kan resultera i 
minskad produktivitet och som definitivt försämrar kreativiteten.

Om engagemang definieras som drivkraft att handla, också utöver 
de formella kraven och med helhetens bästa för ögonen, kan en piska 
inte vara bästa metoden. Piskrapp är något vi inte vill riskera, så priori-
teringen blir att undvika att göra fel. Då gör vi det vi måste och vågar 
inte ta den risk som det innebär att gå utanför ramen. En upplevd 
grundtrygghet, i kombination med en stimulerande utmaning, kan 
däremot ge förutsättningar för ett mycket stort engagemang.

Förändring kräver stabilitet
Eftersom vi människor är sociala varelser behöver vi ett sammanhang 
med relationer och utgångspunkter som vi förstår och litar på. Vi kan 
skapa nya relationer eller ändra på de gamla, och vi kan anpassa oss till 
nya förutsättningar. Men vi kan inte ändra på allt på en gång.

Rycks vi helt ur vårt sammanhang hamnar vi i en djup kris. Under 
sådana omständigheter fokuserar vi på att överleva, vi blir kortsiktiga 
och vi agerar irrationellt ur ett större perspektiv. Kanske återhämtar vi 
oss och kommer ur krisen med nya lärdomar, men även i sådana fall 
har lärdomarna ett högt pris och utfallet är osäkert.

Det sägs att människor är motståndare till förändringar, att föränd-
ringsmotstånd alltid finns och måste övervinnas. Men faktum är att vi 
ofta söker förändringar i våra liv. Vi bildar familj, vi träffar nya männis-
kor, vi bygger nytt, vi bygger om och inreder, vi skaffar oss utbildning 
eller nytt jobb, vi ger oss ut på resor eller skaffar nya fritidsintressen. En 
del förändringar är dock mycket krävande. Tvingas vi exempelvis flytta 
till en ny stad för ett nytt jobb kan vi räkna med att det tar år innan vi 
får en likande social situation som vi hade tidigare.

I allmänhet är det alltså spännande och givande med förnyelse och 
vi förändrar gärna. Men vi tycker inte automatiskt om att tvingas på 
förändringar av andra. Sådana förändringar är inte något självklart 
positivt, men kan ändå så småningom leda till något mycket bra och 
stimulerande. Kan vi se positiva effekter, och tror vi på idén, så tenderar 
vi att hjälpa till, att engagera oss. Men har vi upplevt mycket turbulens 
som inte åstadkommit så mycket gott, så duckar vi nog. Kanske för-
söker vi till och med sätta käppar i hjulet.

Om vi ska samverka i en gemensam förändring behöver vi alltså 
en gemensam grund att bygga på. Vi behöver förstå motiven. Och det 
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måste få ta tid om vi är flera som ska samspela. Om du behövt ett år 
för att komma fram till att en förändring behövs, varför skulle det gå 
fortare för alla andra?

Kriser inte en drivkraft för uthållig förändring
Kriser kan skapa acceptans för förändring, och det finns röster som 
hävdar att storskalig förändring kräver en kris. En förändringsstrategi är 
därför att måla upp en kris, eller rent av att framkalla en. Förutom den 
etiska problematiken kring detta, är det ingen framkomlig väg om målet 
är uthållig förändring. En kris tär hårt på människor, och upprepade 
kriser bryter ned oss. Så småningom blir vi desillusionerade, defensiva 
och egoistiska. Kriser och stora drastiska steg river också ned även sådant 
som bör behållas. Det är stor risk att barnet åker ut med badvattnet.

Även om många företagsledningar vill agera långsiktigt, är möjlig-
heterna ibland begränsade. Det finns åtskilligt vi saknar kontroll över 
och överraskande yttre förändringar är vanliga. Det kan handla om 
ägarförändringar, marknadstrender, teknikskiften eller ny konkurrens. 
Bara delvis kan sådana förändringar förutses och mötas eller hanteras 
på ett sätt som stämmer med den långsiktiga linjen.

Konjunkturcyklerna är kanske det tydligaste exemplet och de tycks 
bli alltmer dramatiska. Nedskärningar anses därför ibland oundvikliga 
för många företag. Men det finns också många dolda kostnader vid 
nedskärningar och att engagemanget påverkas negativt på flera sätt:
 ◗ Kvarvarande personal känner oro för att förlora arbetet, de ägnar 

sannolikt sin kraft åt att hantera situationen, ta avsked från de som 
får lämna etc. Ofta känner de skuld för att de får vara kvar medan 
andra får gå. Att bidra till företagets mål hamnar långt ned på listan.

 ◗ Ledningens fokus förskjuts mot överlevnad, kortsiktig ekonomi 
och organisering av en mindre arbetsstyrka. Mottagligheten för 
engagerade och mer långsiktiga insatser från medarbetarna brukar 
då försvinna.

 ◗ Företaget tvingas strama åt ekonomin vilket leder till att utrymmet 
för att genomföra förbättringar och utveckling på initiativ från de 
anställda minskar.

Självklart måste ledningen agera bestämt och kraftfullt när marknaden 
försvinner. Passivitet är ofta värre än risken att agera fel. Och det finns 
en relativt stor acceptans för uppsägningar om företaget verkligen är 
hotat. Skadorna på engagemanget kan begränsas om motiven förstås 
och accepteras av medarbetarna. Uppsägningarna behöver göras på ett 
ansvarsfullt sätt och företaget anstränga sig för att ta ett ansvar för de 
drabbade. Medarbetarna får aldrig uppleva att organisationen tar lätt-
vindigt på problemen.



46

TEMA 4: LÅNGSIKTIGHET

Uppsägningars lönsamhet kan ifrågasättas i många fall. Här är ett 
räkneexempel som kan illustrera detta:

Ett företag har 100 anställda och omsätter i högkonjunkturen 
300 Mkr. Ekonomin är sund och rörelsemarginalen är 5 %, vilket 
ger ett överskott på 15 Mkr. Företaget har en engagerad personal och 
lyckas genom detta åstadkomma en produktivitetsökning på 8 % per 
år, vilket medger en omsättningsökning på 24 Mkr per år varav hälf-
ten går till underleverantörer, och en sjättedel vardera till kunderna 
genom lägre priser, till de anställda genom högre löner och till ägarna 
genom en ökad vinst, 4 Mkr mer per år.

En lågkonjunktur inträffar och 20 % av marknaden försvinner, det 
vill säga 60 Mkr. Reaktionen blir att ”anpassa kostymen” och friställa 
personal i samma omfattning, 20 personer. Det sparar 10 Mkr, inköpt 
material sjunker med 30 Mkr och ytterligare 5 Mkr i besparingar kan 
hittas. Förlusten stannar vid 15 Mkr.

Men – engagemanget försvinner och produktiviteten förbättras inte 
mer, den till och med sjunker. När företaget efter två år är tillbaka i 
högkonjunktur lyckas det bara producera för 270 Mkr igen. Priserna 
har sjunkit något men det skulle gå att sälja betydligt mer. Av de som 
sades upp kan man bara återanställa 10 personer och nya personer 
har en lång startsträcka. Kanske når företaget en vinst på 5 Mkr.

Anta att de som sagts upp i stället behållits och ledig tid satsats på 
utbildning och förbättringsarbete. Förlusten hade då blivit 25 Mkr, 
allt annat lika. Med fortsatt produktivitetsökning nås en leverans-
kapacitet på 348 Mkr efter två år vilket resulterar i en årsvinst på 
23 Mkr när försäljningen skjuter fart, se diagrammet på nästa sida. 
Men framför allt har ny marknad tagits, vilket ger möjligheter till 
bestående stora vinstfördelar.

I själva verket är det inte säkert att man ens behöver ta så stor förlust, 
om man till exempel kan ge tjänstledigheter med delbetalning eller 
använda ledig kapacitet för kostnadsjakt eller marknadsbearbetning.

Hela resonemanget bygger på att det finns tillräckliga ekonomiska 
reserver i företaget, samt att vi tror på effekten av de anställdas enga-
gemang och inser skadorna av uppsägningarna. Tyvärr är det få med 
resultatansvar som har tillräckligt med is i magen för detta.
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Förlusten kan begränsas genom snabb nedskärning vid lågkonjunktur, vänstra 
grafen. Genom att i stället investera ledig kapacitet i förbättringar kan stora 
vinster nås på sikt, högra grafen.

Ibland kan lönsamhet och framtida marknadssituation kräva en 
mindre kostym, fast företaget inte är direkt hotat. Då är ett betydligt 
bättre alternativ erbjudanden om frivillig avgång, med en ekonomisk 
eller annan kompensation som är tillräckligt attraktiv. Det blir billigare 
på sikt, eftersom de dolda kostnaderna för uppsägningar nästan säkert 
är betydligt större än kompensationskostnaderna. Risken för att nyckel-
kompetenser antar erbjudandena kan motverkas med särskilda samtal 
och erbjudanden av annat slag riktade till dem. De som ändå slutar 
är kanske trots allt inte tillräckligt motiverade för en uthållig insats i 
framtiden. För att denna handlingslinje ska fungera är det avgörande 
att erbjudandena verkligen upplevs som frivilliga och att medarbetare 
inte blir pressade att anta dem mot sin egentliga vilja.

Förändringar tar tid
Vi tenderar att överskatta utvecklingen på kort sikt men underskatta 
effekten i långa loppet. Detta påstående går under beteckningen Amaras 
lag efter en utsaga av en tidigare chef vid det amerikanska Institutet för 
framtidsstudier.

Och visst är det så att de flesta förändringsinitiativ lanseras med 
de mest blåögda förhoppningar om snabba vinster. Snart nog visar sig 
allehanda svårigheter som vi inte tänkte på från början och alla män-
niskor som ropade bifall i inledningen återgår alltför ofta till att göra 
som de alltid gjort. Det blir besvikelser och ofta ger vi upp.

Men förändringar tar tid och det krävs en uthållighet för att komma 
förbi alla svårigheter. Det kommer alltid bakslag! Lyckas vi hålla ut upp-
står det effekter som vi inte kunde ana i början, genom kombinationer 
av effekter, eller genom att vi kan utnyttja den nya situationen för nya 
idéer och ytterligare förändring. Vi bygger vidare på det som uppnåtts 
och det skapas nya möjligheter.
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Gartners ”hypekurva” illustrerar behovet av uthållighet för att komma förbi de 
bakslag som alltid kommer.

Varaktig och fortgående förändring eller utveckling av en organisa-
tion kräver enligt många forskare en uthållighet. Den amerikanska 
forskaren Jim Collins undersökte de 15 företag på den amerikanska 
Fortune 500-listan som hade gjort de tydligaste ekonomiska vänd-
ningarna. I sin hyllade bok ”From Good to Great” använder han den 
så kallade svänghjulsmetaforen: Anta att vi rullar igång ett tungt 
svänghjul genom att knuffa på i samma riktning många gånger. Så 
småningom snurrar hjulet stadigt, men vilken knuff var viktigast? 
Metaforen vill säga att det är de många samverkande stegen som ger 
effekt, inte enskildheter. De 15 företagen hade gjort just så, hittat sin 
linje och hållit fast vid den under lång tid, tills vändningen kommit 
och sedan vidmakthållits.

Att växa sig stark
Vad är de egentliga styrkefaktorerna hos en organisation? Är det maski-
nerna och ”hårdvaran”? Är det produkterna som kunderna köper? Är 
det kundbasen? Är det kunskaperna i organisationen? Maskiner går 
oftast att köpa på den öppna marknaden. Produkterna är sällan så unika 
som vi hoppas och förnyas dessutom i allt snabbare takt. Kunderna är 
otrogna redan i dag och blir det allt mer. Kunskaperna är väsentliga, 
men oftast inte unika och dessutom en färskvara.

Den egentliga uniciteten finns i strukturen eller i systemet, alltså 
kombinationen av maskiner, kunder, produkter, kunskaper och så 
vidare, eller ännu mer i relationen mellan alla dessa komponenter. 
Denna struktur och samverkan mellan komponenterna tar mycket lång 
tid att bygga upp och är inte lätt att kopiera. Vi kan köpa maskiner, men 
hur får vi ut det mesta möjliga av dem? Vi kan anställa, men vilka män-
niskor klarar olika uppgifter bäst? Vi kan lära oss, men hur använder 
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vi kunskaperna för att klara allt som händer? Vi kan organisera, men 
hur samspelar vi i det dagliga arbetet? Vi kan planera, men hur blir vi 
tillräckligt alerta för klara av allt vi inte tänkte på? Vi kan sälja, men 
vilka kunder behöver veta vad och när? Det finns miljoner frågor som 
de duktigaste medarbetare med den bästa kunskap inte kan svara på, 
men som ett moget system lärt sig hantera.

Organisationens struktur, systemet, är alltså det verkliga kapitalet. 
Om vi river ned strukturen är vi tillbaka på ruta ett och får bygga ett 
företag från grunden. Och hur lång tid tog det att komma dit vi nu 
är från det att företaget startades? När vi säger att ”medarbetarna är 
vår viktigaste resurs” så är det nog rätt, men det handlar inte om de 
enskilda människorna, utan om alla tillsammans.

Systemkapitalet måste vårdas, samtidigt som varje organisation 
måste utvecklas för att inte stagnera och dö. Det handlar om evolution, 
inte om revolution. Revolutioner kostar, ofta livet för hela organisatio-
nen. Evolution innebär även den att många initiativ inte överlever, men 
det finns alltid nya livskraftiga delar som kan ta vid.

Men, har vi inte sett många turn-overs, radikala skiften eller trans-
formationer i företag som skapat lönsamhet från katastrofala utgångs-
lägen? Det har absolut skett dramatiska resultatförbättringar ibland, 
men frågan är hur radikala skiften som egentligen ligger bakom dem. 
Det visar sig att sådana förändringar handlar om att locka fram styrkor 
som redan finns: produktidéer i byrålådor, kunskaper hos medarbe-
tare, marknader som inte tagits tillvara etc. Att sedan insatserna från en 
karismatisk frontfigur hyllas har kanske mer att göra med vårt behov av 
hjältar och enkla förklaringar.

Visst finns det snabbväxare, ”gasellföretag”, och framgångssagor. De 
visar sig dock ofta vara dagsländor – tänk på Fermenta, Prosolvia eller 
Trustor. Även i de fall det inte finns oegentligheter i bakgrunden kan 
drömmar om guld och gröna skogar snabbt visa sig vara just drömmar.

Svenska framgångsföretag har vuxit sig starka under en mycket lång 
tid. ABBs historia går tillbaka till Elektriska Aktiebolaget i Stockholm 
bildat 1883, LM Ericson bildades 1896, Scania 1900, SKF 1907, Astra 
1913, Electrolux 1924, Volvo 1927 och SCA 1929. Ingvar Kamprad bör-
jade sälja möbler 1947 och IKEA har fortsatt med samma grundtanke 
sedan dess. Till och med ett ungt företag som HM har en historia som 
går tillbaka till 1947, då Hennes bildades. Internationellt är situationen 
likartad och de flesta andra framgångssagor har också en längre histo-
ria än vi kanske tror. Undantag finns inom nya branscher, framför allt 
IT, men Microsoft och Apple grundades ändå redan 1975/76 och har 
hållit en relativt stabil linje.

Det grundläggande rådet blir därför – ta tillvara det som är bra och 
förändra det som verkligen behöver förändras! Så småningom kan ni 
bygga en närmast oslagbar styrka, men det måste få ta tid.
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Ett exempel: 
Toyotas framgångar har byggts under lång tid
Toyotas produktionssystem, Lean produktion och ”The Toyota Way”, som 
symboliseras med bilden ovan, är något som snart sagt alla företag vill 
kopiera, alltmer också utanför industrin. Det är vanligt med program för 
att ”införa Lean” och deklarationer i stil med att ”vi arbetar enligt Lean”. 
Tidsperspektivet brukar handla om enstaka år. Men Toyota började bygga 
sitt system på 50-talet, och tycker inte på något sätt att de är färdiga än. 
Det är Toyotas långsiktiga tänkande som ses som den mest avgörande 
framgångsfaktorn av många som studerat företaget.

I stort sett har Toyota hela tiden vuxit organiskt, eftersom företaget anser 
det svårt att introducera sin kultur i ett existerande företag som köps in. 
Tillväxten har fortgått hela tiden, utan egentliga dramatiska språng, och 
företaget är i dag den klart största fordonstillverkaren och det femte största 
företaget totalt. I visionerna och i företagets kommunikation är de snabba 
förändringarna nedtonade och i stället beskrivs principer, rikt-linjer, 
visioner för tiotals år etc.

Toyota påstår sig inte ha sagt upp några medarbetare på grund av arbets-
brist sedan 50-talet. En parallell kan göras med Scania som behöll alla 
sina fastanställda trots en halverad försäljningsvolym 2008–2009. Båda 
företagen ser ansvaret gentemot sina fast anställda som ett långsiktigt åta-
gande och har ekonomi nog för att överbrygga en nedgång. De räknar med 
att det på längre sikt är lönsamt genom bevarad kompetens och ömsesidigt 
förtroende.
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Företag Grundat

1. Wal-Mart Stores  

2. Royal Dutch Shell 1907

3. Exxon Mobil 1870

4. BP 1901

5. Toyota Motor 1924

6. Japan Post Holdings *

7. Sinopec *

8. State Grid *

9. AXA 1816

10. China National Petroleum 1949

Företag Grundat

11. Chevron 1879

12. ING Group *

13. General Electric 1890

14. Total 1924

15. Bank of America Corp. 1904

16. Volkswagen 1937

17. ConocoPhillips 1875

18. BNP Paribas 1820

19. Assicurazioni Generali 1831

20. Allianz 1890

Världens 20 största företag och året då de eller deras föregångare grundades. 
(Företagen markerade med * är bildade från statsägda verksamheter i Japan, 
Kina, Kina respektiv Holland).

Referenser och lästips

Några verk som belyser behovet av långsiktigt tänkande

Liker J K (2009): The Toyota Way: Lean för världsklass. Svensk översätt-
ning av Lean Forum. Malmö: Liber.

Hino S (2006): Inside the Mind of Toyota: Management Principles for 
Enduring Growth. Svensk översättning av Dillon A. New York: Produc-
tivity Press.

Docherty P, Forslin J och Shani A B (2002): Creating Sustainable Work 
Systems: Emerging Perspectives and Practice. London: Routledge.

En bok som behandlar svårigheten att upprätthålla förändringar

Stjernberg T (1993): Organisationsideal: Livskraft och spridning. Dialog, 
humanitet, inflytande, konkurrens, livskvalitet, produktivitet, samarbete. 
Ett 20-årigt perspektiv. Stockholm: Norstedts juridik, distributör Fritze.
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Utrymme för individen

TEMA 5

Varför är utrymme för individen viktig?
Ett effektivt lagspel uppstår inte genom individer som 
starkt liknar varandra utan genom samverkande mång-
fald.

Hur gör man?
Anställ ambitiösa lagspelare, snarare än högpresteran-
de solister. Använd eldsjälar för att starta saker men se 
till att de inte är oumbärliga för att fortsätta. Bygg vidare 
på det andra uppnått.
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Som individer kan vi känna oss ganska osynliga och av ringa värde i en 
större organisation. Eftersom en organisation per definition är något 
som koordinerar individer, så är det ju den samspelande helheten som 
är styrkan. Och ingen är väl oersättlig, egentligen?

Samtidigt tenderar vi att skylla problem på enskilda personer, synda-
bockarna, och att hylla vissa personer som hjältar. Vi lägger viktiga 
uppgifter i knät på personer vi ser som duktiga och känner att fram-
gången verkligen hänger på dem. Vi vet att många förändringar inträf-
fat därför att det finns en stark drivande person som verkligen tror på 
saken, en eldsjäl.

Hur viktig är alltså individerna i förhållande till organisationen? 
Motsättningen är till stor del skenbar, det handlar om en synergi. Indi-
vider kan få en enorm styrka i rätt organisation och helt blekna i fel. 
Och organisationens styrka byggs av individerna, men snarare genom 
deras samspel än genom deras soloprestationer.

Vem ska med?
Du gifter dig inte med vem som helst, du accepterar inte alla som din 
hyresgäst och du väljer dina vänner. Inte heller vill du arbeta med varje 
tänkbar person. Men i det senare fallet gör du klokt i att inte bara välja 
efter vem du trivs med. Ännu viktigare är vem som bäst kompletterar 
dig, som har förmågor och styrkor som du saknar, och samtidigt är 
villig att samspela med dig. Det sägs ibland att ett tecken på en stark 
och mogen chef är att hon vågar anställa någon med högre kompetens 
än den egna inom viktiga områden.

Mångfald är viktigt, men svårt. En stark organisation kan dra stor 
nytta av människor med stora olikheter. Tillgång till olika perspektiv 
skapar fler möjligheter och fler lösningar på problem. Anställda med 
en mix som speglar omvärlden, kunderna och slutanvändarna ger 
bättre förutsättning att svara mot krav och förväntningar. En varierad 
bakgrund ger möjlighet till inbördes lärande och stimulerande dialog. 
Olika förhållningssätt skapar flexibilitet och beredskap att möta fler 
situationer som kan uppstå. Klickbildning och subkulturer motverkas 
med balanserad gruppsammansättning. Den samlade kunskapen blir 
så mycket större om vi har olika kunskapsområden jämfört med om 
vi har samma.
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Många formella bedömningskriterier, som ålder, utbildning och 
tidigare yrke tenderar att övervärderas. Visst är det så att unga i genom-
snitt är mer anpassningsbara och äldre mer självgående, men skillna-
derna inom respektive åldersgrupp är betydligt större än den emellan 
dem. De flesta arbeten utnyttjar en ytterst liten del av den teoretiska 
kunskap som utbildningar levererar. Och oftast krävs mer kunskap 
som är specifik för den egna arbetsplatsen än för själva yrket. Så det är 
egentligen de personliga egenskaperna, erfarenheterna och viljan som 
är det viktigaste. Exempelvis efterfrågas allt högre utbildningsnivå även 
för ganska enkla arbeten, men orsaken är snarast att utbildningsnivån 
överlag är högre. Om vi letar efter de som är ambitiösa väljer vi därför 
de som har utbildat sig, även om vi inte har användning för just de 
kunskaper de förvärvat.

Det svåra består i att få olika människor att samspela. Finns det 
inga gemensamma referensramar kan kommunikationen misslyckas. 
Då äventyras inte bara synergieffekterna utan det kan också bli mot-
sättningar och strider som spolierar det som enskilda medarbetare 
åstadkommer. Därför måste vi vara mycket noggranna när vi sätter 
samman arbetslag. Det vi söker är inte i första hand ”prima ballerinor”, 
de absolut främsta inom ett smalt område som helt fokuserar på sin 
egen prestation. Snarare behövs lagspelare med vilja att lära. Har de 
dessutom kompetenser som tillför organisationen något nytt så ökar 
vår samlade förmåga, men förutsättningen är att vi har något sätt att ta 
tillvara detta på.

När vi behöver ökad kapacitet och fler människor är det vanliga att 
vi frågar oss vilken kategori som behövs, för att sedan söka rekrytera 
de mest kompetenta inom denna kategori. Det kan vara en god idé 
att i stället utgå ifrån vilka arbetslag som ska kompletteras och fråga 
dels vilken kompetens som behövs just där, och, kanske ännu viktigare, 
vilka egenskaper som skulle göra bäst nytta i just dessa arbetslag. På 
så sätt kan vi bygga högproduktiva och kreativa arbetslag. Vi bör låta 
arbetslaget ha en stark röst vid tillsättningen, men samtidigt utmana 
medlemmarna, så att de inte bara söker få in sådana som är lika dem 
själva.

Nyckelpersoner och eldsjälar
Karismatiska ledare ses ofta som något eftersträvansvärt. Det räcker att 
slå upp ekonomisidorna i tidningen för att inse att vårt behov av hjältar 
är stort även i företagsvärlden. (Vi behöver alltså inte nödvändigtvis 
gå till sportsidorna.) Ändå visar forskningen att den mest framgångs-
rika ledaren snarare är en ödmjuk lagledare som får medarbetarna att 
blomma upp och samspelet att skörda frukt.

En fokusering på enskilda stordåd kan vara rent skadlig. En risk 
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är att ledare ser behovet av att profilera sig så starkt att det går ut över 
helhetens bästa. Ett ganska vanligt beteende hos en nytillträdd ledare, 
oavsett om det gäller ett arbetslag eller en hel koncern, är att tydliggöra 
alla brister och problem som finns i organisationen, hon hittar ”lik i 
garderoben” och tar fram resultatrapporter som pekar på stora svårig-
heter. Går allt bra kan hon peka på stora förbättringar efter en tid. Vad 
hon då i praktiken gör är att riva ned en del av vad som uppnåtts och 
beordrar en omstart från en lägre nivå. Det kan kanske vara nödvän-
digt i enstaka fall, men oftast kostar det mer än det ger och mycket tid 
förloras.

Om alla ledare utvecklar företaget från den nivå föregångaren uppnått, illus-
trerat av den gröna linjen, når företaget mycket längre än om varje ledare gör 
en omstart, vilket i praktiken innebär att en del av det som uppnåtts omintet-
görs, den undre kurvan. Observera att pilarna har parvis samma lutning. Bilden 
kommer från den japanska forskaren Hino.

Genom att i stället förvalta det som andra åstadkommit och successivt 
förbättra kan så mycket mer åstadkommas. Det ger också möjlighet för 
alla de som redan fanns i organisationen att bevara och utveckla sitt 
engagemang. Så hur kan vi synliggöra och hylla lagspelarna i stället för 
den karismatiske ensamvargen?

Med denna fråga ställd måste vi också notera att många organisa-
tioner har ett stort beroende av enskilda individer. De kan ensamma ha 
en kritisk kompetens, de kan vara ledare som andra känner sig avhäng-
iga av, eller de kan vara ”eldsjälar” som genom sitt engagemang själva 
startar eller håller igång en verksamhet.

Att en kritisk kompetens ger en sårbarhet som bör arbetas bort 
torde vara klart, men samtidigt gör dessa människor en mycket viktig 
insats för organisationen. Om det gäller ett nytänkande måste alltid 
någon vara den första att anamma och driva detta. Det är något värde-
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fullt och avgörande för att organisationen inte ska stelna i det befint-
liga. Det stora problemet är att eldsjälen brukar få kämpa ensam allde-
les för länge mot organisationens konservatism, och det är en uppenbar 
risk att hon till slut ger upp, bränner ut sig eller blir en desillusionerad 
cyniker. Utmaningen är att bejaka nytänkande, kreativitet, experiment 
och risktagande, men samtidigt så snabbt som möjligt tillvarata och 
omsätta de landvinningar som då görs.

Som helhet gynnas organisationen av att dess styrkor inte bärs av 
ensamma nyckelpersoner utan av systemet, av strukturen och arbetsla-
gen. Det kräver överlappande kompetenser, ansvarsfördelning, vilja att 
lära och lära ut, öppenhet och en kultur av lagspel. Detta ger också ett 
engagemang hos fler. Frågan är om inte också eldsjälarnas engagemang 
kan stärkas och vidmakthållas eftersom deras insatser efterfrågas av fler.

Problem relaterade till individer
Många problem ses som individrelaterade, och sådana kan växa till 
ett stort bekymmer för många människor eller hela företaget. Det kan 
röra sig om personer som inte längre har rätt kompetens, som inte kan 
eller vill anpassa sig till genomförda förändringar eller andra ändrade 
omständigheter. Men särskilt problematiska blir konflikter eller andra 
relationsproblem i organisationen.

Ska vi försöka stötta individen, genom anpassningar eller hjälp till 
personlig utveckling, eller ska vi flytta på henne? I företag görs ibland 
vissa försök till det förra, men ofta är det senare huvudalternativet. Det 
absolut vanligaste är dock att vi bara blundar och hoppas att det löser 
sig.

Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att agera snabbt när en 
konflikt seglar upp. Det är väldigt mycket lättare att hitta kloka lös-
ningar innan åsikter och uppfattningar om andra människor hunnit 
cementeras. Eftersom vårt sociala samspel är så avgörande för oss är det 
också viktigt att hitta lösningar som inte upplevs som en stor förlust för 
den drabbade.

En berättigad fråga är i vilken mån individrelaterade problem 
faktiskt är individrelaterade. Problemen kan uppstå efter lång tid på 
samma jobb. Människor som sparkas eller känner sig tvungna att 
sluta på grund av personproblem fungerar oftast utmärkt på en annan 
arbetsplats. Det finns ett element av slump kopplat till det sociala 
mönstret som kan ge upphov till sådana här problem.

En kultur av tolerans och förståelse gentemot andra, ett stödjande 
klimat där vi inte söker syndabockar utan lösningar, är absolut ingen 
självklarhet, men något som kan byggas med målmedvetenhet. I en 
sådan kultur är risken för förlamande och uppslitande individproblem 
mycket mindre. Samtidigt är det viktigt att effektivt ta hand om even-
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tuella problem som uppstår i relationer och uppfattningar om andra, 
om en sådan kultur ska kunna uppnås.

I platsannonser efterfrågas ofta ”social kompetens”. Frågan är om 
inte ”social tolerans” kan vara väl så värdefullt?

Ett exempel: 
Vid Fresh är varje människa viktig
Fresh AB i Gemla utanför Växjö har ett femtiotal anställda och tillverkar 
ventilationsdon. Företaget satsar stor kraft på personalvård och individu-
ell anpassning av arbetsuppgifter. I företagets policy ligger en god balans 
med avseende på kön, ålder, etnicitet och kompetens och det finns också 
ett flertal arbetshandikappade. Arbetslagen har stor möjlighet att själva 
organisera arbetet, och de har direktkontakt med kunderna. Alla presen-
teras på företagets hemsida och individutveckling i gruppen är en viktig 
ingrediens.

Företaget har haft en stabil utveckling och går med vinst, även genom 
lågkonjunkturen. Ledningen bedömer att detta är resultat av den konse-
kventa satsningen på medarbetarnas utveckling och välbefinnande. 2003 
utsågs företaget till Sveriges bästa arbetsplats av Veckans Affärer och före-
taget har också fått en lång rad andra utmärkelser.
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Lagarbete

TEMA 6

Varför är lagarbete viktigt?
Människor är olika. Om de kompletterar varandra och 
samspelar effektivt byggs starka lag. Mångfald i sam-
verkan skapar både produktivitet och kreativitet.

Hur gör man?
Vi behöver investera stor kraft på att utveckla ett funge-
rande lagarbete. Goda förutsättningar, utrymme för dia-
log, gemensamma uppgifter, stimulerande utmaningar 
och mycket sparring ger resultat.
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En för alla, alla för en! Musketörernas valspråk känns som ett ideal-
läge, en situation som många skulle önska sig, där individen ställer upp 
för det gemensamma bästa, men också kan påräkna gruppens stöd vid 
varje svårighet. Kan det bli så på företaget?

Tillsammans blir vi starka. Ett arbetslag kan fördela uppgifter inom 
sig på ett sätt som är mycket effektivare än om alla arbetar var och en 
för sig. Ett typexempel är att två vårdbiträden i lag bäddar två sängar 
betydligt snabbare än de bäddar var sin. De slipper springa runt sängen 
och kan lyfta en hel halva av madrassen gemensamt. Förutsättningen är 
att de arbetar koordinerat och systematiskt.

Tillsammans kan vi också mycket mer än var och en för sig. Det är 
inte bara så att vi summerar kompetenser, vi kan också hitta ny kompe-
tens genom att kombinera vad vi redan kan. Vi är kreativa tillsammans 
och lär bättre än när vi arbetar oberoende. Exempelvis kan en utveck-
lare av datorprogram och en ekonom utveckla ett bokföringsprogram 
tillsammans. Det räcker inte att ekonomen först specificerar kraven 
och programmeraren sedan gör sitt. Den gemensamma kunskapen och 
kreativiteten är det som skapar ett bra resultat.

Människan är en social varelse. Vår art har utvecklats med flocktill-
hörighet som en förutsättning och det är bara den allra senaste tiden, 
som för den genetiska selektionen varit helt utan betydelse, som indivi-
dualism tillmäts något värde. Men vår civilisations allt ökande dynamik 
gör ändå att individuella olikheter inte bara blir acceptabla utan också 
önskvärda. Vi uppmuntras att arbeta specialiserat och individuellt. 
Men fortfarande vill de allra flesta av oss ha en tillhörighet såväl på 
fritiden som på arbetet, och ensamhet ses oftast som djupt tragiskt.

Samspel i laget
Ett arbetslag är ingen familj eller självvald krets av vänner. Det är en 
grupp som formas av olika individer för att tillsammans fullgöra en 
uppgift. De personliga relationerna är viktiga och behöver stor upp-
märksamhet, men ett professionellt förhållningssätt är avgörande. Upp-
gifterna behöver vara gemensamma i rimlig grad, annars har arbets-
laget ingen mening och reduceras till individer som råkar befinna sig 
på samma plats. Arbetslaget behöver också gemensamma utmaningar 
för att utvecklas tillsammans.
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En enskild person som är van vid stor frihet och att kunna agera 
kraftfullt på egen hand kan uppleva ett arbetslag som en tvångströja. 
Det egna manöverutrymmet kan upplevas mindre. Men ett väl fung-
erande arbetslag är också en plattform som ger större möjligheter. Även 
den starka individen brukar efterhand finna arbetslagets gemensamma 
agerande som mer kraftfullt och givande än de egna soloprestationerna.

Det sociala mönstret är komplicerat och ses av de flesta som svår-
bemästrat. Många anser nog att det mest är tillfälligheter som avgör 
hur väl ett arbetslag fungerar. Vi har väl alla hamnat både i samman-
hang med en mycket god dynamik och i grupper där det mest varit 
konflikter eller i varje fall inget samarbete. Det är inte för inte som det 
finns en mycket omfattande litteratur kring gruppdynamik, detta är 
svårt och vi är ofta osäkra på hur vi ska agera och hur andra kommer 
att agera eller borde agera.

Vi vill känna oss som en viktig del av laget, vi vill respekteras av våra 
arbetskamrater och vi vill kunna påverka det gemensamma arbetet. Då 
behövs bland annat följande:
 ◗ Rimlig samstämmighet kring vad som ska uppnås och varför.
 ◗ Gemensamma arbetssätt och inbördes hjälp för att åstadkomma 

detta.
 ◗ Synlighet för resultaten av ansträngningarna, så att det är lätt att se 

hur det går.
 ◗ Rättvisa och frikostigt fördelade erkännanden samt kritik som är 

konstruktiv.
 ◗ Inbördes acceptans mellan medlemmarna och för deras olika för-

utsättningar.
 ◗ Utrymme för och vilja till dialog kring viktiga angelägenheter.
 ◗ Snabb och alert lösning av konflikter och relationsproblem.

Denna önskelista kan vara lätt att formulera och acceptera, men det 
kan vara nog så svårt att bearbeta varje enskild punkt med tillräcklig 
omsorg.

Arbetslaget måste ha tillfällen och platser att mötas. I de flesta fall 
behövs en struktur för detta. Det räcker inte med informella möjlig-
heter, eftersom dialog och tankeutbyte har en tendens att skjutas upp. 
Vill vi ha en rik dialog behöver den schemaläggas och vill vi att den 
ska vara effektiv behöver vi komma överens om former och spelregler. 
Fasta tider som inte ändras är att föredra framför ett pusslande med 
tider där alla kan. Regler behövs för att se till att alla, och inte bara de 
mest dominanta, får ett ord med i laget. Gemensamma begrepp och 
standardiserade presentationsformer gör mötena tidseffektiva.

Informationsflödet in till arbetslaget är också viktigt. Det är lätt att 
släppa lös en flod av information, vilket uppfattas mest som brus. Infor-
mationen måste göras tydlig och helst visuell. Den bör vara designad 
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för och helst av mottagaren, inte för sändaren. Snabbhet har betydelse. 
Om alla exempelvis tydligt och direkt kan se utfall av det gemensamma 
arbetet underlättas den inbördes kommunikationen mycket.

Utveckling av samarbete         
Vi behöver träna på samspel. Om viljan att samspela är medfödd så är 
färdigheterna att göra det till mycket stor del inlärda. Även om vi är 
som mest receptiva som små barn fortsätter vi att lära så länge vi lever, 
och tränar vi medvetet på detta så blir vi mycket bättre.

Aktiviteter för ”teambuilding” är fortsatt populära. Det brukar 
handla om olika lekar och uppgifter som ska bidra till samarbete. 
Ibland handlar det om att ”lära känna” varandra, att man tvingas 
släppa garden och exponera sig själv som människan bakom rollen. 
Visst kan sådana övningar ha en viss effekt, särskilt i grupper som 
är nya och snabbt behöver reducera de inbördes trösklarna, men det 
krävs stor fingertoppskänsla för att hamna på rätt nivå. Övningarna 
får varken upplevas alltför krävande, lättjefulla, konstiga, tramsiga eller 
kränkande.

Störst effekt har samarbetsträning i skarpt läge, i den verklig-
het man arbetar. Om arbetslaget får återkoppling från varandra eller 
från en observatör kring hur kommunikation och samspel sker, om 
umgängesformer och beteenden diskuteras öppet, om nya sätt att göra 
arbetet eller ha utbyten provas och värderas, så ändras och utvecklas 
lagkänslan snabbt. Till skillnad från separata övningar på särskilda 
dagar kopplas sådan utveckling till de roller och de uppgifter som finns 
varje dag, och de får en kontinuitet som borgar för bestående effekter.

En chef eller koordinator som har stor närvaro i gruppen kan bidra 
starkt. Närvaron ger insikter och förståelse för arbetslagets arbete och 
funktion. Att snabbt kunna lösa problem och att sporra till gemen-
samma insatser bidrar. Men allra viktigast är att utveckla kommunika-
tionen och samarbetet inom laget.

Ett fotbollslag på elitnivå behöver intensiv sparring, massor av support och 
ständig träning i att samspela. Vad behöver arbetslaget för att prestera på topp-
nivå?
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Arbetslaget får inte bli en sluten och statisk enhet. Det behöver ta 
intryck och ha utbyte med andra arbetslag. Att lämna eller komma in 
i arbetslaget bör inte vara särskilt dramatiskt. Personförändringar kan 
ske därför att en individ vill utvecklas eller tror sig trivas bättre i en 
annan konstellation. Ännu viktigare är dock det kompetensutbyte och 
den utveckling av arbetslagen som detta skapar.

Fördelning av uppgifter och ansvar
Begreppet ”självstyrande grupper” används inte längre så ofta, men 
”team” är ett ord som är fortsatt i ropet. Medan diskussionen kring själv- 
styrande grupper ägnade ganska liten uppmärksamhet åt ansvarsför-
delningen inom gruppen, markerar team, eller arbetslag, tydligare en 
sådan fördelning. 

En fördelning där samspelet mellan de olika individerna dock är 
välutvecklat. Tanken med ansvar i arbetslag är att detta ansvar fördelas 
ut på ett sätt som passar laget. Vi kan utfärda mycket detaljerade regler 
på hur denna fördelning ska ske, men detaljrikedom krävs bara om 
laget inte fungerar så bra. Ett effektivt lag samspelar bra på egen hand, 
det organiserar sig själv.

Regleringar innebär begränsningar och effektivitetsförluster, vilket 
är ett slöseri. Ibland är det inte möjligt att släppa befogenheterna så 
långt som vi skulle önska, men väl så ofta kan det handla om att vi inte 
vågar göra det. Generellt sett är begränsningarna ofta onödigt stora. 
Exempelvis är det sällsynt att arbetslag, som har rätt att göra egna inköp 
eller investeringar till betydande belopp, ens tillnärmelsevis utnyttjar 
dessa beloppsgränser. Kostnaderna för felköp är nästan undantagslöst 
försumbara jämfört med de besparingar som görs genom att undvika 
onödig byråkrati.

Naturligtvis behöver laget alltid få stimulans, kunskap och resurser 
från utsidan, det behöver alla för att prestera och utvecklas. Frågan är 
bara om dessa inspel upplevs som stödjande eller (onödigt) styrande.

En effektiv väg till ökat engagemang är ett större ansvar för laget 
och en fördelning inom laget. I ett arbetslag som producerar varor eller 
tjänster kan det till exempel handla om:
 ◗ planering av det egna arbetet
 ◗ försörjning av material internt
 ◗ beställning eller avrop från leverantörer
 ◗ kvalitetskontroll och hantering av reklamationer
 ◗ utvärdering och rapportering av arbetsresultat
 ◗ information till och från arbetslaget
 ◗ presentationer av verksamheten för kunder och besökare
 ◗ förebyggande och avhjälpande underhåll
 ◗ för laget och en fördelning inom laget
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 ◗ bemanningsplanering och beviljande av ledighet
 ◗ utveckling av verktyg och metoder

En sak som är viktig att notera är att det snarare är ansvaret för en upp-
gift, än själva utförandet av den, som engagerar. Den som har ansvar för 
underhåll, och för detta tar hjälp av en servicetekniker som arbetar på 
hennes uppdrag, engagerar sig betydligt mer än om underhållsavdel-
ningen med bestämda intervall skickar en tekniker som talar om exakt 
hur hon ska göra de olika handgreppen. Arbetslaget behöver alltså inte 
nödvändigtvis själv göra allt de har ansvar för. Frågan är i stället vem 
som är beställaren. Utför arbetslaget det arbete som beordras genom 
dessa avdelningars styrning? Eller levererar företagets interna service-
avdelningar tjänster på uppdrag av arbetslaget?

Det finns en tydlig skiljelinje mellan ansvar för att utföra före-
skrivna uppgifter kontra att ansvara för att leverera en viss nytta eller 
funktion. Det senare engagerar väsentligt mer. Med ett sådant ansvar 
kan arbetslaget också driva utvecklingen och på sikt tillföra verksam-
heten betydligt mer.

Resultatet av en sådan här ansvarsfördelning till många arbets-
lag blir i praktiken någon form av nätverks- eller matrisorganisation. 
Exempelvis kommer kvalitetsansvariga inte bara att ha utbyte och svara 
för sin chef i linjen, utan också samarbeta med andra kvalitetsansvariga 
och företagets kvalitetsexperter och kvalitetsledning. Arbetslaget får 
då fler och mer direkta kanaler i olika frågor och på så sätt ett större 
inflytande.

Befogenheter och resurser
Det är omöjligt att axla ett ansvar om vi inte har befogenheter att göra 
det som behövs. Diskussionen om behovet att matcha ansvar med 
befogenheter är mycket gammal och det finns en utbredd uppfattning 
att en obalans mellan dessa dels är mycket vanlig, dels en viktig källa 
till frustration.

Ofta är de formella befogenheterna, så som de beskrivs i regler 
och befattningsbeskrivningar, ganska torftiga och ganska konserva-
tiva. Sådana beskrivningar handlar ofta mer om att begränsa än om 
att vidga befogenheterna. Skulle alla hålla sig strikt till sådana beskriv-
ningar skulle förmodligen inte mycket fungera. Att testa gränserna är 
inget som bara barn gör, det gör vi alla hela tiden. Om vi inte går utan-
för de formella befogenheterna lär vi oss inget, arbetet blir statiskt och 
oflexibelt och organisationen stagnerar. Ett väl fungerande arbetslag 
kommer successivt att ta på sig mer ansvar genom denna process, något 
som det finns all anledning att bejaka.
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Väl så viktigt som befogenheter är emellertid tillgången till resurser: 
tid att göra det som ska göras, andras medverkan i insatser vi inte kan 
klara själv, material och verktyg, tillgång till egen eller andras kunskap, 
möjligheter att köpa sådant som behövs, etc.

Låt säga att arbetslaget har både ansvar för en utrustning och befo-
genhet att hantera den som de vill. Om de varken vet hur de under- 
håller den, får hjälp av andra eller kan köpa in service är denna befo-
genhet inte mycket värd. Detta kan förefalla självklart, men den här 
typen av tomma befogenheter är inte ovanliga. Följden blir frustration 
och att ansvar avvisas.

Bestämmer vi oss för att lagarbete är vägen att gå finns det egentli-
gen inget annat val än att ge laget ganska stora befogenheter. Samspelet 
med den övriga organisationen bör tänkas igenom för att det ska fung-
era effektivt och smärtfritt. Vi behöver alltså bestämma när och hur 
arbetslagen ska tillfrågas i olika frågor och när och hur de ska tillfråga 
andra. Det behövs ett sätt att hantera det stora antalet småfrågor, utan 
att det blir betungande. Schemalagda och visuella arbetssätt är här att 
föredra, hellre många små och snabba avstämningar än stora drama-
tiska vid enskilda tillfällen.

Förbättringsarbete
”För att man ser resultat” är ett av de vanligaste svaren, när människor 
blir tillfrågade om varför de engagerar sig. Vi vill se att våra ansträng-
ningar är till någon nytta, och när vi hittat en bättre väg att göra något 
på, då vill vi förstås ta den. Men handen på hjärtat – uppmuntras det 
på våra arbetsplatser?

Förslagsverksamheten i sin tidigare tappning är i stort sett död. I 
stället blir ständiga förbättringar i arbetslagen allt vanligare. Det ger 
möjligheter att åstadkomma något, men kan också ses som en skyldig-
het att bidra.

De gamla förslagslådorna ses oftast som svarta hål.
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Arbetslagets förbättringsarbete organiseras vanligen kring en tavla där 
gruppen skriver upp och behandlar idéer från lagmedlemmarna. Ett 
kort besluts- och uppföljningsmöte hålls kanske en gång per vecka. 
Därutöver behövs reserverad tid att genomföra åtgärder, en kassa att 
köpa hjälpmedel för och möjlighet till hjälp från andra delar av organi-
sationen, som verkstad, stabsfunktioner etc.

Idén med arbete i förbättringsgrupper är att de som utför arbetet 
också kan det bäst och alltså är väl skickade att utveckla det. Denna 
hållning skiljer sig radikalt från industrialismens klassiska idé om sepa-
ration mellan utförare och planerare. Tigare sågs arbetets utförande 
som något som specialister, ingenjörer och chefer skulle räkna ut, var-
efter det stora flertalet skulle göra på ”det bästa sättet”. Strängt taget är 
detta fortfarande mer regel än undantag.

Ett väl fungerande förbättringsarbete stimulerar och engagerar. Det 
upplevs som en tydlig kanal för att påverka sin egen situation och som 
uttryckliga befogenheter för laget att besluta om det egna arbetet.

 

En tavla fungerar som navet i förbättringsarbetet..
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Ibland fungerar förbättringsarbetet inte så bra som vi önskar. Några 
vanliga problem är följande:
 ◗ Idéerna blir en slags önskelista till andra, snarare än sådant laget 

själv kan göra något åt. Detta är ett tecken på omognad, där klima-
tet i arbetslaget är konservativt eller slutet. Gruppen behöver träna 
samspel och stimuleras att ta ansvar.

 ◗ Kreativiteten och idéflödet minskar, ofta efter en tid med många 
genomförda aktiviteter. Lagmedlemmarna upplever att de inte kan 
komma på så mycket ytterligare. Det behövs då fler utmaningar och 
inspel till gruppen.

 ◗ Gruppen behöver hjälp att genomföra åtgärderna från funktioner 
utanför det egna ansvarsområdet, men får det inte, eller det tar lång 
tid. Till en del handlar det om brister i återkopplingen, gruppen får 
inte veta varför det inte går eller tar tid att genomföra föreslagen 
åtgärd. Andra gånger levererar supportfunktionen inte det som 
ställts i utsikt, aktiviteten rinner ut i sanden. Här behövs förtydli-
gande dels av olika funktioners ansvar och dels av vilka förvänt-
ningar gruppen kan ha på support.

 ◗ Idéer och förslag skrivs inte upp, eftersom de betraktas som för 
obetydliga. De flesta uppslag är inte särskilt revolutionerande, men 
kan dessa komma upp till behandling kan de tillsammans göra en 
avsevärd skillnad. Det är då viktigt att följa upp och belysa det som 
åstadkommits.

 ◗ Idéer och förslag förs inte fram därför att förslagsställaren känner 
sig osäker på dess kvalitet eller acceptans. Orsaken kan vara att hon 
inte vill utsätta den, och indirekt sig själv, för gruppens kritiska 
granskning. Det kan bland annat gälla problem och svårigheter 
med nya eller gamla arbetssätt där hon inte kan se någon exakt lös-
ning, eller där hon upplever att arbetssättet är fastlagt från företaget. 
Detta är exempel på en slags självcensur som hänger samman med 
den kultur som råder i arbetslaget, hur högt i tak det är. Detta är en 
stor fråga som måste bearbetas långsiktigt, och som togs upp bland 
annat inom tema 2, ”En kultur av tillit”.

 ◗ Det är svårt att tänka utanför ”boxen”. När ett arbetslag är vant vid 
att saker inte lätt går att ändra på tenderar idéerna att bli ganska 
försiktiga. Mycket ses som givet och mer eller mindre hugget i sten. 
När detta händer behövs det kreativa utmaningar från utsidan.

Ett väl fungerande förbättringsarbete kan ge arbetslaget ett mycket 
större handlingsutrymme, och är också en indikator för engagemanget. 
Att få i gång en verksamhet som är självgående kräver emellertid en 
rätt stor insats från ledning och ansvariga. Möjligheter med resurser 
och ramar måste finnas på plats. Det krävs uppmuntran och stimulans 
för att komma över trösklarna. Snabb respons på förslag som kräver 
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yttre medverkan behövs, särskilt i början när det finns en naturlig skep-
sis. Det behövs is i magen när det uppstår idétorka eller när förslagen 
verkar vara lite väl obetydliga. Arbetslaget kan behöva information 
om utfall, problem och nya möjligheter för att komma vidare. De kan 
behöva utmanas att gå utanför invanda ramar.

Ett exempel: 
Gnotec Mefa fördelar ansvaret i arbetslagen
Gnotec Mefa i Kinnared har en omfattande förbättringsverksamhet i 
arbetslagen. I varje grupp har ansvar för olika områden fördelats: kvali-
tet, underhåll, arbetsmiljö, standardiserat arbetssätt, lager och leverans, 
ordning och reda, förbättringsarbete, slöserijakt samt produktionsled-
ning. Eftersom alla har minst en roll utöver sitt direkta arbete faller inte 
så mycket mellan stolarna. Varje gruppmedlem har ett område som hon 
känner sig ansvarig att vårda och förbättra, vilket dessutom stimulerar 
kreativiteten.
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Inflytande

TEMA 7

Varför är inflytande viktigt?
Vi förväntar oss att bli tillfrågade om vi berörs särskilt 
av något som är på gång eller om vi besitter viktiga 
kunskaper. Även om samråd tar längre tid blir besluten 
bättre och genomförandet snabbare.

Hur gör man?
Delaktighet och ”samskapande” kräver tid och omsorg. 
Engagemang från berörda kräver ödmjukhet hos be-
slutsfattare och respekt för det sociala kontrakt som 
ingås med underställda, men också en tydlighet kring 
vad som är påverkbart.
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Företag är inga demokratier. I många fall skulle de kanske kunna 
betecknas som upplysta despotier, i vilken ”despoten”, det vill säga led-
ningen, vd:n, ägaren eller vem det nu är som har den yttersta beslutsrät-
ten, verkar på ett oegennyttigt sätt för det gemensamma bästa.

Ändå hyllas idéer om delaktighet, medbestämmande och infly-
tande. Beslut bör ”förankras”, ”konsensus” sökas och ”allas” medverkan 
eftersträvas. Anledningen till detta är naturligtvis att även om vi kan 
tvinga människor att göra det som beslutas, så blir det betydligt bättre 
om de dessutom själva vill göra det. Och för att vilja göra det måste de 
vara en del av beslutsprocessen.

I en del av dessa ord, som ”delaktighet” eller ”förankring”, ligger 
ett ovanifrån-perspektiv. Delaktiga är vi väl när vi får delta nöjaktigt i 
det som någon annan i huvudsak har bestämt och förankring innebär 
väl att vi övertalas att acceptera ett redan fattat beslut? Ibland avslöjar 
orden det underliggande tänkandet, men det kan också vara frågan om 
ord som är så ofta använda att de fått sin egen betydelse.

Som helhet ser nog många som ideal ett beslutsfattande där alla, 
eller de allra flesta, berörda når enighet. Samtidigt söks en effektivitet i 
beslutsfattandet så att handling inte blockeras av ”långbänkar”.

Inflytande engagerar
Vi vill kunna påverka det vi ska engagera oss i. I de föregående två  
kapitlen diskuterades individens respektive arbetslagets utrymme att 
agera, vilket till stor del handlar om påverkansmöjligheter direkt i det 
egna arbetet. Men kanske vill vi även kunna påverka de större ske- 
endena, det som händer på företagsnivå eller inom andras ansvarsom-
råden? Eller räcker det att kunna göra en skillnad inom det egna områ-
det, även om vi inte kan påverka det som finns därutöver?

Skandinaver har en ganska hög svansföring när det gäller demo-
krati. Vi förväntar oss en hög grad av samråd och ser inte med blida 
ögon på sådant vi betraktar som översitteri i vår nära omgivning. 
Idealen och åsikterna från uppväxten, skolan, tidigare arbetsgivare och 
samhället i övrigt bärs med in i företaget och skapar förväntningar. 
Visar det sig genom praktisk handling att organisationen står för helt 
andra värderingar än vad vi förväntar oss, så distanserar vi oss, och vi 
kommer att se arbetet som ”bara ett jobb, vilket som helst”.



74

TEMA 7: INFLYTANDE

Vi gör normalt sett en slags rimlighetsbedömning och har mindre 
förväntan att kunna medverka i beslut som följer vanor och invanda 
mönster. Inte heller tror vi att vi på egen hand kan påverka handlings-
linjen i en stor koncern eller i samhället i stort. Och om besluten ligger 
i linje med etablerade principer eller med tidigare beslut som fattats 
accepterar vi dem gärna utan större åthävor. En god information kring 
besluten kan i dessa fall upplevas helt tillräcklig.

Om det däremot handlar om beslut där vi själva tillhör de mest 
berörda eller där vi har kunskaper som är viktiga, då blir vi nog besvikna 
om ingen frågar. Vi ser det som nonchalant, ohyfsat eller arrogant och 
vårt engagemang eroderar.

Skandinavien, och kanske särskilt Sverige, antas ofta ha en tradition 
på arbetsmarknaden som skiljer sig från övriga världen. Till en del 
bekräftas detta av forskning, som beskriver en ”skandinavisk modell” 
med arbetsuppgifter som i högre grad innehåller variation, kompe-
tenskrav och egna beslut, och där medverkan i förändringar är större 
och kompetensutvecklingen bättre. En förklaring kan vara att det i 
den skandinaviska traditionen funnits ett relativt väletablerat demo-
kratiskt styrelseskick, ett utvecklat föreningsliv och stabila fackföre-
ningar. En effekt är större förväntan på ett mer demokratiskt arbets-
liv, även om ett företag i sig inte är någon demokrati.

Mycket talar för att skillnaderna gentemot övriga världen minskar. 
Dels sker det en utveckling i ”vår” riktning på många ställen, dels blir 
företagandet och management alltmer internationellt till sin karaktär 
som en följd av globaliseringen. Men skillnader kvarstår fortfarande, 
och kulturförändringar av detta slag är långsamma processer.

Samskapande tar tid
Det går att tänka sig medverkan i beslut och inflytande i en hel skala 
från att ”få veta vad som gäller” till en situation där alla deltar på lika 
villkor, från direktiv till samskapande. Vi kan förvänta oss ökat enga-
gemang ju längre upp på skalan vi kommer. Rimligen finns också ett 
beroende av vilken slags beslut det är frågan om, vi är inte beredda att 
investera vår tid och kraft i sådant vi inte bryr oss om. Samskapande 
kräver dock tid. Ett beslut från en ensam beslutsfattare är det snabbaste, 
åtminstone om denne är kunnig och har tillräcklig information.
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En illustration av sambandet mellan engagemang och tidsåtgång till följd av 
olika grader av medverkan från organisationen.

Beslutseffektivitet handlar emellertid inte bara om hur snabbt ett 
beslut kan fattas. Det är också väsentligt hur snabbt det sedan kan 
genomföras och det är förstås avgörande hur bra resultatet blir. Vilken 
beslutsmodell som ska användas blir därmed beroende av situation och 
förutsättningar. 

Ibland är det helt enkelt så bråttom att det inte finns utrymme för 
samråd. Vill vi ändå behålla engagemanget är då två saker viktiga:

För det första får vi aldrig gå ut och bjuda in till samråd när det inte 
finns något att samråda om, när beslutet redan är fattat. En skenprocess 
av inflytande kommer att kläs av mycket snabbt och vårt förtroende i 
organisationen kommer att sjunka drastiskt. Vill vi testa ett förslag så 
ska vi säga det, inte att vi vill undersöka förutsättningslöst hur vi bäst 
kan lösa ett problem. Vill vi bara informera om ett beslut som redan 
fattat så får vi inte låtsas om något annat.

För det andra behöver vi förklara varför det var så bråttom att 
samråd inte kunnat uppnås innan beslut var tvunget att fattas. Om det 
beror på att vi inte tänkt på saken i tillräckligt god tid så bör vi säga det. 
Medarbetarna förstår att vi bara är människor och att sådant händer.

En princip som förknippas med Toyota är att fatta beslut långsamt 
för att sedan kunna genomföra dem snabbt. Detta signalerar att goda 
förberedelser måste få ta tid, men att denna tid är väl använd och beta-
lar sig senare. Mycket talar för att den beslutskraft som odlas i väst-
världen genererar problem i ett senare skede. Det blir ofta ett sämre 
lösningsalternativ i slutändan. Mer tid och arbete kan krävas att få 
berörda att göra vad de måste. Det kan bli nödvändigt med nya beslut 
och revideringar. Och många så kraftfullt fattade beslut blir överhuvud 
taget aldrig genomförda!
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Risk för anarki?
De flesta företag och andra arbetsorganisationer är mycket väl utveck-
lade hierarkier. Varje chefsnivå hålls ansvarig för allt vad de under-
ställda hittar på. En mycket vanlig och naturlig reaktion hos dem blir 
då att söka förstå och styra varje enskildhet inom sitt ansvarsområde. 
Vem vet annars vad alla hittar på? Vi skaffar oss alltså en kontrollfunk-
tion. Beslut av viktigare slag måste tas på högre nivå efter propåer från 
underställda, och eftersom detta gäller på alla nivåer så vandrar försla-
gen ”linjevägen” i flera steg. Detta styrs av ett regelverk, attestgränser 
etc. Ibland liknar storföretagen sovjetiska planekonomier mer än dyna-
miska marknadsaktörer.

Det är förstås bra med koordinering. Problemet är att beslutshierar-
kin blir en flaskhals som kräver mycket tid och mycket arbete utan att 
skapa något egentligt värde.

När vi ska lägga fram ett förslag för vår överordnade vill vi för-
modligen känna oss rätt säkra på vår sak. Vi försöker tänka igenom 
hennes motiv och farhågor och letar efter argument och motargument. 
Vi söker formulera oss på ett sätt som hon finner övertygande, och som 
hon i sin tur är villig att använda på nästa beslutsnivå. Vi behöver data 
som visar det vi vet. Om vi behöver prova och undersöka innan vi kan 
komma till ett färdigt förslag kan vi behöva göra dessa manövrer i flera 
omgångar, först för att få prova, och sedan kanske för nya prov, innan 
vi till slut kan komma med vårt färdiga förslag. Det säger sig självt att 
en sådan beslutsprocess hämmar kreativiteten.

Tänk om vi visste att alla agerade koordinerat och efter det gemen-
samma bästa, och att de dessutom antingen hade eller såg till att skaffa 
sig rätt kunskaper. Tänk om vi verkligen vågade lita på detta! Då skulle 
vi ju kunna släppa loss alla och hela beslutshierarkin skulle kunna  
elimineras. Strängt taget är den ju ett rent slöseri, något som bromsar 
och kostar onödigt arbete. Men den finns där av ett skäl – Alla agerar 
inte koordinerat och alla har inte rätt kunskaper. Men hur ser kalkylen 
ut? Vad kostar koordineringen och vilka kostnader sparar den? Är vi 
verkligen på optimum?

Eftersom det är ledningen som bestämmer spelreglerna är risken 
stor att dess kontrollbehov bestämmer perspektivet.

Ansvar stimulerar
Människor växer med inflytande och ansvar. Visst vet du någon i din 
omgivning som blommat upp när hon fått eller hittat ett område där 
hon kan göra en skillnad? Om du själv fått en sådan möjlighet kanske 
du känt en viss oro för att klara det, men förmodligen har du engagerat 
dig rejält, om du accepterat utmaningen.
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Många skulle säga att detta visserligen gäller för dem själva, men att 
många andra inte vill ta ansvar. Det är många som är nöjda med att ett 
enformigt och tankebefriat jobb för att kunna engagera sig i annat på 
fritiden, resonerar vi. Men tänk dig någon som accepterar ett ansvars-
område, kanske efter att ha tvekat ett tag, och sedan klarar uppgiften. 
Tror du hon då säger att det hade varit bättre att vara kvar där hon var, 
i det enformiga och tankebefriade jobbet?

Det finns två viktiga skäl till människors tvekan att ta ansvar. Det 
första är att förutsättningarna kanske inte finns för att svara mot för-
väntningarna. Det andra är att självförtroendet kanske inte räcker. 
Chefer tenderar nog att tro på det senare – men frågan är om inte med-
arbetarna ofta är skeptiska mot givna förutsättningar på ganska goda 
grunder.

Självförtroende skapas av framgång. Om vi provar vingarna och de 
bär så vågar vi flyga. Vem kan väl ta miste på ett barns glädje när det lär 
sig gå, cykla, simma eller läsa? Lika stor är frustrationen när försöken 
misslyckas. Även om vi inte är lika tydliga i våra uttryck när vi växer 
upp så finns samma känslor kvar.

Anta nu att vi fråntas rätten att prova vingarna på något område 
som är viktigt för oss. Någon annan fattar alla beslut och talar om vad 
vi ska göra, och detta pågår år efter år. Hur växer vårt självförtroende på 
det området? Till slut blir vi ganska ängsliga om vi plötsligt tvingas ta 
ansvar själva. Detta brukar kallas för ”inlärd hjälplöshet” och är ett stort 
hinder för den personliga utvecklingen och också för en organisations 
utveckling. Men situationen är inte irreparabel!

Får vi ansvar eller tar vi ansvar?
Ansvar medför krav och förväntningar. Har du ett ansvar är det någon 
som kräver att du ska leverera, och din omgivning förväntar sig att du 
ska leva upp till något. Vi tänker oss gärna att vi först får en lista med 
dessa krav och förväntningar så att vi i lugn och ro kan ta ställning till 
hur vi skulle kunna bära oss åt för att svara mot dem. Men så är det 
sällan. Kraven är oftast inte klart uttalade utan underförstådda, och de 
ändras hela tiden. Så vad är det egentligen för ansvar vi accepterar?

I själva verket kommer ansvaret genom en komplicerad process av 
givande och tagande. En medarbetare som får frågan om att ta ansvar 
för något ställer kanske en del motfrågor och diskuterar saken, men 
fyller därefter själv i stor utsträckning sitt ansvar med innehåll genom 
sitt agerande. Den respons hon får på sina handlingar ger en närmast 
oändlig mängd mer eller mindre subtila signaler som får henne att 
anpassa detta agerande.

I vår strävan efter ordning söker vi ofta formalisera den här proces-
sen. Befattningsbeskrivningar är en vanlig och ofta efterfrågad metod, 
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som ska försäkra oss att vi vet vad vi accepterar och vilka förutsätt-
ningar som råder. Men befattningsbeskrivningar kan aldrig fånga mer 
än en ytterst begränsad del av de verkliga kraven och förväntningarna, 
de är hopplöst fyrkantiga, nästan alltid föråldrade och ofta svåra att 
ändra i. Likadant är det med de flesta andra regler kring ansvarsområ-
den, beslutsrätt och så vidare.

Naturligtvis bör vi diskutera igenom ansvar, förutsättningar och 
förväntningar. Det skadar inte att skriva ned vad vi sagt. Men tro inte 
att processen att skapa samsyn, förståelse och kunskap är klar i och med 
det, den fortsätter hela tiden.

Många chefer ser det som en fördel att de anställda själva ”tar för 
sig” av ansvar. Det kommer de att göra automatiskt om det finns en 
tillåtande och bekräftande kultur. Även om det kanske blir fel ibland 
så kan rättelserna ske på ett positivt och stödjande sätt, snarare än som 
korrektioner av begångna fel och gjorda regelöverträdelser:
 ◗ ”Vad bra att du provat detta. Lasse gör det på ett annat sätt, jag tror 

att ni kan lära en del av varandra. Kan du prata med honom?”
 ◗ ”De här sakerna du köpte kostade ju en del. Tror du vi kan göra det 

på ett sätt så att det blir billigare nästa gång? Jag har lite idéer, vi kan 
väl prata om det.”

 ◗ ”Kunden har klagat på det vi levererade. Skulle du kunna ringa upp 
dem och ta reda på vad som är problemet och försöka hitta en lös-
ning?”

Verkar det inlindat och kanske otydligt att ställa frågor på detta sätt? 
Det viktigaste går inte att fånga i skrift så här, det handlar om hur kom-
munikationen upplevs. Är den ett stöd där vi hjälper varandra för det 
gemensamma bästa? Eller är det frågan om att någon ska göra som du 
har bestämt? En stödjande kultur skapas inte av enskilda utsagor, utan 
som ett resultat av en uthållig inställning av tillit och förståelse, se tema 2.

Det fackliga inflytandet
Den starkaste påverkansmöjligheten medarbetarna har formellt är 
inflytandet genom fackföreningen, som ju är institutionaliserat bland 
annat genom lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) från 
1976. Portalparagrafen i MBL (11 §) lyder: ”Innan arbetsgivare beslutar 
om viktigare förändring av sin verksamhet, skall han på eget initiativ 
förhandla med arbetstagarorganisation i förhållande till vilken han är 
bunden av kollektivavtal.” I 14 § anges att förhandlingen i första hand 
ska ske med den lokala fackklubben. En viktig förutsättning är också 
19 § som föreskriver tillgång till relevant information för fackklubben.

Ibland används MBL formellt och ganska restriktivt. Det finns ett 
betydande tolkningsutrymme kring såväl vad som är att ”förhandla”, 
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vad som är ”viktigare” förändring och hur långt före ”innan” är. Ett 
stort antal tvister kring dessa otydligheter har gått till Arbetsdomstolen.

Uppfattningarna om MBLs effektivitet och värde går isär. I en 
enkätundersökning 2005 till vd och fackklubbar vid 555 företag, ansåg 
bara 24 % av de vd:ar som svarat att medbestämmandet var till nytta 
och 36 % av fackklubbarna att de fick ett stort inflytande genom MBL.

I företag med högt engagemang och goda relationer fungerar MBL 
relativt informellt och oproblematiskt. Det innebär inte att sitta i en 
massa MBL-förhandlingar. Tvärtom, det finns ett tätt nätverk där 
större delen av utbytet handlar om informella sonderingar och utbyte 
av tidiga och ofärdiga tankar. Informationsutbytet är omfattande och 
hjälper båda parter att navigera rätt, medan en regelrätt förhandling 
annars tenderar att bli mer av ett pokerspel, där tilliten till den andra 
parten är låg och informationsövertag är en viktig styrkefaktor.

Det är viktigt att notera att en väl fungerande facklig verksamhet 
är en tillgång inte bara för arbetstagarna utan också för företaget. Den 
ger ett känselspröt in i organisationen som gör det lättare att förstå 
medarbetarnas perspektiv. Insatser och lösningar kan bli mycket bättre, 
acceptansen högre och genomförandet snabbare.

En omfattande och god facklig samverkan kan dock vara problema-
tisk ur fackligt perspektiv genom att fackklubben i de anställdas ögon 
kan positioneras på företagets sida, snarare än de anställdas, ”facket 
går företagets ärenden”. För att undvika detta är det avgörande att vi 
inte sopar intressekonflikter under mattan och framställer allt som en 
”vinna-vinna-situation”. Så är det inte, det finns alltid områden där 
intressen måste vägas mot varandra. Det är viktigt att vara tydlig med 
dessa, exponera dem och ibland acceptera kompromissande, även om 
det naturligtvis alltid bör finnas en strävan att hitta det som är bra för 
alla parter.

Det kan vara kontraproduktivt att pressa de fackliga representan-
terna till eftergifter som går tydligt emot medlemmarnas uppfattningar. 
Följden kan bli att representanterna distanseras från medlemmarna, de 
kanske ersätts med andra och det kan ske en polarisering. Värdet av 
det fackliga ”känselsprötet” kan försvinna, framtida överenskommelser 
kan försvåras och engagemanget eroderas i organisationen. Måste ett 
impopulärt beslut fattas är det betydligt bättre att erkänna att de fack-
liga representanterna är emot och låta linjeorganisationen stå för för-
ankringen. Acceptera debatten och medge att det kan bli försämringar i 
något avseende, men förklara varför beslutet ändå är nödvändigt.
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Ett exempel: 
Ostnor har utvecklat samspelet  
med fackklubben
Vid Ostnor AB, sammanslagningen av FM Matsson och Mora Arma-
tur med 450 anställda, var samarbetet med den lokala fackklubben inte 
smärtfritt. Kontakterna mellan parterna blev gärna ganska formella. Med 
start 2009 genomfördes en större förändringsinsats, inom det nationella 
programmet Produktionslyftet, till vilket fackklubbarna aktivt bjöds in 
och medverkade. Ett stort antal utvecklingsinsatser och gemensamma  
förändringsinitiativ genomfördes. Resultatet blev stora förbättringar i 
nyckeltalen och goda resultat även under krisåren. Exempelvis har genom-
loppstiden halverats, kvalitetsbristkostnaderna har likaså halverats, pro-
duktiviteten har ökat med 40 %. 600 förbättringar har genomförts 2009 
och lika många 2010. Förbättringarna fortsätter och nu är engagemanget 
stort genom hela produktionen.

I dag träffas ledningsfunktioner med IF Metalls och Unionens represen-
tanter i en ”samverkanspuls” varje dag kl 8.30, vilket ersätter många 
mindre MBL-diskussioner och ökar snabbheten i förändringar drama-
tiskt, se bilden. Som ett erkännande för de goda samarbetsformer som 
utvecklats fick Ostnors verkstadsklubb ett pris på 150 000 kr från  
IF Metall 2010.
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Utmaning

TEMA 8

Varför är utmaning viktigt?
Utmaningar inspirerar och stimulerar, i arbetslivet precis 
som inom idrotten eller inom skolan.

Hur gör man?
Vi behöver ge positiv återkoppling oftare och när vi 
ger kritik måste den vara konstruktiv. Man kan utmana 
genom att mäta mot mål, men det är en grannlaga upp-
gift som fungerar bäst när de vars insatser ska mätas 
själva ställt upp målen. Öppna frågor kan ge större 
energi: ”Hur skulle vi kunna … ? ”.
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Få saker stimulerar som en utmaning. Det finns dock en avgörande 
begränsning – den måste vara lagom stor. En för enkel utmaning är 
ingen utmaning, och en för svår utmaning frustrerar om den inte helt 
enkelt nonchaleras.

När vi antar en utmaning får vi en riktning för våra ansträngningar 
och vi får också en känsla för den hastighet vi behöver röra oss med. 
Om utfallet inte stämmer med de förväntningar vi skaffar oss under 
vägen får vi en signal att göra något: anstränga oss lite extra, tänka ut 
ett bättre sätt att gå vidare, förbättra våra kunskaper, skaffa nya verktyg, 
be om hjälp etc.

Tänk dig ett barn i sexårsåldern och en brant klippa. Nog vill barnet 
gärna upp för klippan, trots att det är farligt (tycker åtminstone för-
äldrarna). Varför då? Är det klättrandet i sig som är så roligt? Är det 
utsikten som lockar? Eller är det kul att skrämma mor och far? Nej, 
det är snarare utmaningen i sig som lockar. Eftersom barnet tror men 
inte är riktigt säker på att komma upp vill det bevisa för sig själv att 
det klarar utmaningen. Och glädjen över framgången är inte att ta 
miste på!

Den vuxna bergsklättraren fungerar knappast annorlunda. George 
Mallory, som dog 1929 i ett tidigt försök att bestiga Mount Everest, 
fick frågan varför han vill upp och svarade: ”Because it’s there”, därför 
att det finns där. Yttrandet, som använts i mängder av böcker, filmer 
etc, kan ses som urtypen för en utmaning och den kraft den ger.

Idrottsmän, äventyrare och högpresterare från alla områden använ-
der utmaningar hela tiden. Deras känsla av att klara något riktigt 
utmanande är tillräcklig för att underordna sig de mest krävande 
träningsinsatser. Skulle någon verkligen, under många år, sju dagar i 
veckan och flera timmar om dagen, slita ont i skidspår, simbassänger, 
gymnastikhallar och på löparbanor om inte ett OS-guld eller något 
lika lockande mål hägrade?

De flesta av oss vill kanske inte acceptera en fullt så stor utmaning, 
men nog stimuleras vi av utsikten att kunna klara av en prestation 
lite utöver det vi brukar?
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Flow – när det finns en utmaning på rätt nivå
”Flow”, vilket möjligen kan översättas till ”flyt”, är ett begrepp som     
lanserades 1990 av den ungersk-amerikanska psykologen och forskaren 
Mihaly Csíkszentmihályi. Flow beskriver den lyckokänsla som uppstår 
när vi möter utmaningar och samtidigt känner tillförsikt att vi kommer 
att klara det. Känslan kommer, menar Csíkszentmihályi, av koncentra-
tion på uppgiften och det stärkta självförtroende som uppstår när vi 
klarar den. Det krävs balans mellan utmaning och möjligheter att möta 
dem. Är det för lätt blir vi uttråkade, är det för svårt kan det ge ångest, 
se bilden. Det måste också finnas frihet att handla och förutsättningar 
att fokusera för att flow ska vara möjligt.

I industriarbete och liknande uppgifter är sannolikt känsla av flow 
ovanligt och i stället leda eller apati vanligt. Enligt teorin är alltså ut-
maningarna låga. Csíkszentmihályi ger dock också exempel på flow-
upplevelser i kortcykligt industriarbete.

Känslor förknippade med balansen mellan utmaning och förmåga enligt 
Csíkszentmihályi.

Mål – ett sätt att beskriva utmaningarna
Mål och utmaningar är delvis samma sak, men mål för mer tankarna 
till konkreta och mätbara prestationer. Mål behöver inte nödvändigtvis 
vara utmanande, men bör ju vara det om de ska stimulera. Och det 
finns utmaningar som inte är specificerade som mål utan mer abstrakta 
eller sammansatta, till exempel en utmaning att lösa ett problem.

För att mål ska vara effektiva, så att de utmanar på rätt nivå, bör 
individer eller grupper själva formulera sina mål. Det kan ske i dialog 
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med chefer, ledning eller andra externa personer men det är viktigt för 
acceptans och relevans att de som ska uppnå något ser målen som sina, 
inte som något påtvingat. Erfarenheten visar dessutom, intressant nog, 
att målen då oftast blir högre satta. 

Många av de mål som finns i företag är formulerade ensidigt från 
ovan och är även på många andra sätt ineffektiva. Ofta är de inte mät-
bara, ibland förstås eller accepteras de inte av de som berörs, det kan 
finnas stora svårigheter att se kopplingen mellan den egna insatsen och 
målet. Men det stora problemet är att målen är orealistiska, de är till-
komna som en förhoppning utan reflektion kring hur de ska nås. Det 
är dock heller inte helt ovanligt med för låga mål och följden kan då 
bli att de knappast stimulerar, eller till och med dämpar insatserna när 
målen väl nåtts.

Ett annat problem med mål som sätts från toppen är att de tenderar 
att bli irrelevanta genom den process som kallas målnedbrytning. Säg 
att företagets vd har ett av styrelsen formulerat mål på 5 % rörelse-
marginal. Ett sätt att hantera det är att bryta ned lönsamhetsmålen på 
affärsområden och sedan vidare ned till enskilda avdelningar. För att 
lönsamheten ska kunna beräknas avdelningsvis krävs internprissätt-
ning av in- och utgående varor och interndebitering av inköpta tjänster, 
och resultatet blir ett svåröverblickbart system där utfallet kanske styrs 
mer av beräkningssättet än av de egna insatserna. Risken för subopti-
mering, där en avdelning skor sig på andras bekostnad, är uppenbar. 
Och snarare än att utmanas att nå målet ägnar berörda kanske energin 
åt att förklara varför mätningen är fel.

I stället för att bryta ned mål i små delar som kan summeras upp till 
det tal ledningen behöver, kan det vara klokt att försöka identifiera de 
viktigaste utmaningarna för varje avdelning och be om mål som kopp-
lar till dessa. Säg att bristande lönsamhet för ett företag har en koppling 
till produkter med lågt kundvärde, till reklamationer för dålig ytfinish 
och till en service som tar för lång tid. Då kan det vara lämpligt att 
med produktutvecklingen diskutera ett mål kring nyintroduktion av 
vissa produkter, med lackeringsavdelningen om att få ned störningar 
till någon nivå, och med serviceavdelningen om att korta ledtiderna.

Ytterligare ett mycket vanligt problem med mål är att de är för 
många. I sin ambition att täcka allt viktigt begär, eller formulerar led-
ningen själv, flera mål för kvalitet, leveransprecision, effektivitet, säker-
het, miljö och mycket annat. Det är förstås vällovligt med höga ambi-
tioner, men allt kan inte vara viktigast överallt. En grundläggande tanke 
med mål är att de ska stimulera insatser mot de utmaningar som vi vill 
samla oss kring. Då måste vi fokusera. Vad är viktigast just nu? 

Drivkraften som skapas genom mål beror på kunskap om skillnad 
mellan nuläge och mål. Det behövs alltså ett mätsystem och en aktiv 
uppföljning.
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Begreppet målstyrning brukar hänföras till den österrikisk-ameri-
kanske managementkonsulten Peter Drucker, vars bok The Practice 
of Management från 1954 är flitigt citerad. Men ordet styrning för 
tanken till just sådana ensidigt formulerade mål som så ofta inte 
fungerar. En omfattande forskning har dock visat att effektiva mål 
är motiverande.

En vanlig beskrivning av effektiva mål är att de är ”SMARTA”, vilket 
är ett sätt att beskriva att de ska vara:

 ◗ Specifika, gälla just det som ska påverkas
 ◗ Mätbara, kunna gå att följa upp på ett rättvisande sätt
 ◗ Accepterade av de som ska möta dem
 ◗ Realistiska, lagom utmanande
 ◗ Tidssatta, det ska vara tydligt när de ska vara uppfyllda
 ◗ Ansvarsfördelade, det ska framgå vem som ska bidra med vad.

Mätning av prestanda
Nästan alla företag har välutvecklade, snarast överutvecklade, mätsys-
tem. De kan följa varje maskin, varje order, varje produkt och varje 
medarbetare in i detalj. Förutsättningen är förstås att indata är rätt, 
och därför läggs det mycket stor möda på att installera och underhålla 
system och att mata det med data. Detta arbete är strängt taget slöseri, 
i den meningen att det inte är något som egentligen skapar värde för 
kunden. Syftet är i stället en känsla av kontroll för de som är ansvariga.

När företag vill involvera medarbetarna mer i dess väl och ve brukar 
man tapetsera väggar med kurvor och siffror. Erfarenheten visar att 
dessa data oftast får ganska liten uppmärksamhet från de tänkta använ-
darna, de som gör jobbet och i slutändan bygger upp det som kurvorna 
visar. Det är oftast inte de som ”äger” mätningen, de blir bara motta-
gare av siffror som någon annan skriver dem på näsan. Hur kul är det?

När mätningar är en del av de tekniska systemen betraktas de lätt 
som absoluta nödvändigheter, ”Systemet kräver att…”. Mäter vi för att 
mata systemet, eller har vi systemet för att hjälpa oss att mäta?

Frågan är hur många mått vi förmår använda på ett bra sätt. Vad 
gör vi egentligen när ett mätvärde går åt fel håll? Ett vanligt handlings-
mönster är att ifrågasätta mätningens kvalitet. Mäter vi rätt saker? Är 
indata rätt? Sker beräkningar riktigt? Finns det något som stör? En 
annan strategi är att ducka, att ta på skygglapparna. Är det vi ser en till-
fällighet? Finns det särskilda omständigheter som förklarar just denna 
avvikelse? Och dessa strategier är nog ganska rationella, eftersom vi inte 
har kapacitet att ta varje knyck i varje diagram på blodigt allvar och 
lägga ned det arbete som krävs för att i grunden förstå problemet.
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Råden för effektiv mätning blir därför:
 ◗ Låt användaren styra! Vem är det som ska agera på mätsignalen 

och vad behöver hon? Minska på kraven att mäta lika och att kunna 
räkna samman till en helhet. Acceptera i stället att behoven är olika 
i företaget.

 ◗ Förenkla! Mät det som är lätt att förstå och kan inhämtas utan allt-
för stora insatser och utan att det dröjer. Det gör kanske inte så 
mycket att vi inte mäter helt korrekt, bara vi vet det och vi kan se 
trender och en utveckling.

 ◗ Fokusera! Vad är viktigast just nu? Avstå från eller tona åtminstone 
ned det övriga. Allt kan inte vara viktigast. Ta i stället valda mätetal 
på allvar, och gå till botten med problem och avvikelser för att vara 
kvar på rätt spår.

Om det uppstår ett problem vill vi kanske gå till botten med det och 
då kan det behövas mer information än vad som finns i ett enklare 
mätsystem. Sannolikt blir det dock mindre arbete och bättre resultat att 
då och där ta fram exakt den information som behövs. Alternativet är 
ju att tvinga hela organisationen att anpassa sig till ett avancerat system 
för mätdata, bara för att det kan behövas i framtiden.

Tänk dig att du hoppar höjd. Det finns en massa problem med mät-
ningen. Den är vindkänslig, ribban är inte riktigt rak, beroende på 
hur den läggs upp har den olika lätt att trilla av etc.

En friidrottande ingenjör utvecklar därför ett mätsystem med vision-
teknik som mäter upp den exakta banan för höjdhopparen. Data 
matas in i en dator och diverse beräkningar görs för att kompensera 
för vind, temperatur, svikt i underlaget och så vidare. Sedan kommer 
någon på att man ska ta hänsyn till kroppsbyggnad, vikt, ålder, kön 
och andra förutsättningar för att skapa rättvisa.

I fortsättningen sker därför prisutdelningen nästa dag, när resulta-
ten har hunnit räknas fram. Visserligen blir det lite svårt att förstå 
vad exakt som gjorde att vinnaren vann, men vi kan lita på att alla 
hänsyn tagits. Genom ett förmånligt sponsoravtal lyckas alla landets 
friidrottsklubbar skaffa ett eget system som kan användas redan på 
knattenivå.

Frågan är hur populariteten för höjdhopp nu kommer att utveckla 
sig?
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Uppföljning och feedback
Vårt behov av bekräftelse är närmast oändligt. Vi kunde tänka oss att 
mätdata över prestationer och resultat, tillsammans med mål, gav en 
tillräcklig stimulans i sig själva. Men människans sociala natur gör att 
vi behöver få höra att vi platsar i den grupp vi tillhör.

Eftersom vi oftast tillhör både en mindre grupp och ett större sam-
manhang har återkoppling från de olika nivåerna en betydelse för 
engagemang. Störst intryck tar vi förstås av respons från de personer 
vi tillmäter störst betydelse. Ofta är det arbetskamrater och kollegor 
men det kan också vara till exempel närmsta chef eller en respekterad 
expert.

Visst gillar vi guldstjärnor, åtminstone symboliskt! Men vi vill förstå hur vi för-
tjänar dem, och de ska komma från rätt håll.

I allmänhet anser människor att det finns ett underskott på erkännande 
och beröm. Man kunde kanske tro att vi bara vill ha beröm, men ingen 
kritik. Men så är det inte, vi är inte fullt så lättlurade. Får vi aldrig kritik 
känns inte berömmet trovärdigt. Det kan vara så att värdeomdömet, 
”bra” eller ”dåligt”, har mindre betydelse än diskussionen om de under-
liggande orsakerna. Exakt vad är det som är bra eller dåligt och på vilket 
sätt? Varför blev det som det blev? Vad kan vi lära för framtiden? En 
sådan diskussion visar på ett intresse och bidrar också till lärande på 
ett mycket rikare sätt.

Samtidigt är vi, kanske särskilt i Skandinavien, mycket obekväma 
med att ge både beröm och kritik. Det är som om jag sätter mig på 
höga hästar om jag tar mig rätten att ge ett omdöme om dig. Det är en 
tröskel som vi behöver komma över, samtidigt som det i detta finns en 
balansgång. Våra utsagor får inte kännas konstgjorda eller påklistrade 
och de får heller inte upplevas som överlägsna eller nedlåtande, som en 
faderlig klapp till ett mindre vetande barn. Här handlar det om vuxna 
och kapabla människor med välutvecklade känselspröt, så det krävs 
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nyanserade och ”äkta” uttryckssätt och en dialog snarare än ensidiga 
kommentarer.

Hur återkoppling ges har alltså stor betydelse. Det får inte gå för 
lång tid. Spontan respons upplevs mer positiv än planerad. Det finns 
något slags rättvisetänkande och ett krav på proportion mellan bete-
ende och konsekvens. Oförtjänt beröm minskar det värde vi tillmäter 
återkopplingen. Återkoppling som upplevs som bestraffning är oftast 
kontraproduktiv och sänker engagemanget även för andra än den som 
drabbas. Måste den ändå ske bör den ske utan insyn av andra.

Några råd för att ge återkoppling på ett bra sätt:
 ◗ Undvik värdeomdömen, särskilt om personer men också om hand-

lingar. Inte ”Det här var ett dåligt jobb” utan ”Vi nådde inte det 
kvalitetsutfall som vi brukar”.

 ◗ Var specifik. Undvik generella omdömen som ”Du slarvar” och säg 
i stället ”När du etiketterar kartonger har jag märkt att etiketterna 
ibland hamnar snett. Jag tror att kunderna då uppfattar att vi inte 
är så noggranna.”

 ◗ Ha data. ”Leveranserna är ofta försenade” är svårare att värdera än 
”15 av 64 leveranser förra veckan var minst ett dygn försenade”.

 ◗ Fråga hellre än påstå. Säg inte ”Du har inte ställt in maskinen rätt” 
utan ”Har du några idéer om varför vi fick det här resultatet?” Men 
låt inte frågorna bli krävande ”Varför har du inte …?”, utan neutrala 
och öppna 

 ◗ Öppna för dialog. Säg inte ”Så här är det” utan att ”Jag uppfattar 
det som ...”

 ◗ Lyssna. Låt den som berörs ge sin syn på saken, avbryt inte, utan 
ställ uppmuntrande och klargörande frågor, ”Hur menar du då?” 
Kvittera att du förstått genom att återberätta vad du hört med egna 
ord, innan du ger din egen syn på saken. ”Om jag förstått dig rätt 
menar du att …”

Även om spontana uttryck är starkare än planerade, behöver chefer 
ändå ett system för att se till att återkoppling faktiskt sker. Och organi-
sationen behöver ett system för att stödja ledare att komma över sina 
trösklar. Särskilt när det inte finns en stark kultur av dialog och åter-
koppling i företaget får vi alltså offra lite av spontaniteten och planera 
in tillfällen för detta.

Till sist, den avgörande frågan är hur vi upplever syftet med åter-
koppling. Är det enkel belöning eller bestraffning för att förstärka ett 
önskat beteende eller motverka ett oönskat? Eller handlar det om indi-
viduell och gemensam utveckling, att reflektera och förstå? I det första 
fallet har sändaren ett anspråk att veta hur det ska vara, i det andra är 
det fråga om att gemensamt lära för att bli bättre.
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Öppna frågor
Vår organisationskultur sedan århundraden säger att den som är chef 
eller på något sätt överordnad ska ha alla svaren. Men att det allt mer 
blir en omöjlighet i den komplexa miljö vi nu lever i är uppenbart. 
Lika fullt behöver vi alla anstränga oss mycket för att våga blotta våra 
kunskapsbrister.

Som chef behöver vi absolut inte ha alla svaren. Däremot behöver 
vi kunna ställa bra frågor. Och det är inte säkert att det är lättare – det 
kräver träning och medvetenhet.

Att leda genom frågor är en konst. Ska frågorna stimulera och 
utmana måste de vara nyfikna och undersökande. De ska vara öppna, 
inte slutna, det vill säga inte kunna besvara med bara ja eller nej. Att 
fråga ”Kan du städa runt den här maskinen?” ger ju ingen utmaning. 
(Vi räknar knappast med ett svar som ”Nej, jag har inte den för-
mågan.”) Men frågar vi ”Vad skulle vi kunna göra för att minska stop-
pen i maskinen?” så kan det stimulera.

Frågorna behöver handla om det som är relevant, det som har bety-
delse för verksamheten och det som ska uppnås.

Problemen som ska lösas måste vara på rimlig nivå. Det är inte 
rimligt att en maskinoperatör plötsligt ska konstruera om en maskin. 
Men vanligare är nog att problemen i stället är för lätta, att de speglar 
en undervärdering av medarbetarens förmåga. I detta ligger också ett 
tidsperspektiv, förmågan att lösa problem ökar snabbt om vi tränar. 
Blir vi bättre på att ställa öppna frågor kan vi alltså förvänta oss en vilja 
att ta på sig allt större utmaningar.

Frågor kan med fördel riktas till grupper eller arbetslag. Gemensam 
problemlösning engagerar ännu mer än enskild. Om laget antar utma-
ningen leder det till att samarbetet utvecklas, lärandet blir starkare och 
kreativiteten ökar. Så småningom kan laget också utveckla förmågan 
att själv aktivt och uttalat ställa sig frågor.

Få saker stimulerar som problem, om de är på rätt nivå, och inom 
ett område som intresserar och som känns betydelsefullt. Att utmana 
genom att fråga är alltså en mycket kraftfull metod, men potentialen är 
inte tillnärmelsevis utnyttjad i dagens företag.
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Ett exempel: 
Scania utmanar sina arbetsgrupper  
att effektivisera
Oftast drivs effektiviseringsprogram ensidigt från ledning och produk-
tionstekniker. Vid Scanias slutmontering pågår den så kallade Sekund-
jakten inom varje arbetslag. Varje grupp har utmanats att hitta förbätt-
ringar som möjliggör 15 sekunders tidsbesparing per lastbil varje kvartal. 
Utmaningen har antagits och grupperna arbetar hittills på ett engagerat 
sätt och verkar svara mot denna ganska tuffa utmaning.

För att anta en utmaning som denna krävs det att grupperna ser motiven, 
och förstår varför detta är viktigt. Det pågår en omfattande diskussion 
om vad Scania måste uppnå för att behålla sin plats på marknaden. Det 
finns också verktyg att arbeta med, kompetens och tidsutrymme i grup-
perna och support från andra vid behov. Vidare finns det en tillförsikt att 
det monteringsarbete som utvecklas inte kommer att upplevas sämre av 
arbetstagarna, eftersom de i stor utsträckning utformar det själv.

Referenser och lästips

Om ”flow”

Csíkszentmihályi M (2006): Flow: Den optimala upplevelsens psykologi. 
Svensk översättning av Grip G. Stockholm: Natur och kultur.

Standardverket om målstyrning

Drucker P F (1954): The Practice of Management. New York: Harper & 
Row.

Att leda genom frågor

Marquardt M J (2005): Leading with Questions: How Leaders Find the 
Right Solutions By Knowing What To Ask. San Francisco: Jossey Bass
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Lärande

TEMA 9 Varför är lärande viktigt?
All utveckling är lärande. Att lära är att utvecklas, både 
för individen och för organisationen. Det mesta lärandet 
sker i det dagliga arbetet, men de flesta lärmöjligheter 
är inte tillvaratagna.

Hur gör man?
Traditionell kompetensutveckling av individer är bara en  
liten del av lärandet. Gemensamma arbetssätt, syste-
matisk problemlösning och visuell information är instru- 
ment för att lära. Utrymme behövs för tankar, reflektion 
och experiment.
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”Att lära fortare än konkurrenterna är den enda bestående konkurrens-
fördelen i en miljö av snabb förändring och utveckling.”

Detta väl spridda citat kommer från den tidigare chefen för Shells stra-
tegiska planering, Aire de Geus. Poängen är att alla organisationer är 
i ständig utveckling och att omvärlden förr eller senare inhämtar alla 
tekniska och andra landvinningar. Därför behöver varje organisation 
hela tiden anstränga sig för att behålla det försprång som gör att kun-
derna köper dess varor eller tjänster.

Traditionellt är lärandet en sidovagn till det dagliga arbetet. I första 
hand ska vi jobba på – producera de varor eller tjänster som är vår upp-
gift. Om tid och möjlighet finns kan man separat ordna en utbildning 
eller låta någon ”gå på kurs”. 

Vi tenderar alltså att se lärande som ett individuellt inhämtande 
av specifika kunskaper och färdigheter, något som sker genom kurser, 
skolundervisning, handledning etc. Men detta är en ytterst liten del av 
lärandet!

Det mesta lärandet är inte planerat utan något som sker genom 
experiment, analys, iakttagelse, kommunikation och reflektion. Orden 
kan låta pompösa men detta sker hela tiden för oss alla. Vi prövar oss 
fram, vi tänker på problem, vi ser vad som händer, vi pratar med andra 
och vi funderar kring allt detta. Men det går att göra allt detta mycket 
mer och mycket bättre.

Personalavdelningen har en nyckelroll
Personalchefen och personalavdelningen har ofta relativt svaga positio-
ner i västerländska företag. Märkligt nog gäller detta även om funktio-
nen kallas Human Resources, HR, och människorna samtidigt förkla-
ras som den viktigaste resursen.

Personal- eller HR-funktionen har en verklig nyckelroll! Att förlita 
sig på att linjecheferna ska ta ett tillräckligt och långsiktigt ansvar för 
utvecklingen av sina underställda och sitt områdes samlade kompe-
tens är naivt. De har otillräcklig kompetens för detta, de har upp över 
öronen med kortsiktiga problem och de suboptimerar.

Ingen tänker sig att ekonomi- eller underhållsavdelningarna ska 
vänta på beställningar för sina insatser. De förväntas på ett mycket 
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aktivt sätt driva tillämpningen av effektiva program så att ekonomin 
är under kontroll och maskinparken i toppskick. Varför ska då inte         
personalavdelningen hålla i taktpinnen för utvecklingen av den resurs 
vi påstår är viktigast?

Med detta sagt är det också viktigt att konstatera att lärandet abso-
lut inte är bara personalfunktionens ansvar, utan något som behöver 
genomsyra tänkandet i alla funktioner och på alla nivåer. Även om en 
linjechef inte har möjlighet att själv ta hela ansvaret borde varje ledares 
viktigaste uppgift vara just att öka lärandet: att själv lära, att lära sina 
medarbetare, att åstadkomma ett gemensamt lärande. 

Traditionell kompetensutveckling
Kompetensutveckling kan innehålla komponenter som:
 ◗ Introduktion av nyanställda
 ◗ Utvecklingssamtal
 ◗ Handledning
 ◗ Företagsinterna kurser och utbildningsdagar
 ◗ Externa kurser och utbildningar
 ◗ Deltagande i konferenser och mässor
 ◗ Studiebesök
 ◗ Provarbete i andra roller

Att en medarbetare får nya kunskaper och ökar sin förmåga är viktigt 
för att kunna växa i arbetet, att kunna ta på sig nya utmaningar och 
komma vidare. Ett bestående engagemang kräver en sådan personlig 
utveckling, medan en upplevd stagnation leder till successivt minskat 
engagemang.

Det finns ett antal vanliga problem med traditionell kompetens-
utveckling, till exempel följande:
1 Utgångspunkten är ett utbud snarare än egentliga behov. ”Den här 

kursen verkar intressant, den skulle jag vilja gå!” snarare än ”Det här 
behöver vi kunna, hur kan vi bäst lära oss det?”

2 Insatserna tenderar ofta att skjutas upp. När det finns mycket att 
göra tillhör kompetensutveckling det som kan ske senare, och ofta 
blir det till slut mycket senare.

3 Precision och effektivitet är ofta dålig. Handen på hjärtat – hur 
många av de kurser vi deltagit i på betald arbetstid har känts som 
100 % väl använd tid? Det är svårt att med standardiserade kurser 
matcha exakt det kunskapsbehov en enskild individ har. Vi har 
olika förkunskaper och olika kunskapsmål. Det är också svårt att få 
rätt takt och rätt form för undervisningen, vi lär olika snabbt och på 
olika sätt.
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4 Utbudet av kurser etc stämmer inte tidsmässigt med behoven. 
Det är när vi använder kunskaper som de övergår i färdigheter och 
förmågor, men det vi lärt oss får vi ofta inte tillfälle att använda 
tillräckligt snart för att inte glömma. Och det finns ofta otillräckligt 
med tid avsatt för att öva utöver själva kurstiden.

5 Kunskaper ges ofta till en eller ett par individer, men dessa har ofta 
svårt att övertyga sin omgivning om nya sätt att göra arbetet.

Vi kan göra en del för att minska problemen. Ett systematiskt arbets-
sätt med planer för den individuella utvecklingen hjälper till att hålla 
farten. Den stora volymen av kurser och andra byggblock för kompe-
tensutveckling bör vara återkommande, så att vi kan utvärdera och 
successivt förbättra med avseende på de behov som finns i företaget. 
Interna kurser är ofta bättre än externa, eftersom de kan omfatta alla 
de som berörs, de kan anpassas specifikt till behoven och de kan läggas 
rätt i tiden. Det är normalt bättre att bryta ned utbildningstillfällen i 
små block, särskilt om delarna kan användas i praktiken däremellan.

När en medarbetare deltar i en extern kurs, ett studiebesök etc 
behöver vunna kunskaper nå en tillämpning. Ett sätt kan vara att från 
början planera hur medarbetaren ska lära ut och visa sin omgivning det 
som hon lärt sig.

Men återigen, den traditionella kompetensutvecklingen står bara 
för en liten del av lärandet. Vi måste lägga stor vikt vid det lärande som 
sker spontant och gemensamt, som en integrerad del av arbetet.

Varje problem är en möjlighet att lära
Ordet ”problem” kan ha en negativ klang, en beklaglig svårighet eller 
störning. Men ordet kommer från grekiskans problema (problema) 
som betyder det förelagda eller det framkastade, alltså en uppgift att lösa.

Se alltså varje problem som en utmaning och något positivt. Ser vi 
inga problem, då har vi verkligen problem – då ser vi inga möjligheter 
att bli bättre.

Det vanliga sättet att lösa problem är att direkt genomföra åtgärder 
som vi tror kan hjälpa. Kvarstår inte problemet så glömmer vi det och 
går vidare. Frågan är hur mycket vi lärt oss genom detta?

Att lära innebär att öka sin förmåga, organisatoriskt lärande att öka 
organisationens förmåga. Vi behöver förstå varför och hur olika pro-
blem uppstår. Vi behöver testa alternativa lösningar och förstå deras 
olika för- och nackdelar. Vi behöver medvetet välja den bästa lösningen 
och efter att den genomförts behöver vi undersöka hur det faktiskt gick 
och varför. Att bygga ett system och en kultur där detta verkligen sker 
är en stor utmaning, men något som starkt driver på lärandet och ökar 
engagemanget till förbättring.
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Detta brukar beskrivas som PDCA-cykeln, också kallad Deming-
cykeln eller Shewhart-cykeln efter sina upphovsmän.

P står för Plan och innebär att förändringar ska baseras på en 
ordentlig undersökning av grundorsaker. Det finns ett stort antal verk-
tyg för denna undersökning, där de vanligaste är ”fem varför” (att fråga 
varför upprepade gånger tills vi tränger under de synliga symptomen 
och kan förstå grundorsaken), Paretodiagram (stapeldiagram som 
visar orsaker rangordnat efter förekomst) och fiskbens- eller Ishikawa-
diagram (en grafisk nedbrytning av tänkbara bidragsfaktorer till det 
vi studerar, exempelvis en kvalitetsavvikelse). Alternativa lösningar 
ska sökas för att komma till rätta med grundorsaken, men ibland kan 
experiment eller andra djupare undersökningar behöva vidtas för att 
komma dit, eller för att välja den bästa lösningen.

D står för Do, det vill säga genomförande av åtgärden eller föränd-
ringen.

C står för Check och innebär att vi ska följa upp beslutade åtgär-
der för att se om de verkligen blivit genomförda, om de har avhjälpt 
problemet och om de är ändamålsenliga. Deming föredrog senare att 
benämna detta steg Study (S) för att betona lärandet, men C används 
oftast.

A slutligen står för Act, att vidta korrigeringar och justeringar samt 
att genomföra åtgärderna på andra håll i organisationen, om så är 
lämpligt.

PDCA-, Deming- eller Shewart-cykeln.

En viktig iakttagelse är att de flesta problem snarare kräver kommuni-
kation än tekniska utredningar. De kunskaper som behövs finns oftast 
redan inom organisationen, men de är inte uttalade, tillämpade eller 
allmänt förstådda. Det är därför problemlösning i grupp är så kraftfull, 
medan en ensam utredare kan behöva lägga mycket tid att nå fram till 
resultat. Och en god kommunikation kräver också att kärnan, essensen, 
i problembilden beskrivs koncist och gärna visuellt. Att kunna redovisa 
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problemet, lösningarna och lärdomarna på endast en A3-sida brukar 
beskrivas som ett bra mål.

Att cynikernas parafras för PDCA, ”Please Don’t Change Anything”, 
är så populär visar väl på den svårighet många företag har att få detta 
att fungera, trots de bästa avsikter. Vi är ofta alltför åtgärdsinriktade 
och hoppar direkt till slutsatser i stället för att lära med öppet sinne. Att 
ändra detta kräver vilja och disciplin, men det lönar sig – det utvecklar 
organisationen och det utvecklar människorna.

Gemensamma arbetssätt
När var och en arbetar på sitt sätt är det svårt att lära av varandra. 
Kommer någon på en förbättring kan vi inte utan vidare lära av den, 
eftersom den lösningen kanske inte gäller andras sätt att göra jobbet. 
Kan vi däremot komma överens om vilket sätt vi ska göra saker på kan 
vi använda vår gemensamma kreativitet för att bättre förstå och för att 
tillsammans bli bättre på att göra det.

Detta är grundtanken bakom begreppet standardiserat arbetssätt. 
Men detta begrepp har en mycket tråkig klang och ses av de flesta 
som något som starkt motverkar engagemang. Orsaken kan spåras till 
Taylor och Ford. Det finns någon annan, oftast en chef eller en produk-
tionstekniker som har räknat ut och bestämt hur jag ska arbeta, i detalj. 
Det är inte kul, och det lämnar inget utrymme för min kreativitet och 
mitt lärande.

Tänk om det i stället var vi som gör jobbet som kom överens om 
hur vi skulle arbeta. Tänk om vi hade ett levande samtal kring det. Tänk 
om det fanns utrymme för att experimentera med vårt arbetssätt. Tänk 
om vi kände att det var lika viktigt att förbättra hur vi jobbar som att 
göra själva jobbet? Erfarenheten visar att även de mest inbitna indivi-
dualister kan engagera sig starkt i ett lagspel!

Det finns naturligtvis ett annat bekymmer med standardiserade 
arbetssätt, nämligen att tänkandet oftast är aktuellt vid kortcykliga och 
monotona arbeten, som montering vid löpande band. Innehållet i ett 
sådant arbete innebär inte så stora utmaningar för den som väl lärt sig 
handgreppen och fått upp farten. En standard kan då upplevas som en 
restriktion som tar bort de sista möjligheterna till variation. Problemet 
här är inte att arbetssättet är gemensamt utan att det har för litet inne-
håll. Vill vi ha ett engagemang i sådana positioner måste vi hitta kom-
pletterande uppgifter, eller så får vi ge utrymme för medarbetarna att 
komma vidare innan arbetet blir för monotont. Mer om detta nedan.
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Nya arbetsuppgifter
Ett arbete som är likadant dag ut och dag in blir tråkigt och svårt att 
engagera sig i. Detta gäller alla arbeten, även om vi kanske särskilt asso-
cierar till vissa industrijobb. Lärande och egen utveckling behövs. Alla 
metoder som beskrivs i detta kapitel bidrar, men det är också nödvän-
digt att arbetets innehåll ger utrymme att använda den ökade förmå-
gan. Och arbetet i sig borde också utveckla den som utför det.

Industrin innehåller mängder av monotona och strängt taget 
ganska själsdödande arbetsuppgifter. De klassiska sätten att göra något 
åt detta kan indelas i arbetsutökning och arbetsberikning.

Arbetsutökning innefattar rotation mellan olika positioner och 
förlängning av arbetscykeln, till exempel genom att en montör följer en 
produkt längs hela monteringslinjen innan han eller hon går tillbaka 
till första positionen. Det ökar variationerna något och kan vara mycket 
väsentligt ur ergonomisk synvinkel. Problemet med rotation och längre 
cykler är att arbetsinnehållet ofta är ganska lika mellan positionerna, så 
att variationen inte upplevs särskilt stimulerande. Det kan till och med 
upplevas som en försämring genom att det omöjliggör att arbeta på 
”autopilot”. Det är också ett problem att det tar tid för nyanställda att 
lära sig alla positioner och komma upp i takt.

Arbetsberikning innebär att uppgifter av annan karaktär tillförs. 
Som beskrivs på sidorna 64–65 finns det mycket som i princip skulle 
kunna skötas också i produktionsgrupper, åtminstone till stora delar: 
underhåll, materialhantering, produktionsplanering, leverantörskon-
takter, bemanningsplanering, kvalitetskontroll, rapportering, informa-
tion till besökare, interna möten, arbetsmiljöbevakning, förbättrings-
arbete, utvecklingsprojekt och så vidare. Många företag anser sig ha 
svårt att räkna hem denna typ av organisation och vill prioritera ett 
starkt fokus på ”kärnverksamheten”, det vill säga själva monteringsar-
betet eller vad det nu gäller. En liknelse som ibland används är operatö-
ren som en kirurg, som ska ”servas” på alla upptänkliga sätt för att 
starkt kunna fokusera sin uppgift.

De svårigheter som produktionsplanerare kopplat till arbetsut-
ökning och arbetsberikning har lett till en återgång mot korta cykler 
och minskad rotation. Detta kan vara en suboptimering. Det är lätt att 
se kostnaderna i form av nödvändig överkapacitet och längre takttider 
men betydligt svårare att beräkna vinsterna från en ökad kreativitet och 
ökat engagemang.
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Ett exempel, en fördjupning från förra kapitlet:

I Scanias slutmontering var takttiden 10 minuter i början av 2010. 
Målet är att komma ned till 5 minuter på fem år, en minskning med 
15 sek varje kvartal, med samma bemanning. En fördubblad pro-
duktivitet alltså. Ett avgörande verktyg för detta är ”Sekundjakten” 
som är ett program där varje arbetslag tar bort slöserier och effektivi-
serar sitt arbete. Om man räknar all tid i produktionen finns det en 
nominell överkapacitet på åtminstone 15 %, tid som används för 
gruppernas utvecklingsarbete och förbättringar med särskilt fokus på 
Sekundjakten. Dessutom har gruppernas medlemmar ett stort antal 
ansvarsområden utöver egentlig montering. Man räknar med att klara 
det uppsatta målet, som innebär en produktivitetsökning på 15 % per 
år. Genomsnittet i industrin ligger på 5 % per år.

Vid Scania är man helt övertygad om att den snabba produktivitets-
ökningen inte hade gått att nå utan det extra tidsutrymme man 
dimensionerat för. Enkel matematik ger då en överlägsen lönsamhet 
efter drygt två år, en skillnad som därefter ökar allt mer, jämfört med 
om man ”slimmat” organisationen.

Man ska då också ha klart för sig att Scania arbetat på liknande vis 
under lång tid och redan har den högsta lönsamheten i branschen.
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Visuella metoder
En människa detekterar omkring 11 miljoner informationsbitar varje 
sekund. 10 miljoner av dessa kommer via ögonen, som alltså är vår 
överlägset viktigaste informationskanal. Endast en ytterst liten bråkdel 
av dessa når medvetandet, kanske några tiotal bitar per sekund, så det 
mesta filtreras bort, delvis baserat på våra förutfattade meningar. Men 
en stor del behandlas också undermedvetet, och vi har en stor kapacitet 
att snabbt bearbeta och tolka just synintryck. Därför är visuell kom-
munikation så kraftfull.

Bilder och visuella signalsystem använder hjärnans ”intuitiva” 
kapacitet, den automatiska tolkningsförmågan. Visst kan det bli fel-
tolkningar, synvillor, men som helhet är denna förmåga helt avgörande 
för överlevnad. Ord kräver till stor del medveten bearbetning, vilket 
kan vara bra när man gemensamt och analytiskt behöver behandla nya 
situationer, men vår totala kapacitet för detta är alltså låg. När det gäller 
att kombinera information, hitta rätt information, upptäcka mönster 
eller trigga invanda aktiviteter är visuella signaler överlägsna.

Genom att använda visuella metoder på arbetsplatsen kan alltså 
informationsbearbetningen bli betydligt effektivare och därmed läran-
det större. På de flesta arbetsplatser finns i sig ingen informationsbrist, 
trots att många ofta klagar på det. I stället brukar problemet vara att 
hitta och förstå informationen, ”att se skogen för alla träd”.

När visuella metoder diskuteras på arbetsplatsen brukar det hän-
visas till informationstavlor där det finns en massa diagram och lite 
bilder. Sådana tavlor finns det gott om, och de kan vara nog så värde-
fulla, fast de bara är en mycket liten del av möjligheterna. Som med all 
information behöver vi också ha en tidigare förståelse som hjälper oss 
att tolka. Ofta är diagrammen svåra att förstå, innebörden av det som 
mäts är oklar, skalorna är missvisande, för mycket information visas, 
tolkningen kräver ytterligare data, layouten är rörig, de olika diagram-
men är konstruerade på olika sätt och så vidare. Dessutom har inte alla 
lärt sig läsa diagram över huvud taget.

Diagram och bilder är bra och värdefulla, men det behövs en pro-
cess där vi talar ganska mycket om innehållet och successivt bygger upp 
ett sätt att förstå och använda dem.

Men visuella metoder är så mycket mer. Det handlar om layout, 
färgsättning, formgivning, ljussättning, signalsystem och mycket mer. 
Utmaningen är att skapa en logiskt uppbyggd och tolkningsbar miljö 
för de som arbetar där. Information som är viktig eller behövs ofta 
ska snabbt och enkelt synas, medan mindre viktig ska tonas ned så 
att den inte tar över. Det som avviker från det normala eller önskade 
bör framgå tydligt, medan normaltillståndet inte behöver markeras så 
starkt. Förändringar ska synas medan det som är lika kan döljas till stor 
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del. Information som hänger samman logiskt bör finnas nära också 
rumsligt.

Att skapa en god visuell information kräver mycket arbete. Inte 
minst behövs dialog för att gemensamt hitta rätta sätt att utforma, 
använda och tolka informationen. Lyckas det kan förståelsen, med-
vetenheten, kommunikationen och lärandet förbättras dramatiskt.

Tid för reflektion
Tankar tar tid, säger Lundaprofessorn Bodil Jönsson, och hon talar 
också om den mentala ställtid vi har när vi tar oss an en uppgift. Vill 
du att medarbetarna ska använda sin kreativitet kan du inte låsa upp 
deras tid med styrda aktiviteter till 100 %. Du kan heller inte hacka upp 
tankeutrymmet i allt för små delar.

Ordet ”reflektion” kanske för tankarna till något som filosofer, 
vetenskapsmän och konstnärer kan unna sig lyxen av. Men vi har alla 
ett behov av reflektion och den pågår hos oss alla. Vi funderar över 
vad som händer, vad vi gör, hur det går, vad vi vill, hur det borde vara, 
varför det är som det är och så vidare. Men tyvärr gör vi det för lite, det 
sker inte tillräckligt medvetet och vi pratar för lite om det.

Just den gemensamma reflektionen, där vi medvetet lyfter fram det 
som är viktigt skapar ett mycket stort lärande. När vi tvingas formulera 
våra tankar blir de också klarare och de utvecklas vidare. Tankar formu-
lerade av andra bidrar i sin tur till det egna tänkandet.

Ett problem är att det är svårt att sätta fingret på resultatet från ett 
enskilt tillfälle. Tankar och idéer dyker ofta upp senare, i helt andra 
sammanhang, så även om många möten kan upplevas som bortkastad 
tid gäller det att se till helheten. Något som absolut inte hindrar att allt 
behöver göras för att denna så värdefulla tid ska bli så givande som 
möjligt. Här är några tips som kan förbättra utfallet:
 ◗ Upparbeta en sund och effektiv möteskultur. Se till att alla vet 

varför ni möts, förbered er, håll tiden, stäng av telefonerna, utse en 
mötes- eller processledare.

 ◗ Hitta en bra plats att mötas. Ofta önskas en viss avskildhet, men 
beroende på syftet kan det också vara givande att mötas där proble-
men finns. Möten där man står eller sitter i en ring utan bord kan 
vara förvånansvärt kreativa.

 ◗ Bekräfta varandra. Skicka signaler genom ögonkontakt, inledande 
välkomstord etc som talar om att deltagarna är viktiga. Ett bra sätt 
kan vara så kallad incheckning, där alla runt bordet kort kommen-
terar något, till exempel ”Hur har veckan varit?”

 ◗ Visualisera. Klä väggar med relevant information och bilder som 
hjälper er associera till det ni ska åstadkomma. Ta med material 
från produktionen, rita gemensamt på tavlor eller pappersark för 
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att utveckla tänkandet. Använd notisar, nåla upp symboler etc för 
att skapa mönster.

 ◗ Låt alla komma till tals. En del tar för sig av mötestiden och kan 
behöva dämpas, medan andra sitter tysta och behöver frågas aktivt 
om åsikter.

 ◗ Var kortfattade, stjäl inte tiden. Det flesta inlägg bör kunna klaras 
på 30 sekunder.

 ◗ Ansträng er för att förstå vad de andra menar. Ställ frågor om 
det behövs för att förstå, men inte för att punktera resonemang.  
Kvittera gärna genom att sammanfatta med egna ord, ”om jag för-
står dig rätt säger du att ...”, och ge den andra chansen att korrigera.

 ◗ Kämpa inte bara för den egna åsikten, utan försök att skapa nya 
tankar tillsammans, baserat på varandras bidrag.

 ◗ Om ni enas om saker som ska göras efter mötet, se till att det finns 
en (1) ansvarig som är närvarande och en tid när det ska vara klart. 
Delat ansvar är inget ansvar och det behövs en kvittens att ansvaret 
accepteras. Skriv ned detta, gärna på en tavla på väggen i stället för 
i ett protokoll.

Möjlighet att experimentera
”Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag minns. Jag gör och jag förstår.” 
Detta kända citat av Konfucius (551–479 f Kr) illustrerar att visuella 
metoder är viktiga för lärandet, men att det avgörande är handling.

Vill du att medarbetarna ska lära sig att göra sitt arbete på ett känt 
sätt handlar det om inlärning och träning. Det svåra är oftast inte att 
veta hur jag ska göra utan att faktiskt göra det, på ett tillräckligt bra sätt.

 
När en förmåga lärts ordentligt behöver medvetandet inte längre användas.
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Det är nödvändigt med bra träningsprogram för att nyanställda ska 
lära sig arbetsuppgiften. Då handlar det om att lära sig sådant som 
redan är känt i organisationen, eller som kan läras av någon utanför 
företaget. Men att göra är också viktigt för att lära nytt, speciellt sådant 
där utfallet inte är känt.

Endast en liten del av en organisations lärande sker genom enbart 
analys eller teoretiska studier. Vi provar oss fram till väldigt stor del. 
Vill vi få våra medarbetare att lära på egen hand och tillsammans måste 
även de få experimentera.

Eftersom allt ökande vikt läggs på stabilitet i processer blir det vik-
tigt hur experiment sker. Vi måste veta vad vi ändrar och hur, och vad 
som då kan ske, så att detta övervakas. Men det är avgörande för läran-
det att vi inte låser upp oss så att det inte går att prova. Experiment ska 
inte bara vara möjliga, de bör stimuleras.

Det finns också en psykologisk aspekt i möjligheten att experimen-
tera. Med en idé som är ofärdig, vilket alla är i början, kan det ta emot 
att exponera den för alla. Vi vill förstå lite bättre själva först. Kan vi 
prova lite utan för stora åthävor blir vi lite tryggare och törs gå vidare.

Det finns vidare en generell lärandeeffekt av experiment. När vi 
provar mycket och ser vad som händer får vi en förståelse på djupet av 
hur en process fungerar. Det gäller inte minst om experimenten utföll 
på annat sätt än vi hoppades, särskilt om vi är noga med att ta reda på 
varför. Kanske gör vi alldeles för lite experiment om inte 90 % eller så 
misslyckas? Lyckas alltid experimenten är det nog så att vi inte vågar 
prova om vi inte redan är säkra. Då söker vi bara bekräftelse, inte nya 
kunskaper.

Experiment behöver alls inte bara handla om ändringar i produk-
ter eller fysiska processer. Väl så ofta handlar det om enkla saker, som 
att ändra en blankett, flytta om, bemanna annorlunda, ta bort något 
moment som verkar onödigt, förenkla en informationsväg och så 
vidare.

Nyfikenhet och viljan att lägga näsan i blöt är något i grunden väl-
digt positivt. Synd att vi vänjer oss av med det, fast det var så välutveck-
lat när vi var barn. Tyvärr skickar de flesta organisationer signalen att 
vi ska sköta vårt, på det sätt som är tillsagt. Försök att ta bort sådana 
signaler och skicka motsatta!
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Ett exempel: 
Parker Hannifin lär tillsammans
Parker Hannifin i Trollhättan har cirka 300 anställda och gör hydraul-
pumpar. Sedan 90-talet har det pågått ett systematiskt arbete med utveck-
ling av såväl individuell kompetens som med företagets gemensamma 
förmåga.

Medarbetarna har tillgång till ett stort utbud av utbildningar som de 
kan få del av. De kan söka utökade roller i sitt arbete, till exempel olika 
lednings- eller supportfunktioner till sin arbetsgrupp. Alla i verkstaden 
roterar mellan uppgifter och kan också provarbeta på helt andra uppgifter. 
Grupperna har gemensamma arbetssätt, de visualiserar sitt arbete, sitt 
utfall, sina problem och sina aktiviteter och de har täta träffar där för-
bättringar diskuteras. De får en bonus för genomförda förbättringar som 
används för bland annat studieresor och gemensam utbildning.

Företaget har ett särskilt rum, ”infocenter”, där information från alla 
grupper visualiseras och stäms av en gång varje skift. Varje ny avvikelse 
som inte är alltför trivial resulterar i en uppgift till någon att tillsammans 
med andra berörda undersöka och hitta åtgärder. En särskild A3-blankett 
uppbyggd enligt PDCA används och efter två veckor redovisas det man 
vet om grundorsaken och förslag till alternativa lösningar, och en tillfällig 
hjälp att hantera problemet bör då ha genomförts. Efter sex veckor tas 
ärendet upp igen och då ska en mer permanent lösning ha genomförts, 
följts upp och eventuellt justerats. Eftersom representanter för alla grupper 
och staber deltar vid mötena ökar den gemensamma kunskapen tydligt.
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Del av vinsten

TEMA 10

Varför är del av vinsten viktigt?
Till en viss del beror engagemang på nytta för egen 
del, men också om upplevd rättvisa, att få ta del av det 
värde som skapas tillsammans.

Hur gör man?
Resultatlön och bonus kan motivera i någon mån, men 
de är svåra att utforma på ett bra sätt. Men det är vik-
tigt att visa erkänsla för gjorda insatser och att fördela 
vinster på ett sätt som upplevs rättvist. I slutändan är 
drivkraften störst för sådant som både ger ett bättre 
arbete och samtidigt fördelar för företaget.
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”Vad får jag ut av det?”

Är inte denna fråga en alltför vanlig reaktion när vi kommer med ett 
förändringsförslag? Men frågan ska nog inte tolkas bokstavligt. Det är 
troligen inte så att den som frågar vill ha en kalkyl som gör de möjligt 
att räkna fram avkastningen på den egna insatsen, snarare signalerar 
det en misstro mot våra avsikter eller en förväntan att otack kommer 
att bli världens lön.

Gör någon en insats förväntar hon sig någon form av positiv 
respons, något som känns bra för egen del. Det är inte säkert att hon 
gör bedömningen på ett rent ”affärsmässigt” sätt, utan det kan kanske 
räcka med att det känns som att det finns en rättvisa.

Piska eller morot?
De traditionella sätten att öka motivation är, å ena sidan, hot och 
bestraffning och, å den andra, löften och belöningar. Det finns en rela-
tiv samsyn kring att bestraffningar har svag effekt. I praktiken anser 
många ändå att det är viktigt att stävja oönskade beteenden, att ”det 
måste få konsekvenser” om någon bryter mot reglerna och att rättvisan 
kräver att den som beter sig fel får sota för det. Men då handlar det 
normalt om uppsåtliga och grova förseelser. Regelrätta bestraffningar 
för tillkortakommanden är ovanliga, även om personer som betraktas 
som lågpresterare ofta väljs bort och känner sig åsidosatta.

Belöningar anses däremot av många som effektiva och verknings-
fulla. Med belöning brukar då avses materiella fördelar, oftast pengar 
som bonus, resultatlön eller gratifikationer men ibland gåvor eller 
”fringisar” (fringe benefits, extraförmåner). Strängt taget är hela löne-
systemet uppbyggt kring denna tanke, men det är också vanligt med 
mer direkta kopplingar.

Att betala för engagemang
Går det att köpa engagemang? Ja, det finns åtminstone många försök. 
Vi kan koppla hela eller, vanligare, en del av lönen till något som är 
påverkbart för den som förväntas engagera sig. Det kan gälla ekono-
miskt resultat, omsättning, producerad volym, kvalitetsutfall, leverans-
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precision, driftssäkerhet, genomförda förbättringar och mycket annat. 
Vi kan också ge bonus utöver lön baserad på liknande parametrar eller 
på något mer specifikt, till exempel om företaget lyckas få en viss pro-
dukt på marknaden i tid.

En svårighet med resultatbaserad lön och bonusar är att hitta ett 
bra sätt att beräkna dem på.
1 Kopplingen mellan det den enskilde kan påverka och det som man 

egentligen vill belöna kan vara svag. Exempelvis kanske ägaren 
egentligen vill stimulera ökat värde på företaget, men det är oftast 
få i företaget som direkt kan koppla sina insatser till tillväxten av 
företagets egna kapital.

2 Det behövs mätetal. Eftersom det handlar om pengar och många 
inblandade brukar det bli noga att de visar rätt. Men få mätetal är 
så precisa och selektiva vi skulle önska. Det ekonomiska utfallet 
påverkas till exempel av valutakurser, periodiseringar, internpris-
sättning, avskrivningar och mycket annat. För de flesta andra mått 
är osäkerheterna ännu större.

3 Det finns en tidsfördröjning som inte är lätt att hantera. Egentligen 
vill vi kanske stimulera utveckling, men det tar tid innan sådan ger 
synliga resultat, och de som bidrog till den kanske inte ens är kvar i 
företaget då.

4 Ska vi mäta på individer, grupper, avdelningar eller hela före-
taget? Det är olika svårt att mäta beroende på vad vi mäter. Det 
stora problemet är emellertid att om vi mäter på en stor enhet är 
påverkbarheten för den enskilde och för gruppen svag, medan om 
vi mäter på den enskilde eller en liten grupp så går det ut över sam-
arbetet. I det första fallet ser medarbetarna utfallet som en lotteri-
vinst, i det andra kan de börja konkurrera inbördes och göra vinster 
på andras bekostnad.

5 Storleken på ersättningen har betydelse. En liten ersättning ger 
ingen påverkan eller kan till och med vara negativ eftersom en reak-
tion kan bli att fördelningen mellan företagets vinst och det man 
själv fick upplevs som djupt orättvis. En stor ersättning kan leda 
till ensidig penningfixering och suboptimering. Det räcker kanske 
att tänka på bankchefers bonusar baserad på givna krediter för att 
inse detta. Kanske finns det en rimlig nivå däremellan, men den är  
sannolikt olika för varje människa.

6 Bäst effekt blir det om ersättningarna är öppna och kända av alla, 
men löner är oftast hemliga. Om löner och ersättningar är öppna 
tenderar vi å andra sidan att övervärdera dem som presterar svagt 
och undervärdera dem som gör bra resultat, eftersom vi kan vara 
rädda för en konflikt annars. Dessutom har det visat sig att det blir 
väldigt fokus på lönefrågan, som kan utvecklas till en slags tävling.
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Den inledande frågan är inte fullt besvarad. Går det att köpa engage-
mang? Leder materiella belöningar till en ökad drivkraft att bidra till 
utvecklingen? Det finns ganska många undersökningar kring detta, 
men inget entydigt svar. Intressant nog tycks uppfattningen gå starkt 
isär mellan forskare och praktiker. I företag och bland deras rådgivare 
florerar bonusprogram och resultatkopplade löner och det är en vanlig 
uppfattning att de fungerar, särskilt på chefsnivå.

Bland forskare är den dominerande uppfattningen att materiella 
belöningar bara har effekt när det gäller enkla och mekaniska uppgifter, 
medan om det behövs det minsta inslag av kreativitet så är belöningar 
kontraproduktiva. Ja, du läste rätt! Belöningar gör att kreativiteten och 
utfallet försämras, och det blir allt sämre ju större belöningen är! En 
förklaring är att fokusering på belöningen leder till ökad trångsynthet, 
medan kreativitet kräver ett öppet sinne.

En direktkoppling mellan prestation och betalning ger alltså ett 
tveksamt och diskutabelt utfall, och det är oklart hur det påverkar 
engagemanget.

Psykologen Sam Glucksberg vid Princeton-universitetet lät försöks-
personer lösa ett problem, och ville ta reda på hur mycket snabbare 
det gick om det fanns en tydlig morot. Han belönade de 25 % snab-
baste med pengar. Det intressanta utfallet var att det gick väsentligt 
långsammare att lösa problemet när försökspersonerna försökte få 
en belöning.

Daniel Pink, en känd amerikansk författare och föreläsare, refererar 
i boken Drivkraft detta och ett flertal andra försök som visar samma 
sak. Kreativiteten minskar när pengar hägrar!

Uppmärksamhet och erkännanden
Även om en kalkylmässig beräkning av den egna vinsten av att enga-
gera sig alltså inte är en stark drivkraft fungerar det erkännande och 
den uppskattning som ersättningar och förmåner utgör som en kataly-
sator för fortsatta insatser. Vi har alla behov av bekräftelse och vi tycker 
om att veta att det vi gör uppskattas. Engagerar vi oss mer än vi skulle 
behöva för företaget förväntar vi oss att det ska uppmärksammas på 
något sätt. Att tala inbördes och med besökare och andra intressenter 
om det som uppnåtts räcker långt. Nya förtroenden och ansvarsområ-
den kan vara ett tydligt sätt att visa uppskattning.

Även en liten gåva, deltagande i en fortbildning, en studieresa för 
gruppen eller en dags extra ledighet efter en kraftinsats kan upplevas 
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mycket positivt och bidra till engagemang. Det handlar alltså om käns-
lan av uppskattning, inte om det ekonomiska värdet av detta, och till 
skillnad från hur resultatlön fungerar är effekten större om belöningen 
är oväntad och alltså inte beräknas på något förutsägbart sätt.

Vi behöver alla känna oss uppskattade, och vi gör det om uttrycket känns äkta 
och ärligt.

Effekter för det egna arbetet
Ingen engagerar sig i något som upplevs leda till en försämring för 
egen del. Möjligen kan det ske om det handlar om ett ideellt syfte, av 
typen bidra till världsfreden. Men få företag kan erbjuda den typen av 
högre mål. Dessutom tenderar människan att rationalisera sin världs-
uppfattning så att de högre målen överensstämmer med de egna. (Om 
jag exempelvis gillar bilar, tenderar jag att tona ner deras bidrag till 
växthuseffekten.)

Om medarbetarna är viktiga för företaget och du vill ha deras enga-
gemang gäller det därför att hitta lösningar som är bra för bägge parter. 
Lösningar som är bra för företaget på bekostnad av medarbetarna 
medför inre spänningar som kan underminera hållbarheten, de kräver 
stora ansträngningar att driva igenom och de urholkar de anställdas 
engagemang.

Visserligen kan det alltid behövas enskilda förändringar som inte 
upplevs positivt av alla, men då blir det viktigt att sätta in dem i ett 
större sammanhang som i sin helhet är bra. Det blir också viktigt att 
förklara varför denna åtgärd behövs och det kan behövas någon kom-
pensatorisk insats för att uppväga de negativa effekterna.
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Positiva effekter för det egna arbetet kan exempelvis handla om:
 ◗ förenklingar av besvärliga eller tråkiga arbetsmoment
 ◗ eliminerade irritationsmoment och störningar
 ◗ bättre miljö: tystare, renare, mindre fysisk ansträngning, bättre ljus, 

trevligare inredning, friskvårdsinsatser etc
 ◗ bekvämare arbetstider
 ◗ minskade olycks- och sjukdomsrisker
 ◗ intressantare arbetsuppgifter och nya utmaningar
 ◗ ny kunskap, personlig utveckling
 ◗ högre status
 ◗ ökat samarbete, bättre relationer.

Ser vi att engagemanget i allt väsentligt leder till goda effekter för både 
företaget, arbetskamraterna och oss själva, så ökar känslan av att arbeta 
mot gemensamma mål, och då ökar också lagkänslan och engage-
manget.

Som en summering kan sägas att de egna vinsterna är viktiga för 
engagemanget, inte som en kalkylmässig kompensation men för käns-
lan av rättvisa. I en sådan bedömning av rättvisa jämför vi vårt utfall 
med företagets, men också med andras i företaget och även utanför 
företaget. Hur denna värdering ser ut skiljer från människa till män-
niska.
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Ett exempel: 
Semco i Brasilien ger alla den lön de vill ha
Ricardo Semler som äger och driver det brasilianska företaget Semco 
har blivit känd för okonventionella men mycket framgångsrika metoder. 
Semler har satt en ära i att avskaffa så mycket regler och måsten som 
möjligt, och i stället lita på medarbetarnas omdöme att göra vad som är 
bäst. Semler påstår att de flesta medarbetare får sätta sina löner själv, 
men lönerna är offentliga och anslås. Alla medarbetare kan välja vilken 
kombination de vill av fast lön, bonus och resultatlön och Semler listar 
elva olika lönemodeller att välja bland.

Semco frodas och växer stadigt med god vinst. För varje ledig plats finns 
det ett mycket stort antal som söker jobbet. Den som börjar får nomadi-
sera, går runt och provarbeta på många olika platser och välja själv var 
hon vill fortsätta. Medarbetarna uppmuntras att hitta nya affärsområ-
den och också att starta egna företag eller samarbetsföretag till Semco. 
Till följd av detta är Semco mycket diversifierat och håller sig inte alls till 
någon kärnverksamhet, men det ses inte som något problem utan snarast 
som en tillgång.
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Det är helheten 
som räknas

SUMMERING

Varför är helheten viktig?
De enskilda teman som beskrivits är inte oberoende av 
varandra utan samverkar. En kedja är ju inte starkare än 
sin svagaste länk.

Hur gör man?
För att bygga en engagerad organisation behöver man 
göra tillräckligt mycket av allt. Det betyder inte att man 
måste klara allt av allt, utan att den nivå man överlag 
uppnått är en grund för ständigt vidare insatser.
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De tio temakapitlen har behandlat faktorer som är viktiga för att skapa 
organisationer där människor kommer till sin rätt, så att organisatio-
nen kan dra nytta inte bara av deras handkraft utan också av deras 
kreativitet och initiativförmåga. En översikt över de viktigaste slutsat-
serna från temakapitlen ges i bilden på nästa sida, som också finns på 
pärmarnas insida.

En samlad bild
Verkar det mycket? En önskelista som är orealistisk att förverkliga? Eller 
självklarheter som alla alltid borde iaktta?

Problemet är att vi gör allt och inget av detta, beroende på var vi 
lägger ribban. Poängen är att göra tillräckligt mycket av alltsammans. 
Det är den samverkande helheten som ger effekt, inte de enskilda  
bidragen. Uppenbart är att aktiviteter inom de olika temana beror av 
varandra. 

Här är några exempel på sådana samspel:
 ◗ Eftersom de anställda tycks tolka företagets inriktning (tema 1) uti-

från handlingar och samtal under en längre tid krävs en uthållighet 
(tema 4) för att detta ska fungera.

 ◗ Det tar tid innan arbetslag axlar, eller på eget initiativ tar, ansvar 
(tema 6) och det kommer göras misstag eller ske ganska lite under 
lång tid. Det krävs då en grundmurad tro hos chefer att arbetslagens 
medlemmar kommer att klara sina utökade uppgifter (tema 2) för 
att inte ta över kommandot igen.

 ◗ Om vi rekryterar människor med höga ambitioner och vilja att lära 
(tema 5) måste det finnas god möjlighet att lära (tema 9) för att 
kunna ta till vara den nyanställdes potential och för det inte ska 
uppstå besvikelse.

 ◗ Vinstdelning kan sporra (tema 10), men bara om medarbetarna 
upplever sig kunna påverka den (tema 7).

Så om vi nu vill tillämpa dessa slutsatser kan vi inte välja ut några 
stycken som vi tycker verkar lätta. Vi måste anstränga oss över hela 
linjen. Samtidigt får vi inte låta det bästa bli det godas fiende. Vi 
kommer inte att kunna göra allt, vi kan inte lyckas jämt, vårt utrymme 
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är begränsat och våra förutsättningar är inte perfekta. Om vi gör en 
del kommer vi uppnå mycket, och sedan kan det alltid bli ännu bättre. 

Det är bättre att arbeta brett och med ständiga förbättringar över hela 
linjen än att försöka bli perfekt inom ett litet område!

En samverkande helhet.
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Fem skäl att inte göra  
det självklara

INVÄND-
NINGARNA

Varför är det viktigt att förstå invändningarna?
Det är svårt att tänka om, både för dig och för dem 
omkring dig. För att slippa tänka om hittar vi invänd-
ningar. Visst kan sådana vara berättigade, men vi behö-
ver gå till botten med dem för att veta.

Hur gör man?
För att kunna gå vidare behöver vi förstå de vanligaste 
invändningarna och varför de inte håller. Här bemöts 
fem vanliga invändningar: ”alla vill inte”, ”vi får inte”, ”det 
går inte här”, ”vi har inte råd” och ”vi har inte tid”. 
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Har du läst hela boken fram till hit, så nickar du förmodligen igenkän-
nande och tänker 
 ”Jo det är klart att vi skulle vilja ha det så. Egentligen är det självklart, 

och detta visste jag ju redan. Men det finns skäl till att det inte fung-
erar här och nu.”

Låt oss granska de vanligaste invändningarna. När allt kommer omkring 
lär vi få höra dem ett antal gånger om vi ska kämpa för vår sak.

”Alla vill inte engagera sig”
 ”Det är naivt att tro att det skulle fungera. De flesta har inte den inne-

boende drivkraft som krävs och behöver press på sig för att arbeta bra.”

Inget av det som skrivits i denna bok säger egentligen något annat än 
det vi alla vet om oss själva. De sätt att leda och organisera verksamhet 
som beskrivs inom de tio temana ligger nog ganska nära hur du själv 
skulle vilja bli behandlad, inte sant? Men när det gäller att leda och 
organisera andra kan du kanske vara tveksam till om vägen är rätt?

Alltför många har ju inte samma insikt, inte samma ambition, inte 
samma intressen som du? Men hur kommer det sig i så fall att du har 
kommit till dessa insikter? Vad tror andra människor om dig? Proble-
met är att du ser vad andra människor gör, och hör vad de säger (till 
en del i alla fall), men du vet ganska lite om vad de tänker och vad de 
känner. Däremot vet du, i princip, vad du själv tänker och känner, och 
du vet att dina handlingar och dina utsagor inte ger uttryck för allt du 
skulle vilja göra och säga. Och det beror kanske på att du inte har till-
räckligt manöverutrymme: alla hinder, tidsbrist, för små resurser, dålig 
kommunikation, bristande kunskaper och så vidare?

Vi dömer varandra efter vad vi gör, och kanske lite efter vad vi säger. 
Tyvärr gör vi inte allt vi skulle vilja, och ibland gör vi sådant vi egent-
ligen inte vill. En gissning är att du som tagit dig tid att läsa denna bok 
har större inflytande och påverkansmöjligheter än de flesta. Ändå är 
det inte svårt för dig att se begränsningar i din egen frihet att handla. 
Hur är det då för de andra, de som aldrig läser en bok som denna? Vilka 
begränsningar ser de i att göra sådant som skulle kunna övertyga dig 
om deras inneboende förmåga?
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När vi föds är olikheterna inte så stora, även om olika förutsätt-
ningar och livsöden efterhand ger oss varierande möjligheter. Visst, 
generna betyder en hel del, men kanske mer i fråga om styrkan i olika 
egenskaper och mindre i fråga om karaktären hos dem, alltså gradskill-
nader men inte artskillnader. Vi är alla människor, sociala varelser med 
ganska likartade basala drivkrafter.

Om du känner att du kan bli engagerad, att du då trivs med livet 
och gör ett bra jobb, finns det alltså ingen anledning att betvivla att det 
är likadant för andra. Har du väl kommit så långt i tanken blir nästa 
steg att fundera ut vad som krävs för att detta ska bli verklighet, och då 
kan förutsättningar, utgångsläge och ambition ha stor betydelse.

Det finns en omfattande forskning som stödjer slutsatserna i denna 
bok, och de handlar om något mycket komplext, nämligen om männis-
kan och hennes sätt att fungera. Ingen forskning är dock helt vattentät 
och du kan ifrågasätta alla slutsatser som dras. Till sist handlar det om 
dina grundläggande antaganden och värderingar – hur ser du på andra 
människor?

”De där uppe fattar inte”
 ”Hängde det på mig så vore det ingen tvekan. Synd bara att alla andra 

inte begriper det som är så uppenbart.”

Denna invändning, varför de som kan påverka inte begriper, tar sikte 
på dina begränsningar och dina överordnade. Du har inte makten eller 
möjligheten att göra vad som krävs. Det har däremot andra, kanske din 
chef eller hennes chef? Eller ytterligare andra, längre bort eller högre 
upp i organisationen?

Frågan är vilken påverkansmöjlighet det egentligen finns för någon 
enskild i systemet. Jag måste göra vad chefen bestämt och hon vad 
hennes chef bestämt och så vidare ända upp till vd. Vd:n måste göra 
vad styrelsen kräver och de i sin tur agerar på ägarnas uppdrag. Ägarna 
kanske är aktieinnehavare, ofta en aktie- eller pensionsfond och de 
måste ju ständigt leverera till spararna. Och det är ju du och jag? Så 
vem hade egentligen makten att agera på det långsiktigt rätta sättet?

Även personer med stort inflytande har stora begränsningar i sitt 
handlingsutrymme. Största delen av ledarnas tid går i praktiken åt till 
administration och akut problemlösning. Ju mer central roll en chef 
har i organisationen desto fler är det som gör anspråk på hennes tid. 
Snabb respons förväntas på allt mellan himmel och jord. Organisatio-
nen har traditioner, en inarbetad kultur med strukturer som i olika 
grad cementerats, den förväntar sig ett beteende hos sina chefer som 
det inte är alldeles lätt att gå ifrån. Kunderna bryr sig lite om framtiden 
för vår organisation, de vill ha sitt nu genast. Ägarna blir alltmer kort-
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siktiga, trots visst prat om motsatsen. 
Men förändring sker ständigt, fast i varierande takt. Den sker genom 

processer som är svåra att förstå just när de äger rum och som sker i ett 
intrikat samspel. Någon gör något, en annan person reagerar men styr 
åt ett lite annat håll, en tredje samspelar med en fjärde och tillför något 
ytterligare, och så vidare.

Även om det naturligtvis finns stora skillnader i inflytande kan man 
säga att ingen har makt – eller att alla har makt. Vi har ett utrymme att 
agera, oavsett var vi är. Lyckas vi bidra till ett ökat engagemang i vår del 
av organisationen betyder det ökad kraft att gå vidare, eftersom fler vill 
medverka. Kan vi få med oss några på tåget kan ännu fler vilja hoppa 
på. Genom att agera skapar vi ett mönster, ett exempel som minskar 
trösklarna för andra, även de som finns ovanför oss i hierarkin.

Visst är en del organisationer trögare än andra. Och det finns situa-
tioner där uppförsbacken är så brant att vi gör bättre i att hitta någon 
annanstans att använda vår energi. Erfarenheten är ändå att det mesta 
går att ändra, bara vi är uthålliga nog. Men någon måste börja!

”Det går inte här”
 ”Vårt företag är speciellt. Vi har en brukskultur här, som är mycket 

svår att ändra på. De flesta vill ha det som det alltid varit.”

Varje företag har sina kunder, sina produkter, sin personal, sina lokaler 
och sin företagskultur. Vi känner vår egen miljö ganska väl, och vet att 
det finns många särdrag och underligheter att ta hänsyn till. När vi 
försöker förstå andra företag ser vi bara en polerad yta, det som är lätt 
åtkomligt och som de som arbetar där vill visa upp. Handen på hjärtat 
– ger vi inte alla en tillrättalagd bild av vår verklighet? Vi behöver ju inte 
nödvändigtvis berätta om våra problem, konflikter och rädslor för alla. 

Det finns alltid revirstrider. Det finns problem som kunderna inte 
bör känna till. Det finns stora åsiktsskillnader. Det finns cyniker som 
häcklar varje initiativ. Det finns egoism. Det finns känslor och irra-
tionella bedömningar. Skillnaderna mellan företag är i många stycken 
väsentligt mindre än de flesta tror. Förutsättningarna är sällan väsens-
skilda, utan snarare nyanser och variationer i en likartad problembild.

Att få till en kulturförändring, som är vad denna bok pläderar för, 
kan kännas övermäktigt. Vi upplever ofta konservatism, tröghet och 
misstänksamhet från vår omgivning. Det är lätt att få för sig att det 
funnits en betydligt större förändringsbenägenhet i företag som nått 
framgång, men sannolikt kändes det lika trögt där från början.

Den goda nyheten är att ett brett engagemang förstärker sig själv. 
Kan vi få en snöboll i rullning blir det fler som hjälper till, och snöbol-
len växer snabbt.
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”Vi har inte råd”
 ”Läget är akut och situationen på markanden gör att vi inte har råd 

med extravaganser som kan engagera personalen.”

Ägare och ledning uppfattar kanske oftare än inte att lönsamheten är 
för dålig. Det är tufft och ganska osäkert att driva företag, och det finns 
ständigt akuta hot. Om företaget inte skapat sig en stark reserv med 
en ordentlig egen kassa brukar otillräcklig lönsamhet leda till kortsik-
tighet, ett jagande efter snabba vinster och ibland ”dumsnåla” bespa-
ringar. Eftersom insatser för att främja medarbetarnas engagemang och 
möjligheter att prestera kan ha lång löptid, är de i farozonen om de 
kostar något. Även om insatserna oftast kostar väldigt lite i form av 
externa kostnader brukar de ta tid från nyckelpersoner, personer som 
man kanske vill ska arbeta med försäljning eller de akutinsatser man 
ser som nödvändiga i det rådande läget.

I situationer av upplevt hot tenderar besluten att bli mindre ratio-
nella, och aktiviteterna att koordineras dåligt. Det är inte säkert att alla 
de akutinsatser man genomför är de som leder till en bättre situation. 
Det är inte heller säkert att hjälteinsatser från enskilda nyckelpersoner 
klarar utmaningen. Ibland är det bättre att ”sitta i båten” och söka 
mobilisera för en gemensam linje. I stället för att störta iväg omedel-
bart kan det vara en idé att ta sig tiden att tillsammans analysera läget i 
grunden, och hitta sätt att använda hela organisationen för den eller de 
uppgifter som man kommer fram till har störst chans att ge effekt. Med 
fler personer kan man göra så mycket mer. Och man kan inte kompen-
sera fel kurs med högre fart.

Naturligtvis är det avgörande att organisationen har en rättvisande 
bild av läge och orsaker. Medarbetarna förstår att man behöver spara 
om de känner läget, och de är beredda att engagera sig för att själva 
bidra till lösningar. Varför inte låta dem engagera sig nu, i stället för att 
skjuta på det till en dyrbar kickoff när vi får råd?

”Vi har inte tid”
 ”Det är så mycket att göra nu, så vi hinner helt enkelt inte göra det som 

vi borde. Det får vara som det är, så tar vi tag i detta så snart den här 
akuta ruschen är avklarad.”
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Av någon anledning tror vi alltid att det snart ska bli mer tid. Bara det 
pågående projektet är avslutat, bara den stora ordern är levererad, bara 
vi fått ordning på det som krånglar, bara en deadline passerats, då lättar 
det.

Det finns alltid saker som är bråttom. Som diskuterades på sidan 
36 gäller det att ändå få utrymme för det som är viktigt men inte lika 
bråttom. Det gäller också att ta hjälp, att inte söka lösa allt själv. Inse att 
inte ens du är oersättlig, det finns andra som kan bidra. Att engagera 
handlar ju om just det – att få andra att medverka i det som är viktigt. 
Det kan avlasta oss från sådant som stjäl vår tid och därmed faktiskt 
göra att vi får den tid vi så väl behöver. 

Naturligtvis finns det en startsträcka, vi måste göra en insats innan 
vi får nytta av dess effekter. Lösningen blir att börja med små saker och 
använda den tid dessa frigör till ytterligare förbättringar, inte till fler 
akutärenden som ligger i högen. Då kan vi nå större effekter som sparar 
mer tid, och så vidare.

Den paradoxala frågan är – hur får vi tid att spara tid?
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Vad väntar du på?

TILL SIST

Varför är det viktigt att komma igång?
Det är handlingen som räknas, de orden har vi hört förr. 
Några små steg i rätt riktning betyder mer än alla vackra 
deklarationer. Fast det handlar om ett långsiktigt arbete 
gäller det därför att komma igång.

Hur gör man?
I detta avslutande kapitel ges några konkreta råd för att 
komma igång. En nyckel är att våga ta de första stegen 
men ändå behålla en ödmjukhet nog att kunna lyssna, 
anpassa och kompromissa.
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TILL SIST: VAD VÄNTAR DU PÅ?

Om denna bok slagit in öppna dörrar har den förhoppningsvis ökat 
din självsäkerhet, stärkt dig att gå vidare i arbetet att skapa engage-
mang, medverkan och vilja från de anställda att bidra till organisatio-
nens utveckling.

Om du alltså tror på de grundläggande tankarna, kommer här till 
slut några sammanfattande råd som en hjälp på vägen till dig som är 
chef, förändringsledare eller på annat sätt har en möjlighet att börja 
med uppgiften:
 ◗ Ha ett långt tidsperspektiv och en tilltro till att effekter kommer. 

Det tar tid att skapa den företagskultur som möjliggör många av 
de åtgärder som behövs. Det blir många bakslag på vägen och det 
kommer mycket emellan.

 ◗ Begär inte bevis för allt. Sambanden är komplexa och du kan för-
lora dig i försöken att vara helt säker på att en åtgärd är rätt. Du 
måste kunna agera på övertygelse och värderingar, men också vara 
beredd att anpassa eller ändra dig.

 ◗ Ta däremot i anspråk varje tillfälle att lära. Undersök de underlig-
gande orsakerna till problem och till det du ser. Ta reda på hur för-
ändringarna faktiskt fungerar och förbättra ständigt.

 ◗ Försök se helheten snarare än delarna. Varje åtgärd är inte lönsam 
eller bra för alla, men de kan ingå i ett mönster som är det. Håll hela 
tiden den övergripande linjen i tankarna och kommunicera också 
denna mer än de enskilda insatserna.

 ◗ Låt kommunikation och dialog få stort utrymme, och räkna med 
att det behövs ännu mer. Försök anlägga den andra sidans perspek-
tiv, hur fungerar det för den som berörs? Gör information visuell 
och lätt att förstå och se till att den är dubbelriktad.

 ◗ Ge medarbetare ansvar, självbestämmande och egna resurser, och 
tolerera misstag. Förenkla och lita på människor. Använd öppenhet 
som kontrollmetod, inte granskning genom rapporter och redovis-
ning.

 ◗ Undvik dubbelkommandon. När du inför nya arbetssätt, ta bort 
gamla rutiner och styrningar. 

 ◗ Lägg kraft på att få aktiv medverkan, inte bara passivt stöd, från de 
som bestämmer. Om inte din chef, ägare och styrelse, eller vilka 
det är som har yttersta ordet, delar grundläggande värderingar och 
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övertygelser finns risken att det du åstadkommer sveps bort vid 
första motgång eller genom plötsliga omprioriteringar.

 ◗ Ta hjälp. Det är ett hopplöst företag att driva en sådan här föränd-
ring själv. I början gäller det att hitta personer med hög drivkraft 
och övertygelse om saken, men det gäller att så snart som möj-
ligt bygga in nya arbetssätt och inriktningar ”i systemet” så att de 
blir oberoende av dig som person. Om du är en eldsjäl så är du av  
obetalbart värde för att initiera förnyelse, men det är farligt för både 
dig och organisationen om du är garanten för att det nya ska bestå. 
Det verkliga kvittot på framgång är att förändringarna lever vidare 
när du slutat.

I företag där det finns ett högt engagemang beskriver alla parter målande 
hur mycket detta ger till företaget. Intrycket är att de snarast tar till i 
underkant, eftersom de har svårt att se skillnaden inifrån. De indirekta 
effekterna, samverkanseffekterna mellan olika åtgärder, de långsiktiga 
effekterna och vinsterna av en positiv företagskultur är svåra att mäta, 
men kan knappast övervärderas.

Genom den här boken hoppas vi alltså ha övertygat dig om att det 
är en synnerligen god investering att arbeta för engagemang, medver-
kan och allas vilja att bidra till organisationens utveckling. Så det vik-
tigaste rådet blir:

Vänta inte, börja nu!
 



BOKENS TIILKOMST

Bokens tillkomst

Vi tillägnar denna bok Max Fagerstedt, ombudsman vid IF Metall. Han 
initierade det projekt som är det direkta ursprunget till först en avhand-
ling och sedan denna bok. Max gick nyligen bort, alldeles för tidigt och 
till stor saknad för många. Han var en sann förkämpe för en god 
utveckling i arbetslivet, en klok samtalspartner och en kunskapsbank 
av obetalbart värde.

Projektet hette ”Smart Lean” och finansierades av AFA Försäkring 
som ägs av arbetsmarknadens parter; Svenskt Näringsliv, LO och PTK. 
Utgångspunkten var att studera hot, möjligheter och effekter av Lean-
konceptet, men denna bok fokuserar engagemang i ett vidare perspek-
tiv. AFA har också givit ett publiceringsbidrag för boken och fortsätter 
att finansiera våra fortsatta studier kring engagemang.

Om författarna
Den kunskap och erfarenhet som ligger till grund för bokens innehåll 
är skapad gemensamt av oss som författare. Vi vill tro att de erfaren-
heter vi samlat från både forskning och arbete i långt över tusen företag 
har givit oss en god grund för arbetet. Våra respektive bidrag har inte 
bara kunna läggas samman, utan till stor del har vi nått insikter och fått 
idéer i ett givande utbyte mellan oss.  Även om vi absolut inte kan göra 
anspråk på att själva leva upp till allt vi pläderar för, tycker vi alltså att 
vi åtminstone tillämpat mycket av det vi skriver om lagarbete, sidan 60 
och framåt.

Boken vilar också på en värdegrund som i högsta grad är gemen-
sam. Vi tror på en organisering med människan och förnyelseförmågan 
i fokus, något som kräver att vi utmanar vårt sätt att tänka.

Richard har varit huvudskribent, men Clas och Mats har bidragit 
både i struktur, med många viktiga avsnitt och till en oändlig mängd 
textförbättringar. Richard är civilingenjör och filosofie doktor och har 
flerårig egen erfarenhet av chefsbefattningar på olika nivåer. Han har 
drivit forskning och uppdrag inom produktion och arbetsliv under tre 
decennier vid Swerea IVF, och har även en knytning till Institutionen 
för arbetsvetenskap vid Göteborgs universitet. Mats har en bakgrund 
som arbetsmiljöingenjör och arbetade i 10 år som projektledare och 
forskare vid Swerea IVF innan han gick vidare till avdelningen för 
säkerhet, hälsa och miljö inom AstraZeneca. Clas fokus ligger på orga-
nisatoriskt lärande och förändringsledning och han har drivit en 
mängd projekt och uppdrag inom detta fält vid Swerea IVF och tidigare 
arbetat inom bland annat Nestlé med närliggande frågor.



Tack!

Den här boken hade inte varit möjlig utan bidrag från många inspire-
rande och generösa människor och organisationer.

De företag som deltagit och låtit sig nagelfaras inom Smart Lean-
projektet har visat stort tillmötesgående och intresse. Huvudkontak-
terna har varit Gunnar Gillman vid Meritor, Lennart Svensson vid 
Parker  Hannifin och Dag Furtemark vid Westbaltic Components, men 
produktionspersonalen vid de sex pilotgrupperna, produktionsledare, 
fackliga förtroendemän, förändringsledare, platschefer och många 
andra som blivit utsatta för studierna har också medverkat på ett fri-
kostigt och öppet sätt. Från Swerea IVFs sida har förutom Richard och 
Mats också Cecilia Ramberg arbetat i projektet, innan hon fortsatte till 
en chefsposition inom institutet. Projektet har följts av en styrgrupp 
där Max Fagerstedt från IF Metall, Johan Ancker från Teknikföretagen, 
tre olika representanter för Unionen samt kontaktpersonerna från de 
tre medverkande företagen ingått.

Insikterna som lett fram till den här boken har också kommit 
genom utvecklingsuppdrag, förändringsprojekt och forskning i ett 
stort antal andra företag. Dessa ska varmt tackas för de utomordentligt 
stimulerande utmaningar och det lärande som de bidragit till. Av   
andra projekt som gett kunskaper och insikter kan särskilt nämnas 
Produktionslyftet, ett nationellt program finansierat av KK-stiftelsen 
och Vinnova med syfte att stärka medelstora svenska tillverkningsföre-
tag. Inom Produktionslyftet söker vi tillämpa samma grundläggande 
värderingar som präglar denna bok, och några av de praktikexempel 
som ges i boken kommer också från Produktionslyftet.

Alla kollegorna inom Swerea IVF och hos dem vi samarbetar med 
ska likaledes ha massor av erkännande för alla kreativa, spännande och 
roliga diskussioner som så starkt lyfter medvetandet och förståelsen. 
Jens von Axelson, Per Kilbo, Björn Westling och Magnus Widfeldt har 
dessutom tagit sig tiden att ge värdefulla synpunkter på texten. Ann-
Charlotte Borggren har förbättrat språket, Leo Berglund har illustrerat 
och Anita Eknestedt gjort layouten, alla på ett mycket förtjänstfullt sätt.

Det finns också många inom forskarvärden som bidragit med kun-
skap. Särskilt bör nämnas Institutionen för arbetsvetenskap, där av-
handlingen lades fram, Handelshögskolan med Torbjörn Stjernberg, 
som akademisk handledare, och Psykologiska institutionen, alla vid 
Göteborgs universitet.

Vi står i stor tacksamhetsskuld till alla dessa och många andra som 
inte finns utrymme att nämna var och en. Det stimulerande utbytet 
och att få del av deras olika bidrag har varit mycket givande och fantas-
tiskt roligt. Vi kan bara hoppas att de kan vara rimligt belåtna med det 
resultat de alltså så starkt bidragit till.

Tack, alla!
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Swerea IVF är tillverkningsindustrins forskningsinstitut

Tänk vad ditt företag skulle kunna uppnå om alla agerade på eget 
initiativ för det gemensamma bästa, om alla var beredda att hugga 
i när det behövdes, om alla samspelade för att nå resultat, om alla 
bidrog till att utveckla organisationen och bli allt bättre. Och tänk vad 
kul det skulle vara att arbeta där!

Du vill att dina medarbetare och kollegor ska engagera sig. Men 
varför skulle de? Har företaget gjort sig förtjänt av att någon gör mer 
än hon måste?

I de allra flesta företag underskattas gravt den omsorg som behövs 
för att medarbetarna ska finna det mödan värt att engagera sig. Det 
krävs ett klokt och långsiktigt arbete från ledning och chefer för att 
bygga en företagskultur av förtroende och samverkan, men om det 
lyckas finns oanade vinster att hämta.

Denna bok vill hjälpa dig att reflektera över hur  
du och ditt företag påverkar med- 
arbetarnas engagemang. 

Boken behandlar tio
 teman:

En färdriktning • En kultur av tillit
 • Aktiv ledning 

Långsiktighet • U
trymme för individen • Lagarbete

Inflytande • Utmaning • Lärande • Del av vinsten
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En guide för Lean och andra  
strategier för utveckling


