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Fšrord av Bengt-•ke Wennberg

Galvin Whitakers skrift ÓWin-lose and Win-win Interactions and Organisational Responses to
ScarcityÓ gavs ut av Samarbetsdynamik som abonnemangsrapport 50 i augusti 1995. NŠr
Galvin Whitaker skrev sin text sŒ hade man i Sverige Šnnu inte uppmŠrksammat de stora
negativa konsekvenser fšr hŠlsa och effektivitet som de olika besparingsŒtgŠrder, organisationsfšrŠndringar och ŒtgŠrdspaket genererar och som nu delvis kartlagts av Yrkesinspektionen. Den nya arbetslivsdelegationen har i dagarna tagit fasta pŒ dessa fšrhŒllanden och
satsar pŒ att motverka vad man definierar som organisatorisk anorexi.
Det har emellertid lŠnge funnits en utbredd uppfattning att varje situation som innebŠr
besparingar och ett krav pŒ att utnyttja befintliga resurser bŠttre ocksŒ med nšdvŠndighet
mŒste leda till škad stress, fšrsŠmrad kvalitet, negativa konsekvenser fšr mŒnga som riskerar
att fŒ gŒ och en oro och osŠkerhet som kraftigt fšrsŠmrar arbetsmiljšn. MŒnga ledande
befattningshavare och andra som initierat fšrŠndringarna har dŠrvid kunnat tršsta sig med att
dessa effekter Šr oundvikliga i det rŒdande ekonomiska lŠget.
Detta senare pŒstŒende Šr ocksŒ sant om man utgŒr frŒn vad Galvin kallar ÓmainstreammanagementÓ, dvs det sŠtt att angripa resursknapphet som var anvŠndbart i industrisamhŠllet
men som enligt Yrkesinspektionens analys visar sig vara totalt missriktat i vŒrt allt mer
komplexa samhŠlle. Trots att man och man emellan kŠnt till detta och intuitivt fšrstŒtt
attmŒnga ŒtgŠrder snarare gšr konsekvenserna av resursknappheten vŠrre Šn lšser problemen
sŒ Œterkommer dessa Ómainstream-resonemangÓ stŠndigt i ny fšrklŠdnad. Vad som gšrs verkar
sŒledes pŒ ytan vara nytt, modernt och progressivt men Šr bara en fortsŠttning pŒ det gamla.
I spŒren av dessa olika ŒtgŠrder sŒ uppstŒr det som arbetslivsdelegationen kallar anorektiska
organisationer. En aspekt av anorexi, dvs sjŠlvsvŠlt, Šr att man inte sjŠlvstŠndigt fšrmŒr ta sig
ur den onda cirkel man hamnat i. Verksamheten vittrar lŒngsamt sšnder och det blir mycket
svŒrtt bygga upp den igen. MŠnniskorna, bŒde i ledning och pŒ golvet, springer liksom
anorektikern allt fortare i ekorrhjulet. de blir allt mer stressade och lurar sig att tro att alla de
ŒtgŠrder och fšrŠndringar man initierar, och som drŠnerar mer av de knappa resurserna,
kommer att gšra allt bŠttre nŠr det egentligen blir tvŠrtom.
Dessa tillstŒnd Šr inte en naturlig fšljd av en minskad tillgŒng pŒ resurser utan en
sjŠlvfšrvŒllad effekt. Det Šr fullt mšjligt att anpassa sig till fšrhŒllanden dŠr man inte kan
anvŠnda lika mycket resurser som fšrr och trots detta rŠdda bŒde arbetsmiljš , kvalitet och
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viktiga vŠrden genom en škad produktivitet, bŠttre prioriteringar, sparsamhet, omtanke om
mŠnniskorna och stšrre insikt om vad man hŒller pŒ med. Det finns och har pršvats en hel
mŠngd kreativa lšsningar fšr hur men kan klara en sŒdan fšrŠndring som kraftigt skiljer sig
frŒn det Ómainstream-tŠnkandeÓ som nu tillŠmpas.
Galvin visar i sin skrift varfšr sŒdana nya, bra och ÓkreativaÓ lšsningar inte vinner fšrstŒelse
hos de ÓrŠtttrognaÓ utan av dem snarast uppfattas som riskfyllda villfarelser av Óflummiga
humanisterÓ. SkŠlet till detta Šr att de rŠttrogna utgŒr frŒn referenssystem i vilka
ÓmainstreamÓ Šr det normala. DŠrmed blir allt annat per definition onormalt.
Fšr gemene man Šr det emellertid i dag lŠtt att observera hur dŒligt ÓmainstreamÓ fungerar.
Var och en kan konstatera att en mŠngd andra alternativ Šn de som faktiskt tillŠmpas skulle
kunna vara mŒngdubbelt effektivare och hŠlsosammare utan att de egentligen krŠver mer
resurser. Klyftan mellan ledning och medarbetare blir dŠrfšr allt stšrre. Det verkar korkat att
satsa huvuddelen av befintliga resurser pŒ projekt som inte leder dit man vill och avstŒ att
satsa pŒ sŒdant som visat sig fruktbart i den nya situation vi gemensamt befinner oss i.
Problemet Šr fšrstŒs att det Šr svŒrt att veta vad som Šr vad. Man kan naturligtvis inte
genomfšra alla tŠnkbara hugskott. Vad skall vi ta fšr ny utgŒngspunkt? Vilka konkreta
erfarenheter och praktiska samverkansformer Šr vŠrda att referera till? Hur skall effekterna
tolkas och vad Šr egentligen organisatorisk anorexi? Galvin visar pŒ en vŠg att gŒ. Han
konstaterar tex att ÓmainstreamÓ av mŒnga uppfattas som nŠrmast en naturlag och ett faktum.
Detta Šr en missuppfattning. De resonemang man fšr inom denna riktning Šr tolkningar som
bygger pŒ vissa antaganden. I mŒnga fall gŠller inte dessa antaganden lŠngre. I andra fall har
de visat sig opraktiska och irrelevanta och flera av dem kan kraftigt ifrŒgasŠttas.
Vill man ta sig ur kritcirkeln mŒste man dŠrfšr pršva andra tolkningsmallar som tar andra
utgŒngspunkter. Samma slutsats framgŒr ocksŒ av de nyutkomna bšckerna ÓOrganisations1
2
teorier pŒ svenskaÓ och ÓLedning och fšrstŒeelseÓ. Galvin presenterar i sin bok tolkningsalternativ som utgŒr frŒn vad som visat sig vara šnskvŠrd och framgŒngsrik praxis och som Šr
fšrankrade i hans halvsekellŒnga erfarenhet inom omrŒdet. Skriften Šr emellertid nŒgra Œr
gammal.
Vi vill gŠrna ge ut en svensk bearbetning och uppdatering av Galvins resonemang och
tŠnkande. Vi vill dŠrfšr koppla Galvins skrift till nya ršn och de fšrdjupade resonemang som nu
finns i Sverige. DŠrfšr arrangerar vi ett arbetsseminarium kring en šversŠttning av Galvins
text som gjorts av Lennart Carlsson.

1

Czarniawska B(ed) (1998)): Organisationsteori pŒ svenska. Stockholm. Liber Ekonomi.

2

Sandberg J och Targama A (1998): Ledning och fšrstŒelse - Ett kompetensperspektiv pŒ organisationer.
Lund. Studentlitteratur
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Den skrift som hŠr presenteras Šr sŒledes inte en ÓfŠrdigÓ produkt utan ett arbetsmaterial
infšr detta seminarium.
Det Šr Lennart Carlsson som gjort denna šversŠttning. Vi har lŠnge samarbetat med honom i
hans egenskap av chef fšr Strategia, ett internt konsultfšretag fšr Norrkšpings kommun.
Lennart fattade genast intresse fšr de frŒgor Galvin utvecklade i skriften och vi har sedan dess
gemensamt bearbetat dem bŒde inom ramen fšr vŒrt samarbete med Stategia men ocksŒ i
personliga samtal och mšten mellan Lennart, oss och Galvin Whitaker. Vi Šr mycket
tacksamma fšr hans stora bidrag till att detta material kommit fram sŒ att seminariet kan
hŒllas. Lennart Šr jurist och har haft ledande befattningar inom kommunal verksamhet. Han Šr
vŠl insatt i de teorier och andra managementfrŒgor skriften refererar till vilket naturligtvis
underlŠttar vŒrt gemensamma arbete.
…versŠttningar av denna karaktŠr stŠller emellertid mŒnga frŒgor - bŒde nŠr det gŠller ordval
och referenser. Vad Šr det korrekta ordbruket? Vilka fšreteelser och resonemang Šr i dag
relevant att referera till som en svensk lŠsare kŠnner till men som inte var kŠnt nŠr Galvin
skrev sin text? En tillkommande svŒrighet Šr att den engelska orginaltexten dessutom Šr
utformad fšr en internationell lŠsekrets av forskare?
Vi har dŠrfšr kommit šverens med Lennart och Galvin om att inte nu bearbeta, Šndra eller
modernisera texten utan lŒta detta arbete anstŒ till efter vŒrt arbetsseminarium. Lennart har
dŠrvid valt att fšrsška šversŠtta texten sŒ ordagrant som mšjligt. Han anger istŠllet skŠlen till
sina ordval mm i fotnoter sŒ att lŠsaren fšrhoppningsvis kan fšlja Galvins resonemang. Den
usrprungliga texten innehŒller dessutom Galvins egna fotnoter och referenser. Dessa har vi
utelŠmnat ur denna arbetsversion. Den intresserade hŠnvisas till den engelska texten i vŒr
abonnemangsrapport 50.
Arbetsseminariet - ÓOm konsten att i Œtstramningstider befrŠmja mŠnsklig utveckling och
motverka organisatorisk anorexiÓ - hŒlls den 13.11.1998 i Stockholm. Denna text ligger ocksŒ
till grund fšr vŒrt abonnentmšte om konstruktiva šverenskommelser i Norrkšping den
14.11.1998.
Vi hoppas naturligtvis att den kan lŠsas med behŒllning Šven av dem som inte tŠnker deltaga i
dessa aktiviteter.

…lsdalen den 18 oktober 1998

Bengt-•ke Wennberg
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Inledning

Denna skrift tillkom efter fšrf:s mšte med nŒgra unika nya arbetssŠtt i Sverige som syftade till
att man trots minskad tillgŒng pŒ resurser skulle kunna bevara en god arbetsmiljš, ška
produktiviteten och bibehŒlla kvalitŽn i produktionen. Dessa unika arbetssŠtt stod i skarp
kontrast till de traditionella och mer vanligt fšrekommande organisatoriska reaktioner pŒ
Œtstramning och besparingskrav som man finner i liknande situationer. I detta avseende
handlar rapporten om nya och bŠttre sŠtt att mšta Œtstramingskrav och en tilltagande
3
resursknapphet .
I det rŒdande konjunkturlŠget har fšrvisso mŒnga organisationer stŠllts infšr att tvingas
minska sina resurser drastiskt pŒ kort tid. Emellertid har nšdvŠndigheten att klara sig med
minskade resurser alltid funnits. I detta avseende handlar dŠrfšr skriften ocksŒ om hur dessa
annorlunda arbetssŠtt gjort det mšjligt att ška produktiviteten med bibehŒllen kvalitŽ och god
arbetsmiljš trots att man kan behšva gšra neddragningar av personal.
All organiserad verksamhet gŒr ut pŒ att Œstadkomma olika konsekvenser eller effekter i form
av output av varor eller tjŠnster. Kravet pŒ att uppnŒ de effekter man tŠnkt sig behandlas i
termer av kvalitŽ eller effektivitet. Fšr att šverleva mŒste organisationen ocksŒ beakta hur den
anvŠnder sina resuser i sin strŠvan att uppnŒ avsedda effekter, vilket brukar beskrivas i termer
4
av produktivitet .
Trycket pŒ produktiviteten och effektiviteten kan ibland plštsligt och kraftigt fšrŠndras.
FšrŠndringen kan tÊ ex yttra sig i en drastisk nedgŒng (eller uppgŒng) av efterfrŒgan pŒ output,
exempelvis beroende pŒ marknadsfšrŠndringar eller en konjunkturnedgŒng, eller beroende pŒ
3
Whitaker anvŠnder genomgŒende beteckningen scarcity , som nŠrmast kan šversŠttas med resursknapphet. I Sverige
beskriver vi dock vanligtvis dessa tillstŒnd med andra uttryck, tÊex ekonomisk kris, minskade ekonomiska ramar , Œtstramning
etc, och pŒfallande ofta i rena bokfšringstermer, tÊex finansiell kris eller budgetunderskott osv, vilket vŠl Šr en Œterspegling av
ekonomernas starka stŠllning i fšretag och fšrvaltning; det Šr deras sprŒkbruk som anvŠnds nŠr verkligheten skall beskrivas.
(LC:s kommentar)

Vidare anvŠnder fšrf genomgŒende beteckningen mainstream fšr de gŠngse arbetssŠtt och modeller som anvŠnds fšr att styra
och leda bŒde i goda och dŒliga tider. Med ÓgŠngseÓ menas dŒ de uppfattningar som Šr allmŠnt vedertagna och som ligger i
linje med ÔhuvudstršmningenÕ. Som en lŠmplig svensk motsvarighet anvŠnder jag beteckningen standard eller traditionell i de
sammansŠttningar dŠr mainstream fšrekommer i fšrf:s text. (LC:s kommentar)
4
Fšrf:s distinktion mellan effectiveness (effektivitet) och efficiency (produktivitet) šverenstŠmmer med vedertagna
begrepp i ekonomernas input-output-modell. (LC:s kommentar)
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lŒngsiktiga tekniska eller ekonomiska fšrŠndringar. Det kan bli nšdvŠndigt att ška
produktiviteten vid resursanvŠndningen fšr att bemšta konkurrensen med lŠgre priser, eller
att bibehŒlla output vid minskad tillgŒng pŒ resurser.
SŒdana hŠndelser - eller kombinationer dŠrav - kan ge upphov till de situationer som hŠr
betecknas som ÓresursknapphetÓ. Ekonomiska fšrŠndringar bestŒr vanligtvis av en škning i
det befintliga ekonomiska trycket. Det Šr samma sak med ledarskap och organisation. NŠr en
5
6
organisation upplever att den utsŠtts fšr Šndrat tryck kommer den sannolikt att reagera med
att fšrstŠrka och ška anvŠndningen av de organisations- och ledningsmetoder som den redan
tillŠmpar. PŒ samma sŠtt som effekten fšr dagen av sedan lŠnge pŒgŒende ekonomiska
processer betraktas som en ny kris trots att de pŒgŒtt lŠnge, betraktas dŠrfšr ofta
organisationernas svarsreaktioner, dvs att ška anvŠndingen av sedan lŠnge etablerade
metoder, som nya ledningsinitiativ fšr att hantera nya problem.
7
Denna skrift handlar sŒledes om metoder att organisera och styra som alltid funnits, men som
- i likhet med trycket frŒn resursknapphet - kan bli tydligare och synligare i tider av stark
ekonomisk fšrŠndring.

Skriften bšrjar med en šversikt šver ledningens reaktioner nŠr det uupstŒr ett škat kostnadstryck pŒ organisationer. Den bšrjar med Standardreaktioner p Œ resursknapphet, avdelning I,
och fortsŠtter med Alternativa reaktioner pŒ resursknapphet , avdelning II.
Med dessa reaktionsmšnster fšr šgonen uppstŒr frŒgan hur vi kan resonera om dem. De
slutsatser vi kommer fram till pŒverkas i hšg grad av de antaganden och konceptuella modeller
vi vŠljer att anvŠnda oss av nŠr vi fšrsšker fšrstŒ reaktionsmšnstren. DŠrfšr borde vi tydligt
och medvetet ta stŠllning till de antaganden och den idŽmŠssiga referensram vi utgŒr frŒn, och
inte av slentrian ta vissa antaganden fšr givna.
Denna frŒga undersšks i avsnitt III, som har rubriken Standardreaktioner o c h alternativa
r e a k t i o n e r f r Œ n o l i k a sy n pu n k te r . I denna avdelning diskuteras svarsreaktioner pŒ tryck,
utifrŒn ett vedertaget synsŠtt pŒ ledning och organisation. DŠrvid diskuteras sŒvŠl
5
Jag gissar att fšrf avser det yttre trycket pŒ en organisation. SŠrskilt i organisationer med fallenhet fšr makt- och
revirstrider kan det inre trycket vara precis lika pŒtagligt som det yttre. (LC:s kommentar)

6

Fšrfattaren anvŠnder ofta ordet ÓresponseÓ . som tex i denna mening Óthe organisation is likely to respond by
reinforcing and increasing the use of organisational and managerial prcticies which it already empoysÓ. I šversŠttningen har
anvŠnts olika termer fšr detta som tex ÓreaktionÓ , ÓsvarsreaktionÓ och ÓreaktionsmšnsterÓ eller omskrivningar som tex att
Óorganisationen reagerarÓ. Man mŒste tolka detta som att det fšr en utomstŒende betraktare Óser ut som omÓ organisationen
svarar mot ÓtrycketÓ pŒ ett bestŠmt och igenkŠnnbart sŠtt. I verkligheten Šr det ju mŠnniskor som vŠljer redan kŠnda och
godtagna strategier eller handlingsmšnster i den situation i vilken de hamnar. (LC:s kommentar)
7

Fšrfattaren anvŠnder hŠr uttrycket Óways of organising and managingÓ. Mer korrekt vore sŒledes att sŠga Óorganiserande och ledandeÓ eller Ó arbetssŠtt fšr organiserande och ledandeÓ. Fšr enkelhetens skull anvŠnds emellertid hŠr det
svenska ordet ÓmetoderÓ. (LC:s kommentar)
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standardreaktioner som alternativa svarsreaktioner utifrŒn det vedertagna synsŠttet pŒ ledning
och organisation. Emellertid ger detta ingen anvŠndbar information om de bŒda reaktionssŠtten, eftersom det vedertagna synsŠttet tenderar att bekrŠfta standardreaktionerna och
vŠrdera alternativen som triviala eller tÊ oÊ m skadliga eller meningslšsa avvikelser frŒn
standardmšnstret.
NŠr vi undersšker tvŒ olika modeller fšr ledning och organisering finns det sŒledes alltid en
risk fšr fšrutfattade slutsatser, eftersom fšrdomsfulla antaganden om det ena eller andra sŠttet
att leda och organisera omedvetet kan smyga sig in i resonemanget. AlltsŒ behšvs idŽer och
kriterier som inte hŠngs upp pŒ nŒgot av de undersškta sŠtten. DŠrfšr har en referensram
sammanstŠllts av begrepp som inte hŠmtats frŒn nŒgon av de aktuella ledningsmetoderna.
Avdelning IV rubriceras R e f e r e n s r a m a r m e d v i l k a v i k a n b e t r a k t a b Œ d e s t a n d a r d - och
alternativa handlingsmšnster, s o m i n t e hŠ rle tts f r Œ n n Œ g o t a v dem. De referensramar som
nŠmns och diskuteras Šr spelteorin - som bidrar med idŽn om vinna-fšrlora- och vinna-vinnaresultat av transaktioner - komparativ socialantropologi och krigs- och strategilogik. De
synpunkter som detta resulterat i presenteras i avdelning V : Fšrslag t i l l tolkningar f r Œ n de
referensramar som valts ut.
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I: Standardreaktioner pŒ resursknapphet
Tillverkande organisationer8 upplever idag en resursbrist som Šr en omedelbar fšljd av en
lŒngsiktig och genomgripande nedgŒng i efterfrŒgan, och som minskar intŠkterna fšr
organisationerna. Den resursknapphet som serviceorganisationer upplever, sŠrskilt inom den
offentliga sektorn, beror pŒ minskade anslag, samtidigt som efterfrŒgan pŒ service inte gŒr
ner, utan snarare škar.
Det typiska Šr, att organisationer reagerar pŒ resursknapphet med fšrŠndringar som syftar till
škad produktivitet genom minskade kostnader fšr att tillhandahŒlla varor och tjŠnster, sŒ att
man kan fšrbli ekonomiskt livskraftig trots mindre med pengar, och sŒ att man kan fortsŠtta
att konkurrera pŒ en krympande marknad (eller, i den offentliga sektorn, att fortsŠtta
tillhandahŒlla tjŠnster). En omhuldad vŠg bland organisationer mot škad produktivitet Šr att
gšra sig av med mŒnga av frontlinjens anstŠllda.
En annan ofta fšrekommande svarsreaktion Šr en kraftig minskning av antalet mellanchefer.
Detta behšver inte nšdvŠndigtvis hŠnga samman med en nerdragning av organisationen som
helhet. Denna svarsreaktion beskrivs ofta som att Ôminska antalet nivŒerÕ eller Ôgšra en platt
organisationÕ, eller helt enkelt som att Ôvidta organisatoriska fšrŠndringarÕ. SŒdana
fšrŠndringar syftar till att fŒ samma eller en stšrre mŠngd arbete utfšrt av ett mindre antal
mŠnniskor. •tgŠrderna innefattar vanligen
1.
2.
3.
4.

fšrŠndringar i beslutsprocedurerna
fšrŠndringar av flšde, lokalisering och bearbetning av information
nya sŠtt att fšrdela ansvar
omformulering av uppgifter

Dessa skall behandlas var fšr sig i det fšljande

Beslutsfattande
NŠr mellanchefer tas bort švergŒr i regel inte deras beslutsbefogenheter till deras f d underlydande. Snarare lŠggs besluten, som mellancheferna tidigare hade ansvar fšr, i hŠnderna pŒ
folk som anses ha en mer ÔcentralÕ position. SŒdana beslutsfattare Šr fšrvisso mer centrala i
den bemŠrkelsen, att de sannolikt Šr stationerade vid organisationens regionala eller
8
Fšrfattaren anvŠnder hŠr uttrycket Ómanufacturing and related organisationsÓ. Jag antar att han dŠrmed menar den typ
av verksamheter som dominerat och byggt upp det sk industrisamhŠllet. Den resursknapphet som uppstŒr mŒste ses som en
fšrŠndring i det totala efterfrŒgemšnstret i fšrhŒllande till den totala kapacitet som finns och som byggs upp. Det Šr sŒledes
de sammanlagda vinstmarginalerna som minskar och som škar konkurrensen och medfšr sk strukturomvandlingar. (LC:s
kommentar)
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nationella huvudkontor, dvs vid organisationens ÔcentrumÕ snarare Šn vid dess lokala filialer.
De befinner sig ej endast nŠrmare ÔcentrumÕ, utan Šven nŠrmare toppen, i den meningen att
de befinner sig hšgre upp i maktpyramiden och ledningshierarkin. De befinner sig vidare
lŠngre bort frŒn den punkt dŠr organisationens varor och tjŠnster mšter anvŠndarna, dvs
lŠngre bort frŒn ÔfrontlinjenÕ, eller grŠnssnittet mellan organisationen och dem som anvŠnder
dess varor och tjŠnster. De befinner sig ocksŒ lŠngre bort frŒn grŠnssnittet mellan de anstŠllda
och deras arbete, och Šnnu lŠngre bort frŒn fšljderna av sina egna centralt fattade beslut, Šn de
beslutsfattare som dessa centrala funktionŠrer har ersatt.
I England har tÊ ex smŒ lokala myndigheter och fšrvaltningar fšrlorat sin beslutsrŠtt, antingen
genom att de frŒntagits den rakt upp och ner, eller genom att grŠnser reviderats sŒ att stšrre
enheter absorberat de mindre. Den gŠngse motiveringen till sŒdana ŒtgŠrder Šr att det Šr
oekonomiskt att fatta beslut vid smŒ enheter, eftersom mŒnga smŒ enheter medfšr mŒnga
beslutsfattare, medan det i stšrre enheter behšvs fŠrre mŠnniskor fšr att fatta samma beslut.
ÔAdministrationenÕ kostar dŠrmed mindre. En liknande maktfšrskjutning har skett genom att
flytta beslut frŒn valda lokala rŒd till centralt utsedda sk ÔquangosÕ9 .
FšrŠndringar i beslutsstrukturen fŒr effekter pŒ hur informationen lokaliseras, ršr sig och
bearbetas i organisationen, och Šven pŒ hur ansvarsomrŒden och uppgifter definieras. Dessa
faktorer skall diskuteras i tur och ordning.

Information
NŠr en organisation reagerar pŒ resursknapphet pŒ det vanliga standardsŠttet, upptrŠder
fšrŠndringar i informationens lokalisering och flšden. Detta fšljer av att beslutsfattandet fšrs
till ÔcentrumÕ eller toppen. NŠr beslutsbefogenheterna flyttas om pŒ det sŠttet, kommer
oundvikligen instruktioner om hur de centralt fattade besluten skall genomfšras, att stršmma
frŒn centrum eller toppen till periferin. Toppen behšver nu ocksŒ metoder att fšrsŠkra sig om,
att besluten genomfšrs pŒ avsett sŠtt.
Centrum/toppen kommer dŠrfšr att ha behov av redovisningar och rapporter, eller
observationer frŒn inspektšrer, fšr att dokumentera huruvida folk i periferin rŠttar sig efter
instruktionerna som utfŠrdas till dem. Om instruktionerna inte efterlevs Šr toppens beslut fšr
att sŠkerstŠlla minskade kostnader fšrgŠves.
Fšrutom att skŠra ner kostnader behšver toppen kontrollera kvalitŽn, dvs effektiviteten. Det
gšrs vanligen genom att exakt specificera vad kvalitŽ innebŠr, och vilka procedurer och
handlingsŠtt som leder fram till faststŠlld kvalitŽ. Efterlevnaden av specifikationerna kan sedan
9

Quangos Šr en fšrkortning av ÓQuasi-autonomous non-governmental organisationsÓ. (Fšrf:s kommentar)
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garanteras i ÔkvalitetssŠkringsprogramÕ som fšrutsŠtter strikt Œtlydnad enligt instruktionerna10
, med detaljerad švervakning. Uppgiften att švervaka kan lŠggas pŒ angrŠnsande chefsnivŒer,
eller lšsas med att tillskapa eller utška en inspektionsavdelning, internt eller externt.
AlltsŒ: det finns ett škat flšde av information frŒn toppen till periferin i form av instruktioner
(eller ÕriktlinjerÕ), och ett škat informationsflšde frŒn periferin till toppen i form av rapporter,
av vilka bedšmning av efterlevnanden kan ske. Det finns ett minskat flšde av annan slags
information. Mindre specifik och mindre konkret information utfŠrdas till folk i periferin om
syften och faktiska beslutskriterier. Bakgrunden till detta Šr, att de centrala beslutsfattarna
anser sig behšva mer information eftersom de skall fatta fler beslut, medan folket i periferin
anses behšva mindre information eftersom de skall fatta fŠrre beslut. Den lokala variationen dvs den mŒngskiftande karaktŠren hos Šrenden och hŠndelser som folk i periferin skall ta itu
med - upphšr inte.
Lokal variation skulle kunna hanteras med lokal valfrihet, men tendensen Šr att sŒ inte sker.
Lokal valfrihet skulle betyda att folk i periferin - som mšter variationen - fick handlingsfrihet
och befogenhet att fatta lokala beslut. Om sŒ inte sker, och beslutsbefogenheterna hŒlls kvar i
centrum, mŒste centrala beslut kompletteras med ytterligare regler och direktiv om hur
besluten skall tillŠmpas i olika situationer. Handbšcker med ÔriktlinjerÕ eller instruktioner
erfordras dŠrfšr. Dessa handbšcker tenderar att svŠlla och bli alltmer detaljerade.

Ansvar
ÔAnsvarÕ kan ha tvŒ innebšrder: att ansvara fšr att utfŠrda direktiv och beslut; och att ansvara
fšr sŒdant som gŒr galet. Som svarsreaktion pŒ resursknapphet kommer ÔansvarÕ, i betydelsen
befogenhet att fatta beslut, sannolikt att ÔcentraliserasÕ. De som befinner sig i eller nŠra
toppen av organisationshierarkin, och som redan har makt, fŒr nu mer makt. Motiveringen till
denna omkastning Šr i regel, att besluten blir bŠttre av att anlita den stabsexpertis som Šr
tillgŠnglig centralt, och att beslut bšr fattas mot bakgrund av strategisk - och dŠrmed central
eller centraliserad - information, snarare Šn mot bakgrund av ÔtaktiskÕ, eller lokal information.
ÔAnsvarÕ i betydelsen skuldbelastning, och skyldighet att ta emot straff, kommer sannolikt att
fšras till periferin, nŠr avvikelser frŒn erforderliga procedurer, krav o dyl konstateras.
PŒfšljder kan utdšmas om avvikelser upptŠcks. Chefer pŒ hšgre nivŒ pŒtar sig i škad utstrŠckning rollen som švervakare och ÓvakthundÓ.
10

Nufšrtiden anvŠnds benŠmngen ÔriktlinjerÕ - en fšrskšnande omskrivning som fšr mŒnga Œr sedan uttrycktes sŒ hŠr i
New Yorker : ÔDet hŠr Šr bara ett fšrslag...men kom ihŒg vem det Šr som fšreslŒr...Õ Det Šr rimligt att anta, att eufemismen
ÔriktlinjerÕ antyder en motvilja att erkŠnna maktkoncentrationen och ersŠttandet av lokalt beslutsfattande och handlingsfrihet
med regler och befallningar. NŠr fšrf var en ung ingenjšr var ÔriktlinjerÕ detsamma som konstruktšrens ungefŠrliga penndrag
pŒ en ritning fšr att hjŠlpa fšrf att bedšma de rŠtta proportionerna pŒ det som skulle ritas. NŠr fšrf var klar suddade han bort
konstruktšrens penndrag. Numera Šr riktlinjer detsamma som instruktioner frŒn ovan som skall Œtlydas. (Fšrf:s kommentar)
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Uppgifter
Vid resursknapphet - eller šver huvud taget nŠr nŒgot orovŠckande eller nŒgot stšrningsmoment intrŠffar - reagerar chefer i allmŠnhet med att krŠva striktare uppgiftsbeskrivningar.
NŠr det tÊ ex slagits larm i England om barnuppfostran, eller nŠr det krŠvts minskad resursanvŠndning i undervisningen, har staten tydligt svarat med mer detaljerade och stringenta
verksamhetsbeskrivningar fšr dem som gšr jobbet. Nya lagar har utfŠrdats med centralt
specificerade studieplaner och ny verksamhetspraxis. Beslutsutrymmet, eller den sfŠr inom
vilken de beršrda kan vŠlja hur de skall lšsa sina uppgifter, inskrŠnks dŠrmed.

Kopplingen till pengar
Sedan lŠnge finns det bokfšringsrutiner fšr att bedšma organisationsenheters ekonomiska
šverlevnadsfšrmŒga, genom att mŠta kostnaden fšr deras in- och utflšden av resurser.
Denna utveckling gŒr nu vidare med att organisatoriskt och ekonomiskt separera enheter som
tidigare var en del i en organisation. Dessa enheter kan endast nyttja varandra genom att kšpa
och sŠlja. Samma process att tydliggšra grŠnser kan iakttas inom organisationer. Det kan t ex
vara fšrbjudet fšr nŒgon annan att utnyttja resurser som tillfšrts en avdelning, om inte
betalning sker.

ÓNyttÓ managementtŠnkande
OvanstŒende ŒtgŠrder betecknas ofta av deras anhŠgare som ett Ônytt managementtŠnkandeÕ.
Visserligen har de nyligen introducerats i organisationer dŠr hittills andra sŠtt att styra och
andra kriterier hŠrskat. Att beteckna dem som ÔnyaÕ antyder emellertid att de Šr resultatet av
innovativt tŠnkande, och ett brott med det fšrflutna. Huruvida sŒ Šr fallet skall vi diskutera
hŠrnŠst.
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II: Alternativa reaktioner pŒ resursknapphet

Andra styrrreaktioner pŒ resursknapphet Šr emellertid fullt mšjliga. I denna avdelning skall vi
undersška nŒgra svarsreaktioner pŒ resursknapphet och en reaktion pŒ andra organisatoriska
fšrŠndringar. Det fšrsta exemplet gŠller ŒtgŠrder inom ett fšretag eller mellan fšretag. Det
11
andra exemplet avser vŠxelverkan mellan organisationer eller mellan organisatoriska
enheter. Det tredje gŠller en kraftig storleksfšrŠndring i en organisation, frŒn stora
institutioner till smŒ gruppboenden fšr utsatta mŠnniskor som behšver hjŠlp i sitt dagliga liv.

Exempel 1: reaktion inom en organisation: Bofors AB12
Bofors Šr ett hšgteknologiskt tillverkande fšretag. Fšretaget befann sig under den slags press
som vi generellt hŠr valt att beteckna ÔresursknapphetÕ, dvs ett akut behov av att ška
produktiviteten med bibehŒllen effektivitet. Det var nšdvŠndigt att kunna framstŠlla en
produkt av hšg teknisk komplexitet inom snŠva vinstmarginaler, till hšga materialkostnader
och med strikt tillŠmpning av specifikationer fšr tillverkningsprecision. Lšsningar som hade
inneburit att produktiviteten prioriterades pŒ bekostnad av effektiviteten avvisades frŒn
bšrjan.
Inom dessa ramar vidtog ett produktionsavsnitt inom Bofors organisatoriska fšrŠndringar som
gick stick i stŠv mot industrins sedan lŠnge knŠsatta principer, att koncentrera makten till
centrum och ška regelverket. Planeringen utgick fšrutsŠttningslšst frŒn den arbetsorganisation man šnskade, och var inte bunden av tidigare beslut att šverfšra befogenheter frŒn
arbetsorganisationen till andra stŠllen i organisationen. Reaktionerna pŒ resursknapphet blev
dŠrfšr snarare Ôlokalt drivnaÕ Šn toppstyrda/Õcentralt drivnaÕ. Detta angreppssŠtt verkar grunda
sig pŒ en fšrestŠllning om styrning och arbetsorganisation som drastiskt avviker frŒn gŠngse
managementtŠnkande.

11

Fšrfattaren anvŠnder hŠr frasen Óinteraction between organisations...Ó. Detta kan šversŠttas med samspel, samverkan
eller vŠxelverkan. DŒ ÓinteractionÓ Šr ett centralt ord i den engelska texten har det varit svŒrt att finna ett svenskt uttryck som
man genomgŒende kan anvŠnda om man inte vill fšrsvenska ordet och anvŠnda ordet ÓinteraktionÓ. Eftersom Óinter - actionÓ
ordagrant šversatt betyder just vŠxelverkan sŒ har jag oftast valt detta ord. (LC:s kommentar)
12
Den avdelning som fšrfattaren referar till Šr produktionen av roboten Bill i den sk BrickegŒrdsverkstaden. En minskad
efterfrŒgan, ny produktionsteknik, sammanslagningar, neddragingar och utbyte av personal pŒ ledande poster har dŠrefter
fšrŠndrat arbetssŠttet sŒ att fšrfattarens beskrivning inte lŠngre Šr aktuell. ArbetssŠttet och de framgŒngar man hade innan
dessa nya pŒfrestningar har emellertid dokumenterats av Samarbetsdynamik AB i en rapport fšr Arbetslivsfonden.
Ó Referensarbetsplats i BrickegŒrdsverkstadenÓ , Bofors 1994 och bekrŠftar fšrfattarens observationer. (LC:s kommentar)
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Beslutsfattande
Produktionsavsnittet valde att utgŒ frŒn grundregeln, att beslut om arbetet skall tas av de
mŠnniskor som Šr direkt beršrda, hellre Šn att lŒta andra fatta beslut fšr dem. Detta medfšrde
en minskning av regler och instruktioner som annars utfŠrdas fšr folk i linjen, och det gav dem
mer Šn nšdvŠndig information fšr att utfšra de tilldelade arbetsuppgifterna. Detta stŠllningstagande gŒr dŠrfšr tvŠrt emot standardreaktionen.

Information
Standardreaktionen gŒr ut pŒ att begrŠnsa beslutsfattandet pŒ lŠgre, lokal eller perifer nivŒ i
organisationen - dvs hos mŠnniskorna i linjen - och dŠrvid avkrŠva dem mer information till
toppen, i form av rapporter som visar šverenstŠmmelse med direktiv etc. Linjen erhŒller frŒn
toppen ett škat flšde av instruktioner och regler, samtidigt som linjen fŒr minimal information
om strategiska planer och om kollegor och deras arbete.
FšrŠndringarna pŒ Bofors škade dŠremot beslutsfattandet i periferin. Personer i periferin som
fšrvŠntades sŒledes ta fler beslut om sitt eget arbete. DŠrfšr behšver de mer information om
de kollegor vilkas arbete pŒverkar dem. Detta tillgodosŒgs i detta fall till stor del med
arbetsrotation, som gav kunskap om arbetsuppgifter och kvalitetskrav hos dem som formellt
Šr deras kollegor pŒ andra enheter. Avsikten med rotationen, och resultatet, var att ška
fšrstŒelsen fšr verksamheten i sin helhet och att dŠrmed att mšjliggšra en kvalitativt hšg
problemlšsning dŠr problemen uppstŒr, i stŠllet fšr att rutinartat krŠva sanktionering uppifrŒn.

Ansvar
I detta produktionsavsnitt hos Bofors tog dŠrfšr personerna sjŠlva ansvar fšr att lšsa
problemen inom sina arbetsomrŒden, och fšr kvalitŽn pŒ det egna arbetet. Genom att rotera
mellan olika jobb fick de erforderlig kŠnnedom om varandras arbeten och om de tekniska
fšrutsŠttningarna fšr kvalitŽ i produktionskedjans olika delar. Den gŠngse modellen att lšsa
problem som sammanhŠnger med kvalitetsansvar Šr att tydliggšra grŠnser mellan
arbetsuppgifter och fšrsvŒra mšjligheterna att šverskrida grŠnserna. DŠrmed Šr det enklare
att i efterhand konstatera vad som orsakat ett fel och vem som begŒtt ett misstag.
En alternativ modell, som detta avsnitt inom Bofors istŠllet anslšt sig till, var att uppmuntra
mŠnniskor att šverskrida grŠnserna och att underlŠtta fšr dem att gšra det. Detta hjŠlper de
anstŠllda att fšrebygga stšrningar och problem, i stŠllet fšr att mšta problemen efterŒt och
dŠrefter undersška vad som orsakat dem. Att uppmuntra mŠnniskor att šverskrida grŠnser, i
stŠllet fšr att de skall hŒlla sig inom grŠnserna, gšr fšrdelningen av skuldbšrdan genast
svŒrare, och ocksŒ mindre nšdvŠndig.
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FšrŠndringar av denna typ fŒr givetvis Œterverkningar pŒ arbetsledarnas ansvarsomrŒden.
Arbetsledarna kan inte gšras ansvariga fšr nŒgot de inte kan pŒverka. Detta torde i hšg grad
minska arbetsledarens uppgift att vara den i mitten som ledningen hŒller ansvarig fšr andras
handlingar. Arbetsledaren fŒr i stŠllet ansvar fšr andra frŒgor, sŒsom samordning, personalfrŒgor, informationsfšrsšrjning och anpassning till utvecklingsbehov. Det skall noteras, att
anstŠllda hos Bofors nŠmner ÔpersonalfrŒgorÕ som ett fšrstahandsansvar fšr arbetsledarna, och
inte fšr stabsspecialister.
KvalitetssŠkring kan pŒ motsvarande sŠtt ses som en del av information och ansvar. Genom att
tillŒta mŠnniskorna att ta ansvar fšr kvalitŽn pŒ sitt eget arbete, sŒ att de och deras kollegor Šr
sina egna kontrollanter, har fšretaget fšrlagt informationsprocessen fšr kvalitetskontroll rakt
ut i verksamheten. Den anstŠllde sjŠlv Šr upphovet, inte bara till misstag, utan ocksŒ till
kvalitŽ. Ansvar, i betydelsen att ledningen lŠgger skuldbšrda pŒ anstŠllda, Šr sŠllan aktuellt,
och šverfšringen av skuld frŒn en anstŠlld till en annan fšrekommer i fšrsvinnande liten grad.
Genom att ŒtgŠrdskedjan fšr kvalitetskontroll kortas av kan misstag rŠttas till Ôon-lineÕ, eller i
sjŠlva verket fšrbyggas ex ante i stŠllet fšr att bestraffas ex post .
Som kontrast till ovanstŒende stŒr standardmetoden fšr att bevaka kvalitŽn, dvs att tvŒngsvis
fšreskriva procedurer som speciellt utformats fšr att sŠkra kvalitŽn, att infšra švervakning och
rapportskyldighet betr efterlevnaden av fšreskrivna fšrfaranden och med fšrstŠrkt švervakning fšrsŠkra sig om att produktionen sker pŒ avsedd kvalitetsnivŒ. Denna senare procedur
šverensstŠmmer exakt med Frederick Winslow Taylors rekommendationer och sŠtt att
resonera.
Taylor var fšrkunnaren av scientific management och samtida med Henry Ford. Alternativet att till de anstŠllda ŒterlŠmna beslutsbefogenheter om deras arbete, och ŒterlŠmna ansvaret
fšr fšljderna genom att fšrse dem med verktyg att fšrutse, upptŠcka och rŠtta till ošnskade
avvikelser - šverenstŠmmer Œ andra sidan med nyare och mer holistiska uppfattningar om hur
mŠnniskor fungerar, vilket tÊ ex utvecklats i arbeten av Robert White (om betydelsen fšr
individer att uppleva sig ha kompetens och effektivitet) och Martin Seligman (om de negativa
upplevelser som uppstŒr hos mŠnniskor nŠr deras handlingar och val frikopplas frŒn fšljderna
av handlingarna).

Uppgifter
I stŠllet fšr att strikt definiera specialinriktade uppgifter till ett visst jobb, och dŠrvid endast
nyttja sŒ mycket av en persons kompetens som fšljer av den definitionen, Šr inriktningen att
mŠnniskor bšr lŠra sig andras arbete likavŠl som sitt eget. PŒ sŒ sŠtt utškas deras kompetens
lŒngt utšver vad som strŠngt taget behšvs fšr en viss arbetsuppgift. ArbetsomrŒdet
expanderar sŒ att problemlšsning ÓpŒ golvetÓ blir en naturlig del av uppgifterna och av
ansvaret hos dem som beršrs direkt. DŠrmed kan de delta i planeringen av sitt eget arbete.
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NŠr eldsjŠlar inom Bofors - som i likhet med Volvo och Saab har anseende som pionjŠrer pŒ
arbetsorganisation - pŒ detta sŠtt tillŠmpar och lyckas med ett arbetssŠtt som detta, kan det
inte betraktas som annat Šn serišst. Sannolikt finns det mŒnga fler exempel, som inte fŒr
publicitet. Vid tÊ ex Hardanger Bakkeri i Norge kan alla, inklusive direktšren, mŒnga fler jobb
Šn sitt eget, vilket fŒr till fšljd stšrre flexibilitet, minskad sŒrbarhet vid frŒnvaro, škat intresse
och engagemang hos de anstŠllda, och škad insikt hos ledningen fšr arbetsuppgifter pŒ olika
nivŒer.

Exempel 2: en svarsreaktion som beršr flera organisationer: sambruk13
En annan alternativ svarsreaktion som utvecklats i Sverige under senare Œr Šr ÔsambrukÕ. Det
Šr ett initiativ som tagits i den offentliga sektorn fšr arbete šver organisationsgrŠnser. Syftet
Šr att fšrbŠttra resursutnyttjandet och ška servicekvalitŽn.
Ibland skedde det gemensamma resursutnyttjandet direkt. NŠr tÊ ex tvŒ kommuner fann att
deras brandfšrsvar knappast var tillrŠckliga fšr resp kommuns behov kunde man tŠcka bŒda
kommunernas omrŒden med samutnyttjande. Sambruk kan ocksŒ innebŠra att kombinera en
organisations, eller en persons, outnyttjade resurser med en annans ej tillgodosedda behov.
Detta sker pŒ lokal nivŒ genom frivilliga šverenskommelser mellan dem som har direkt
kontroll šver resurserna och dem som har det direkta behovet. Att t ex forsla bort mšbler
upplevs som en vinst av dem som vill bli av med mšblerna, och av dem som tar emot mšblerna
och anvŠnder dem i sin verksamhet. Vinstkriterierna Šr kostnadsreduktion resp hšjd
servicekvalitŽ, dvs produktivitet och effektivitet.
FšrbŠttrat resursutnyttjande och fšrbŠttrad servicekvalitŽ - mÊ aÊ o škad produktivitet och
effektivitet - uppnŒs inte med att gšra sig av med resurser, kompetens eller arbeten, utan
genom bŠttre utnyttjande av det man har, vilket numera rekommenderas av ledande experter
pŒ strategiomrŒdet. Det Šr praktiskt att fšrestŠlla sig, att sambruk bestŒr av tvŒ element: att
dela information pŒ ett utforskande sŠtt och att samarbeta om resursutnyttjande.

13

Sambruk Šr inte bara en allmŠn benŠmning pŒ samutnyttjande utan var ocksŒ ett projekt som pŒ bšrjan av 90-talet
drevs av dŒvarande Statskontoret och syftade till att mer effektivt sambruka offentliga resurser och šverskrida de grŠnser som
fanns mellan tex kommuner, landsting, stat och fšrsvarsmakt. Man tillsatte en projektledare i varje region fšr att arbeta med
denna typ av effektivisering. Den instŠllning som fšrfattaren kallar ÓmainstreamÓ skapade emellertid sŒ stora svŒrigheter fšr
mŒnga projektledare att det organisatoriska initiativet dog ut. PŒ nŒgra stŠllen lyckades man emellertid mycket vŠl. Det Šr
dessa erfarenheter fšrfattaren refererar till. BŒde resultat och framgŒngssŠtt finns finns vŠl dokumenterade. Projektet
existerar sŒledes numera inte men arbetssŠttet och dess effekter finns kvar. (LC:s kommentar)
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Beslutsfattande
Sambrukprincipen prioriterar lokala behov framfšr organisatoriska grŠnser. Detta krŠver
utbyte av information mellan de beršrda. Det fšrstnŠmnda kravet specificerades uttryckligen i
statskontorets direktiv fšr sambruksprojektet. Behovet av informationsutbyte blev sedan en
viktig praktisk erfarenhet.
Beslut om att dela resurser mŒste fattas lokalt i sŒvŠl geografiskt som organisatoriskt
hŠnseende. Det typiska Šr, att diskussioner och pŒfšljande šverenskommelser om samarbete
vid ett samfŠllt resursutnyttjande engagerar mŠnniskor frŒn olika enheter, avdelningar och
organisationer. Alla šverenskommelser trŠffas direkt mellan dem som kontrollerar resurserna
och dem som har behov av dem.
Eftersom samarbetet Šr frivilligt och bygger pŒ šverenskommelser behšver ingen central stab
fšr beslutsfattande eller švervakning byggas upp. Befintliga organisationer fšrblir som de Šr,
fšrutom att de vŠljer att samarbeta.

Information
Sambruk har sŒledes utvecklats frŒn ett centralt projekt till en lokal aktivitet. Information
delas av ÔresursŠgareÕ och ÔresursbehšvandeÕ, frŠmst genom en person som har i uppdrag att
frŠmja sambrukarrangemang i lokaler eller hos myndigheter. Denna person fungerar som en
ÔinformationsmŠklareÕ med titeln ÔprojektledareÕ. Han eller hon samordnar inte i nŒgon
styrande bemŠrkelse, genom att tala om fšr folk vad de skall gšra eller genom att besluta och
instruera hur resurser skall fšrdelas. Projektledaren har ingen formell makt šver resuserna
eller šver de inblandade personerna. Projektledaren har ingen stab, utšver ett nšdvŠndigt
minimum av sekreterarhjŠlp.

Ansvar
Parterna i sambrukstransaktioner behšver enas om vem som Šr ansvarig fšr vad i varje
gemensamt projekt, dvs vem som gšr vad, och hur kostnader och intŠkter skall fšrdelas.
Eftersom de inte Šr tvingade att gŒ med pŒ ett arrangemang som de inte šnskar, och saknar
makt att bestraffa varandra - och heller inget har att vinna pŒ att gšra det - tycks frŒgan om
ansvar i bemŠrkelsen skuldbšrda och sanktioner šverhuvudtaget sakna relevans fšr dem.
Utan att egentligen fšrŠndra en persons ÔterritoriumÕ i dennes organisation erbjuder sambruk
ett vidare verksamhetsfŠlt, och dŠrmed ett utškat ansvarsomrŒde, genom att mšjliggšra nya
samarbetsarrangemang med andra enheter eller organisationer.
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Uppgifter
Eftersom sambruk medfšr samarbete mellan mŠnniskor i skilda organisationer kan det
betraktas som en process fšr att lŠtta pŒ organisatorisk grŠnskontroll. Det škar mŠnniskors
vŠxelverkan med utomstŒende och engagerar dem i škad utstrŠckning i beslutsfattande, med
stšrre mšjligheter till planering fšr handlande och till kreativ problemlšsning. Eftersom
sambruksarrangemang i grunden Šr lokala och lšser lokala behov tenderar den sociala
dimensionen i mŠnniskors arbetsfšrhŒllanden att nŠrma sig en gemenskap, som bidrar till att
stabilisera funktionen hos de sociala processerna.

Exempel 3: en svarsreaktion pŒ genomgripande organisatorisk fšrŠndring;
ledning och styrning av gruppboende i liten skala fšr utsatta personer
I England, och šverallt annars, Šr en reaktion pŒ penningbrist och pŒ kraftiga opinionsyttringar
mot oacceptabla levnadsfšrhŒllanden vid stora vŒrdinstitutioner, att staten tar initiativ till att
lŠgga ner sjukhem fšr mentalt efterblivna vuxna (ÔfšrstŒndshandikappadeÕ). De inrŠttningar
som ersatt de stora sjukhemmen Šr ÔsmŒskaligt gruppboendeÕ, som utgšrs av hus eller
grupper av hus - ibland sŠrskilt byggda fšr ŠndamŒlet - i vanliga bostadsomrŒden. PŒ senare tid
har driften av dessa hem blivit fšremŒl fšr forskning.
Varje hem hyser endast nŒgra fŒ fÊ d patienter och har tillgŒng till en grupp vŒrdare.
Verksamheten leds av sŠrskilda styrelser, sÊ k management committees. Varje styrelse har en
verksamhetsansvarig som kallas project manager, som ansvarar fšr en grupp hem, ett
ÔprojektÕ. SŒ lŒngt Šr detta en vŠlkŠnd organisationsstruktur som finns i varje tillverkande och
sŠljande fšretag.
En pŒtaglig skillnad mellan ledningsorganisationen fšr grupphemmen och den tidigare
organisation som den ersŠtter - och fšr den delen i hšg grad mellan hemmen och den moderna
industrin - Šr omfattningen pŒ ledaruppgifterna. Gentemot styrelsen har project managern
motsvarande funktion som en VD i vilket fšretag som helst, men eftersom varje projekt, varje
grupp av hem, Šr sŒ litet kan han nŠrmast liknas vid en fšrman eller arbetsledare gentemot
frontlinjens vŒrdare. Hans uppgift krŠver dŠrfšr en ovanlig kombination av fŠrdigheter och
ledningskompetens, eftersom han mŒste kunna hantera politiska och finansiella Šrenden,
strategi, relationer med sjukvŒrdsdmyndigheter, och Šven ha intresse fšr ÔhandgripligaÕ
relationer i den dagliga verksamheten.
Mot den bakgrunden har direktšren fšr projektet i Boothferry, Humberside utvecklat ett
alternativ till gŠngse standardmodeller fšr ledning och styrning. HŠr har en styrmodell tagits
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fram som innefattar frekventa šmsesidiga kontakter med personalen och de boende,
slutanvŠndarna av servicen.

Beslutsfattande
Beslut tycks uppstŒ ur diskussioner. Detta underlŠttas dels av project manager ns ingŒende
kŠnnedom om personal, boende och arbetsfšrhŒllanden, dels av hur personalen betraktar
project managern - som en kollega och inte som ett potentiellt hot - och av hur information
hanteras.

Information
I stŠllet fšr principen att begrŠnsa informationen till det nšdvŠndigaste fŒr personalen
kŠnnedom om allt som inte pŒ goda grunder bšr vara konfidentiellt. De Šr dŠrfšr
vŠlunderrŠttade om ledningens bedšmningar och problem, och har bra fšrutsŠttningar att ta
beslut i linje med ledningens synsŠtt pŒ utvecklingen. Informationsflšdet frŒn ledningen till
personalen Šr dŠrfšr ymnigt och hŒller personalen informerad om resonemangen bakom
ledningens strŠvan och bedšmningar, och om de olika former av tryck som ledningen har att
bemšta. Genom att fritt vŠxelverka med personalen, och framfšr allt genom att lyssna till
deras Œsikter, Šr project managern medveten om deras problem och funderingar och om den
lšpande verksamheten. BŒda parter Šr sŒledes vŠlunderrŠttade om varandras synsŠtt, och de
hŒller detta aktuellt med vŠxelverkan/interaktion. Det Šr dŠrfšr beslut Ôtycks uppstŒÕ, snarare
Šn att fattas och utfŠrdas ensidigt.
Med en riklig vŠxelverkan Šr de formella kanalerna mindre tydliga Šn vad som Šr vanligt.
Fšredragningslistor gšrs tÊ ex upp av Šrenden som beršr personalen, som skriver upp dem pŒ
anslagstavlor om och nŠr de vill ta upp ett Šrende, i stŠllet fšr att fšredragningslistorna
framlŠggs formellt. Vid sammantrŠdena, som Šr informella, diskuteras frŒgor som - om en
strikt mštesprocedur fšr fšrberedda Šrenden fšljdes - sŠkert skulle avfšras frŒn dagordningen
som irrelevanta. FrŒn konventionella utgŒngspunkter kan detta arbetssŠtt betraktas som
oordnat, oorganiserat. Alternativt kan en diskussion i frŒgor som Šr angelŠgna fšr personalen,
men som de inte anmŠlt i fšrvŠg, frŒn konventionell utgŒngspunkt ses som enbart en fšrlŠngd
process fšr att upprŠtta dagordningen.
De ofta Œterkommande diskussionerna om arbetet mellan chefen och personalen diskussioner som inkluderar deras aktuella problem och fšrvŠntningar - fŒr till fšljd att kŠnslor
och missfšrstŒnd tenderar att avvŠpnas och fšrebyggas, i stŠllet fšr att byggas upp. Enighet
om beslut kan dŒ lŠtt uppnŒs.
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Ansvar
Resultaten av det treŒriga forskningsprojektet betr gruppboendet tyder pŒ, att personalen
villigt tar ansvar under denna regim, och att de sjŠlva Šr aktiva med att bibehŒlla och utveckla
kvalitŽn i arbetet. Ansvar, i betydelsen befogenheter, delegeras sŒ mycket som mšjligt.
Ansvaret att utfšra arbetet pŒ bŠsta sŠtt Šr ett huvudintresse fšr personalen sjŠlva. De Šr sjŠlva
aktiva i att upprŠtthŒlla och fšrbŠttra den service de tillhandahŒller. Det finns tecken pŒ, att en
inblandning frŒn ett konventionellt kvalitetsstyrningsprogram utanfšr det egentliga systemet
sannolikt skulle vara minst lika kontraproduktivt som det skulle vara till nytta.

Uppgifter
Sambandet mellan en persons och en annan persons arbete tillhšr de Šmnen som dagligen
diskuteras, och šverlappningar och luckor i ansvarsomrŒdena hanteras pŒ plats nŠr eller innan
de uppstŒr. GrŠnstvister om var nŒgons arbete bšrjar och slutar, tycks inte uppstŒ.
Detta sŠtt att styra - eller, man kunde lika gŠrna sŠga, detta sŠtt att arbeta tillsammans - Šr
anpassat till vŒrdarbetets komplexitet, och hjŠlper personalen att formulera de grundlŠggande
frŒgorna och komma fram till gemensamma synsŠtt. Det underlŠttar ocksŒ deras fšrmŒga att
lyhšrt svara upp mot unika och ibland helt ovŠntade situationer. Det tenderar att gynna en god
arbetslivskvalitŽ fšr personalen, som kan konstatera, att misstag kan bli en kŠlla till lŠrande
och ej endast till klander, och att det personliga utbytet av arbetet švervŠger de uppenbara
pŒfrestningarna. ArbetstillfredsstŠllelse och engagemang frŠmjas.
NŠr project managern i Humberside fick tillfŠlle att trŠffa projektledaren fšr sambruk i en
svensk kommun var deras gemensamma syn pŒ ledning och styrning pŒtaglig.
Detta sŠtt att styra smŒskaligt gruppboende fšrefaller ha likheter med det som i Japan kallas
nemawashi, Ôatt vŒrda rštternaÕ genom mycket omfattande diskussioner om sjŠlva arbetet med
de direkt beršrda. Precis som den japanska modellen skall Humberside-modellen sŠrskiljas
frŒn ÔpersonalvŒrdÕ, som Šr en pŒbyggnad pŒ konventionell styrning och som fokuserar pŒ
personliga kŠnslor och problem. •tskillnad skall ocksŒ gšras gentemot vad som skulle kunna
betecknas Ôintern PRÕ, dvs att fšrsška ÔfŒ mŠnniskor att kŠnnaÕ, att deras synpunkter Šr viktiga.
I Humberside-modellen uppstŒr beslut genom diskussion, och sŠtts sedan i kraft med sŒ liten
friktion vid genomfšrandet, att processen - i likhet med den japanska beslutsprocessen felaktigt kan uppfattas som en process i vilken beslut inte kan fattas om inte, och inte fšrrŠn,
fullstŠndig konsensus fšreligger. Det Šr ett alternativt sŠtt att styra, inriktat pŒ sjŠlva arbetet, i
en gemensam strŠvan att komma fram till det som Mary Parker Follet betecknat Ôsituationens
lagÕ. Medlen fšr att Œstadkomma detta Šr frŠmst interaktiva/vŠxelverkande, med ett rikligt
informationsutbyte om detaljer i den dagliga verksamheten och de problem och hŠnsynstaganden som uppstŒr i arbetet, och om den vidare managementvŠrlden.
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III: Standardreaktioner och alternativa reaktioner
frŒn olika synpunkter

Standardreaktionen som den betraktas av sina anhŠngare
bland hšgre chefer och konsulter
Tilltron till och antagandena om standardmodellen fšr ledning Šr sŒ fast fšrankrade i mŠnniskors tŠnkande, att modellen uppfattas som en absolut realitet. De som agerar i linje med
standardreaktionen tar dess fšrdelar fšr sjŠlvklara, och Šr inte vana vid att identifiera
kostnaderna som Šr fšrenade dŠrmed.
Teorin bakom standardreaktionen innefattar ett antal hypoteser: genom att eliminera faktorer
som i liten grad bidrar till den direkta produktionen erhŒlls automatiskt ett bidrag till hšjd
ekonomisk effektivitet; kortare beslutsvŠgar, i betydelsen fŠrre chefsnivŒer, skapar bŠttre
kontroll sŒ att lokala avvikelser frŒn den inriktning som krŠvs fšr organisationens framgŒng
lŠttare kan avlŠgsnas; behovet av att Œ ena sidan sŠkerstŠlla effektivitet med bibehŒllen kvalitŽ,
och att Œ andra sidan fšrhindra misshushŒllning av resurserna fšrutsŠtter noggrann kontroll.
Hšgre chefer och deras rŒdgivare ser fšrŠndringarna som att en ny styrmodell grundlŠggs som
škar produktivitet och effektivitet genom sŒdana innovationer som ÔnedskŠrningÕ och
Ôminskning av antalet nivŒerÕ, fenomen som man anser bšr betecknas med nya namn.

Standardmodellen i ett historiskt sammanhang
Ett annat sŠtt att fšrstŒ tŠnkandet och metoderna kring standardreaktionerna pŒ resursknapphet Šr, att sŠtta in dem i ett stšrre sammanhang och i den lŒngsiktiga utvecklingen pŒ
organisations- och managementomrŒdet - dvs den vŠldokumenterade historiebakgrund till vŒra
dagars massproduktion, som vi lŠtt kan studera. Betraktade i detta sammanhang Šr yttringarna
av dagens standardmodell fšr styrning inga diskontinuerliga innovationer, utan helt enkelt en
fšrlŠngning av sedan lŠnge etablerade doktriner och metoder pŒ managementomrŒdet.
Massproduktion handlar om att uppnŒ skalekonomi, dvs besparingar genom att gšra mŒnga
saker pŒ exakt samma sŠtt, utan att behšva stŠlla om maskiner eller vŠlja ut och rŠtta till delar.
Lokala skillnader, med deras konsekvenser av lokalt beslutsfattande, skall undvikas. Fšr att
uppnŒ detta mŒste delar och arbetsoperationer vara utbytbara. Om tÊ ex alla skruvhŒl har olika
dimension, och om montšrerna mŒste leta efter de skruvar som passar har man inget sparat.
Men om varje skruv ser likadan ut, passar vilken skruv som helst till muttern eller hŒlet.
Monteringen Šr dŒ snabbare och billigare, och skruvar etc kan framstŠllas i stort antal.
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Det blir ekonomiska vinster i bŒda Šndar. I skruvtillverkningsŠnden kan exakt likadana maskiner installeras fšr att producera stora kvantiteter exakt likadana skruvar, och kostnaden fšr att
tillverka skruvar reduceras dŠrigenom. I skruvanvŠndningsŠnden behšver inte montšrerna leta
efter och vŠlja ut lŠmpliga skruvar, och de behšver heller inte justera skruvar fšr att passa i
speciella sammanhang. Skruvar, skruvtillverkning och skruvanvŠndning fšrenklas och standardiseras.
Samma resonemang kan šverfšras pŒ beslutsfattande. Centraliserat beslutsfattande Šr ett
medel att ekonomisera genom att begrŠnsa valmšjligheterna infšr ett stŠllningstagande. Tid
sparas genom att hejda mŒnga icke-specialisters beslutsfattande nŠr en ŒtgŠrd vidtas. I stŠllet
faststŠlls beslutsregler av fŒ personer i toppen eller centrum. Eftersom dessa specialiserar sig
pŒ att skapa regler skaffar de sig praktisk erfarenhet pŒ detta omrŒde, och de kan vŠljas ut fšr
denna uppgift efter sin lŠmplighet.
I anvŠndarŠnden erfordras endast erfterlevnad av normer - dvs beslut som fattats av specialister i centrum - i stŠllet fšr att myriader mŠnniskor i periferin tar beslut mot bakgrund av sin
egen kunskap och lokala fšrhŒllanden.
OvanstŒende resonemang framgŒr tydligt av Frederick Winslow Taylors arbeten frŒn tidigt
1900-tal. Hans ursprungliga avsikt var att minska intressemotsŠttningarna mellan ledning och
arbetare, Šven om han underfšrstŒtt tog synen pŒ mŠnniskan som maskin fšr given, och de
som tidigare hade valmšjlighet blev av med den och fick i stŠllet utfšra andras vilja. Han
uttalade inte denna tanke med lika mŒnga ord, men han underbyggde den med en omfattande
argumentation fšr att samla in all den information han uppfattade att arbetarna hade, och fšr
att stŠlla informationen till fšrfogande fšr en utškad chefskader som skulle ta de beslut som
arbetarna dittills tagit: ÔChefen tar pŒ sig bšrdan, att samla ihop allt traditionellt kunnande som
tidigare Šgdes av arbetarna, och att klassificera, systematisera och koncentrera detta
kunnande i regler och formler...Õ
Taylor klassar denna aktivitet som Ôett oerhšrt stort hjŠlpmedel fšr arbetaren i hans dagliga
arbeteÕ, och hŠnvisar till att det kan anvŠndas i lŠrosyfte; emellertid gŒr han vidare med att
beskriva hur ledningen bšr utfŠrda instruktioner, som i detalj beskriver inte bara uppgifterna,
utan Šven hur uppgifterna skall utfšras. I exempelvis Taylors vŠlkŠnda exempel med
tackjŠrnsarbetaren Schmidt lŒter Taylor chefen sŠga till arbetaren: ÔNŠr den hŠr mannen sŠger
till dig att gŒ, sŒ gŒr du. NŠr han sŠger till dig att sitta ner, sŒ sitter du ner, och du skall inte
sŠga emot honom...Õ
Med nya begrepp och nya titlar fŒr hans idŽer hela tiden utškad tillŠmpning - som modernt,
kommersiellt, effektivt management - inom nya omrŒden som tÊ ex sjukvŒrd och hšgre
utbildning. Det nymodiga Šr bara tillŠmpningsomrŒdena. Det som Šr new management enligt
standardinriktningen kan bara beskrivas med Taylors och Henry Fords logik, den tidiga
fšrkŠmpen fšr, resp den tidiga utšvaren av massproduktionsorganisationen.
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Det ligger nŠra till hands att anta, att lšpande-bandet-principen och allt som sammanhŠnger
dŠrmed fÊ n hŒller pŒ att infšras i olika organisationer, som inte alltid Šr tillverkningsorganisationer. En kollega intervjuade tÊ ex nyligen ett antal personer som sškt plats i en serviceorganisation. Hon ombads av personalavdelningen att stŠlla exakt samma faststŠllda frŒgor till
alla kandidater, oavsett vad de olika kandidaterna tog upp vid intervjun, och oavsett vilka slags
frŒgor som kunde fšranledas av vad kandidaterna sade.
Detta skulle gšras fšr att tillgodose ÔrŠttvisaÕ och Ôlika mšjligheterÕ. Detta eliminerade valmšjligheter och anpassningsmšjligheter fšr henne. Valmšjligheten tillkom istŠllet mŠnniskorna
nŠrmare organisationens centrum, som inte var nŠrvarande vid intervjutillfŠllet. Det som
skulle gšras bestŠmdes pŒ avstŒnd, vid en annan tidpunkt, i stŠllet fšr i vŠxelverkan med hur
hŠndelserna utvecklade sig.
HŠr skulle man kunna infoga det gamla citatet Si futura requiris, circumspice - om du vill se in
i framtiden, se dig bara omkring pŒ det som redan finns runt dig. Det som Šr nytt med modern
management Šr inte idŽerna, ej heller ŒtgŠrderna, utan sprŒkbruket.

Standardreaktionen som den betraktas av lŠgre chefer och anstŠllda
Man kan ocksŒ betrakta standardreaktionen frŒn en annan grupps utgŒngspunkt, nŠmligen de
mŠnniskor, som arbetar i de organisationer som fungerar enligt standardmodellens principer
och regler, men som inte tillhšr dem som fŒr mer makt genom standardmodellens svarsreaktion pŒ resursknapphet. FrŒn folk som arbetar inom hŠlsovŒrd, utbildning, socialtjŠnst och
privata fšretag av olika slag, hšr man ofta, att redovisningar och rapporter som den hšgre
ledningen begŠr in fšr att fšrsŠkra sig om att direktiv fšljs, Šr alltmer tidskrŠvande stšrningar i
deras arbete.
En skštsam person som arbetar i en standardorganisation tvingas prioritera rapportblanketter,
inspektioner, enkŠter, resultatmŠtningssystem etc som ledningen ger upphov till, framfšr
organisationens externa mŒl. Precis som fšr en organisation Šr en persons fšrsta strategiska
mŒl att šverleva. NŠr ledningen blir det frŠmsta hotet, Šgnar den ordentlige naturligtvis fšrst
och frŠmst ledningen sin uppmŠrksamhet fšr att kunna vŠrja sig 14 . Denna effekt kan studeras
hos Joseph Hellers romanfigur Yossarian i Moment 22 i dennes fšrhŒllande till den
šverordnade, šverste Cathcart, och i attityden hos de brittiska šverlevande efter slaget vid
Somme 1916, som Šnnu sent i livet sŒg sin šverbefŠlhavare, general Haig, som den verklige
motstŒndaren.
14

Jfr Jack Welchs trŠffande anmŠrkning: An organization with its face toward the CEO and its ass toward the customer.
Sumantra Goshal and Christopher A. Bartlett, Changing the Role of Top Management: Beyond Structure to Process . Harvard
Business Review, January-February 1995, sid 86-96. (LC:s kommentar)
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Observationer och undersškningsrapporter tyder pŒ, att underordnad och frontlinjepersonal
anser, att fšrestŠllningarna hos de šverordnade och hos de centrala beslutsfattarna blir alltmer
orealistiska i takt med att befogenheter och beslut centraliseras. De anstŠllda anser, att
standardreaktionen gŒr ut pŒ att ška omfattningen av regler, rapporter, švervakning och
inspektioner fšr att sŠkra konformiteten gentemot regelsystemet, och de anser vidare att
bestraffningen škar. Tillkommande uppgifter, utan synbart samband med sjŠlva arbetet, ŒlŠggs
de anstŠllda. Stress och Œngest, med rŠdsla fšr sanktioner, škar. Allt detta avleder
uppmŠrksamhet och energi frŒn sjŠlva arbetet.

Standardreaktionen som den betraktas av dem som har erfarenhet av bŒda
alternativen
De anstŠllda pŒ Bofors BrickegŒrdsverkstad tillfrŒgades om skillnaderna mellan deras
nuvarande arbetsplats och andra arbetsplatser som de kommit i kontakt med, i stŠllet fšr att
frŒga Ôvad anser du om styrning och organisation enligt standardmodellen?Õ. De svarade, att de
nu inte upplever att nŒgon annan tar beslut fšr dem, och att de Šr engagerade i vad de gšr och
tar initaiativ och fattar beslut. De sŠger, att de kŠnner sig fria genom att vara engagerade, ta
ansvar fšr sin egen planering, fšr arbetsrotationsscheman, fšr sjŠlva arbetsplatsen och fšr
kvalitŽn pŒ arbetet. De tillŠgger, att det Šr nŠr man inte kan, eller fŒr, ta ansvar fšr sig sjŠlv
som man inte Šr fri.
Vidare sŠger de, att i sin nuvarande situation - till skillnad frŒn tidigare erfarenheter - har de
mšjlighet att fortlšpande utveckla och utška sin kompetens, ocksŒ i svŒra tider. De finner inte
lŠngre arbetet ensidigt och kŠnner sig inte upplŒsta till en sŠrskild arbetsuppgift. De uttrycker
Œsikten, att alla vinner pŒ rotation. NŠr de švergŒr till att mer direkt betrakta sina erfarenheter
frŒn andra styrelseskick sŠger de vidare, att Ôdet Šr fšrsšken att kontrollera andra mŠnniskor
som leder till fusk, och dŠrmed lŠgre produktivitetÕ.
De pŒpekar, att om nŒgon annan skall besluta detaljerna fšr hur mŠnniskor skall agera, mŒste
han šverkontrollera dem, vilket stŠller onšdiga krav pŒ de anstŠllda och leder till att de mŒr
dŒligt. De sŠger, att till skillnad frŒn deras erfarenheter frŒn standardmodellen Šr de inte
rŠdda, dŠrfšr att de har ordnat sitt arbete sŒ att de inte konkurrerar med varandra, utan de
ÔkonkurrerarÕ snarare med att gšra ett bra jobb - dvs de fšrsšker briljera - utan att skapa
misstag eller stŠlla till trassel fšr varandra. De sŠger, att de inte skyller pŒ varandra nŠr nŒgot
gŒr snett.
De uppger sig inte tŠnka i termer av ÔterritoriumÕ, eller ÔdemarkationslinjerÕ fšr arbetet, vilket
vore nšdvŠndigt om de vore tvungna att fšrsvara sig. I šverenstŠmmelse med detta undanhŒller de inte information frŒn varandra, utan de delar den. De kŠnner stor tillfredsstŠllelse
šver att ha uppnŒtt sŒdana expertkunskaper, att de kan lŠmna bidrag av bestŒende vŠrde i
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diskussioner om nya konstruktioner och ny produktion. Av detta kan man sluta sig till deras
upplevelser och erfarenheter av att arbeta i en standardstyrd organisation.
I intervjuer, mšten och diskussioner med individer och grupper som Šr aktiva i sambruk, har
kommentarer och bedšmningar av standardreaktioner markant lyst med sin frŒnvaro. Ett skŠl
till att dessa mŠnniskor knappast beršrs av vanliga yttringar av standardreaktioner Šr, att de
sjŠlva inte kŠnner det stšrsta trycket frŒn sŒdana ŒtgŠrder. De har fŒtt utrymme att ta fler, och
inte fŠrre, initiativ som svarsreaktion pŒ resursknapphet. De behšver inte fšrsvara sig mot
inblandning frŒn sina egna šverordnade. De ser sig inte sjŠlva som en utmaning eller hot mot
standardmodellens metoder.

Alternativen som de betraktas av hšgre chefer, konsulter och andra
SŒvŠl inom Bofors och sambruk Šr de arbetsformer som utvecklats i hšg grad en fšrlŠngning
av lokala initiativ. GŠngse styrsystem tenderar att betrakta lokala mŒl som dŒligt
šverenstŠmmande med organisationens mŒl, reellt eller potentiellt. ÔLokal rationalitetÕ
uppfattas fšrvisso som en inriktning som kan fšrefalla rationell och vŠl avvŠgd frŒn lokal
synpunkt, men som kan vara irrationell och missriktad enligt normerna i de hšgre nivŒernas
organisationsmŒl. Av detta skŠl strider det ocksŒ mot standarddoktrinen att utška lokalt
beslutsfattande nŠr resurserna har blivit knappa. Standarduppfattningen blir dŒ, att lokal
valfrihet Šr en lyx, en avledning av resurser frŒn organisationens syften, som man inte har rŒd
med i hŒrda tider, och Šr dŠrfšr sannolikt kontraproduktiv eller olŠmplig.
Standardmetoden fšr att bryta loss delar av en organisation sŒ att de blir finansiellt fristŒende,
eller Œtminstone med krav att generera intŠkter fšr sina tjŠnster, fšrutsŠtter att priser
faststŠlls och tas ut fšr levererade varor och tjŠnster dŠr det šverhuvudtaget Šr mšjligt.
Alternativet, att sŒ lŒngt mšjligt gšra ofšrdelade resurser tillgŠngliga utan betalning, strider
mot den nyss nŠmnda fšrutsŠttningen, och uppfattas helt sŠkert, av observatšrer med
standarduppfattning, strida mot sunt ekonomiskt fšrnuft.
Att tillŒta att beslut fattas i periferin av en organisation betraktas sannolikt som olŠmpligt och
riskfyllt av standardmodellens chefer. Argumentationen lyder: produktivitet och effektivitet,
dvs lŒga kostnader och kvalitŽ, Šr utan tvekan alltid viktigt, och alldeles sŠrskilt nŠr det Šr ont
om pengar. Beslut som pŒverkar produktivitet och effektivitet Šr av strategisk betydelse fšr
organisationen. Strategiska beslut fattas av befŠlhavare, oavsett om de Šr militŠra eller civila,
och det faller pŒ de underlydandes lott att genomfšra den taktik som krŠvs. I strama tider Šr
det enligt detta synsŠtt absurt frŒn standardstyrningens utgŒngspunkt att tillŒta lokala, taktiska
beslut pŒ lŠgre nivŒer med strategisk innebšrd. PŒ den nivŒn skall aktiviteterna inskrŠnka sig
till godkŠnda ŒtgŠrder i šverenstŠmmelse med strategiska planer som beslutats hšgre upp.
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Bofors BrickegŒrdsinitiativ innefattar samarbete pŒ lŒg nivŒ šver grŠnserna inom organisationen, i grŠnssnittet mellan arbetare och arbete. Detta ger inte upphov till ogynnsamma
kommentarer sŒ lŠnge man hšgre upp inte tror sig om att kunna effektivisera arbetet
ytterligare med traditionella metoder. Men dŠr samarbetet bedrivs mellan organisationer och
fŒr synliga fšljder i grŠnssnittet mellan organisationerna och deras anvŠndare av varorna och
tjŠnsterna, finns en starkare reaktion frŒn standardmodellens tŠnkare.
Standardmodellens stŒndpunkt till samarbete mellan organisationer som betjŠnar allmŠnheten
verkar antingen fšrdšma detta som en konspiratorisk handling, eller betrakta det som en
pseudofšreteelse. Konkurrensverket har sŒledes riktat allvarliga invŠndningar mot samarbete inte konkurrens - mellan olika organisationer inom den offentliga sektorn. Det synsŠtt som
konkurrensverkets avvisande hŒllning tycks grunda sig pŒ Šr, att konsumenternas intressen
bŠst tillgodoses med tŠvlan och konkurrens mellan leverantšrer, och att om tvŒ leverantšrer
av varor eller tjŠnster samarbetar kan det misstŠnkas att de konspirerar i hemlighet - dvs
samarbetar fšr att skada andra leverantšrer eller konsumenter, eller bŒda. Att fšrsška gagna
allmŠnhetens intressen genom samarbete Šr ett alternativ till det gemensamma bŠsta som
ifrŒgasŠtter den grundlŠggande tron pŒ konkurrensen som det bŠsta och enda sŠttet att uppnŒ
produktivitet och effektivitet.
Betr denna Œsikt - dvs sambruk som en pseudofšreteelse - sŒ Šr det lŠtt att konstatera, att
delad anvŠndning av outnyttjade resurser Šr vanligt, och faktiskt underlŠttar ett hŒrt liv i smŒ
byar, i skogstrakter, bland spridda bosŠttningar pŒ šar, och tÊ oÊ m i stadsbebyggelse vid
fjordarna. Man avvisar ofta sambruk genom att fšrklara att sŒdana aktiviteter och en gemensam resursanvŠndning Šr en charmerande kvarleva frŒn gamla tider. Den kan bara šverleva i
glesbygdssamhŠllen dŠr ekonomisk nšdvŠndighet, modernt tŠnkande och modern organisation
Šnnu inte slagit igenom och saknar betydelse i det moderna industrisamhŠllet.
Gemensam resursanvŠndning och grŠnsšverskridande avfŠrdas ofta av standardmodellens
fšretrŠdare som betydelselšsa i den stora vŠrlden, som ett oundvikligt lŠckage šver
organisationsgrŠnser - i ena fallet šver grŠnserna mellan arbetsuppgifter, i det andra mellan
avdelningar och organisationer. De betraktas ekonomiskt ofta som ett meningslšst hopkok av
lokala patentmetoder - samarbete i stil med ÔKan jag fŒ lŒna en kopp socker?Õ, eller ÔDu kan fŒ
lŒna min yxaÕ - alltsŒ utan organisatorisk och samhŠllsekonomisk betydelse.
Det Šr sŒledes mšjligt att reagera pŒ sambruk med att avfŠrda det som endast ett Ôinformellt
sŠtt att lšsa resursanvŠndningsproblemÕ, och egentligen ett Ôby-fenomenÕ, varigenom
mŠnniskor i smŒsamhŠllen ute pŒ vischan hjŠlper varandra med skšrden och i skogen. Man
fšrmedlar Œsikten att vad som enligt standardmodellen inte kan benŠmnas organisation och
ledning inte heller alls Šr organisation och ledning. Denna Œsikt kan ofta vidhŒllas trots att man
lŠtt kan observera att identiska processer fungerar i hšgteknologisk industri och hos offentliga
inrŠttningar i en av de mest avancerade ekonomierna, med genomgŒende besparingar som
fšljd.
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Att en sŒdan Œsikt kan vidhŒllas antyder, att den tillkommit fšr att undvika att se de nya
arbetssŠtt som bŒde Bofors och Sambruk, och en mŠngd andra praktiska erfarenheter,
illustrerar som en intellektuell och praktisk utmaning till det allmŠnt accepterade tŠnkandet
och metoderna fšr ledning och organisation.
Fšr dem som anser att standardsvarsreaktionen Šr den rŠtta och dess resonemang oundvikligt,
framstŒr sŒledes de nya alternativa arbetssŠtt som de som hŠr redovisats som en ršra av
irrelevanta tillvŠgagŒngssŠtt, av vilka en del Šr ej šnskvŠrda och en del fullstŠndigt omdšmeslšsa. Samtliga sŒdana nya arbetssŠtt verkar fšr dessa bedšmare sakna stšd i varje logiskt
sammanhŠngande doktrin eller filosofi.

Behovet av ett sprŒkbruk och en samlad teori fšr att beskriva alternativen
till standardreaktionen
Det finns Šnnu sŒ lŠnge ingen samlad och logisk stŒndpunkt om ledning och organisation betr
de alternativa sŠtt att styra och arbeta som beskrivits hŠr. Fšr alternativen finns det heller
ingen motsvarighet till det nya sprŒket fšr det som standardmodellens fšretrŠdare benŠmner
new management, eller till de sedan gammalt knŠsatta fšrklaringar och metoder som stšttar
och styrker massproduktionsmodellen.
Varken det nya eller det gamla sprŒkbruket fšr den etablerade ideologin fšr massproduktion,
erbjuder nŒgon mšjlighet fšr standardmodellens chefer att fŒ nŒgon mening i alternativen, och
erbjuder sŒledes heller ingen hjŠlp att betrakta alternativen som serišsa valmšjligheter, som
skulle kunna švervŠgas. Bristen pŒ begrepp fšr att kunna tŠnka kring och tala om de
alternativa metoderna i andra termer Šn standardmodellens, Šr utan tvivel ett hinder fšr dem
som utšvar metoderna, nŠr de skall bedšma metoderna som sŒdana, eller nŠr de skall bedšma
dem i jŠmfšrelse med handlingsalternativ enligt standardmodellen. SŒvŠl standardmodellens
chefer som de som Šgnar sig Œt alternativ till standardmodellen torde dŠrfšr ha nytta av att
kunna bedšma sŒvŠl standardmodellen som alternativen utifrŒn idŽer som inte hŠmtats frŒn
nŒgot av dessa omrŒden.
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IV: Referensramar med vilka vi kan betrakta bŒde
standard- och alternativa handlingsmšnster,
som inte hŠrletts frŒn nŒgot av dem
Hittills har vi beskrivit organisationers svarsreaktioner pŒ hŒrda tider och skissat en grov bild
av standardreaktionen och alternativen till denna. Vi har redan kommenterat alternativens
skenbara osynlighet, betraktade utifrŒn standardmodellens referensram. Standardmodellens
axiom, teorier och fšrutsŠttningar Šr sŒ utbredda och allenarŒdande, att standardmodellens
folk uppfattar dem som en sjŠlvklar del av hur verkligheten egentligen Šr; de tycks inte
uppfatta dem som vad de egentligen Šr - ett av mŒnga sŠtt att tolka och analysera hŠndelser.
DŠrfšr tycks det vara šnskvŠrt att finna ett sŠtt att Ôstiga urÕ standardsynsŠttets ÔkritcirkelÕ.
Fšrst dŒ skulle vi gemensamt kunna betrakta sŒvŠl standardmodellen som andra modeller fšr
ledning och organisering pŒ ett mer fruktbart sŠtt. Vi mŒste dŒ anvŠnda oss av idŽer som inte
har sina rštter i dessa olika organisatoriska modellers verklighetsuppfattning.
I detta syfte skall nu presenteras idŽer frŒn spelteorin, frŒn socialantropologin samt frŒn krigsoch strategilogiken. Dessa referensramar bygger alla pŒ att samspelet leder till vinst eller
fšrlust fšr den ena eller andra parten eller bŠgge pŒ det ena eller andra sŠttet. Man behšver
emellertid inte anta att vad som Šr vinst och vad som Šr fšrlust enbart Šr en frŒga om
materiella tillgŒngar. Vad man vinner och vad man fšrlorar kan uttryckas pŒ ett mycket mer
sofistikerat plan. Referensramarna kommer sŒledes att undersškas med avseende pŒ vem som
vinner vad och vem som fšrlorar vad, inte bara i materiella vŠrden och inte bara i enkla spel
utan i hela kulturer av sŠrskilda slag och i krig.

1: Spelteori
NŒgot om vinna-fšrlora- och vinna-vinna-transaktioner
Matematiker har studerat mšjligheterna att vŠlja strategi eller inriktning vid vanliga spel, t ex
kortspel mot motstŒndare, och de har sedan studerat situationer med liknande struktur som
inte Šr spel, tÊ ex krig och ekonomisk konkurrens. Den logik med vilken de sškt klargšra de
valmšjligheter som stŒr šppna i sŒdana situationer, och fšljderna fšr en eller flera spelare av
att vissa val gšrs, rubriceras vanligen ÔspelteoriÕ. Vissa val leder sŒledes till vinst och andra till
fšrlust fšr en. nŒgra eller alla ÓspelareÓ.
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Noll-summe-spel
Ett nollsummespel Šr en situation som karaktŠriseras av att en spelare vinner det som en
annan fšrlorar; dvs om en vinner mŒste den andra fšrlora. I ett sŒdant spel Šr totalsumman av
vad fšrloraren fšrlorar (negativt tal) och vad vinnaren vinner (positivt tal) lika med noll - dŠrav
beteckningen ÔnollsummaÕ. Spelarnas totala tillgŒngar fšrblir ofšrŠndrade, och det som spelet
har Šndrat Šr Šgandet av tillgŒngarna, inte deras mŠngd. Vinnaren har vunnit, och Šger nu det
som fšrloraren fšrlorat. Detta stŠmmer pŒ de flesta kortspel, och Šven pŒ tŠvlingar om pengar,
priser, Šran att vara ensam vinnare etc.
Ett nollsummespel Šr Ôett paradigm fšr en ren konkurrenssituationÕ (Heims). Charles Darwin
anfšrde pŒ 1800-talet som exempel pŒ konkurrens i djurvŠrlden, en strid mellan tvŒ hundar,
fšr att avgšra vilken av dem som skall fŒ den enda bit mat som finns: den vinnande hunden fŒr
matbiten, och fšrloraren fšrlorar den. Heims beskriver detta exempel som ett Ônollsummespel
med tvŒ hundarÕ.
Eftersom en spelares vinst i ett nollsummespel sker till kostnaden av den andres fšrlust, kan
ett sŒdant spel definieras som ett vinna-fšrlora-spel dŠrfšr att det som en vinner Šr vad den
andre fšrlorar. Om vi nu istŠllet fšr ordet ÓspelÓ anvŠnder orden interaktion, samspel,
vŠxelverkan eller šverenskommelser sŒ kan ocksŒ sŒdana fenomen ibland karaktŠriseras som
Ôvinna-fšrloraÕ om de kŠnnetecknas av att vad en vinner Šr det som den andre fšrlorar.

Positiv summa, eller vinna-vinna
En transaktion i vilken ena parten vinner medan den andra inte fšrlorar skulle bli en Ôpositiv
summaÕ. Om resonemanget vidgas utšver rena spel skulle Ôpositiv-summe-transaktionerÕ i sŒ
fall innebŠra, att om en ÔvinnerÕ i betydelsen tjŠnar pŒ transaktionen, behšver det inte
nšdvŠndigtvis betyda att man besegrar en motstŒndare och tillfogar denne fšrluster.
Spelteorin rŠknar med mšjligheten av Ôicke-nollsummespelÕ, nŠr tÊ ex Ôdet vŠrde kšparen sŠtter
pŒ varan som han fšrvŠrvar Šr hšgre Šn det betalda priset, samtidigt som priset minst
motsvarar det vŠrde som sŠljaren sŠtter pŒ varanÕ (Vajda).
I spelteorin kan de komplikationer som denna mšjlighet innebŠr reduceras, genom att
behandla ett icke-nollsummespel med tvŒ personer som formellt likvŠrdigt med ett
nollsummespel med tre personer, under fšrutsŠttning att, varje skillnad eller avvikelse mellan
de vŠrden, som de bŒda tŠvlande ŒsŠtter en vinst eller fšrlust, betalas till (eller betalas ut av)
den tredje spelaren. Den tredje spelaren har sŒledes ingen annan funktion i spelet Šn att vara
ÓbankÓ. Detta tillvŠgagŒngssŠtt kan tillgripas fšr att begrŠnsa fšljderna av situationer i verkliga
livet, dŠr folk sŠtter olika vŠrden pŒ att vinna (eller fšrlora).
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Den intresserade teoretikern kan dŒ studera ett ÔrenodlatÕ spel, dŠr folks skilda vŠrderingar
lagts Œt sidan genom att uppfinna en tŠnkt tredje spelare. NŠr vi šverfšr idŽer frŒn spelteorin
till vŠxelverkan i organisationer skall vi emellertid inte bortse frŒn de vŠrden eller innebšrder,
vilka de som tjŠnar eller fšrlorar, kopplar till resultatet, utan vi skall ha dessa vŠrden klart och
tydligt fšr šgonen.
Det finns nŠmligen mŒnga šverenskommelser, transaktioner eller interaktioner mellan
mŠnniskor och grupper, pŒ vilka ingen fšrlorar och pŒ vilka nŒgra eller alla deltagare samtidigt
tjŠnar. Om tÊ ex en grupp eller expedition klŠttrar i berg tillsammans kan alla ÔvinnaÕ, dŠrfšr att
alla kan uppfylla sitt mŒl att klŠttra uppfšr berget. Andra exempel kan vara utbyten av olika
slag, tÊ ex byten som gšrs fšr pengar, dŠr bŒda parter Šr nšjda med vad de fŒtt, och dŠr ingen
har gjort en fšrtjŠnst pŒ bekostnad av en fšrlust fšr den andre.
I vinna-fšrlora-situationer innebŠr ÔvinnaÕ tvŒ olika resultat, dels att man tjŠnar pŒ
transaktionen men ocksŒ med nšdvŠndighet att man tillfoga en motsvarande fšrlust fšr nŒgon
annan. I vinna-vinna-situationer Šr bara en av dessa innebšrder nšdvŠndig. Att ÔvinnaÕ behšver
endast innebŠra att ÔfšrtjŠnaÕ. Det behšver ej samtidigt innebŠra, att Ôtillfoga nŒgon annan de
fšrluster som bidrar till fšrtjŠnstenÕ.
Vi finner av detta resonemang att det troligen Šr till fšga hjŠlp att betrakta vinna-vinnainteraktioner, och dŠrmed organisatoriska interaktioner, som ÔspelÕ. De flesta, fšr att inte
sŠga alla, spel Šr vinna-fšrlora, och ÔspelÕ betyder vanligen en vinna-fšrlora-strid i en
konstruerad eller ÔartificiellÕ situation i vilken tvŒ eller fler personer tŠvlar mot varandra enligt
šverenskomna och vedertagna regler. ÓFšrlorandetÓ Šr dŒ ett mŠnskligt och socialt acceptabelt utfall. Tanken pŒ att ett sŒdant ÓspelÓ skulle kunna vara vinna-vinna ter sig mindre
sannolik, fšrutom i anslutning till samverkansinteraktioner mellan spelare i samma lag eller pŒ
samma sida.

VŠxelverkan utanfšr renodlade spelsituationer
MŒnga idrotter som inte har spelkaraktŠr, och mŒnga andra interaktioner, Šr eller kan vara
vinna-vinna. Om tvŒ personer, som gŒr ut och fiskar, vŠljer att inte tŠvla, kan bŒda ÔvinnaÕ i
betydelsen tjŠna det som var och en fŒngar, fast ingen av dem ÔvinnerÕ i betydelsen besegra
den andra fiskaren. I enkla skalekonomier, eller tekniska funktioner dŠr en person Šr
katalysator gentemot en annan, kan ocksŒ tvŒ eller fler, genom att arbeta tillsammans,
generera stšrre vinst Šn summan av vad var och en ensam hade producerat, och de kan f š
gšra detta utan att nšdvŠndigtvis tillfoga eller Œsamka fšrluster. TvŒ personer som Šr
inbegripna i en icke-spelaktivitet, som exempelvis att lŠgga ut och ta upp nŠt tillsammans, kan
fŒnga mer fisk Šn de skulle gšra var fšr sig, och dessutom pŒ ett snabbare och sŠkrare sŠtt.
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Andra skillnader mellan renodlade spel och den komplexa verkligheten behšver ocksŒ tas med
i berŠkningen nŠr idŽer hŠrledda frŒn spel, som vinna-vinna, skall tillŠmpas i ickespelsituationer. Dessa situationer Šr tÊ ex ofta inte renodlat vinna-vinna eller vinna-fšrlora. En
person kan vinna nŒgonting och samtidigt fšrlora nŒgonting. Vinna och fšrlora kan behšva
omdefinieras: poŠngen i ett kortspel faststŠlls i fšrvŠg. Fler poŠng innebŠr en vinst, och fŠrre
poŠng en fšrlust, och poŠngens fšrhŒllande till hŠndelserna i spelet Šr bestŠmt pŒ fšrhand. Ett
visst resultat har ett visst poŠngvŠrde.
I icke-spelsituationer dŠremot, finns inget generellt tillŠmpbart regelverk fšr att avgšra vad
som Šr vinst och vad som Šr fšrlust. NŠr vinna-vinna- och vinna-fšrlora-idŽn anvŠnds i ickespelsituationer, sŒsom bergsbestigningen och fisket, mŒste dŠrfšr vinster och fšrluster
berŠknas i andra termer Šn tŠvlingspoŠng. LŒt oss anta, att nŒgot som en person vill bli av med
šverfšrs till nŒgon som vill ha det. Det Šr rimligt att vŠrdera frŒnvaron av tillgŒngen som en
vinst fšr den fšrsta personen, och innehavet som en vinst fšr den andra personen.
FšrŠndringen av de totala tillgŒngarna Šr lika med noll, men den totala fšrtjŠnsten, dŠr nyttan
rŠknas som positiv och nackdelar rŠknas som negativa, Šr positiv. Det som Šr annorlunda i
ÔkalkylenÕ šver vinst eller fšrlust Šr de inblandades preferenser, och de vŠrden som de, var och
en fšr egen del, ŒsŠtter en viss utgŒng.
NŠr dessa idŽer tillŠmpas pŒ organisationer Šr det korrekt att berŠkna ÔkostnadÕ resp ÔnyttaÕ i
termer som Šr relevanta fšr dem som betalar kostnaden resp tillgodogšr sig nyttan. Vinnavinna-vŠxelverkan kan intrŠffa nŠr Šgandet eller nyttjandet av en resurs byts, varvid den nye
Šgaren eller anvŠndaren upplever en vinst, och varvid den fšregŒende Šgaren eller anvŠndaren
inte upplever nŒgon motsvarande fšrlust.

2: Synergi och icke-synergi i kulturer och samhŠllen
PŒ ett helt annat omrŒde fšrsškte Abraham Maslow hitta en fšrklaringsmodell fšr
transaktioner och interaktioner som Šr karakteristiska fšr vissa kulturer och samhŠllen, nŠr
han undersškte kulturernas pŒverkan pŒ samhŠllsmedlemmarna.
Han citerar socialantropologen Ruth Benedict nŠr han anvŠnder termen ÔsynergiÕ fšr att
beskriva handlingar som samtidigt gynnar en persons egna intressen och intressena fšr en
stšrre social grupp: dvs att gšra saker som omedelbart Šr till fšrdel fšr en sjŠlv och fšr andra.
ÔSynergiÕ, frŒn grekiskans ÔζυνεργοσÔ, betyder helt enkelt Ôsamarbete, samverkanÕ, med
bibetydelsen Ôatt fšrenaÕ. Med hŠnvisning till kulturer och deras karakteristiska mšnster fšr
vŠxelverkan urskiljer Benedict Œ ena sidan dem med ÔlŒg social synergiÕ, dŠr mŠnniskors
handlingar Šr šmsesidigt motstŒende och motverkande, och dŠr fšrdelen fšr en individ blir
[=kan hŠrledas frŒn] en seger šver en annan, och dŠr de som inte Šr segerrika mŒste klara sig
bŠst de kan. • andra sidan urskiljer hon kulturer med Ôhšg social synergiÕ, dŠr mŠnniskors
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handlingar Šr Ôšmsesidigt fšrstŠrkandeÕ, dvs en persons handlingar škar inte bara hans egen
nytta, utan dessutom andras nytta. En sŒdan vŠxelverkan kan lika vŠl betecknas Ôvinna-vinnaÕ.
En kultur med lŒg social synergi kunde benŠmnas en Ôvinna-fšrlora-kulturÕ. En kultur med hšg
social synergi kunde betecknas en Ôvinna-vinna-kulturÕ. Maslow definierar ocksŒ det
fšrstnŠmnda kulturmšnstret med att Ôhandlingar Šr šmsesidigt motstŒende och motverkandeÕ,
och i likhet med Benedict anmŠrker han, att sŒdana kulturer karakteriseras av djupgŒende
otrygghet, Œngest och aggresivitet.
Benedict hŠnvisar till sociala processer som Ôgaranterar att rikedom drar till sig rikedomÕ, som
Šr karakteristiska processer fšr lŒgsynergikulturer, och som stŒr i kontrast till de processer
varigenom rikedom breder ut sig i hšgsynergikulturer. Benedicts kommentarer kan
vidareutvecklas genom att jŠmstŠlla rikedom med valfrihet, och avsaknad av valfrihet med
fattigdom. Valfrihet Šr dessutom makt, och makt Šr valfrihet. I organisationer, frŒn staten och
nerŒt, ger maktkoncentration - dvs ÔlŒg social synergiÕ - makt att ta mer makt.

3: Krig
Spelteorin har lŠnge tillŠmpats i ekonomiskt beslutsfattande och krig, dvs i strider som
uppenbart inte alls Šr ÕspelÕ eller fšrstršelse. Tar man hŠnsyn till teorins efterfšljande
tillŠmpningar, i stŠllet fšr dess ursprung, skulle den med fog kunna dšpas om till ÔstridsteorinÕ
(theory of contest), dŠrfšr att en av ordboksdefintionerna av contest Šr Ôstrid om seger mellan
motstŒende styrkor och intressenÕ.
Vid en fšrsta anblick kan det tyckas att krig och organisatoriska transaktioner har fšga
samband. Krig innehŒller kanoner, bomber, fŠltslag och liknande, medan organisationer
vanligtvis inte gšr det. Det som emellertid Šr av intresse hŠr Šr inte krigets maskineri. Vi
intresserar oss inte fšr krigets Ôskruvar och muttrarÕ, dvs de speciella medel som skiljer kriget
frŒn andra aktiviteter, utan fšr vad kriget kan ha gemensamt med annat ÔtrafikerandeÕ, sŒvŠl
politiskt som organisatoriskt.
Den store krigsteoretikern Carl von Clausewitz sade, att Ôder Krieg ist nichts als eine
Fortsetzung der politischen Verkehrs mit Einmischung anderer MittelÕ, dvs Ôkrig Šr inget
annat Šn en fortsŠttning pŒ Ópolitiskt trafikerandeÓÔ - med dagens sprŒkbruk skulle man sŠga
politiska interaktioner och transaktioner - Ômed tillsats av andra medelÕ.
Detta Šr uppenbarligen ingen beskrivning av vad krig ÔŠrÕ i bemŠrkelsen vad som typiskt sett
pŒgŒr i krig, dvs militŠra aktiviteter, tÊ ex anvŠndning av militŠra medel. Beskrivningen kan
bŠst fšrstŒs som vad krig ÔŠr till fšrÕ, dvs de ŠndamŒl fšr vilka krig anvŠnds eller uppkommer.
FrŒgan ÔVad Šr krig till fšr?Õ betyder ÔVad Šr det fšr vinst med krig?Õ Vad innebŠr dŒ logiskt sett
ÔvinnaÕ och ÔfšrloraÕ i krig?
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Krig betraktat utifrŒn dess resultat - och sŒledes utifrŒn dess funktion i stŠllet fšr utifrŒn dess medel: krigandet, beslutsfattandet och makten.
Krig utkŠmpas fšr att fatta beslut, tÊ ex ÔVem skall bo hŠr?Õ och fšr att vinna makt - dvs att
avgšra vem som skall fatta beslut - tÊ ex att faststŠlla vem som hŠdanefter skall regera Alsace
eller Polen. Fšrloraren fšrlorar makten att bestŠmma. Vinnaren vinner frŒn fšrloraren makten
att fatta beslut, som fšrloraren annars skulle ha fattat.
Ett extremt exempel eller begrŠnsat fall Šr Tyskland efter andra vŠrldskriget. De allierade
upphšrde inte med sina anfall om inte den tyska kapitulationen var villkorslšs - m a o om inte
all beslutsmakt šverlŠmnades.
Ett annat extremt exempel Šr vad som hŠnde de besegrade i antikens krig. De šverlevande
sŒldes som slavar. Det innebar att dŠrefter kunde heller inte de fatta nŒgra beslut ens nŠr det
gŠllde detaljer i deras personliga liv. De blev instrument fšr andras vilja och behandlades som
om de inte hade nŒgra egna mŒl.
NŠr alltsŒ striden och larmandet Šr šver, och allt har sagts och gjorts, blir resultatet fšr
fšrlorarna i ett krig - genom vilka antika eller moderna processer eller medel det Šn kan vara
frŒga om - i grunden fšrlusten av makten att fatta beslut. Vinnarna fŒr i regel inte bara sin vilja
fram i vissa sŠrskilda beslut, utan de vinner ocksŒ makten att besluta vem som framledes skall
fatta beslut.

Krig och icke-krig
Vi ŒtervŠnder till Clausewitz uttalande, att Ôkrig Šr inget annat Šn en fortsŠttning pŒ Ópolitiskt
trafikerandeÓ med tillsats av andra medelÕ. Nu skall vi diskutera Ôandra medelÕ, uttytt ÔmilitŠra
medelÕ. Hans logiska ekvation lyder dŒ: Krig = Politiskt trafikerande + MilitŠra medel.
I sŒ fall: ÔKrig minus MilitŠra medel = Politiskt trafikerandeÕ; vilket Šr det samma som att sŠga:
ÔPolitiskt trafikerande = Krig, subtraherat med dess ÓMilitŠra medelÓÔ.
FšregŒende resonemang kan sammanfattas som fšljer: Krig Šr endast vanligt Ôpolitiskt
trafikerandeÕ, men med tillŠgg av militŠra medel. Detta innebŠr, att vanligt ÔtrafikerandeÕ fyller
samma funktion som krig, men med andra medel.
Fšr att det skall bli sŒ behšver vi pŒvisa, att krigets funktion - mŒlen, fšljderna eller syftena fšr
vilka kriget anvŠnds - Šr densamma som funktionerna hos den ifrŒgavarande Ôvanliga
trafikeringenÕ. Ovan har framhŒllits, att krig utkŠmpas fšr att upphŠva och ta šver
motstŒndarens beslutsmakt. Som tidigare sagts finns det rikliga bevis fšr att interaktiva
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processer som fšrekommer i organisationer fullgšr samma syfte, nŠmligen att upphŠva
beslutsbefogenheter.
De inomorganisatoriska och mellanorganisatoriska processer som anvŠnds fšr att Œstadkomma
dessa resultat Šr ÔfredligaÕ i betydelsen att de inte innehŒller nŒgot av den militŠra
upprustningen eller blodsutgjutelsen. Dessa processer beledsagas ofta av fšrklaringar, att de
Šr fredliga och har ett gott syfte. Icke desto mindre Šr de funktionella motsvarigheter till krig,
dŠrfšr att de tjŠnar samma syfte.
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V:Fšrslag till tolkningar frŒn de referensramar som valts ut.

Fšljande fšrslag till tolkningar av standard- och alternativa reaktioner pŒ resursknapphet kan
nu vŠljas ut eller hŠrledas ur fšregŒende resonemang:

FrŒn spel och icke-spel: vinna och fšrlora
¥ Transaktioner och interaktioner mellan mŠnniskor kan bestŠmmas utifrŒn vem som till slut
vinner vad och vem som fšrlorar vad.
¥ Vissa transaktioner och interaktioner mellan mŠnniskor tar formen av tŠvlingar, i vilka en
vinner vad den andra fšrlorar. SŒdana transaktioner kan med fšrdel benŠmnas Ôvinnafšrlora-transaktionerÕ.
¥ Transaktioner och interaktioner kan alternativt vara av den karaktŠren, att ingen part
upplever fšrlust, och vinster sker inte pŒ nŒgons bekostnad. SŒdana transaktioner kan
lŠmpligen benŠmnas Ôvinna-vinnaÕ.
¥ Fšr bŒda parter eller ena parten i en vŠxelverkan finns ofta valmšjligheten att gšra
interaktionen till Ôvinna-fšrloraÕ eller Ôvinna-vinnaÕ. •skŒdning och antaganden, sŒvŠl
uttryckliga som underfšrstŒdda, kan fŒ det att se ut som om det inte finns ett sŒdant val.
(Ett syfte med denna rapport Šr att hjŠlpa till att tydliggšra, att det finns en valmšjlighet.)

FrŒn švervŠganden om vinna-vinna- och vinna-fšrlora-kulturer
¥ Vinna-vinna-, eller vinna-fšrlora-interaktioner, kan vara utbredda i en kultur. Detta gŠller
bŒde etniska kulturer och enskilda organisationer.
¥ Kulturer eller subkulturer kan ha šverlappande medlemsskap. En person kan t ex tillhšra
en vinna-fšrlora-kultur i arbetet, och en vinna-vinna-kultur i hemtrakten eller byn. I en
organisation kan en person vara medlem i en vinna-vinna-kultur bland sina likar, och ha en
vinna-fšrlora-relation med sina šverordnade eller underlydande.
¥ Det finns skŠl att utgŒ frŒn, att tŠnkesŠtt och handlingssŠtt i en vinna-fšrlora- eller vinnavinna-kultur kan vara šverfšrbara frŒn en miljš till en annan, genom mŠnniskors sŠtt att lŠra
sig upptrŠda mot varandra i en miljš och sprida dessa beteendemšnster i andra miljšer.
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Upplevelser i arbetet kan tÊ ex ge upphov till kŠnslor som kommer till uttryck i hemmet,
eller nŒgon annanstans pŒ arbetsplatsen.
¥ En utbredd form av vŠxelverkan kan vara sŒ lite ifrŒgasatt, att den inte fšrefaller mšjlig att
ifrŒgasŠtta, precis som en naturlag.
¥ Chefer frŒn olika organisationer interagerar med varandra, vilket kan tolkas som att de
grundlŠgger en ledarskapskultur som spŠnner šver mŒnga organisationer. Den fšrutfattade
meningen om att ledning och styrning oundvikligen eller ÔnaturligtÕ Šr vinna-fšrlora kan bli
fšrhŠrskande i denna stšrre kultur.
¥ Att ifrŒgasŠtta antagandena om en vinna-fšrlora-kultur skulle vŠnda upp och ner pŒ en hel
ŒskŒdning om hur mŠnniskor fungerar och hur vŠrlden fungerar. Ett sŒdant ifrŒgasŠttande
kan vara en stšrande upplevelse, och dŠrfšr nŒgot som de beršrda kan tŠnkas undvika.
Detta Šr giltigt inte bara i frŒga om vinnarna, utan troligen ocksŒ i frŒga om de mŒnga
fšrlorare som hŒller fast vid vinna-fšrlora-tolkningen av hŠndelser, och som accepterar
oundvikligheten med vinna-fšrlora-ordningen. Fšrlorare tenderar att lŠra sig vinnarnas
vŠrldsbild, trots att detta kan verka till deras nackdel. Det kan stšra dem mer att ge upp den
synbara vissheten i denna vŠrldsbild Šn att uthŠrda sina egna fortgŒende misslyckanden och
fšrluster.
¥ Om det finns en vidstrŠckt acceptans av de lŠmpliga handlingsvŠgar som fšljer av
antaganden och ŒskŒdningar, och om denna acceptans har utvecklats till att inte
ifrŒgasŠttas, kommer denna ej ifrŒgasatta acceptans att fšrstŠrka synsŠttet och gšra
uppfattningen Šnnu mer utbredd. Hela systemet kommer att synas bŒde rŠtt och sant fšr
dem som accepterar det, de mŒ vara vinnare eller fšrlorare. Antagandena bakom systemet
kommer att antingen inte uppfattas alls, eller uppfattas som enkla ÔfaktaÕ av medlemmarna i
kulturen. Antagandena uppfattas inte som nŒgot som Šr fšremŒl fšr valmšjligheter, vilka Šr
šppna fšr ifrŒgasŠttande och ompršvning mot bakgrund av hur fšljderna av dessa fakta
bedšms. Stabiliteten i en sŒdan gemensam ŒskŒdning bygger pŒ att dess antaganden
erkŠnns och alltsŒ inte ifrŒgasŠtts.
¥ Om en kultur i allt vŠsentligt prŠglas av vinna-vinna Šr motivationen att fšrŠndra kulturen
lŒg, eftersom alla tjŠnar pŒ den.
¥ Om en kultur i allt vŠsentligt prŠglas av vinna-fšrlora vill vinnarna inte fšrŠndra kulturen,
och fšrlorarna kommer inte att fšrstŒ hur det skulle kunna gŒ till att fšrŠndra kulturen.
BŒde vinnare och fšrlora kan ta kulturens innebšrd fšr given.
¥ Mot bakgrund av en allmŠnt utbredd tilltro till grundsatserna i en vinna-fšrlora-kultur,
tenderar alternativa uppfattningar att betraktas som triviala eller irrationella, eller avsiktligt
skadliga avvikelser frŒn det rŠtta tŠnkandet.

- 40 -

¥ Av de som tror pŒ ett visst allmŠnt utbrett synsŠtt kan man fšrvŠnta sig - precis som
anhŠngare av vilken trosŒskŒdning som helst - att de fšrsšker utvidga herravŠldet fšr sin
tro. Maskineriet hos centralt beslutsfattande Ñ Ótop-downÓ -direktiv i allt fler detaljer, och
švervaknings- och rapportsystem - sprids sannolikt lŒngt utšver de massproduktionsfabriker
i vilka de frŒn bšrjan utvecklades. Skolundervisning och hšgre undervisning i England Šr
exempel pŒ detta.

FrŒn švervŠganden om krig
¥ Betr krig: Om man betraktar krigets funktion, i stŠllet fšr dess medel, fŒr man stšd fšr von
Clausewitz Œsikt, att krig endast handlar om ordinŠr politisk interaktion med tillŠgg av
[militŠra] medel. Av detta kan man sluta sig till, att transaktioner - oavsett omfattning - som
tjŠnar samma syften som krig kan jŠmstŠllas med krigshandlingar, men utan vapen.
¥ Det visar sig ocksŒ, att det ŠndamŒl som krig utnyttjas till att uppnŒ Šr att fšrbjuda och
šverta andras beslutsbefogenheter.
¥ Vid standardstyrning Šr den dominerande reaktionen pŒ resursknapphet, att ersŠtta lokal
sjŠlvstŠndighet med central kontroll och koncentration av beslutsfattande pŒ fŠrre hŠnder.
DŠrmed fšrbjuder man och tar šver andras beslutsrŠtt, vilket funktionellt Šr att jŠmstŠlla
med krigshandlingar. Detta Šr en process som innebŠr motsŠttning eller en vinna-fšrlorastrid, dŠr beslutsrŠtten stŒr pŒ spel.
¥ OmvŠnt - alltsŒ genom att tillŠmpa idŽer frŒn organisationsdynamik pŒ krig - Šr krig en
omorganisationsprocess, varigenom lokal sjŠlvstŠndighet, som tidigare utšvats av
fšrlorarna, ersŠtts med central kontroll (dvs vinnarnas kontroll).
¥ Organisatoriska processer som tjŠnar dessa syften tillhšr kategorin Ôkrig utan synliga
vapenÕ. De kan dŠrfšr lŠmpligen betecknas Ôprocesser fšr motsŠttningÕ - dvs fientliga eller
vinna-fšrlora-processer utan att nšdvŠndigtvis blanda in hat eller vapen.

Ytterligare konsekvenser av vinna-fšrlora-transaktioner fšr dem som vinner
och dem som fšrlorar, samt fšr organisationen
¥ I en vinna-fšrlora-transaktion, dŠr den ena parten vinner beslutsmakten och den andra
parten fšrlorar den, fŒr vinnaren en kŠnsla av tillfredsstŠllelse och fšrloraren en kŠnsla av
beršvande. Vinnaren kŠnner sig ha en bŠttre position Šn tidigare, och fšrloraren kŠnner sig
ha en sŠmre position Šn tidigare.
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¥ Vinnaren upplever škad effektivitet, som fšrstŠrker identitet, och dŠrmed sjŠlvkŠnsla och
kŠnslan av kompetens. Fšrloraren upplever sannolikt minskad effektivitet, och dŠrefter ett
visst mŒtt av hjŠlplšshet med efterfšljande depression och Œngest, minskad energi,
identitetsstšrning, och en minskning av nyskapande initiativ.
¥ Vinnare kan Šgna uppmŠrksamhet Œt fšljderna av sina initiativ, eller ocksŒ sŒllar de ut och
lŠgger mŠrke bara till vissa av konsekvenserna. De kan acceptera och vŠrdera de omdelbara
ekonomiska fšljderna av sina handlingar, och frŒnsŠga sig ansvaret fšr andra konsekvenser.
¥ Fšrloraren kan uppfatta sig besegrad eller ha mist švertaget, och kan alltsŒ kŠnna sig lurad
och fšrbittrad. Han kan dŒ vŠlja att behandla vem som helst, som švervunnit honom, som
sin huvudmotstŒndare, och ta till sin frŠmsta uppgift att fšrsvara sig och Œterta den makt
han kan.
¥ Han kan ge utlopp fšr sina kŠnslor pŒ oavsiktliga sŠtt, tÊ ex genom tillfŠlligheter, misstag,
klagomŒl, grŠl och meningsutbyten, avsiktlig och oavsiktlig frŒnvaro och fšrseningar.
¥ En annan effekt av fšrkunnelsen om vinna-fšrlora som den bŠsta, enda och naturliga vŠgen
Šr, att man fšrlorar valmšjligheten mellan vinna-fšrlora och vinna-vinna ur sikte. DoktrinŠra
ÔskŠlÕ fšr den fšrhŠrskande tron blir mycket tydliga och vŠlkŠnda, medan mšjligheten till
alternativ inte blir det.
¥ Ett av strategilŠrans rŠttessnšren Šr ÔFšr att šverleva mŒste man fšrst kŠnna igen och
bemšta hotÕ. Men detta rŠttessnšre vŠgleder nŠstan allas handlingar, var de Šn finns i
organisationen. Antagandet att folk inte agerar efter rŠttessnšret Šr bara giltigt fšr
mŠnniskor som antingen Šr fšr upptagna eller fšr dumma fšr att kŠnna igen ett hot nŠr de
ser det, eller som Šr nŠsvisa nog att inte Šgna sin uppmŠrksamhet Œt det.
¥ Det finns straff fšr och ett pris pŒ att inte rŠtta sig efter instruktioner, eller att slarva med
rapporter och redogšrelser. En persons framgŒng i jobbet, och sŠrskilt hans ekonomiska
šverlevnad, beror pŒ fšrmŒgan att undvika straff. Den skštsamme mŒste fšre allt annat inklusive organisationens mŒl - prioritera att leva upp till kraven pŒ rapportblanketter,
granskningar, enkŠter, resultatmŠtningar, krav frŒn inspektionsavdelningar, och annat som
ledningen hittar pŒ. Dessa ŒtgŠrder, som infšrts fšr att garantera en vŠl fungerande
verksamhet, kan dŠrfšr ta šverhanden šver de mŒl som verksamheten skall nŒ. Eftersom
ekonomisk šverlevnad stŒr pŒ spel fšr individen bšr, logiskt sett, arbetet i sig och
organisationens mŒl och intressen komma i andra hand, efter fšrmŒgan att visa upp
tillmštesgŒende infšr kraven i ledningens kontrollsystem.
¥ Management enligt standardmodellen torde dŠrfšr - i likhet med ÔscientificÕ management,
som det Šr en efterfšljare till - sannolikt vara mindre effektivt Šn det kan verka vid fšrsta
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pŒseende. Det har ytterligare en konsekvens som kan visa sig Šnnu allvarligare i det lŒnga
loppet. Det Šr den pŒverkan det kan ha i en vidare kultur - tÊ ex regionalt eller nationellt.
Inflytandet av upplevelser frŒn vinna-fšrlora dagen lŒng, tillsammans med mŠngder av
fšrklaringar till hur fšrdelaktigt och oundvikligt det Šr, kan lŠra mŠnniskor att betrakta det
som ÔnaturligtÕ och ofrŒnkomligt. Ju mer alternativen kan avfŠrdas som dŒligt underbyggda
och banala, ju troligare Šr det att standardtŠnkandet invaderar andra omrŒden i livet, dŠr
vinna-vinna fÊn har šverhanden.

Summering: standardmodellen och alternativen
¥ Brist pŒ resurser mŒ hšra till livets ofrŒnkomligheter. Ledning och styrning enligt
standardmodellen Šr inte ofrŒnkomlig.
¥ Ledning och styrning efter standardmodellen innebŠr motsŠttning, eftersom den Šr fšrenad
med vinna-fšrlora-sammanstštningar, dŠr beslutsmakten Šr insatsen. De alternativ, dvs
Bofors och Sambruk som diskuterats medfšr i allt vŠsentligt vinna-vinna, och medfšr alltsŒ
typiskt sett ej motsŠttningar.
¥ Ledning och styrning enligt standardmodellen innebŠr, att mŠnniskor till stšrsta delen
utnyttjas som medel att utfšra sina šverordnades vilja, dvs som instrument som inte
fungerar som riktiga personer. Ledning och styrning enligt standardmodellen Šr dŠrfšr
instrumentell.
¥ Det gemensamma fšr de hŠr beskrivna alternativen Šr, att de innebŠr ett pŒtagligt utbyte av
information och synpunkter, dŠr deltagarna i utbytet lyssnar pŒ varandra och upprepat
Šndrar sina stŒndpunkter allteftersom de lŠr sig mer av varandra. De Šr dŠrfšr interaktiva/
vŠxelverkande. I motsats hŠrtill utfŠrdrar standardledningen instruktioner och krŠver
rapporter, men fšrutsŠtter inte sŠrskilt mycket vŠxelverkan om arbetet bland dem som
utfšr det. Vid en jŠmfšrelse Šr dŠrfšr ledning och styrning enligt standardmodellen ickeinteraktiv.
Ingen enstaka benŠmning kan antyda den mŒngfald av sŠrdrag, ŒskŒdningar och processer som
tillsammans utgšr de vanliga elementen i alternativ ledning och styrning. Inte desto mindre Šr
det hšg tid att anta en benŠmning. I sŒ fall vore det bŠst med en fšrklarande benŠmning, som
definierar alternativen genom att hŠnvisa till nŒgot som gŒr att iaktta hos dem, i stŠllet fšr att
definiera dem med hŠnvisning till vad som inte finns hos dem, som t ex att kalla dem ÔickemotsŠttandeÕ eller Ôicke-instrumentellaÕ.
Som ovan sagts skiljer sig alternativen frŒn standardmodellen ej endast genom att vara ÔickemotsŠttandeÕ och Ôicke-instrumentellaÕ, utan ocksŒ med avseende pŒ informationsflšden,
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informationsutbyten och beslutsprocesser. Medan standardmodellen gšr flitigt bruk av
envŠgshandlingar som nedŒtgŒende uppmaningar, styrning och befallningar, har alternativen
det gemensamt, att de innebŠr Œterkommande informationsutbyte, dŠr varje part kan gšra sin
stŠmma hšrd, och dŠr var och en uppmŠrksammar och tar intryck av de andra. SŒdana
processer Šr vanliga i livet utanfšr det liv som defineras av standardmodellen, och gŒr under
den allmŠnna beteckningen ÔinteraktionerÕ.
DŠrfšr fšreslŒr jag, att vi identifierar och hŠdanefter benŠmner huvudalternativet till standard15
modellen som den i n t e r a k t i v a modellen . Interaktion/vŠxelverkan skall fšrstŒs som
Ôšmsesidigt och inbšrdes utbyte av information fšr att lŠra kŠnna andras synpunkter, att dela
med sig av egna synpunkter, och att Œterkommande korrigera dem i ljuset av den information
som utvŠxlasÕ. Det betyder inte ÔŒterupprepat uppmana, och Œterupprepat fŒ rapporter frŒnÕ.
Standardmodellens procedurer, som exemplifieras med men inte begrŠnsas till svarsreaktioner pŒ resursknapphet, har tillgŒng till en vŠl etablerad och knappast ifrŒgasatt teoribakgrund, som understšds av en sŒ allmŠnt utbredd tro, att den mer fšrefaller vara en naturlag Šn
antaganden och tolkningar som gŒr att ifrŒgasŠtta. Den interaktiva modellen dŠremot tenderar
att sakna en tydligt formulerad modell eller underliggande teori, dŒ den uppstŒtt som
pragmatiska lokala svarsreaktioner pŒ lokalt upplevda problem.
Om den interaktiva modellen - vars olika former utgšr alternativ till standardmodellen - skall
bli serišst mottagen, och inte bara avfŠrdad av standardfšretrŠdarna som banala eller okynninga fšrvillelser frŒn pŒbjuden god ledningsfilosofi, behšver en grundstomme av idŽer ritas
upp, fšrklaras och sŠttas samman till en genomtŠnkt teori fšr denna alternativa organiseringsform.
OcksŒ fšr dem som redan tillŠmpar den interaktiva modellen Šr det šnskvŠrt att ha tillgŒng till
en sammanstŠlld teori sŒ att de Šnnu bŠttre kan fšrstŒ hur deras handlande fungerar praktiskt.
Detta kan fšrhšja den dagliga funktionen hos det interaktiva handlandet, och det kan šppna
nya mšjligheter till initiativ som gynnar handlande - i sjŠlva verket inte bara utvecklandet av
konstruktiva reaktioner pŒ bestŠmda hŠndelser och mšjligheter, utan ocksŒ utveckling av
proaktiva, framŒtsyftande strategier.
Denna rapport Šr avsedd att vara ett bidrag till en sŒdan grundstomme av idŽer.

15

I originaltexten mainstream management resp interactive management. (LC:s kommentar)
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