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Inledning 
- Vilken knipa jag har hamnat i. 
Den gråhårige mannen lutar sig närmare mig. 
- Jag trodde att det här jobbet skulle bli en lämplig avtrappning inför min 

pensionering. Istället har jag hamnat i den mest omöjliga situation jag kan tänka 
mIg. 

Mannen som anförtror mig sina bekymmer är sedan flera år VD för ett 
tekniskt konsultföretag i Skandinavien med stark knytning till ett universitet. I 
organisationen finns ca 150 anställda, varav 75 forskare. Tekniker av olika slag 
dominerar. Den administrativa personalen omfattar drygt 20 personer. 

Hans första insats var en kraftig bantning av verksamheten på grund av att 
marknaden vikit. Det var också därför han hade rekryterats till företaget. 
Styrelsen ansåg att det behövdes en man med ledningserfarenhet och hårda 
nypor för att få styrsel på verksamheten. 

Och erfarenhet hade han efter ca 30 år i industrin, varav sex år som VD för ett 
gjuteri med över 1.000 anställda. Ändå verkade inte den erfarenheten räcka till 
i den här organisa tionen. 

- Jag tror att jag ganska väl vet vad vi behöver göra för att komma framåt, 
fortsatte han. 

- Problemet är att en del av forskarna inte följer fattade beslut. Sedan 
påverkar de de övriga. Vi kan vara helt överens om en sak och sedan gör de i alla 
fall tvärtom. Jag förstår inte vad som är fel, klagade min gråhårige vän. 

Informella ledare tar över 
Vid mina egna samtal med forskarna och den administrativa personalen på 
mannens företag framgår det att de tycker att VD har abdikerat. När krisåtgär
derna är vidtagna och organisationen nu skall satsa framåt är det tydligen inte 
längre VD-n som personalen litar på. Istället träder andra informella ledare fram 
bland forskarna och konsulterna. Nu är det de som styr organisationen. 
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Den här historien är förmodligen inte särskilt ovanlig. En chef som inte blir 
accepterad av sina medarbetare kan inte fungera. I industrin och den offentliga 
förvaltningen brukar dock fotfolket foga sig efter ett tag. Det gör de därför att 
den formellt utsedde chefen förfogar över maktmedel som den enskilde har 
svårt att sätta något emot. 

Klassisk managementteori utgår ifrån att Du som chef alltid är bäst informe
rad och om du inte är det så har Du åtminstone kontroll över informationsflödet 
och kan lätt informera Dig. Därmed har Du automatiskt ett övertag som går att 
utnyttja. 

Men tänk om det inte är så där? Tänk om chefen befinner sig i en situation där 
hans medarbetare kan mer än han själv, har bättre överblick över marknaden än 
han har och bättre kontakter med kunderna? Går det att vara chef då? Nej, 
knappast enligt de här teoretikerna. Ändå är det just i sådana här situationer som 
chefer i många kunskapsintensiva organisationer befinner sig. 

Det omöjliga chefsskapet 
Chefen i en kunskapsintensiv organisation finner ofta att han/hon är oinforme
rad, att medarbetarna har bättre kontakt med kunskapsflödet och att det är 
medlemmarna i arbetsgruppen som har den bästa kontakten med kunderna och 
därmed också informationsövertaget. 

Den kunskapsintensiva organisationens arbetsgrupper består av högutbil
dade individer som är välinformerade genom tät kontakt med kunderna och 
som medlemmar i ett eller flera informella nätverk där kunskap flödar och 
information finns i överskott. Det är en fysisk omöjlighet för chefen att hinna 
med och ha kontroll eller överblick i klassisk mening. Han kan inte gärna vara 
med i alla nätverk samtidigt eller ha tillgång till alla kunskapskällor. 

Kan man vara chef under sådana omständigheter? Den klassiska mana ge
mentteorin skulle svara: Nej, byt chef! Men med det svaret kommer inte den 
kunskapsintensiva organisationens chefer särskilt långt. De måste verka under 
just dessa omöjliga omständigheter. 

Sjukhusdirektören har samma problem som VD-n på ett tidningsföretag eller 
rektorn på ett universitet eller chefen för ett konsultföretag. Han/hon vet inte 
riktigt vad som pågår. En stor del av verksamheten bedrivs utanför lokalerna 
hos klienterna eller i form av privata överläggningar och diskussioner mellan 
klient och konsult, där chefen aldrig är med. 

"Produktionen" i den kunskapsintensiva organisationen sker inte alls på det 
sätt som organisationsteorierna fortfarande förutsätter, nämligen inom det 
stora företagets fyra väggar och i form av synliga produkter som transporteras 



in och ut genom fabrikens portar. I tillverkningsindustrin har chefen dessutom 
tillgång till ett sofistikerat informationsnät i form av redovisningssystem och 
managementrapporter uppbyggda på över hundra år av erfarenhet om hur 
tillverkning går till. Det har inte den kunskapsintensiva organisationens chefer. 
De formella rapportsystemen är uppbyggda efter industrimodell, vilket snarare 
försvårar styrningen. 

Kartan stämmer inte med verkligheten 
Det märkliga är att dagens studenter fortfarande läser lär sig ett "modernt" 
managementtänkande som baseras på exempel tagna nästan enbart från till
ver kningsind us trin. 

Allteftersom antalet kunskapsintensiva organisationer ökar kommer allt fler 
av dessa studenter att finna att det de lärde sig om hur bra organisationer bör 
byggas upp och om hur beslutsfattande går till inte stämmer med den verklighet 
de möter när de fått ut sin examen. 

Chefsjobbet i en kunskapsintensiv organisation är svårt, komplext och irra
tionellt på ett sätt som inga läroböcker i organisationsteori har kunnat beskriva, 
eftersom de utgår från en annan typ av organisation; industrisamhällets tillver
kande företag. 

Det är relativt vanligt att chefer i kunskapsintensiva organisationer tror att de 
leder en verksamhet medan de i själva verket inte alls gör det. De finns där i 
organisationen men de har ingen aning om vad som pågår. Personalen bedriver 
sin egen verksamhet medan cheferna sitter i viktiga sammanträden tillsammans 
med viktiga personer och fattar viktiga beslut som sedan aldrig blir genomför
da. 

Proffsen tar makten 
Det är många kunskapsintensiva organisationer som därför blir helt ledarlösa 
och löper amok, dvs de ställer in sig som en kompass efter de kraftfält som finns 
omkring den och inuti den. 

När den kunskapsintensiva organisationen själv får ställa in sig, väljer den 
praktiskt taget alltid att orientera sig efter de professionella värderingarna, dvs 
det blir proffsen som tar över. (Mer om dessa kraftfält kommer i kapitel 2, 
Kunskapsföretaget och dess maktspel.) 

Cheferna för en frusterande tillvaro därför att de anar att allt inte står rätt till, 
men de har ingen aning om vilka knappar de skall trycka på för att få reda på vad 
som egentligen pågår. Personalen sköter sitt och ledningen sköter sitt! 

Egentligen skulle det inte behöva vara så svårt att leda ett kunskapsföretag. 

INLEDNING 
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Det är bara annorlunda jämfört med vad de flesta chefer fått lära sig och olika 
de flesta organisationer som de fått sin erfarenhet ifrån. 

Tänk på all den forskning som ägnats ledning i tillverkningsföretag under 
alla år, tänk på all erfarenhet som samlats och jämför denna med den rännil som 
rör alla övriga typer av organisationer! Det är troligen därför vi finner så få 
exempel på industrichefer som blivit lyckade chefer i kunskapsföretag. För 
honom eller henne är det svårare att leda ett kunskapsföretag på 100 personer 
än en fabrik med 1.000 anställda. 

Lär av kunskapsföretaget 
Men även de skickliga cheferna i kunskapsintensiva organisationer har det svårt 
idag. Det beror på att de är ganska ensamma. De har mycket litet av forskning 
att stödja sig på och mycket litet av erfarenhet från erfarna kollegor. De finner 
att den logik de lärt sig eller läser sig till snarast verkar tvärtom mot vad de själva 
upplever i verkligheten. 

Det är för Dig som är chef i en kunskapsintensiv organisation, privat eller 
statlig, som den här boken kommit till. Du har alldeles för litet hjälp i dagens 
samhälle. 

Den är också skriven för Dig som ännu inte är bekant med de kunskapsinten
siva organisationerna. Dig önskar jag: Välkommen in i deras värld! De kan lära 
Dig mer än Du kanske anar. 

Erfarenheter sedan 1986 
Den här boken är en fortsättning på min del i boken "Kunskapsföretaget" 
(Sveiby /Risling, Liber 1986). Där sammanfattade jag tio framgångsfaktorer som 
tycktes skilja de framgångsrika kunskapsföretagen från de mindre framgångs
rika. Det mesta som hänt under de här fyra åren ligger väl i linje rned de här 
framgångsfaktorerna. De ledningar som inte lyckats något vidare har brutit mot 
en eller flera av dem. 

Den mest relevanta kritiken mot de tio framgångsfaktorerna är att "kunden" 
inte finns med annat än indirekt och att formuleringen av affärsiden är mycket 
viktigare i kunskapsföretag än i andra men att detta inte finns med. Jag har 
därför valt att inkludera ytterligare en faktor ("En stark och väldefinierad 
affärside") och samtidigt, för att inte överskrida det magiska talet 10, flyttat 
framgångsfaktorn nr 5 ("En stark, väldefinierad kultur") som en underpunkt till 
10 ("Fasta strukturer"). Ett klargörande kommer också in i punkten 2. Det som 
menas med "kvalitet" är kundens uppfattning, inte proffsens. 



De tio framgångsfaktorerna 
Den nya gruppen framgångsfaktorer i kunskapsföretag ser alltså ut så här: 

1. En ledning som deltar i det dagliga arbetet. 
2. Kundupplevd kvalitet och kvalitetskontroll. 
3. Respekt för kunskap. 
4. Kombination av yrkesskicklighet och entreprenörskap. 
5. En stark, väldefinierad affärside. 
6. Koncentration på ett kunskapsområde. 
7. System för att behålla kunskapen. 
B. Satsning på att utveckla de anställda. 
9. Process för byte av nyckelpersoner. 
IO.Fasta strukturer, t ex en stark kultur. 

Trots att kunden alltså fått mer tyngd i den här boken menar jag att de 
framgångsrika kunskapsföretagen arbetar mycket mer inifrån-och-ut än det 
traditionella industriföretaget som alltsedan 70-talet satt kunden i centrum, dvs 
utifrån-och-in. 

"Fun and profit" - först och främst skall vi ha roligt - verkar istället vara de 
framgångsrika kunskapsföretagens motto. Är detta tänkande bara ett fåfängt 
högmod därför att BO-talet nästan enbart bjudit på tillväxtmarknader för kun
skapsföretagen? Måste även kunskapsföretagen övergå till samma utifrån-och
in-tänkande som präglat industrin sedan den övergick från ett tillstånd av 
överefterfrågan till överutbud i mitten av 70-talet? Dessa frågor fick inget 
entydigt svar under BO-talet, kanske får de det på 90-talet. 

Kunskapsföretag blev ett nytt begrepp 
Boken "Kunskapsföretaget" startade en formlig lavin av intresse. "Alla" orga
nisationer - från sophämtare till verkstadsindustri och sjukhus - var plötsligt 
kunskapsföretag. Det man glömde bort var att boken framför allt byggde på 
erfarenheter från små kunskapsintensiva konsultorganisationer i det privata 
näringslivet, konsulter som löste komplexa problem. Det går inte att okritiskt 
föra över dessa slutsatser till alla områden. 

Ordet "kunskapsföretag" har fått ett eget liv och en betydligt positivare klang 
än vad avsikten egentligen var. Egentligen kallade Anders och jag idealföretaget 
för" professionell organisation" men det ordet fick inget gensvar. 

Kunskapsföretagen är nämligen långt ifrån några idealorganisationer. Deras 
ledningar kämpar med många olösta problem som de kanske heller aldrig 
finner lösningen på. Men jag tror ändå att just de problem de har och de 
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lösningar som de försöker finna har en bärkraft långt utanför deras led i 
framtiden. Därför är de intressanta att studera även för ledningar i organisatio
ner som inte direkt är kunskapsföretag enligt den ursprungliga definitionen. 

N ordiskt försprång 
De senaste tre åren har det även startats ett hundratal forskningsprojekt i 
Norden kring den här typen av organisationer. Ett femtiotal av dem lade fråm 
rapporter på ett forskarsymposium i Umeå i juni 1989 arrangerat av Företags
ekonomiska Institutionen. Det kanske mest spännande är att vi i Norden däri
genom faktiskt tycks ha fått ett försprång före övriga världen på det här forsk
ningsområdet. Internationellt finns ingen motsvarighet till det nordiska intres
set. I USA tex har man först på senare år upptäckt tjänsteföretagen tack vare 
insatser av svensken Richard Normann och finländaren Christian GrÖnroos. 

Jag har många gånger funderat över varför begreppet "kunskapsföretag" fått 
ett sådant genomslag i just N orden. Det publiceras ju nästan dagligen nya 
böcker med nya koncept och teorier som bara försvinner. Är det för att det här 
sättet att se på ledning appellerar till något typiskt nordiskt? Kanske bara typiskt 
svenskt? Beror det på att de här företagen är vanligare här än i något anna t land? 
Jag har inget bra svar ännu utan hoppas på framtida forskare. 

Personalavhopp - ett konjunkturfenomen? 
Speciellt i den svenska debatten har mycket intresse kommit att fokuseras på de 
mängder av spektakulära personalavhopp som skett. Kunskapskapitalets inne
havare har verkligen kunnat visa sin makt. 

Massmediafokuseringen på avhoppen har dock skymt det faktum att det är 
ytterst sällan som kunskapsföretagen verkligen går under när värdefulla 
medarbetare försvinner. I själva verket är de här organisationerna inte alls så 
individkänsliga som kanske många utomst,ående tror. Därför har jag i den här 
boken försökt beskriva det så svårfångade "strukturkapitalet" litet mer utför
ligt. 

Personalavhoppen är troligen främst ett konjunkturfenomen. Det ser man på 
att de går i vågor. Under hela perioden 1986 - 1989 har det varit en sällan skådad 
högkonjunktur. Det har då varit lättare att hoppa av och bilda eget. Men i 
lågkonjunktur vågar man troligen inte lämna sin trygga arbetsplats lika lätt. 

Under första hälften av 80-talet märktes avhoppen främst i databranschen 
som då upplevde en högkonjunktur. När det blev litet kärvare på marknaden 
mot slutet av årtiondet lugnade det ned sig. 

Om det utvecklas en brist på kompetens, som t ex på aktie- och penningmark
naderna i mitten på 80-talet, stiger avhoppen kraftigt. Det var ingen som brydde 



sig om att utveckla kompetens för penningmarknaden för tio år sedan, när 
marknaden inte fanns. De få människor som hade någon kunskap på detta 
område såg därför sitt marknadsvärde stiga kraftigt när kapitalmarknaderna 
avreglerades. Det gick så snabbt att bankerna inte hängde med i svängarna och 
kunde bjuda emot utan tappade sin personal till de nystartade fondkommissio
närerna. 

I byggboomens period i slutet av SO-talet år ser vi samma fenomen i de 
tekniska konsultbranscherna. Det är brist på byggingenjörer och arkitekter och 
därför har det börjat bli oroligt i många gamla tekniska konsultföretag som 
tidigare under tio-femton år fått leva under mycket små villkor på vikande 
marknader. 

Jag har de senaste fyra åren medverkat i hundratals seminarier, träffat flera 
tusen människor; forskare, anställda eller chefer i kunskapsföretag och andra 
kunskapsintensiva organisationer i flera länder. Det har varit en oerhört spän
nade och mycket kunskapsintensiv period för mig. 

Dessa kontakter, jämte mina arbetskamrater i Affärsvärldengruppen, har 
lärt mig mycket. Detta nya har jag skrivit av mig i den här boken. 

Läsan visningar 
Boken är skriven för Dig som har ont om tid (det har alla i en kunskapsintensiv 
organisation!). Därför är alla kapitel sammanfattade i rutor med råd, samman
lagt 101 stycken. Du behöver alltså inte läsa hela boken för att kunna ta till Dig 
det väsentligaste. Råden är avsedda att ge Dig en startpunkt för egna fundering
ar, inte att följas slaviskt. 

För Dig som vill läsa hela boken är den upplagd så här: 

Kapitel! förklarar hur de nya kunskapsintensiva organisationerna växer upp 
som en följd av informationssamhällets framväxt och de nya värderingarna som 
de unga människorna bär på. 

Kapitel 2-6 koncentreras på de rena kunskapsföretagens problem, maktspelet, 
ledarskapet, kunskapskapitalet samt hur man gör affärer på kunskap. 

Kapitel 7. Jag föreslår att vi bör se på industrisamhället som en parentes i ett i 
övrigt rätt människonära och biologiskt fungerande jordeliv. Om vi ska hämta 
förebilder i historien låt oss inte falla i fällan att se på det nya med industrisam
hällets glasögon på oss. Gör istället ett besök i epoken före industrialismens 
genombrott. 

INLEDNING 

Du som har ont om 
tid, läs bara de 101 
råden och anteck
ningarna i margina
len. 
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Kapitel 8-14. Här övergår jag till att försöka tillämpa "kunskapsledning" på 
andra typer av kunskapsintensiva organisationer än de rena kunskapsföretagen 
enligt den traditionellt snäva definitionen. Om man skulle använda erfarenhe
terna från kunskapsföretagen i andra tjänsteföretag, i tillverkningsföretag och 
i den offentliga sektorns organisationer, hur skulle man då göra? Kapitlen 
bygger på erfarenheter från mitt arbete med och i olika typer av organisationer. 

Kapitel 8 behandlar vanliga tjänsteföretag ur ett kunskapsperspektiv. Vad kan 
deras ledningar göra åt de krafter som nästan verkar vilja slita isär deras 
organisa tioner ? 

Kapitel 9. Här granskas den offentliga sektorns kunskapsintensiva organisatio
ner, som är långt mer lika kunskapsföretagen än deras chefer själva kanske tror. 
Jag tror att ett perspektivskifte från industritänkande till kunskapstänkande i 
ledningarna skulle tillföra den rätt torftiga debatten om den offentliga sektorns 
framtid en ny positiv dimension. 

Kapitel 10-11 visar hur tillverkningsindustrin med raska steg är på väg in i en 
situation där industriföretagen blir alltmer lika kunskapsföretagen och därmed 
får deras problem med "besvärlig" personal, kaotiska beslutssituationer och 
krav på skräddarsydda kundlösningar. 

Kapitel 12-14. Här drar jag ut resonemanget riktigt långt och försöker dra 
slutsatser för framtidens samhällsbyggande om kunskaps samhället verkligen 
slår igenom på 2000-talet. 

Kapitel 12 visar vilka grundläggande värderingar som kan ställas på huvudet 
om kunskapsföretagen blir talrika. Vem" skall" t ex äga företaget? Den som satt 
in pengarna eller den som satt in kunskapen? 

Kapitel 13 tar upp frågan vad kunskapssamhällets framväxt innebär politiskt. 
Vilka lagar kommer att behöva ändras? 

Kapitel 14 målar upp ett antal scenarier och trender som kan bli följden av 
resonemanget i den här boken. Vem kommer att tjäna på samhällsförändring
arna? Vilka blir de nya maktgrupperna? Vilka kommer att behöva stöd? 



KAPITEL I 

Nya värden - nytt 
samhälle 

Den nya människan 
Fram till 1970-1975 hade människorna och deras ledare i företag och organisa
tioner någorlunda likartade uppfattningar om vad som var rätt, vad som 
fungerade när det gällde ledning och vad som inte gjorde det. 

Ungefär vid den tiden inträffade en kantring i värderingsklimatet och sedan 
dess har kaos varit den bästa beskrivningen av samhället och dess värderings
systern, både i stort och smått. Vad var det som hände? Eller rättare började 
hända, för vi är fortfarande inne i förändringsprocessen. 

Förändringsprocessen brukar kallas "Den tysta revolutionen" efter boken 
"The Silent Revolution" av sociologen Ronald Inglehart. Titeln syftar på att de 
västerländska samhällena sakta men säkert håller på att förändra sina grundläg
gande värderingar. 

Postmaterialisterna tar över 
Den odramatiska och långsamma förändringen beror på att den nya generatio
nen av unga människor som föddes efter kriget har helt andra synsätt än sina 
föräldrar. För föräldrarna, som ju varit med om verklig nöd, är de materiella 
värdena och den fysiska tryggheten viktiga. Inglehart kallar dessa människor 
för "materialis ter" . 

Deras barn däremot tar den materiella välfärden för given och är mer 
intresserade av icke-materiella värden såsom livstillfredsställelse och självför
verkligande. Dessa kallas för "post-materialister". 

Allteftersom barnen växer upp och börjar bli beslutsfattare tränger deras 
attityder in också i organisationerna och påverkar hela samhället. 

Den nya generatio
nen ser på företagen 
och samhället på ett 
annat sätt än föräld
rarna. 
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Utvecklingen beror alltså inte på att människor plötsligt förändrar sitt 
beteende. Människor tenderar att inte förändra sig så mycket genom åren menar 
Inglehart utan värderingarna grundläggs tidigt. Människor i samma ålders ge
neratian tenderar att ha liknande uppfattningar men finns naturligtvis ändå 
över hela skalan. Sålunda är inte alla i den äldre generationen materialister 
medan alla unga är post-materialister. Det finns stor överlappning i alla grup
per. Dessutom förändras man även i vuxen ålder men betydligt långsammare. 

Samhället i stort går ändå från materialism till post-materialism men så 
långsamt att vi inte upptäcker vad som håller på att ske. Vi märker det bara på 
att den politiska diskussionen gäller andra frågor, att nya partier uppstår, att 
nya trender diskuteras i tidningarna. 

Inglehart utgår ifrån att samhället har förändrats framför allt i fyra hänseen
den: 

1. Det materiella välståndet har ökat. 
2. Andra världskriget är alltmer avlägset. 
3. Den allmänna utbildningsnivån har höjts. 
4. Massmedia spelar en allt större roll. 

Den tysta revolutionen 
Samhällsförändringar Förändringar på 

individnivå 

Ekonom isk o;teknotogtsk 
utveCkling. Alltfler fårsi~ 
na grundläggande behov 
ti I tfredsstäl Ida. ~. Värderinga" $\ö"o Vikt 

yid "högre"behov; gemeo
skap, jaguPPskattning; 
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stand?n;i. 'Fler~(al1påy~rkCl;d!-?np()li~ 
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rala. . 
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Detta är en schematisk bild av forskaren Ronald Ingleharts teori om "Den tysta revolutionen". De fyra stora 
trenderna till vänster i diagrammet påverkar människornas attityder och värderingar och resulterar i 
samhällsförändringarna längst till höger. (Källa: Bakom dubbla lås av Thorleif Petterson.) 



Dessa förändringar leder till att människor blir mer politiskt kompetenta och 
att deras värderingar förändras, vilket sedan åter påverkar samhället, t ex så att 
nya .. former för påverkan utformas. 

Inglehart gjorde sina attitydmätningar under första hälften av 70-talet i ett 
antal västländer och fann då att andelen "postmaterialister" bara var drygt 10%. 
Störst var andelen i Belgien och USA med 14% resp 12% och lägst på Irland med 
7%. 

Det speciellt utmärkande för postmaterialisterna är att de är unga och 
välutbildade. Bland dem som gått igenom universitet och var i åldrarna 25-34 år 
fann Inglehart hela 37% postmaterialister, medan de lågutbildade i samma 
åldersklass bara uppvisade 8% sådana. 

Eftersom de unga och välutbildade människorna kommer att sitta på besluts
fattarpositioner i framtiden ger de här siffrorna en uppfattning om hur värde
ringssystemen kommer att förändras i samhället menar Inglehart. 

I attitydundersökningar sammanfattas värderingarna så här: 
-------1 

Postmaterialistiska värderingar I Materialisti-~ka värderingar 

I 

I 

1.Att bekämpa inflationen; 
2. Att prioritera ekonomisk tillväxt 
3. Att prioritera stabil ekonomi; 
4. Att värna om lag och ordning; 
5. Att bekämpa brottslighet; 
6.Att ha en stark försvarsmakt; 

1. Vackra städer och skön natur; 
2. Mänskliga tankar och ideer viktigare än 

pengar; 
3. Att värna om yttrandefriheten; 
4. Ett mer personligt och mänskligt samhälle; 
5. Att människor får mer att säga till om i 

arbetsliv och bostadsområden; 
6. Människorna får mer att säga till om i den 

politiska processen; 

"Den nya l11äIllZiska/z" sätter skön.het, ideer, yttrandefrihet och individllalitet före inflationsbekämpni11g, 
tillväxt, lag och ord11ing. Allt enligt Ronald Inglehart, SOI11 kallar dessa värderingar för "postmaterialisti
ska". (Kälta: Bakom dubbla lås av Thorleif Pettersson.) 

Den nya inrevärldsmänniskan 
Under 80-talet tillkom sociologen Hans Zetterberg med studier av arbetslivet 
och utformade en typologi kallad "Det osynliga kontraktet". Analysen bygger 
på att det svenska samhället utvecklats från ett jordbrukarsamhälle via industri
samhället till välfärdsamhället. De tre samhällstyperna kännetecknas av "för
sörjningens värderingar", "produktionens värderingar" och sI utligen "repro
duktionens värderingar". 

Zetterberg bygger dessutom på med en psykologisk analys och beskriver de 
tre typer av människor som han anser finns i Sverige. 

KAPITEL I 

Människor blir mer 
politiskt kompetenta. 
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De tysta revoutionä
rerna är unga, väl
utbildade och själv
säkra. 
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1. Basbehovsmänniskor, dvs människor som styrs av försörjningens värde
ringar som hänger samman med de grundläggande villkoren för överlevnad; 
mat kläder, husrum, trygghet vid ålderdom. Den här gruppen omfattar ca 
23% av svenskarna. 

2. Yttrevärldsmänniskor, människor som styrs av värderingar som hänger 
samman med ett växande välstånd, t ex ordning, ambition, effektivitet, pro
duktivitet. Den här gruppen omfattar 43% av befolkningen och innefattar 
också två sinsemellan helt olika grupper; en individualistisk och en jämlik
hetssträvande. 

3. Inrevärldsmänniskor, dvs människor som styrs av värderingar som hänger 
samman med förutsättningarna för den inre utvecklingen av dem själva och 
aven omsorg om andra. Kategorin omfattar 34% av befolkningen och delas 
in i två undergrupper; de samhällskritiska och de privatiserade. 

Zetterbergs och Ingleharts typologier är visserligen inte exakt desamma men 
docenten i religionspsykologi Thorleif Pettersson menar i sin bok "Bakom 
dubbla lås" att man kan kanske säga att Ingleharts materialister är desamma 
som Zetterbergs basbehovsmänniskor och att postmaterialisterna represente
ras av de övriga två grupperna. Zetterberg visar att andelen basbehovsmänni
skor har sjunkit kraftigt sedan 30-talet. Yttrevärldsvärderingarna nådde sin 
höjdpunkt under 1950-talet och tappade kraftigt mark under 70-talet då upp
gången för inrevärldsvärderingarna inleddes. 

De tysta revolutionärerna 
Thorleif Petterson sammanfattar hur de tysta revolutionärerna ser ut i Sverige 
i mitten av 80-talet: 

1. De är yngre (medelålder 39 år mot 49 år för materialisterna). 
2. De är betydligt mer välutbildade (endast 12% har låg utbildning jämfört med 

30% av materialisterna och hela 25% har universitet jämfört med endast 8% 
av materialisterna). 

3. De är självsäkrare (medelvärde 1,7 på en fyrgradig skala mot 1,9 för materia
listerna). 

4. De tillhör dock inte någon högre socialgrupp än materialisterna, möjligen på 
grund av deras låga ålder. 

Källan till de här siffrorna är en attitydstudie, EVSSG-studien, som gjordes 
1981 över hela Europa. I denna gjordes också försök att räkna fram i vilken 



riktning värderingsklimatet skulle påverkas i framtiden genom att se på hur 
postmaterialisternas värderingar skiljer sig från materialisternas och genom att 
ta hänsyn till ålder. 

När det gäller moraliska frågor utvecklas samhället enligt EVSSG från en 
absolut moral till en som är mer av "det beror på". Det tidigare fasta moralsy
stemet försvinner alltså men det kommer inget nytt istället. 

När det gäller vilka dygder som svenskarna anser viktiga i framtiden visar 
undersökningen att svenskarna allt mindre kommer att betona egenskaper som 
har med stil att göra; väluppfostrat uppträdande, artighet etc. Även dygder som 
tålamod, självbehärskning och lydnad minskar. 

Egenskaper som innebär att den enskilde skall underordna sig den sociala 
ordningen blir mindre viktiga i framtiden. Individuell frihet blir allt viktigare. 

När det gäller inställningen till arbetet visar undersökningen att arbetet blir 
allt viktigare för människornas personliga identitet. Arbetets beydelse betonas 
främst av "inrevärldsmänniskorna" . 

Den kunniga, svårstyrda 90-talsmänniskan 
De här sociologiska undersökningarna följs numera upp av undersöknings
institut över hela världen. I Sverige är det SIFO som nyligen offentliggjort 
trenderna inför det närmaste decenniet. 

SIFO tror att att 90-talet kommer att vara kompetensens decennium. Att ha 
kunskap och förmåga att använda kunskapen blir väsentligt. Det kommer att bli 
stärkta relationer i familjen och på arbetsplatsen. Identiteten finns i självutveck
ling och det gäller även konsumtionen som blir mer upplevelseinriktad än 
prylbetonad. 

En ökad mångfald präglar 90-talet. Både-och-människan gör sin entre, en 
människa som är både prylfientlig och storkonsument samtidigt, både affärs
orienterad och miljömedveten. 

Individen är på väg att bli allt mindre planeringsbar, allt svårare att styra med 
industrimetoder, alltmer egensinnig och krävande. 

Det är den här sortens människor som ledningarna måste kunna hantera i 
fram tidens organisa tio ner . Det är en " ny" människa, jämfört med den människa 
som byggde upp industrisamhället. 

Dagens ungdomar - framtidens makthavare 
Idag har nästan alla ungdomar elva-tolv års skolutbildning innan de går ut på 
arbetsmarknaden. Drygt 25% av alla går vidare med ytterligare minst två års 
studier. Visserligen "kan de inget" när de utexamineras, dvs de har inget 

KAPITEL I 

Att ha kunskap samt 
förmåga att använda 
den blir viktigt på 
90-talet. 

Både-och-människan 
gör sin entre. 
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Fria yrken kommer i 
topp på ungdomar
nas önskelista. 
Industrisamhällets 
statusyrken präst 
och militär ligger i 
botten. 

Mer än hälften av 
ungdomarna 
planerar att studera 
vidare. 
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erfarenhetskapital. Men de har massor av referatkunskap och de har lärt sig att 
tänka abstrakt, ifrågasätta och söka lösningar på problem. De har alltså framför
allt lärt sig informationsbehandling och problemlösning. 

De här ungdomarna abstraherar gärna, söker helheter, tycker om att lösa 
problem och vill fortsätta att lära sig mera. De har i högkonjunkturens Sverige 
också blivit medvetna om sitt värde. De känner ingen speciell lojalitet till en 
specifik samhällsgrupp eller organisation. 

När det gäller arbete är deras främsta önskan att få ha fria yrken med 
intellektuellt innehåll och många kontakter med andra människor. 

En undersökning av ungdomars attityder gjordes hösten 1988 av Institutet 
för Framtidsstudier och Högskolan i Karlstad. Den visade att drömyrkena är 
reseledare, journalist, ingenjör, konstnär, säljare och forskare. I botten hamnade 
präst, industriarbetare och militär, dvs de gamla statusyrkena i Jordbrukssam
hället och Industrisamhället. 

Toppen: 
Reseledare 
Journalist 
Ingenjör 
Konstnär 
Säljare 
Forskare 
Läkare 
Polis 
Kock 
Lärare 

Botten: 

Sjuksköterska 
Datakonsult 
Miljöarbetare 
Frisör 
Militär 
Industriarbetare 
Präst 

Ungdomarna tror att vi är på väg mot ett "kunskapssamhälle" där kunskap 
och utbildning går hand i hand med ekologisk hänsyn till naturen. Tre av fyra 
anser att utbildning har stor betydelse i framtiden och fler än hälften planerar att 
studera vidare. Fler än hälften vill flytta hemifrån efter avslutade gymnasiestu
dier och inte mindre än 20% planerar att bosätta sig utomlands. 

Vad tycker ungdomarna om jobbet? Det allra viktigaste är trevliga arbets
kamrater. På andra plats kommer hög lön och i tredje hand intressanta arbets
uppgifter. Karriärmöjligheter kommer först på åttonde plats. 

Hur styr man de nya människorna? 
Sådana här rörliga, intellektuella, krävande och" svåra" högutbildade männi
skor har kunskapsföretagen fått lära sig leva med sedan länge. De brukar 
dominera i antal. Snart kommer det att finnas många av dem också i tillverk-
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ningsindustrin. Även om de inte är duktigare än den skicklige yrkesarbetaren 
vid sin datorstyrda svarv har de andra värderingar, bl a på grund av sin 
utbildning. De vill andra saker och tänker helt annorlunda än sina chefer. 

Hur styr man t ex fria yrkesutövare som helt lever på sin kompetens och inte 
känner lojalitet till någon enda organisation om den inte ställer upp på ens 
värderingar? Svaret på den frågan är temat för hela den här boken. Låt oss som 
ett litet exempel se på den starkt ökande gruppen frilansare. 

Frilansarna 
Det nya Tjänstesverige som vuxit fram under SO-talet innehåller en mångfald 
små företag; konsulter som formellt har en arbetsgivare men som tillbringar hela 
sin arbetstid hos en annan, egenföretagare som hyr ut sig och sin maskin, 
skrivbyråer som samlar sekreterarkompetens på ett ställe och säljer sina tjänster 
via datanät etc. 

År 1972 var 35% av alla registrerade aktiebolag i Sverige enpersonsföretag. 
Fem år senare hade andelen ökat till 45%. Det fanns då 669.000 sådana. Speciellt 
hantverkarna sätter sig på bolag och säljer sina tjänster "free-Iance"; frisörer, 
snickare och målare. Andra vanliga enpersonsverksamheter är åkerier, fastig
hetsförvaltning och städning 

Det svenska skattesystemet har troligen medverkat ganska starkt till den här 
utvecklingen. Viljan att dela med sig till staten av det förädlingsvärde som man 
skapar med sina egna händer eller sitt eget huvud är troligen inte särskilt hög 
i den här gruppen av proffs. 

En egen livsstil 
Frilansare finns även inom mer intellektuella yrkesgrupper t ex journalister, 
tecknare, dataprogrammerare. Att arbeta free-Iance är faktiskt på väg att bli en 
egen livsstil. 

Frilansarna är en grupp av yrkesmänniskor som är så säkra i sin yrkesroll att 
de vågar stå utanför trygghetslagarna som stiftats för arbetstagarna i Sverige. 
För dem är det viktigare att utveckla sig själv och sitt yrke än att ha tryggheten 
att vara anställd hos någon speciell arbetsgivare. De känner heller ingen speciell 
lojalitet till någon klass och avskyr kollektiva lösningar. Särskilt yngre frilansare 
utnyttjar möjligheten till det fria livet som professionell. Därför kan vi finna 
svenska frisörer som hyr en stol på något klippotek på den spanska solkusten på 
somrarna och i alperna under skidsäsongen. Eller språklärare som frilansar ett 
par månader på sommaren hos en ferieskola. 

De frilansande journalisterna har en egen undergrupp: de frilansande ut-
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tjänstesektorn år 
1995. 
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landskorresponenterna som byter land som andra byter skjorta och som säljer 
sina tjänster till tidningar över hela världen. 

Den här drivkraften, önskan om den totala friheten, har alltid funnits hos 
människan i högre eller lägre grad. För sjömanskåren har den varit både en 
påtvingad realitet och en källa till landkrabbors äventyrsdrömmar ända sedan 
skeppet uppfanns. På medeltiden utgjorde de kringströvande gesällerna ett 
populärt och pittoreskt inslag på de europeiska landsvägarna. De utgjorde 
dessutom en väsentlig del av den tidens informationssystem. De drev från stad 
till stad och levde på sin yrkesskicklighet i ett Europa som var friare att röra sig 
i än t o m dagens EG, tog husrum och kvinnor där de fanns och ofta blev de kvar 
och bildade familj i städer långt från hemorten. 

De frilansande proffsen är dagens gesäller och en del av den stora samhälls
omvandlingen som just nu sker över hela världen. Var den slutar vet vi med 
säkerhet inte idag. Men utvecklingen påverkar oss kraftigt. De stora trenderna 
påverkar oss trots att vi inte ser dem i det lilla vardagsnära. 

Från agrarekonomi till kunskapssamhälle 
Förvandlingen inom det privata näringslivet från industrisamhälle till tjänste
samhälle/informationssamhälle/postindustriellt samhälle har pågått för fullt i 
flera decennier över hela världen. Sverige är ett av de länder som kommit längst 
i omvandlingen. 

Ca 65% av alla yrkesverksamma arbetar idag inom tjänstesektorn, ca 32% 
arbetar i industrisektorn (inkl byggnads- och elindustrin) och jordbruket har 
krym pt till mindre än 5 %. 

Enligt den officiella statistiken arbetar allt färre i den rena tillverkningsindu
strin. Sysselsättningen i den privata tjänstesektorn ligger visserligen lägre i 
Sverige än i de flesta andra OECD-länder (p g a den offentliga sektorn) men om 
man räknar in även den offentliga tjänstesektorn, dvs utbildning, vård, försvar, 
kultur, rättsväsende, skatteförvaltning m m där Sverige har hela 40% av den 
yrkesverksamma befolkningen, tror prognosmakare som drar fram trenderna 
att Sverige kommer att hamna i topp i OECD med ca 67% sysselsättning i den 
totala tjänstesektorn år 1995. 

De olika kunskapsintensiva organisationer som i Sverige finansieras via 
statsbudgeten utgör en viktig del av det framväxande kunskapssamhället. 

I USA kommer mindre än 10% av de sysselsatta att arbeta med ren tillverk
ning år 2000. Inne i tillverkningsföretagen finns nämligen också en stor dold 
tjänstesektor som dessutom ökar. Enligt Industriens Utredningsinstitut IUI 
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Industrins andel av sysselsättningen sjunker stadigt sedan början av sextiotalet medan tjänstesektorn lika 
stadigt går uppåt. Fortsätter utvecklingen, kommer industrisysselsättningen att vara nere i jordbrukets nivå 
om ett par decennier. (Källa: EkonomIsk historia av Olle Kranz.) 

ökade den interna tjänstesektorn i tillverkningsindustrin i Sverige med ca 6% 
mellan åren 1976 och 1982 medan sysselsättningen i vanlig tillverkning och 
beredning minskade med lika mycket. Antalet tjänstemän i tillverkningsindu
strin var 1984 ca 31 % mot 25% 1964. 

Enligt en enkät gjord av IUI svarade den interna tjänsteproduktionen i 
tillverkningsföretagen för ca 36% av produktionsvolymen 1982. Den andelen 
hade på 10 år ökat med knappt 3 procentenheter. Dessutom har industriföreta
gen köpt allt fler tjänster externt. Det är framför allt inköp av konsulttjänster som 
dominerar; 34% av inköpen avser sådana. 

Enligt nyare siffror från Tjänsteförbundet är den interna tjänstesektorn i 
industrin nu uppe i 40% av totala antalet sysselsatta i tillverkningsindustrin. 
Hälften av dessa sysslar med konstruktion och forskning/utveckling, ca en 
tredjedel med administration och resten med marknadsföring och distribution. 

FoU-avdelningarnas personal tillhör de högst utbildade anställda i landet 

KAPITEL I 
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sektorn i industrin 
är nu uppe i 40% av 
totala antalet syssel
satta. 

25 



KAPITEL I 

Efterkrigstidens 
snabba ekonomiska 
tillväxt beror på 
innovationer inom 
t j änstesektorn. 

Tjänstesamhället 
innebär ingen 
nedrustning av 
industrin. 

Tjänstesamhället är 
lika beroende av 
industrin som 
industrisamhället av 
jordbruket. 

26 

och ökar exponentiellt. I början på 70-talet utfördes ca 20% av FoU-arbetet av 
akademiker. I slutet på 80-talet hade andelen stigit till närmare 40% och 
fortsätter trenden kommer år 2000 ca 70% av FoU-arbetet att utföras av högut
bildade akademiker. 

Tjänster och varor följs åt 
IUI drar slutsatsen att en betydande del av efterkrigstidens snabba ekonomiska 
tillväxt beror på innovationer inom tjänstesektorn, antingen de tillhandahålls 
via en marknad eller ej. Tjänster och varor hänger ihop. Reser man mera, 
behöver man fler bilar, flygplan, bildelar, verktyg, hotell etc. Industriproduktio
nen hänger också ihop med den offentliga sektorns tjänster. Ökade behov av 
telekommunikationer, transporter, utbildning etc ställer större krav på den 
offentliga tjänsteproduktionen. Omvänt finns också ett betydande varuinnehåll 
i hälso- och sjukvård, utbildning och förvaltning i form av utrustning, ambulan
ser, böcker, matvaror etc. 

IUI menar att övergången till Tjänstesamhället därför knappast innebär 
någon nedrustning av industrin. Inget talar för att en ökad tjänsteandel skulle 
innebära mindre produktiv ekonomi. Visserligen innebär en fortsatt ökning av 
sysselsättningen inom tjänstesektorn en sänkt produktivitetstakt. Men detta 
beror helt enkelt på begränsningar i våra mätmetoder. 

Det avgörande är ju inte huruvida jobben finns i tjänstesektorn eller industri
sektorn, det avgörande är om det som produceras är vad folk vill ha och om den 
totala produktionen sker med minsta möjliga totala resursåtgång. 

Den utrotningshotade industriarbetaren 
Ingen tänker väl idag på att vi alla är oerhört beroende av jordbruket. Utan 
jordbruk ingen mat och inget mänskligt liv. Framväxten av Industrisamhället i 
slutet av 1800-talet byggde helt på att jordbruket blev allt effektivare och kunde 
producera livsmedel med allt färre sysselsatta. 

På samma sätt är Tjänstesamhället beroende av att industrin förmår produ
cera materiella ting allt effektivare. Utan industrisamhälle inget tjänste/ infor
mationssamhälle, men det kommer inte att behövas lika många anställda som 
idag för att hålla igång den nödvändiga industriproduktionen. 

I den svenska debatten är det dock fortfarande känslomässigt svårt för 
industrisamhällets företrädare och intressenter att acceptera att den utveckling
en kommer att innebära att industriarbetaren blir lika sällsynt och "utrotnings
hotad" på 2000-talet som bonden är idag. 

Skillnaden mellan Sverige och praktiskt taget alla andra länder i världen är 
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arter i Sveriges natur. 

En av den1 bär keps. 

Industriarbetaren kommer i framtiden att vara lika utrotningshotad som bonden. (Från Hall & Cederquists 
LRF-kampanj i slutet av SO-talet.) 

att en stor del av den svenska tjänstetillväxten hittills har skett i statlig eller 
kommunal regi. Vi har således inte lika mycket av den fria fragmenterade 
privata tjänstesektorn som i dag utgör den mest expansiva och vitala delen av 
t ex USA:s ekonomi. 

En stor del av de tjänster som i Sverige tillhandahålls med hjälp av statliga 
eller kommunala monopol, betalade med skattemedel, utförs i andra länder av 
en privat sektor och betalas direkt av kunden eller indirekt via kundens 
försäkringsbolag. 

De anställdas makt 
Kunden är den kanske viktigaste maktfaktorn i alla organisationer - om han/ 
hon tillåts utöva sin makt. Om den direkta kundmakten ersätts av indirekt 
beslutsfattande med hjälp av politiska beslut blir maktförhållandena annorlun
da och organisationen ställer in sin kompassnål efter andra kraftfält. Saknas 
kundernas makt ersätts deras tomrum av andra maktsfärer i organisationen, 
framför allt de anställda. 

KAPITEL I 
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Tydligast ser vi de anställdas makt i kunskapsföretagen men den syns lika 
tydligt i de offentliga organisationerna, speciellt i de kunskapsintensiva statliga 
och kommunala organisationerna där proffsen tillåts få helt fritt spelrum, eller 
i byråkratier med svag ledning där proffsens makt ersatts av de anställdas 
representanter, facket. 

Sverige är således redan inne i ett samhälle där de flesta inte sysslar med 
tillverkning utan med" tjänsteproduktion" . Det är dock inte frisörer och hembi
träden som märks mest i statistiken (även om dessa också ökar i antal just nu) 
utan informationstjänster. En allt större del av dessa utgörs av produktion av 
problemlösningar, hantering av kunskap. 

Framtidsforskaren Åke Andersson tror att 1,5 miljoner svenskar, 30% av alla 
yrkesverksamma, år 2000 kommer att vara sysselsatta med kunskapshantering. 

Kunskapshantering, dvs processandet och behandlingen av information är 
den nya dynamiska kraften i ekonomin och samhället. Informationsrevolutio
nen har effekter långt bortom informationsindustrin själv. Liksom den indu
striella revolutionen förändrar informationsrevolutionen värderingsmönster, 
livsstilar, inköpsmönster och sätten att göra affärer. 

I marknadsföringen används alltmer sofistikerade metoder att få kunskap 
om kundens mest speciella önskemål. Produkterna blir därigenom alltmer 
skräddarsydda. 

Informationssystemen leder också till att leverantörerna skapar direktkon
takt med kunderna. Information är en källa till makt också för kunden och den 
fria marknadens smörjolja. När kunderna inte var informerade om produkterna 
och tjänsterna måste regeringarna skapa lagar för att korrigera obalansen 
mellan konsument och leverantör. Nu sprider media och olika organ snabbt 
information om dåliga och bra produkter, t ex i jämförandetester. 

De nya företagen 
Den utveckling vi nu går igenom kommer troligen att ge oss en ny typ av 
organisationer en bit in på 2000-talet. Hur dessa kommer att se ut kan vi bara 
gissa. Vi vet dock att våra barn redan nu vägrar att arbeta i våra fäders 
organisationer gjorde; Industrisamhällets fabriker. De är hellre utan jobb än står 
vid det löpande bandet. Allra helst söker de sig emellertid till kunskapsföreta
gen. 

De organisationer som bildas och lever nu, "De nya företagen", lever utsatta 
för en omvärld som fortfarande har Industrisamhällets värderingar med krafter 
som hela tiden vill dra dem tillbaka in i Industrisamhällets trygga värld. 
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"Du tror inte på det här eller hur? Men visan handlar om okända djur. Många är långa, svåra att fånga, 
många syns inte men finns ändå", sjunger Olle Adolfsson i sin och Beppe Wolgers visa om de okända djuren. 
Den refrängen skulle lika gärna kunna gälla de nya företag som växer upp men som ännu inte "finns". (Med 
tillstånd av Reuter & Reuter Förlag och Natur & Kultur. Teckningar av Johan Ström. Ur Visboken.) 

Omvärlden trycker på och chefskollegor och kamrater frågar: När skall ni 
börja med övertidsersättning? När skall ni införa stämpelur? När skall ni ordna 
upp förhållandet med era anställda så att ni vet vilka som är anställda och icke 
anställda? När ska ni sluta kollektivavtal? 

Kunskapsföretagens ledningar får höra att de inte sysslar med "riktig" 
produktion, att det ändå till slut är produktion av skogsprodukter och bilar som 
ger de exportintäkter vi i Sverige behöver för att finansiera importen. 

Kunskapsföretagens chefer får veta att om man bara är chef över 100 personer 
är man inte lika fin som om man är chef över 1.000. De får också reda på av sina 
industrikollegor att för att bli effektiv måste man organisera produktionen i en 
bestämd ordningföljd, ett löpande band, även om bandet inte syns. Och så måste 
man förstås ha chefer som övervakar produktionen och som rapporterar till sina 
överordnade chefer i en bestämd hierarki. Annars blir det ingen ordning. 

Och så måste man naturligtvis driva verksamheten i form av ett aktiebolag. 

KAPITEL I 
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De vet också att det svenska skattesystemet är mycket generöst mot företagen 
- om man har stora lager av järn och timmer eller fabriker med många arbetare. 
Men att skatten tar 60% av resultatet om det kapital man har finns hos de 
anställda. Och om ledningen just därför vill göra de anställda till delägare 
märker de att de anställda har sina fackliga företrädare emot sig. 

När de här företagens ledningar instinktivt känner på sig att det är något som 
inte stämmer med deras värderingar om hur det borde fungera både i samhället 
och inne i organisationen får de reda på att det inte går att göra någonting åt 
systemet. 

Den gamla och den nya världen 
Just nu och några år till in på 90-talet kommer vi att ha två världar. En värld som 
är det gamla industrisamhället med alla symboler, organisationer och värden 
som vi vant oss vid. Med en statistisk expertis som vet precis hur många 
spädgrisar som föds men som inte vet hur många människor som arbetar i 
informationsyrken. Som mäter effektivitet i form av kilo" per anställd. V åra 
makthavande politiker märker därför inte att parallellt med den gamla världen 
växer det upp en ny värld där industrisamhällets verklighet inte gäller längre, 
en värld som officiellt alltså inte finns - ännu. 

Det är det här skiftet, mellan den gamla och den nya världen, som vi lever mitt 
uppe i. Du som redan arbetar i en sådan här ny organisation vet hur knepigt det 
är när omgivningen inte förstår vad Du egentligen jobbar med. "Konsult. Kan 
det vara nåt?" Mamma som nog hade hoppats att Du skulle bli chef till slut. "Det 
såg ju så lovande ut tills Du hoppade av karriären och bildade det där konstiga 
datanätverket, eller vad du kallar det, tillsammans med Dina kompisar." 

Den bästa trösten Du har är att du märker att ni blir fler och fler som tycker 
lika. Det är kanske' inte bara Du som är underlig. 

Eller tänk så här: Jag lever i en mycket spännande tid, en tid där jag får vara 
med och upptäcka det nya som kommer att bli vardagsmat på 2000-talet. Ja, jag 
är själv med och utformar detta 2000-tal. 

Definition av begreppet Kunskapsföretag 
Ett kunskapsföretag lever på att sälja sin kunskap. I det avseendet är det lika de 
flesta andra icke varuproducerande företag, dvs sådana företag som i dagligt tal 
kallas tjänsteföretag. Delvis är det en semantisk fråga. Den som säljer sin 
kunskap kan ju även sägas göra någon en tjänst. Kunskapsföretaget är alltså en 
speciell typ av tjänsteföretag. 



Gruppen" tjänsteföretag" är mycket heterogen. Den rymmer allt från stora, 
industriliknande tjänsteföretag till små individberoende kunskapsföretag. Man 
kan illustrera dem som i figuren nedan. 

Total kund-

Små företag 
• 

Grad av 
kundanpassning 

Själv
betjäning 

Stora företag 
• 

De icke varutillverkande organisationerna kan placeras på en skala där de individberoende, ofta små, 
kunskapsföretagen hamnar längst till vänster. Deras motsats är de stora industriliknande tjänsteföretagen 
längst till höger. Människorna strävar i båda riktningarna, vilket är mest besvärligt för organisationerna i 
mitten som har inslag av både industri och kunskapsorganisation. (Källa: SIAR.) 

I tjänsteföretagen längst till höger i diagrammet har servicen blivit en industri 
och företagets lönsamhet beror på hur effektivt det lyckas driva en förprogram
merad verksamhet riktad till en massmarknad. Hamburgerkedjan McDonalds 
är prototypen för det högeffektiva industrialiserade tjänsteföretaget som lyck
ats göra sig mer eller mindre oberoende av individen. 

Ju längre åt vänster man kommer i diagrammet, desto fler inslag av komplex, 
icke-standardiserad problemlösning har organisationen. I organisationerna 
längst till vänster kallas kunderna klienter, får skräddarsydda lösningar och 
behandlas individuellt. Kunskapsföretagen ti l vänster i diagrammet löser 
komplexa problem som inte går att standardisera (i alla fall med vår tids 
förmåga). Tjänsteföretagen till höger löser enkla problem. Kunskapsföretagen 
har högt utbildad personal. Tjänsteföretagen domineras annars normalt av icke
akademiker. 

KAPITEL I 

31 



KAPITEL I 

32 

Kunskapsföretagens produktion är: 

• Icke standardiserad. 
• Kreativ. 
• Starkt individberoende. 
• Komplext problemlösande. 

Den här definitionen gjordes i boken "Kunskapsföretaget" som gavs ut·i mars 
1986. Sedan dess är det många som skrivit böcker och forskningsrapporter om 
kunskapsföretag och funderat över definitionen. De flesta ansluter sig men har 
också konstruktiv kritik och värdefulla tillägg. Jag sammanfattar dessa i korthet 
nedan: 

Kommentarer av AnnelI och Bruszt 1986 
Elisabet Annell och Cabor Bruszt gör en jämförelse mellan tjänsteföretag och 
kunskapsföretag genom att jämföra dem med industriföretag och se hur pass 
industrilik organisationen är. 

Kunskaps/ 
kompetens
intensiva 

Rutin
intensiva 

Olika slags 
tjänsteproducerande 

serviceföretag 

Arbetsintensiva Kapitalintensiva 

Ett altemativt sätt att se de icke varuproducerande orga/zisationema på preseJ1-
teras i det här diagrammet. Orgallisationema delas lIpp i kapitalillte1lsiva/ 
arbetsilltensiva respektive klllzskapsilltellsiva/rutillillte1lsiva. De mest h/piska 
kllllskapsföretagen återfillns då i fältl. AnnelI och Bruszt räkllar d~ck även 
företagell i fält 5 som kapitalintensiva kZlIlskapsföretag, eftersom det l dessa är 
individemas kunskap S0171 ger avkastlling på kapitalet - illte tvärtolll. (Källa: Det 
kapitallösa företaget av Elisabet Allllell och Gabor Bruszt.) 

Ju längre åt höger man kommer i diagrammet desto mer "industriell" blir 
produktionen. Det är maskinerna som dominerar i företagsledningens upp
märksamhet. Det gäller att hålla maskinerna fullt sysselsatta. Att utnyttja 



kapaciteten maximalt ger bästa lönsamhet på de höga fasta anläggningskostna
derna. Hit hör t ex transportföretag, flygbolag, järnvägar, rederier men även 
servicebyråer. Här arbetar rätt få högutbildade personer. De som finns har en 
arbetsledande ställning. 

Den främsta kompetensen hos de som jobbar här består ofta i att de har jobbat 
länge, har stor erfarenhet och har långa relationer med andra i organisationen 
och med kunder. Men de skulle troligen inte kunna överleva särskilt länge 
utanför organisationen på egen hand. Yrkesskickligheten som konduktör, 
flygvärdinna, kundmottagare vid disken förutsätter en större organisation att 
vara i. 

Människorna i de här tjänsteföretagen är lika beroende av att maskinerna och 
anläggningarna fungerar som arbetaren i industriföretaget. Det är därför gan
ska naturligt att arbetsledningen i den här typen av tjänsteföretag har stora 
likheter med industrin. För arbetsledaren vid det löpande bandet på Volvo i 
Torslanda gäller det ju att aldrig låta bandet stanna och fabrikschefen måste se 
till att få ut så många bilar som möjligt per dag av den produktionsanläggning 
som man har investerat mycket pengar i. 

Om tjänsteföretaget arbetar med enklare transportuppdrag eller enklare 
tjänster, krävs ofta inte så mycket kapital utan företaget blir mer människo/ 
arbetsintensivt. Arbetet i de här företagen utförs ofta av relativt lågutbildad 
personal som i första hand fungerar som maskinoperatörer. Kommer man 
längst ut på skalan finns förstås den helautomatiserade tvätten, serveringsauto
ma ten eller bankoma ten hel t utan människor. 

Kunskapsföretagen återfinns längst uppe till vänster i det här diagrammet. 
De är både "människointensiva" och "kunskapsintensiva" . 

Kommentarer av Boter och Lindmark 1987 
Håkan Boter och Leif Lindmark menar i en forskningsrapport 1987 att kun
skapsföretag finns i alla sektorer, inte bara i tjänstesektorn. De vill innesluta 
även högteknologiska tillverkningsföretag i definitionen och föreslår ett steg på 
vägen mot en slutgiltig definition: 

"Med kunskapsföretag avses företag vars verksamhetstyngdpunkt ej utgörs 
av att producera fysiska produkter, utan att arbeta med att producera modeller 
av verkligheten. Verksamheten har inslag av problemlösning, kreativitet och 
kundanpassning. I de fall verksamheten ytterst syftar till att producera fysiska 
produkter skall resursförbrukningen för denna produktion vara låg i förhållan
de till företagets totala resursförbrukning. " 

KAPITEL I 

Kunskapsföretagen 
är både "människo
intensiva" och "kun
skapsintensiva". 
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Kunskapsföretagen 
innehåller både 
teoretisk kunskap 
och erfarenhet. 
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Boter och Lindmark visar följande figur: 

II il 

I 
Tjäste- Kunskaps- Tillverknings-
företag företag företag 

I 
l' I 

Kunskapsföretagen hör i första hand hemma bland.ljänsteföretagen men det finns även en del tillverkande 
företag som bör räknas dit anser Håkan Boter och Leit Lindmark i sin forskningsrapport vid Umeå universitet 
1987. 

Kommentarer av Ekstedt 1988 
Eskil Ekstedt skriver i boken "Humankapital i brytningstid" 1988 att definitio
nen i boken "Kunskapsföretaget" är långt ifrån entydig. Underförstått ligger att 
kunskapsföretagen sysslar med någon form av avancerad kunskap och att de 
anställda är högutbildade människor med framför allt teoretisk referatskun
skap, dvs sådant man kan läsa sig till i läroböcker. 

Ekstedt poängterar att kunskapsföretagen också innehåller mycket erfaren
hetskunskap. Erfarenheten är minst lika viktig som den teoretiska inlärda 
kunskapen för framgång på marknaden. Kunskapsföretag kännetecknas fram
för allt av följande egenskaper: 

• Företagets värde är medarbetarnas gemensamma kunskaper. 
• De har välutbildad personal. 
• De sysslar med komplex problemlösning. 
• Andelen humankapital av det totala kapitalet är dominerande. 
• De säljer och tillhandahåller unika kundanpassade varor eller tjänster. 
• Kunskapen är till stor del individbunden. 

Han menar också att kombinationen av avancerad kunskap och en enkel 
tjänst även blir allt vanligare i industrin, t ex inom data och bioteknik, men det 
är inte säkert att de är mer högteknologiska än andra branscher. Att de betraktas 
som högteknologiska beror på att det nya och okända ofta uppfattas som 
avancerat. 

Ekstedt vill därför skilja på högteknologiföretag och kunskapsföretag. 
Högteknologiföretagens personal använder mycket realkapital och tillverkar 
varor. Kunskapsföretagen tillverkar inget utan utför endast problemlösning. 



Ekstedt tillför också en värdefull definition av begreppet "kunskap" som 
använts i Konradgruppens arbete med "Den osynliga balansräkningen" (Se mer 
om detta i kapitel 4.) 

Kommentarer av Alvesson 1989 
Mats Alvesson skriver i boken "Ledning av kunskapsföretag" 1989 att avance
rad kunskap är kärnan i det som kunskapsföretagen erbjuder sina kunder. 
Kunskapen är främst av formaliserbar, intellektuell och läroboksbaserad karak
tär. Denna kunskap kombineras med på denna baserade erfarenheter och 
förvärvade färdigheter. Arbetet bedrivs ofta i form av projekt med olika specia
lister som sammansätts i grupper under en begränsad period. 

Kunskapsintensiva organisationer 
Alla de ovan nämnda författarna verkar i stort överens om den ursprungliga 
definitionen från 1986. De väsentligaste tilläggen är: ., 

1. Personalens erfarenhet och inlärda färdigheter är kanske ännu viktigare än 
den formella teoretiska kunskapen. 

2. Kunskapsföretagen är främst "människointensiva" snarare än "kapitalin
tensiva" . 

3. Vissa högteknologiska tillverkande företag också kan vara kunskapsföretag 
om deras varuproduktion är en mycket liten andel av resursförbrukningen. 

Det mest typiska kunskapsföretaget är konsultorganisationen, reklambyrån, 
advokatfirman eller revisionsbyrån. Men även FoU-avdelningen på ett storfö
retag kan sägas utgöra ett kunskapsföretag eller snarare en kunskapsorganisa
tion. Andra kunskapsorganisationer är industrins forskningslab, utvecklings
avdelningar, sjukhusens kirurgiavdelning, många statliga myndigheter, för
valtningar, departementen, universiteten. I dag leds dock de allra flesta inte på 
det sätt som de framgångrika kunskapsföretagen har visat att man kan göra. 

När begreppet "kunskapsorganisation" används i den här boken avses alltså 
alla organisationer som har kunskapsföretagets typiska drag men som inte kan 
kallas företag, t ex offentliga myndigheter, kommunala förvaltningar, departe
ment, intresseorganisationer, vissa avdelningar inom ett företag eller förvalt
ning etc. Gemensamt för dessa organisationer är också att de inte skall vara 
vinstgivande i sig och att de ofta saknar en extern marknad eller att kunderna 
själva inte betalar för problemlösningen. 

KAPITEL I 

FoU-avdelningen, 
labbet, myndigheten 
är exempel på kun
skapsorganisationer. 
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KAPITEL I 

Alla organisationer 
har rutinverksamhet 
men om den inte do
minerar i produktio
nen kan man betrak
ta sig som 'kunskaps
företag eller kun
skapsorganisation. 

Asea och SAS har 
många kunniga 
medarbetare men är 
inte kunskaps
företag. 
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Kunskapsintensiva 
organisationer 

Så här ka/1111a/1 beskriva de tre begreppe/1 "kwzskapsföretag", "kul1skap
sorgi11zisatioll" och "kullskapsil1tellsiua orgallisatioller". KUllskapsförL'~ 
tagel1 är företag och de filllls på CIl kOllkurrellsll tsatt markllad. Kil Ilskap
sorgallisatioller är illterna avdelllillgar eller offelltliga illstitlltioller, 
orgallisatioller eller mYlldigheter 50111 har kllllskaJ7sföretagets kamkteri
sti/m uta1l att mm företag. Ett samlillgsllal111l på de båda typerna är 
"kil Ilskapsill tellsiva orgallisatioller". 

Alla kunskapsföretag och kunskapsorganisationer har naturligtvis även 
inslag av verksamheter som inte motsvarar definitionen; det finns t ex alltid 
vissa rutinuppgifter eller problemlösningar som görs i form av paket eller 
standardtjänster i alla organisationer. Många kunskapsföretag levererar också 
kombinationer av tjänster och produkter tillsammans med sin problemlösning. 

De flesta tjänsteproducerande organisationerna har också inslag av kun
skapsorganisationens produktion i sig, t ex bankernas placeringsrådgivning 
eller kreditanalyser, eller försäkringsbolagens företagsavdelningar. 

Alla organisationer har inslag av rutinverksamhet men så länge det inte är 
den som dominerar i produktionen ut mot kund bör man kunna betrakta sig 
som ett "rent" kunskapsföretag. 

Det som menas med ett kunskapsföretag eller kunskapsorganisation i den 
här boken är alltså ett företag/ myndighet eller annan organisation/ avdelning 
vars personal huvudsakligen motsvarar definitionen ovan. Om Du stöter på 
termen "kunskapsintensiv organisation" menas båda typerna sammantaget. 

Men är inte högteknologiska företag som Ericsson ett kunskapsföretag? Eller 
Asea? Har inte dessa företag en personal som har stor kunskap? Har förresten 
inte alla organisationer personal med mycket kunnande? 

Jo, men inget av dessa företag är kunskapsföretag enligt den här definitionen. 
Det är inte för att få en komplicerad problemlösning som en kund vänder sig till 
SAS eller Saab, utan för att få köpa en resa eller en bil. Det är inte SAS-



personalens eller Saab-mekanikerns kunskap som kunden i första hand är ute 
efter utan flygresan eller bilen. 

Komplexiteten i dessa organisationer sitter i själva organisationen. Det är 
komplicerat att tillverka och sälja bilar i de stora volymerna som dagens 
fabrikanter gör. Det är svårt att skapa ett flygsystem som fungerar och det kostar 
oerhörda summor i kapital. Men för kunderna finns det massor av mer eller 
mindre likadana bilar och flygresor att välja på. Som kund får man ingen 
skräddarsydd problemlösning. 

Ett företag eller en organisation måste uppfylla alla kriterierna i definitionen 
för att kunna kalla sig Kunskapsföretag/Kunskaporganisation. 

Definition av begreppet Kunskapsledning 
Det finns starka inslag av kunskapsföretag i de flesta industri- och tjänsteföre
tag, t ex på FoU-avdelningen eller i staberna. Och denna andel ökar i takt med 
att de anställer allt fler högutbildade, krävande människor. Man kan .. alltså 
mycket väl välja att betrakta sig som kunskapsföretag. 

Begreppet "kunskapsföretag" kan således användas både som en typ av 
företag / organisa tion och som ett synsätt, ett par glasögon med vilka man kan 
betrakta omvärlden och sin egen organisation på ett annorlunda sätt för att 
kanske förstå litet mer av det som sker omkring oss just nu. 

Jag har valt att kalla själva synsättet för "kunskapsledning" för att skilja det 
från organisationsbegreppet "kunskapsföretag/kunskapsorganisation". Det är 
bara av praktiska skäl. Kunskapsledning kan alltså vilken organisation som 
helst ägna sig åt, oavsett om man är ett rent kunskapsföretag eller ej. Ordet 
Kunskapsföretag bör man däremot försöka begränsa till de rena kunskapsföre
tagen. 

Kunskapsintensiva organisationer Kunskapsföretag + Kunskapsorganisationer 

Kunskapsledning = Ledning av kunskapsintensiva organisationer 

Den företagsledning som vill använda Kunskapsledning tar utgångspunkt i 
det rena kunskapsföretagets särdrag. Man ser på sin organisation med dessa 
glasögon på men använder bara de drag som passar in. Man kan använda de 
ideer i den här boken som passar, utveckla dem och bygga in sin egen kunskap / 
erfarenhet, och slänga resten. 

KAPITEL I 

Kunskapsledning är 
ett sätt att se på om
världen och sin egen 
organisation. Alla 
företag och organisa
tioner kan utföra 
kunskapsledning. 
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KAPITEL I 

I kunskapsföretaget 
är människan en in
täktsskapare, inte en 
kostnadspost. 

Du ändrar inte verk
ligheten genom att 
använda Kunskaps
ledning men du ser 
andra saker. 

38 

Människan - intäktsskapare eller kostnadspost? 
Det kanske viktigaste kriteriet för om man kan använda kunskapsledning i sin 
egen organisation, som inte är ett rent kunskapsföretag, är om man som ledare 
tror att man kan se människan som en intäktsskapare istället för en kostnads
post. 

I industriföretaget är människan en kostnad bland alla andra. Kostnaden för 
lönen jämställs med kostnaden för råvaror, energi och kapital. Lönen utgör 
nästan alltid den största kostnadsposten. En stor del av fabriksledningens tid 
går därför åt att hitta på sätt att minska antalet anställda och ersätta dem med 
maskiner. Tar man bort en arbetare vid det löpande bandet, minskar ju kostna
derna i motsvarande mån. 

Det finns redan bilfabriker som inte har några anställda alls i själva produk
tionen. Människans kunskapskapital är ersatt med ett maskineri som kräver 
mycket finansiellt kapital. 

Men tänk bort människorna från kunskapsföretaget! Då blir det ingen 
produktion. Människan är den enda "maskinen". I många kunskapsföretag är 
det till och med så att de individuella konsulterna fakturerar sin egen tid och 
deras namn står med på fakturan. De är helt tydligt intäktsskapare. 

I industriföretaget är ledningen inriktad på att åstadkomma så hög avkast
ning som möjligt på det finansiella kapitalet som aktieägarna har satt in. Då blir 
människan i organisationen en tung kostnadspost. 

Om man ser henne som en intäktsskapare kan man istället använda kun
skapsföretaget som förebild och försöka se på organisationen med de glasögo
nen, dvs använda kunskapsledning. 

Gör ett försök att använda synsättet kunskapsledning i din egen organisa
tion! Du ändrar inte på verkligheten genom att använda ett annat synsätt. Men 
du ser andra saker. Det blir helt olika bilder av samma verklighet. 

Kunskapsföretagen i Sverige 
Till kunskapsföretagen brukar räknas alla som sysslar med "uppdragsverksam
het", dvs reklambyråer, advokater, tekniska konsulter, organisationskonsulter, 
revisorer etc. Man brukar ibland även räkna in dem som sysslar med finansiella 
tjänster, bank, försäkring och fastighetsförvaltning. 

Inkluderas båda dessa grupper fanns år 1985 7,3% av de sysselsatta i Sverige 
i kunskapsföretag, eller ca 300.000 personer. Andelen hade ökat från 5,1 % 1967. 
Om vi begränsar oss till de privatägda, utpräglade kunskapsföretag som enbart 
sysslar med uppdragsverksamhet, sysselsatte de ca 94.000 1980. Åtta år senare 



hade den siffran ökat till ca 143.000. (Statistiska Centralbyrån.) 
Kunskapsföretagen är utpräglade småföretag. 90% av alla anställda arbetar 

på kontor med mindre än 100 anställda. Av ca 35.000 kunskapsföretag i slutet av 
80-talet var 25.000 enmansföretag eller hade en anställd. Marknaden uppgick 
värdemässigt till ca 70 miljarder kr. (Dagens Industri 19 september 1989.) 

De växer snabbt . .. 
Tillväxttakten under perioden 1980-1988 var 5,5% per år i antal anställda och 
10,6% i antal företag. En tendens till accelererad tillväxt har märkts under senare 
delen av 80-talet. Enligt SCB:s branschstatistik låg ökningstakten på ca 10% per 
år mellan åren 1985 och 1987. 

Sysselsatta i uppdragsverksamhet 

Tekniska konsulter 
Datakonsu Iter, servicebyråer 
Redovisning, bokföring, revision 
Reklam, marknadsföring 
Juridisk verksamhet 
Övriga 

Privata konsulter 
Offentliganställda konsulter 

Totala konsultmarknaden 

Antal personer 
1987 

47.800 
24.000 
19.800 
16.600 
5.700 

29.100 

143.000 
12.000 

155.000 

Årlig tillväxt 
1985-1987 "" 

9,5% 
11,5% 
15,5% 
2,5% 
3,5% 

10,0% 

Kunskapsföretagen finns i den del av tjänstesektorn som kallas" uppdragsverksamhet". Dessa konsultföre
tag hade, inklusive de statligt ägda konsultorganisationerna, 155.000 anställda år 1"987. Gruppen har enligt 
SCB:s undersökning av tjänstesektorn växt kraftigt under 80-talet, 10% per år u11der perioden 1985 -1987. 

Om 1980-talets tillväxttakt håller i sig kommer ca 210.000 personer vara 
anställda i renodlade kunskapsföretag under andra hälften av 90-talet. Med den 
bredare definitionen av kunskapsföretag blir det dubbelt så många, drygt 10% 
av sysselsättningen i Sverige. Långtidsutredningen LU-90 tror att ca 350.000 
människor kommer att sysselsättas i uppdragssektorn år 2000. (Källor: Tjänste
förbundet, LU-90 samt Teknikdriven affärsutveckling av Eric Giertz och Göran 
Reitberger, Tryckeriförlaget 1987.) 

Dagens kunskapsföretag har ofta sina rötter i stora företag eller organisatio-

KAPITEL I 
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Två tredjedelar av 
tillväxten i tjänste
sektorn utgörs av 
avknoppningar från 
industrin. 
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Tjänstesektorns investeringar 

Maskininvesteringar 1987: 

Finansiella tjänster, konsulter 
Transport och kommunikation 
Handel, hotell och restaurang 
Konsumenttjänster 

Tjänstesektorn totalt 
Gruvor, tillverkningsindustri 

Investeringar i byggnader 1987: 

Finansiella tjänster, konsulter 
Transport och kommunikation 
Handel, hotell och restaurang 
Konsumenttjänst~r m m 

Tjänstesektorn totalt 
Gruvor, tillverkningsindustri 

16 miljarder kr 
12 

8 
7 

43 miljarder kr 
27 

8 miljarder kr 
7 
4 
2 

21 miljarder kr 
8 miljarder kr 

Tjänstejöretagen investerar numera nästan dubbelt så mycket som industriföretagen. Ökningstakten har 
legat pa ca 5% perår lln~erperio~~11197~ -1.987. St~rsta investerarna är[inanssektorn och k?l1sllltföretagen. 
De varuprodllcerande foretagen okade s 111 a lI1ves terll1ga r med 0,4% perar linder sa111ma perwd. (Källa: SCB. 
Materialet är hämtat från Tjänsteförbul1dets nyhetsvrev.) 

ner. De stora svenska industriföretagen som Saab-Scania, Ericsson och Asea har 
avknoppat hundratals sådana under 1980-talet. Dessutom bildas många med 
bindningar till de tekniska högskolorna, ca ett 20-tal om året under 80-talet. 

En IUI-utredning har kommit fram till att inte mindre än 2/3 av den totala 
tillväxten i tjänstesektorn under perioden 1972-1982 utgjordes av just sådana 
avknoppningar från industrin. 

Fördelarna med avknoppning brukar vara att det som förut kanske var en 
perifer tjänst i det stora företaget får en egen bärkraftig kärnkompetens som del 
i en affärside. Portvakten eller vaktmannen som gick sina rundor i industriloka
lerna var förr anställd av industriföretaget och skötte en lågstatusuppgift. 
Numera är han anställd av ett bevakningsföretag, har "professionaliserats", 
blivit yrkesman och därmed fått en ny yrkesstolthet. Han har också ofta fått 
större bredd och utveckling i sitt arbete. Detsamma gäller många andra tjänster 
såsom städning, vaktmästeri och fastighetsförvaltning. Även mer kunskapsin
tensiva tjänster sätts på bolag. Finansförvaltning, specialunderhållstjänst eller 
dataavdelning skiljs av och får börja sälja sig även till tredje part. 



... investerar mycket ... 
Kunskapsföretagens nettoinvesteringar i byggnader, maskiner och inventarier 
växer också snabbt och är större än man kanske skulle kunna tro. Under de 
senaste femton åren har de tjänsteproducerande företagens investeringar ökat 
med drygt 5% per år. De varuproducerande företagen har bara ökat sina 
investeringar med 0,4% per år under samma tid. 

År 1982 var kunskapsföretagens nettoinvesteringar faktiskt högre per an
ställd än tillverkningsföretagens. Kunskapsföretagen investerar främst i dato
rer och kontorsutrymmen. Bland företag med 20-49 anställda finns 5-6 gånger 
fler persondatorer i kunskapsföretag än i tillverkande företag eller tjänsteföre
tag. Jämför man ännu mindre företag blir skillnaderna mellan kunskapsföreta
gen och tillverkningsföretagen ännu mer markanta. 

År 1987 investerade kunskapsföretag inom uppdragsverksamhet och finan
siella tjänster för inte mindre än 24 miljarder kronor i maskiner och byggnader. 
Samma år investerade hela den svenska tillverkningsindustrin inklusive gruvor 
för 35 miljarder. (Giertz/Reitberger samt Tjänsteförbundets PM nr 3 1989.) 

... och producerar mycket 
Kunskapsföretagen är visserligen små men har ett mycket högt förädlingsvärde 
per anställd. Det gör att t ex kunskapsföretag med högst 20 anställda år 1982 
hade ett lika stort förädlingsvärde som metallvaruindustrin och lika stora 
nettoinvesteringar som metallindustrin. (Giertz/Reitberger.) 

Förädlingsvärdet är värdet av den produktion som de anställda åstadkom
mer sedan utomstående leverantörer fått ersättning. 

Kunskapsföretagen har alltså en direkt ekonomisk betydelse som är avsevärt 
större än vad som framgår på ytan. De har dessutom en mycket stor indirekt 
effekt på den svenska ekonomin. Kunskapsföretagens konsulter löser problem 
åt klienter och ger råd som i sin tur påverkar mycket stora värden, t ex 
reklambyråerna vars ca 5.000 anställda påverkar reklambeslut för ca 25 miljar
der kronor varje år, eller de ca 2.000 organisationskonsulterna som var och en 
under ett år ansvarar för insatser i industri och förvaltning som påverkar flera 
tusentals personer. Det lilla konsultföretaget Sevenco med 30 konsulter hade vid 
ett tillfälle våren 1989 uppdrag som inhyrd VD eller omorganisationsuppdrag 
i organisationer med 162.000 anställda! Eller rekryteringsföretagen vars "hu
vudjägares" skicklighet kan avgöra framgång eller misslyckande för organisa
tionen. Spencer Stuart sökte vid ett tillfälle 1989 samtidigt åtta stycken verkstäl
lande direktörer till företag som omsatte sammanlagt 7,5 miljarder kr. 

Kunskapsföretagens problemlösningar syns emellertid inte i den offentliga 

KAPITEL I 

Kunskapsföretagens 
investeringar per 
anställd är större än 
industriföretagens. 

Kunskapsföretagen 
har mycket högre 
förädlingsvärde per 
anställd än industri
företagen. 

Reklambranschens 
5000 anställda 
påverkar beslut för 
25 miljarder kr. 
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Kunskapsföretagens 
produktion syns inte 
i statistiken utan 
bara i form av bättre 
resultat hos deras 
klienter. 
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statistiken. Deras produktion syns i form av bättre resultat hos deras kunder 
som mycket ofta finns i tillverkningsindustrin. 

Vilken verklighet mäter vi? 
Om man skall tro Statistiska Centralbyråns nationalräkenskaper är kunskaps
företagen, dvs i statistiken tjänsteföretag som sysslar med "uppdragsverksam
het", ll1ycket mindre produktiva än tillverkningsföretagen. Under 1988 ökade 
t ex antalet anställda inom uppdragsverksamheten med hela 14% eller 20.000 
personer. Produktionen av tjänster i fasta priser (volymen) ökade dock inte med 
mer än 7%. SCB drar därmed slutsatsen att produktiviteten minskat med 7%. 
Kalkyler för perioden 1985-1987 pekar på att konsulterna skulle öka produkti
viteten med endast 0,7% per år. 

Om vi istället studerar Statistiska Centralbyråns finansstatistik så visar den 
helt andra siffror. Konsulternas produktivitet, räknat i förädlingsvärde, ökade 
då med 5% per år under 1980-talet och mellan åren 1985 och 1987 ökade 
förädlingsvärdet per anställd med 5,7%. I finansstatistiken räknar SCB produk
tivitet som förädlingsvärde per anställd. 

Vad är det för verklighet som vi mäter? Den offentliga statistiken är upp
byggd för att mäta industrisamhällets verklighet, där volym är lika med antal 
varor eller kilo. Men om produkten är en problemlösning som inte går att mäta 

Kunskapsföretagens produktivitet 

Bransch 

Juridisk uppdragsverksamhet 
Kameral uppdragsverksamhet 
Datakonsu Iter 
Tekniska konsulter 
(inkl arkitekter o byggkonsulter) 
Annons-, reklam- och 
marknadsu ndersökn i ngsbyråer 
Skrivbyråer, bevakningsföretag 
och övrig uppdragsverksamhet 

Uppdragsverksamhet totalt 

Genomsnittlig årlig förändring 1980-1987, procent 
Förädlingsvärde Sysselsättning Produktivitet 
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Företa~ som arbetar med uppdragsverksamhet har ökat bdde sill produktivitet och sysselsättning med 5% per 
dr metlan 1980 och 1987. (Källa: SCB:s fillallsstatistik hämtad frdll Tjällsteförbulldets Ilyhetsbrev.) 



i volym? Om betalningen sker i form aven andel av det förädlingsvärde som 
skapas hos klienten får konsulten ett högre förädlingsvärde men inte nödvän
digtvis större antal timmar, kanske tvärtom. 

Om problemlösningen ger en större produktion i fabriken, vem skall då ha 
äran i form av bättre siffror i statistiken? Problemlösaren, eller den som bad om 
hjälp? 

Informationssamhället 
Finns det ett informationssamhälle? Hittills har intresset för informationssam
hället mest gått ut på att försöka kvantifiera hur många som jobbar i informa
tionsyrken och hur mycket de producerar. 

Statistiken över informationssamhället är ändå mycket knapphändig. Enligt 
en utredning från Norsk Statistisk Sentralbyrå var sysselsättningen i informa
tionsyrken i Sverige 36% av den totala sysselsättningen år 1980, i Norge 28%, i 
Danmark och Finland 30% och i USA 46%. 

Till informationsyrken räknades i undersökningen bl a lärare, företagsleda
re, ingenjörer, sekreterare, postpersonal, bankpersonal och redovisningsperso
nal. Den primära informationssektorn, dvs de som direkt arbetar i information
syrken, svarade i Sverige för ca 19% av BNP år 1980, i Norge 19% (exkl 
oljesektorn) och i Finland 21 %. 

~~~_ ...• _ ... __ .. __ .. _~-

Den primä~~i-~formationssektor~ Sysselsättning i 
informationsyrken andel av produktionen 

1980/81 Procent 
procent av BNP 

USA 45,8 Storbritannien (1980) 25,8 
Australien 41,5 USA (1967) 23,8 
Storbritannien 41,0 Finland (1980) 21,0 
Nya Zeeland 39,8 Belgien (1983) 17,9 
Sverige 36,1 Frankrike (1973) 19,1 
Västtyskiand 33,5 Norge exkl olja (1985) 19,1 
Danmark 30,4 Sverige (1980) 19,0 
Finland 30,1 Japan (1970) 18,8 
Norge 28,0 Norge (1985) 17,2 

Ca 30% av de sysselsatta i Norden arbetade inom informatiollsyrken 1980/81. Sverige ledde med ca 36%. 
De nordiska länderna lic;;ger dock långt efter USA där hela 46% av de sysselsatta fanns inom informatioll
syrken. Den primära in{ormationssektorn producerade år 1985 ca 20% av BNP. Till sektorn räknas post/tele, 
databranschen, forskning, uppdragsverksamhet, skolsektorn, illtresseorganisationer samt kl/Itu rprod licelI
ter. (Källa: Norsk Statistisk Sentralbyrå 1988/32 ) 

KAPITEL I 

Vem ska ha "äran" i 
statistiken - problem
lösaren eller den som 
bad om hjälp? 
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Enligt industrisam
hällets synsätt finns 
bara sådant som går 
att väga eller mäta i 
kronor. 

Informationstekno
login förändrar 
maktstrukturen i 
grunden. 

Genom' att hålla sin 
arbetsgrupp lagom 
oinformerad kan 
chefer upprätthålla 
en viss form av 
primitiv makt. 

Överallt i storföreta
gen finns små rädda 
chefstyper. 
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Det är inte så överväldigande stora tal, jämfört med vad vi kanske fått 
intrycket av i den allmänna debatten. I den här boken skall vi emellertid inte 
fästa oss så mycket vid om informationssamhället var här 1980 eller 1990 eller 
om det kommer först år 2000 enligt den här definitionen. 

Definitionen på informationssamhället representerar ett synsätt på samhäl
let som är rätt typiskt för industrisamhällets tänkande, dvs vi avgör om något 
finns eller ej genom att försöka mäta hur mycket det väger eller kostar i kronor 
eller hur många som producerar det. Det vi då kan se är bara den fysiska ytan 
och den är ganska ointressant. 

Maktstrukturen ändras 
Betydligt intressantare är istället att konstatera att det håller på att ske en 
förändring av samhället och att informationsteknologin är en av de grundläg
gande krafterna i förändringen. Redan med dagens teknik för informations
överföring håller vi på att förändra det gamla industrisamhället i grunden. 

Att information är ett av de allra viktigaste maktinstrumenten har maktha
vare vetat om i alla tider. Genom lämpligt utformad information, filtrerad och 
tillrättalagd (kallad propaganda) lyckades t ex Stalin och Hitler manipulera och 
styra Rysslands och Tysklands invånare ända fram till katastrof. Genom att inte 
ge "massorna" mer än utvalda bitar av verkligheten, eller genom att medvetet 
förvränga fakta, har diktatorer i alla tider lyckats hålla stora befolkningar i 
schack. 

Dåliga chefer 
Samma mönster återfinner vi även på mikroplanet i företagen. I storföretagens 
hierarkier flyter informationen från chef till chef mellan de olika nivåerna. Varje 
chef bestämmer hur mycket eller litet av det som han/hon vet som skall 
vidarebefordras till arbetsgruppen. Genom att hålla sin arbetsgrupp lagom 
oinformerad kan chefen på så sätt upprätthålla en viss primitiv form av makt. 
Det är ju mycket svårt att agera som enskild människa om man är osäker på 
grund av att man inte har överblick, därför är det säkrast att inte agera alls. 

Resultatet blir en lydig, passiv, resignerad arbetsgrupp som jobbar på men 
utan större entusiasm. Det här chefsbeteendet är oerhört mycket vanligare än 
vad vi kan föreställa oss i de stora företagen. Överallt finns små rädda chefstyper 
som egentligen saknar förutsättningar för att vara chefer men ser till att utnyttja 
de maktmedel som finns. 



INFORMATIQN '. 
M.lI:il hav~ Inf(}Qtleratmig(}m~tt.jagJ~veciil1formatioils.$a!llh~li~ .. ' 
(fast jag har svårt. att .' ~edbeStärild1iet ·p;ekaut. info.rmat19nstiilr~et); 
ocbdänned ty<;ks inan'm~aatt ;i. den: fQtdag~p. alctl)ellauppl'ySningStiden 
kan:jag; 11 .~eta allt ;Jag: vill på ;mind~än4e~ fakt1,lella. ~tlpt;~ysningstiden~ 
Men fråga~ är. 9Inln.t~ .de~· iir dags~tt.någonähdigt;nförhörsig(}m .' ' .. 
v~d inne~tinn~penså.kaIladt;ihf0J1tlation~.n faktiskt .röt~ig o~, 

:rOr .1'\1yckel.typerpåll:ttsamhäll~t·vad.·jagråf$tår; .' .: 
bara blir du~m~f6r vat.i~d~gS9mpr" .' . 

Dagsvers i Svenska Dagbladet 22/6 1988, citerad med tillstånd av författaren Kaj Lundgren. 

Informationsrevolutionen och Glasnostspöket 
Vad som sker när människor undanhålls information men sedan får reda på det 
verkliga förhållandet, ser vi under SO-talet i de kommunistiska länderna där 
glasnost blivit ett spöke för makthavarna. 

Samma spöke kan komma att drabba de chefer som inte i tid inser att samma 
sak kan komma att hända dem. Det är det här som är informationsrevolutionens 
största effekt på maktförhållandena i alla organisationer. Informationen'känner 
inte längre några gränser. Våra samhällen blir allt öppnare, människorna allt 
bättre informerade, alltmer kunniga om omvärlden. Det går inte att med 
primitiva murar eller järnridåer utestänga människor från information. 

I Sverige har vi på ett närmast löjeväckande sätt blivit bokstavligt medvetna 
om en liknande situation. Landet har sedan länge haft en massmedia politik som 
byggt på att vad svenskar får se på TV bestämts av lagar stiftade i Sveriges 
Riksdag. Bl a har vi svenskar inte ansetts vara mogna att se reklamfilm i våra 
hem. Numera svävar mängder av satelliter över våra huvuden och gör svensk 
reklam och svenska TV -program åtkomliga för svenskarna men oåtkomliga för 
de svenska lagarna. 

Ju fler människor som vet mer, ju bättre informerade människorna är, desto 
svårare blir de att styra. Den primitiva maktutövningen som bygger på undan
hållande av information blir allt svårare att tillämpa. Detta gäller i det lilla såväl 
som i det stora sammanhanget. Det är detta "informationssamhälle" som vi är 
på väg in i. 

KAPiTEL l 

Glasnostspöket 
drabbar alla makt
havare i informa
tionssamhället. 

Välinformerade 
människor är svåra 
att styra. 
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Sju personliga råd 
Om Du tycker att det som står i det här kapitlet verkar rimligt och t o m kanske 
troligt, skulle de första råden i den här boken bli: 

1. Tag de övriga 100 råden med en nypa salt! Råden är i första hand en 
utgångspunkt för Ditt eget tänkande. Tänk också på att kunskapsområdet 
är under utveckling - och alltid kommer att vara det. 

2. Om Du inte orkar med alla teoretiska definitioner i det här kapitlet, så 
räcker det med att komma ihåg att Kunskapsföretag, Kunskapsorganisa
tion och Kunskapsintensiv organisation är ungefär samma saker, och att 
Kunskapsledning är konsten att leda dem. 

3. Kunskapsföretag betecknar en viss typ av organisationer. Kalla inte Ditt 
företag för Kunskapsföretag om Du inte är beredd att fullt ut dra konse
kvenserna av det i Ditt handlande. Använd hellre ordet Kunskapsledning 
om Du vill beskriva i stort hur Du tänker. 

4. Om Du är ledare i en kunskapsintensiv organisation är Du utsatt för indu
strisamhällets värderingar och bär troligen själv på dem. Dessa värdering
ar och normer kommer dock inte att gälla på 90-talet och dagens ungdo
mar bär redan på 2000-talets värderingar. Alltså måste Du finna nya sätt 
att leda verksamheten på om Du vill vara framgångsrik som chef även i 
framtiden. 

5. Försök påverka den offentliga statistiken så att den bättre tar hänsyn till 
kunskapsföretagen. Dagens statistik mäter inte dagens verklighet. Innan 
vi fått mätinstrument för samhällsplaneringen som motsvarar kunskaps
företagens verklighet kan politikerna inte reagera på den. 

6. Du kan inte länge till utöva makt genom att undanhålla information. Tag 
tjuren vid hornen och öppna informationsflödet. 

7. Tänk på att de anställda i kunskapsintensiva organisationer inte är kost
nadsposter utan intäktsskapare. Hela den här boken är ägnad åt vad detta 
betyder för ledningen. 



KAPITEL II 

Kunskapsföretaget 
och dess maktspel 
Patrik Sjöberg har retat gallfeber på både idrottskamrater och tränare genom sitt 
hänsynslösa uppträdande. Hans flitigt förekommande krav på specialbehand
ling har väckt kamraternas avundsjuka och skapat disharmoni i laget. Han 
försvarade sig så här i en tidningsintervju 1989: .. 

- Jag har kroppen som mitt arbetsredskap och vet att jag måste vara egoistisk 
om jag skall lyckas nå de resultat som jag har föresatt mig. Jag måste hela tiden 
tänka på mig själv. En vanlig kontorist kan ju gå till kontoret även om han har 
stukat foten. Men mitt jobb, som består av att hoppa högt, kan jag bara klara 
tillfredsställande om jag trivs med allt jag har omkring mig. 

Under OS i Söul i Sydkorea hade Patrik t ex eget hotellrum inne i centrala 
staden. 

- Jag gillade inte OS-byn. Det skulle ätas på fasta tider. Frukost serverades 
mellan 6 och 7 och middag mellan 18 och 19. Jag trivs helt enkelt inte i en sådan 
miljö. 

Lär dig förstå krafterna! 
Kunskapsföretagens högkompetenta anställda är inte självmedvetna egoister, 
inte heller Patrik Sjöberg trots att massmedia framställer honom så, men det 
finns drag hos dem som definitivt kan tolkas på det sättet. Om man använder sig 
själv, sin kropp eller hjärna som arbetsredskap är det mycket lätt att logiskt och 
rationellt resonera sig fram till att världen bör snurra runt en själv. 

För att förstå hur organisationer fungerar, där de anställda till största delen 
är högkompetenta individer som sysslar med komplexa problem, lönar det sig 
definitivt att fundera över vilka krafter som påverkar organisationen, vilka 
krafter som styr och som en ledning måste kunna hantera. 

Dessa krafter finns i alla organisationer där människor med hög yrkeskom-

Proffsen har lätt att 
logiskt resonera sig 
fram till att världen 
bör snurra runt dem. 
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I ett kunskapsföre
tag som inte har en 
verklig ledare släpps 
de interna krafterna 
fria. 
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petens jobbar. Krafterna är större ju mer av "rent" kunskapsföretag som orga
nisationen är. Sådana organisationer beter sig därför på ett likartat sätt oavsett 
om de är landstingsägda eller privatägda~ 

Det finns de som menar att kunskapsföretag inte ska ledas alls, att det är 
omöjligt att leda organisationer fulla av omöjliga, självmedvetna illojala typer. 
Eller att högkompetenta individer leder sig själva. Det finns också många som 
sitter i ledningen för ett kunskapsföretag/ organisation och tror att de leder den, 
men inte gör det! Självklart måste ett kunskapsföretag ledas, annars rör det sig 
inte i en medveten riktning utan ställer bara in sig som en kompassnål i kraftfält 
- de kraftfält som är kunskapsföretagets egna. 

I ett kunskapsföretag som inte har en verklig ledare släpps de interna 
krafterna fria. Organisationen ställer in sig efter den Interna maktstrukturen och 
den informella organisationen tar över makten. Endast om de yttre krafterna är 
starka nog kan de förändra den inre maktstrukturen. 

Beroende på vilken typ av kunskapsintensiv organisation och vilken situa
tion vi studerar uppträder den olika. De största skillnaderna ser vi mellan 
kunskapsintensiva organisationer i den privata sektorn resp den offentliga 
sektorn. Skillnaderna beror främst på att de statliga organisationerna inte har 
(haft) någon reell kund som kunnat ställa krav. Men de interna krafterna - och 
maktspelet - är desamma oavsett vem som äger organisationen. 

Maktspelet inne i organisationen har fyra väl urskiljbara" skådespelare" -
experten/ proffset, förvaltaren/ chefen, tjänstemannen och ledaren. 
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Fyra personalkategorier 

"Proffset" "Ledaren" 

"Tjänstemannen" "Förvaltaren" 

Låg Företagskam petens 
.. 

Hag 

Man kan urskilja fyra personalkategorier i den professionella organisationen, där "ledaren" är den som har 
både den högsta företagarkompetensen och den största yrkeskunskapen. 



Experten/proffset 
Först tar vi huvudrollsinnehavaren själv, dvs experten, specialisten, handlägga
ren eller vad han/hon kallas. Vi kallar honom/henne kort och gott för "Proff
set". Du har säkert stött på honom i din egen organisation. Han (är oftast en han) 
kommer insläntrande på morgonen, passerar förbi receptionsdisken utan att 
bevärdiga receptionisten (alltid en hon!) med en blick. Han kommer nämligen 
inte ihåg vad hon heter. Han går förbi henne, inte till sitt eget rum utan in i ett 
angränsande rum där organisationens högst ansedde professionelle medarbe
tare sitter. 

Ett livligt samtal utspinner sig. Skrattsalvor. Receptionisten undrar vad det 
är som är så roligt. Vår vän kommer utspringande till kaffeautompten och 
hämtar ett par kaffekoppar och springer in i rummet igen och stänger dörren. 
Nya höga röster och nya skrattsalvor. Någon springer ut och hämtar ett papper, 
kommer tillbaka. Liv och rörelse innanför dörrarna. 

Receptionisten tittar resignerat på den stängda dörren och tänker: "Som 
vanligt. Alla verkar ha roligt här utom jag." '" 

Vår vän proffset kommer ut tillsammans med sin kollega, lyckliga. De har 
nyss löst ett mycket viktigt problem åt en klient. Det var det problemet han 
funderade över när han kom in inom dörren på morgonen. Han hade funderat 
över det hela natten, inte kunnat sova men fått lösningen fram på morgonkvi
sten trodde han. Det var den lösningen och det problemet han hade i huvudet 
när han kom in genom dörren på morgonen. Därför såg han inte receptionisten. 
Hela hans huvud var uppfyllt av det här problemet och den lösning han hade 
hittat. Allt annat var oviktigt. Utom kollegan, eftersom denne kunde sitta inne 
med kompletteringar till lösningen. 

Yrket i centrum 
"Man är så koncentrerad när man går ut på planen att det är som ett hölje 
omkring en. Man uppfattar inte publiken utan bara sin uppgift." (Ishockeyspe
laren Thomas Gradin.) För proffset står yrket, professionen, problemlösningen 
i centrum. Allt annat är underordnat uppgiften och lösningen på problemet. 

Det kan alltså hända att vår vän inte kommer till jobbet den här dagen. 
Lösningen på problemet finns kanske utanför organisationen, hos en kollega på 
ett annat företag eller på biblioteket. Eller kanske hemma i form av några 
timmars funderande eller räknande framför bordsdatorn. 

Naturligtvis kommer han inte ihåg att ringa in till jobbet och berätta att han 
inte kommer. Så när receptionisten skall ta emot hans telefonsamtal vet hon inte 
vad hon skall svara. Dessvärre får vår vän väldigt många telefonsamtal. Han är 

KAPJTEL II 

"Man är så koncent
rerad när man går ut 
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finns överallt i sam
hället och inom alla 
yrkeskårer. 
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uppskattad utanför organisationen för sin yrkesskicklighet. När klienter ringer 
är det honom de vill ha tag på, inte VD. Han är ofta inbjuden som talare på 
symposier och han känner kollegor över hela världen. 

Kort sagt, vår vän i den här karikatyren är en mycket skicklig yrkesmänniska. 
Mycket intelligent och kreativ. Men han är fullständigt hopplös när det gäller att 
organisera sin tillvaro, dvs han har ingen administrativ förmåga. Han glömmer 
tid och rum. Han uppträder nonchalant mot sådana som inte han betraktar som 
kunniga. Ibland kan hans självkänsla slå över i ren och skär arrogans, t ex när 
ekonomichefen frågar efter semesterlistan eller faktureringsunderlaget för den 
senaste veckan, eller tidrapporten. 

"Det är väl inte tiden på jobbet som räknas!" fräser vår vän, "det måste väl 
ändå vara resultatet!" Han ser inte vad han ställer tillmed i form av frustrationer 
omkring sig. Sådant som i själva verket kan ha en väl så stor betydelse för om 
resten av organisationen fungerar effektivt eller ej. 

Experten/proffset finns överallt 
Den självmedvetna kunniga yrkesmannen/kvinnan hittar vi överallt i samhäl
let. Advokaten, läkaren, art directorn, arkitekten, strategikonsulten, datapro
grammeraren, elektronikingenjören. 

Men de finns också inom de flesta hantverksyrken, t ex elektrikern som inte 
bevärdigar dig med en blick när han lagar felet eller byter ut en trasig del i 
elmätarskåpet. Det hjälper inte hur du försöker tala med honom. Han uppträder 
som den självklare experten och nedlåter sig bara att tala med sina jämlikar. Du 
har säkert också förtvivlat dig över mekanikern, som fixat felet på bilen som du 
själv ägnat flera hopplösa timmar åt att försöka laga, och som skakar på 
huvudet: "Vem har varit här och skruvat? Inte så förvånande att det inte 
fungerar. Men det är lätt att fixa, tar bara en minut.". Sedan ler han lite retsamt. 

Proffs eller experter finns överallt i samhället och inom alla yrkeskårer. De 
sluter sig gärna samman i yrkes förbund som har till uppgift att värna yrkeskå
ren mot angrepp utifrån och hålla yrkesetikens fana vajande. "Jag säljer inte min 
arkitektsjäl för andra värden", uttalade t ex arkitekten Svante Bergh, skaparen 
av Globen, när han råkade i schism med beställarna. 

Yrkesförbund finns det inom alla yrken, t ex Svenska Arkitekters Riksför
bund SAR, Advokatsamfundet och Föreningen Auktoriserade Revisorer FAR. 
Blir yrkeskåren riktigt professionell delar man upp sig ännu mer, som t ex 
läkarna som har ett drygt femtiotal specialiteter att välja mellan. Följden blir 
förstås energiska revirkamper och slagsmål om resurser till den egna speciali
teten på sjukhusen. 



Delegerar bort tråkiga jobb 
Det roligaste en Expert vet är ett kvistigt problem, det må vara en knepig 
dragning av ett elsystem, en avancerad takkonstruktion, en komplicerad orga
nisationsförändring, ett utmanande kommunikationsproblem eller en svårar
tad sjukdomsbild. 

Det tristaste som finns är att lösa samma problem en gång till på samma sätt 
som förra gången. 

Därför försöker Experterna gärna utforma sina jobb så att de slipper rutin
uppgifterna genom att omge sig med assistenter. Det finns t ex knappast ett enda 
forskningslaboratorium där inte "provrörsskakandet" är delegerat till en sär
skild yrkesgrupp, laboratorieassistenterna. Och som "senior" forskare eller 
konsult måste man förstås ha en sekreterare ... 

Det är en form av vertikal arbetsdelning som Experterna alltid kan hitta 
mängder av rationella argument för: assistenter är billigare, experterna frigörs 
för viktigare uppgifter etc. 

Problemet är att detta skiktar organisationen i onödiga nivåer med konflikter 
som följd. För att undvika konflikterna anställs då gärna kvinnor på de här 
tjänsterna. Och så har organisationen också fått en jämställdhetsdebatt på köpet. 
Dessutom måste assistenterna ledas och om det är något som en Expert inte 
brukar kunna så är det just att leda andra människor, och så uppstår konflikter 
även här. Resultatet blir att den lilla vinsten av delegeringen äts upp av 
energislukande konflikter. . 

Den vertikala arbetsdelningen går igen överallt. Det finns t ex alltför många 
ekonomiavdelningar där den trista konteringen görs av avdelningens minst 
kvalificerade anställde. Att effekten då blir en bokföring som är full av inkonse
kvenser och alltså notoriskt opålitlig accepteras av ekonomichefen hellre än att 
han/hon själv sätter sig med konteringen. 

Sociologisk kartläggning av proffsen 
Sociologer har utforskat vad som utmärker vissa yrkesgruppers sätt att fungera 
i arbetslivet, t ex veterinärer, apotekare, ingenjörer och lärare. Definitionerna 
skiftar något mellan olika forskare men man är överens om vissa utmärkande 
drag hos professionella yrken, nämligen: 

1. De har ett särskilt kunskapsområde där man är bättre än andra, vissa forskare 
talar om ett "kunskapsmonopol" . 

2. De har en längre särskilt utformad grundutbildning och är dessutom för sina 
yrkesuppgifter beroende av regelbunden fort- och vidareutbildning. 

KAPITEL II 
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3. De har ett för yrket särskilt utvecklat normsystem med bl a egna uppfattning
ar om kvalitet, vad som är ett bra och dåligt jobb. 

4. De är ofta beroende av närhet till forskning, utvecklingsarbete och interna
tionella kontakter. 

5. De har en egen yrkesetik, ofta dokumenterad i särskilda etikregler. Ibland 
förekommer också interna ansvarsnämnder för att tillse att etiken följs. 

6. De har gärna särskilda föreningar för att slå vakt om och utveckla yrket, ej att 
förväxla med fackföreningar. 

7. De har ett personligt uttalat ansvar för sina åtgärder i arbetet. 

Kriterierna stämmer in på de flesta människor som lärt sig ett yrke; jurister, 
läkare, psykologer, socionomer, präster, sjukgymnaster, journalister, författare, 
skådespelare, sjuksköterskor, lärare, piloter, officerare. (Magnus Söderström, 
Personal nr 1 1989.) 

Naturligtvis ser långt ifrån alla proffs eller experter ut på det här sättet. Det 
finns mängder av varma människoälskande experter också. Och det finns sotare 
som torkar upp på golvet efter sig. 

Bilden av proffset i det här kapitlet är en karikatyr som vi dessbättre inte 
möter så värst många av i verkligheten. Men de flesta experter har några av de 
här dragen. Det är därför väsentligt för ledningar i organisationer där större eller 

Experten går egna vägar 

Experten/proffset tycker om: 

• Komplexa problem. 
• Nyheter inom yrket. 
• Frihet att söka lösningar. 
• Stora resurser i labbet. 
• Offentligt erkännande för en bra 

prestation. 

Experten/proffset tycker inte om: 

• Regler som begränsar den individuella 
friheten. 

• Rutinarbeten. 
• Byråkrati (som han/hon hittar överallt). 

Experten/proffset kan sällan: 

• Arbeta genom andra människor. 
• Leda en organisation. 

Experten/proffset bryr sig inte så mycket 
om: 

• Lönen. 
• Fritiden. 
• Organisationen han är anställd i. 
• Människor som inte behärskar 

hans/hennes specialområde. 

Experten/proffset beundrar: 

• Mer framstående experter. 

Experten/proffset ser ned på: 

• Maktmänniskorna (dvs de traditionella 
cheferna). 



mindre grupper av proffs/ experter befinner sig att känna till de här särdragen. 
Det är nämligen proffsen, deras särdrag och deras drivkrafter som bestämmer 
hur en organisation bestående av många proffs beter sig om den inte får rätt 
ledning. 

Om Du tycker att proffset har drag som liknar "Den nya människan" i det 
föregående kapitlet är det inte helt fel. De har mycket gemensamt: den höga 
utbildningen (eller långa erfarenheten), självsäkerheten, den intellektuella rör
ligheten, de stora kontaktnäten, intresset för arbetet/yrket, den illojala inställ
ningen till sin organisation, känslan av att inte behöva krypa för någon maktha
vare, de höga kraven. 

Den Nya Människan och Proffset delar många värderingar. Vi kan tycka vad 
vi vill om dessa. Den viktiga frågan är vad ledare kan och bör gara i organisa
tioner som har många sådana här individer. Kunskapsföretagen är fyllda av 
dem och det är bl a därför som dessa borde vara intressanta att studera för andra 
organisationsledare. Om även de vanliga företagen får allt fler "nya människor" 
och" proffs", börjar de likna kunskapsföretag. 

Ledning av kunskapsföretag handlar mycket om att kunna hantera proffsen. 
Hela nästa kapitel ägnas åt detta. 

Förvaltaren/chefen 
Förvaltaren är Proffsets motsats. Det är en relativt vanlig figur i industrin och 
den offentliga förvaltningen. Förvaltarna är personer med god administrativ / 
organisatorisk förmåga, personer som lärt sig att arbeta genom andra männi
skor och som tycker om det. 

Förvaltartypen är funktionschefen, mellanchefen, avdelningschefen, grupp
chefen. Det är personer som har till huvudsaklig uppgift att leda en verksamhet 
med hjälp av andra människor, kort sagt chefer. 

I kunskapsföretagen finns det inte särskilt många sådana här chefer. De 
chefer som finns brukar vara proffs de också, dvs de arbetar främst i yrket men 
har dessutom en gruppledande roll. 

De renodlade privata kunskapsföretagen brukar sällan ha marknadschef 
eller försäljningschef eftersom proffsen själv har säljande uppgifter. Den enda 
chef som är av "normal" typ brukar vara ekonomichefen. 

Den ensamma ekonomichefen 
Ekonomichefen är ofta en ensam figur i kunskapsföretagen. Han/hon är för det 
första ensam i sin profession och har sällan någon jämbördig yrkesperson inom 
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området att bolla tankar med. Ekonomiavdelningarna är sällan särskilt stora, 
eftersom redovisningen inte brukar vara så komplicerad och det finns inte 
utrymme för högkvalificerade ekonomimänniskor. 

Ekonomichefen blir därför lätt isolerad gentemot organisationen i övrigt. 
Särskilt svårt brukar ekonomichefen få att umgås med de mest extrema proffsen 
eftersom dessa ju definitionsmässigt hatar all byråkrati. I det privata kunskaps
företaget är ekonomichefen ofta den enda försvararen för "lag och ordning" 
vilket regelmässigt leder till konflikter med proffsen. 

Ekonomichefen förstår inte arkitektur eller elektronik eller dataprogramme
ring eller reklamteckning. Proffsen å sin sida förstår inte redovisning eller 
administration och deras yrkesmässiga inriktning hindrar dem oftast ifrån att 
bredda sig åt det hållet. Trots att de åtminstone i de 'privata kunskapsföretagen 
faktiskt lever av intäkterna, kan en del av proffsen ha svårt att förstå betydelsen 
av sådana triviala blanketter som behövs för att kunna fakturera eller få ut 
semesterlönen. 

Förvaltarna och proffsen brukar därför sällan ha så mycket att prata om och 
de enda gånger de träffas är när ekonomichefen jagar proffsen med semesterlis
tor, tidrapporter etc. Det är ingen bra plattform för ömsesidig förstående 
kommunikation. 

Eftersom organisationer som domineras av proffsens värderingar sällan har 
mycket till övers för regler eller rutiner som uppfattas som kreativitetshämman
de brukar därför ekonomiavdelningarna regelmässigt vara lätt hunsade. För 
den ekonomichef som vill utvecklas kan ofta det enda alternativet vara att lämna 
organisationen för att gå till ett annat större företag. 

Det här är tragiskt, eftersom gruppen förvaltare är ledningens främsta resurs 
när det gäller att vidmakthålla och utveckla strukturen i organisationen, dvs det 
viktiga strukturkapitalet. (Det kommer mer om strukturkapitalet i kapitel 4.) 

Några enkla åtgärder för att uppmuntra förvaltargruppen kan vara: 

• Låt dem vara med i proffsens arbetsrnöten. 
• Involvera förvaltarna i ledningsrnötena. 
• Tag aldrig öppet proffsens parti mot förvaltarna. 
• Var generös med investeringar i förvaltarnas system för redovisning eller 

säljstöd. 
• Låt förvaltarna vara med på proffsens studieresor och liknande. 
• Låt förvaltarna bilda grupper för erfarenhetsutbyte med förvaltare i andra 

kunskapsföretag. 



Tj änstemännen 
Den här gruppen brukar domineras av kvinnor. Det är bokförare, assistenter, 
sekreterare, receptionister, telefonister. Jämfört med proffsen är de inte särskilt 
kunniga i reklam eller arkitektur eller vad det nu är som kunskapsföretagets 
affärside går ut på. 

Deras uppgift är att vara stödjande, att assistera de professionella handläg
garna eller cheferna. De har alltså ingen egen kompetensbas som ger dem status 
i kunskapsföretaget. Det spelar ingen roll hur duktig en sekreterare är att skriva 
maskin eller redigera brev, i kunskapsföretaget uppskattas hon inte efter 
förtjänst. Det beror på att den enda kunskap som räknas är den kunskap som 
affärsiden bygger på. I reklamföretaget är det alltså reklam. Även om en duktig 
dataexpert av någon outgrundlig anledning skulle jobba i reklambyrån, t ex 
med de egna datasystemen, skulle han/hon också hamna i den här kategorin. 

Situationen blir annorlunda om sekreteraren tar jobb på ett sekreterarföretag, 
typ Kontorsjouren eller Teamwork. Där är sekreterarkunskapen en del av 
affärsiden. Den duktiga sekreteraren hos Teamwork hamnar därför i pr;ffsru
tan i matrisen för det företaget. 

Bildar missnöjesgrupper 
Tjänstemännen i kunskapsföretagen brukar dessvärre ofta ha en dålig chef, 
antingen är det ett f d proffs som inte tar sin chefs roll på allvar, eller ens har 
förmågan till det. Eller så är ofta chefen en missnöjd ekonomichef som själv 
känner sig åsidosatt och inte uppskattad efter förtjänst. En sådan person är heller 
ingen bra chef. 

Vad händer med människor i en organisation som inte uppskattar deras 
förmåga? Och som dessutom ofta har en dålig chef? Jo, de sluter sig samman, 
bildar en missnöjesgrupp och utvecklar typiska "under-dog-symptom". Det här 
är alltså ofta den enda gruppen i företaget som tar regelbundna kaffepauser, en 
kvart på förmiddagen och en kvart på eftermiddagen. Och då får man inte prata 
jobb! 

Den här gruppen brukar också ofta komma fram med små krav: "Vi vill ha 
ergonomiska stolar", eller: "Vi behöver antistrålfilter på våra gamla dataskär
mar" och: "Vi vill ha en interntidning för vi får aldrig någon information!" 

Dessvärre har de rätt i alla sina klagomål. De är t ex den sämst informerade 
gruppen i företaget. Men det beror inte på någon illvilja från proffsens sida utan 
helt enkelt på oförmåga att kommunicera - och att informationen tar för lång tid. 
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Problemet är att det reella informationsutbytet sker på arbetsmöten, i korri
dorer och med några enkla kodsignaler som bara de invigda förstår. För en 
konsult som möter en annan konsult i korridoren kanske det bara räcker med ett 
tecken med tummen för att signalera att han har tagit hem den offert som de 
tidigare pratat Oln. För receptionisten betyder detta tecken ingenting, eftersom 
hon inte är informerad om det tidigare sammanhanget. 

Båda får samma information men bara den ena är informerad. 
Om receptionisten också skall känna sig informerad måste hon få en lång 

förklaring om det som hände där innanför de stängda dörrarna. Och det hinner 
inte proffset för han har ju så mycket viktigare saker att sköta ... 

Några grepp för att stödja tjänstemannagruppen kan vara: 

• Uppfostra proffsen till att inse tjänstemännens betydelse för hela organisatio
nen. 

• Ge dem speciell uppmärksamhet vid alla festliga tillställningar. 
• Organisera speciella" fringisar" , extra förmåner, för dem"! (Proffsen ser till att 

få sina egna.) 
• Ge dem möjlighet till erfarenhetsutbyte med tjänstemän i andra kunskapsfö

retag inom deras specialområde. 
• Låt dem förkovra sig genom kurser inom sitt område. Alla uppskattar 

skicklighet i en sådan här organisation. 
• Låt dem vara med på proffsens arbetsmöten ibland så att de lär sig en del av 

yrkesjargongen. 
• Låt dem åka med på studieresor. 

Exemplet scenarbetarna 
Den finlandssvenske regissören Ralf Långbacka skrev i ett temperamentsfullt 
inlägg i DN september 1988: 

- Under mitt 30-åriga teaterliv har jag inte träffat på en teater som fungerar 
så illa som Operan i Stockholm. Bristande disciplin och oordning på scenen 
förekommer i ofattbar utsträckning. Det handlar om ett gruppegoistiskt sökan
de efter egna fördelar och som omöjliggör ett verkligt team-work. Det konstnär
liga arbetet förefaller vara glömt för länge sedan. 

Ralf Långbackas utbrott kom dagen efter att hans föreställning av Don 
Giovanni saboterats i slutscenerna av att scenarbetarna i protest mot ständiga 
övertidsuttag, avslutade sitt arbete exakt kl 22.30 - ca 2 minuter innan Don 
Giovanni skulle nedstiga i helvetet. 



- Helvetet var alltså stängt och för Carl Johan Falkmans Don Giovanni 
återstod ingen annan möjlighet än att så gott det gick försvinna ut i kulisserna, 
skrev Ralf Långbacka. 

Han konstaterar emellertid att trots övertidsblockaden stannade ändå ett 
antal scenarbetare kvar och firade premiärföreställningen med champagne på 
övertid. 

- Alla personalgrupper ställer krav för egen del, solister, hovkapellet, kören, 
scenarbetarna. Men få ställer krav på sig själva och på det konstnärliga arbetet." 
Det är fackförenings- och grupptänkandet som fattar konstnärliga avgöranden. 
Scenografin förstördes redan i byggnadsskedet pga att det materiel som skulle 
användas, ett grovt metallnät, förkastades av scenarbetarna med motiveringar 
som föreföll hämtade ur Grönköpings Veckoblad. Materialet var" farligt", det 
var" för hårt för scenarbetarnas händer" och" det såg för tungt ut". Med dessa 
motiveringar försinkades arbetet ca 2 månader. Nätet transporterades sedan till 
Finland, där det inte är så farligt och inte ser så tungt ut och inte heller är för hårt. 

- All konst måste i viss mån vara en dans på slak lina. Men lindans blir en 
omöjlighet om den som utövar den skall vara utrustad med skyddshjälm, 
flytväst, gasmask och fallskärm. 

Det är bara en grupp som undgår Ralf Långbackas avrättning; solisterna. 
- Jag är medveten om att det också i den gruppen finns ett liknande 

gruppegoistiskt tänkande, men solisterna måste ta ansvar åtminstone när de 
står på scenen. Där kan man inte gömma sig bakom några avtal eller regler. 

Scenarbetarna svarade: "Regissören måste vara medveten om att för den 
konstnärliga personalen är produkten det primära, medan vi betraktar vårt 
arbete som - ett arbete. V åra villkor är helt annorlunda än artisternas. Det räcker 
med att se våra omklädningsrum. Det luktar så illa där att vi kan inte ha våra 
privata kläder där." 

Ledaren 
Ledarna är kunskapsföretagets viktigaste personer. Ofta finns det faktiskt flera 
ledare, både informella och formella. Hela nästa kapitel ägnas åt ledaren. 
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Sex personliga råd 
Om det som står i det här kapitlet verkar rimligt så borde det föranleda följande 
sammanfattande råd: 

8. Proffsens värderingar (på gott och på ont) är styrande i alla kunskapsfö
retag. Du måste som ledare lära Dig förstå krafterna och tygla dem, annars 
tar proffsen makten och Du reduceras till en förvaltande chef. 

9. I ett kunskapsföretag som inte leds blir det alltid konflikter mellan de tre 
personalgrupperna proffs, tjänstemän och förvaltare. Du måste balansera 
dessa grupper. . 

10. Förvaltargruppen är liten och ofta bortglömd men den är företagsledning
ens bästa bundsförvant för att hålla ihop organisationen. Ledarens upp
gift är att uppmuntra dem. (Se ett antal detaljråd ovan.) 

11. Tjänstemännen är en utsatt grupp med låg status trots att den är mycket 
nödvändig för organisationens överlevnad. Ledarens uppgift är att stödja 
dem. (Se ett antal detaljråd ovan.) 

12. Proffsen är den viktigaste gruppen därför att de drar in intäkterna. 
Ledarens uppgift är underlätta för deras arbete samt hålla deras aktivite
ter inom affärsiden. 

13. Se upp med den vertikala arbetsdelningen. Kanske kan assistent jobben bli 
en del av proffsens karriärtrappa istället för att bli ett "kvinnoproletariat" . 



KAPITEL III 

Ledardilemma t 
i kunskapsföretaget 
"Produktionen" i kunskapsföretaget sker inte alls på det sätt som de traditionel
la organisationsteoretikerna förutsätter, dvs inom det stora företagets fyra 
väggar och i form av tillverkning av synliga produkter som transporteras in och 
ut genom fabrikens portar. 

I själva verket sker det mesta av verksamheten utanför det egna kontoret och 
oftare hos kunden än på hemmaplan. De enskilda proffsen är ofta mycket 
självständiga även om de arbetar i team, som i många tekniska konsultföretag 
och databolag. 

Ledarskapet måste därför bygga på att ledaren faktiskt känner sin personal 
betydligt närmare än i traditionella industriföretag. Det går inte att leda en 
sådan här verksamhet på avstånd. Det går heller inte att fungera som en formellt 
tillsatt chef om de verkliga ledarna finns någon annanstans i organisationen. 

Fyra typer av kunskapsföretag 
Man kan dela in kunskapsföretagen i fyra grupper - Byrån, Kansliet, Fabriken 
och Den professionella organisationen - beroende på vilka krafter som styr. 

Det brukar oftast vara proffsen som styr i ett kunskapsföretag om det inte 
finns någon reell ledare. Är det ett privat ledarlöst kunskapsföretag brukar det 
därför utvecklas till en Byrå. En offentlig kunskapsorganisation brukar däremot 
gärna utvecklas till en Fabrik. Skillnaden mellan de två är att Byrån har en 
mäktig påtryckargrupp - kunderna. 

Har man inga kunder, som en intern avdelning i en större organisation, eller 
har man avskärmat sig ifrån dem som många offentliga byråkratier, då tar gärna 
andra påtryckargrupper initiativet. Ibland kan det vara proffsen, ibland kan det 
vara facket. I många av de ledarlösa offentliga byråkratierna har facket utnyttjat 
tomrummet och blivit den viktigaste maktfaktorn. 

"Produktionen" sker 
utanför kontoret och 
proffsen är mycket 
självständiga. Leda
ren måste därför 
känna sin personal. 

Proffsen tar över om 
det inte finns någon 
reell ledare. 

Saknas kundernas 
makt tar gärna facket 
över. 
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"Kansliet" "Fabriken" 

~~------------------------------------------------------------~ Låg Organisatorisk kunskap Hög 

Kunskapsföretaget har fyra huvudtyp,er. Beroende på vilken grupp av de anställda som har makten kan 
företaget utvecklas i riktni11g mot en 'byrå" eller "fabrik". l "ka11sliet" ligger delJ professionella kunskape11 
utanför organisatione11, hos politiker och medlemsföreträdare. Kansliets led11i11g har ofta mycket begränsat 
röre{seutrymme. Idealet är' den professionella organisationen" där det råder balans mellan yrkesku11skap 
och organisatorisk kompetens. 

Byrån 
I Byrån är det proffsen som har makten och därmed är det yrket som står i 
centrum. Allt är inriktat på att göra ett bra professionellt jobb. Det är en kreativ 
miljö, spännande och effektiv för stunden. Proffsens ledare är samtidigt ledaren 
för hela organisationen, men han ser det jobbet endast som ett sidojobb. I första 
hand är han konsult, i andra hand ledare. Byrån är en utpräglat elitistisk 
organisation med högt arbetstempo, skisser och papper överallt och en trevlig 
och effektiv arbetsplats för de duktigaste proffsen. 

Eftersom administration, ekonomi och fakturering inte upplevs så viktiga i 
Byrån är dessa funktioner ofta utkontrakterade utanför huset. Marknadsavdel
ning finns inte. Proffsen säljer själva sina jobb. Det finns ingen planering för att 
organisationen ska överleva på litet längre sikt - ofta anses det inte ens 
nödvändigt att den ska det. Fackföreningar är bannlysta. 

Exemplet Rönnberg & Co 
Rönnbergs reklambyrå blev i slutet av SO-talet uppmärksammad som Sveriges 
lönsammaste och mest kreativa reklambyrå. Byrån blev känd för en bredare 
allmänhet genom sin fräcka reklam för Viking Line, där det nya greppet bestod 
i att "klippa sönder" kundföretagens logotype. 



I Affärsvärlden och Ledarskaps analyser av reklambranschen har Rönnbergs 
toppat listan över de effektivaste byråerna i flera år. Rönnbergs hade t ex 1988 
en nettomarginal (vinst i förhållande till försäljning) på 50%! Normalt brukar en 
marginal på 10% anses som bra. Bolagets vinst var 15 miljoner kr. 

Rönnbergs ägs av de tre grundarna Bo Rönnberg, Peter Kandimaa och Lasse 
Liljendahl samt ett antal yngre, skickliga kreatörer. 

Det finns ingen ekonomiavdelning, den tjänsten köps utifrån. Det finns 
naturligtvis ingen försäljningavdelning och vad en personalavdelning skulle 
göra begriper ingen hos Rönnbergs. Besökare till byrån måste ta det försiktigt. 
Alla arbeten som byrån just håller på med ligger utspridda på golven och alla 
man ser är intensivt sysselsatta, i grupper eller ensamma. 

Rönnbergs är en typisk Byrå - effekti v, spännande, krea ti v. Men kommer den 
att överleva långsiktigt? Tveksamt. Frågan är om det ens är ett mål. 

Exemplet arkitektkontoret 
Fråga en arkitekt var han/hon jobbar och Du får aldrig svaret: I ett arkitektfö
retag. Han/hon arbetar på ett "arkitektkontor"! 

Arkitekterna tänker praktiskt taget aldrig på sina organisationer som något 
som skulle behöva ledas eller organiseras på något speciellt sätt. Arkitektföre
tagen består av gelikar. Det finns visserligen nyckelpersoner, främst de som drar 
in uppdragen, men alla har i stort sett samma utbildning. Arkitekter är medlem
mar i SAR, SIR, LAR eller SPA, dvs skråliknande yrkesförbund, som kontrolle
rar kvaliteten på utbildningen och ger service till medlemmarna via servicebo
lag. 

Några arkitekter menar att kärnan i jobbet är själva skissandet, dvs just när 
en huside eller inredningside tar form. Det är ett ostrukturerat, intensivt arbete 
med blyertspenna och smörpapper. Det går åt oerhört mycket smörpapper på 
ett arkitektkontor, men den absolut största delen av tiden ägnas ändå till att 
sedan utforma iden till en ritning som går att bygga efter. Det jobbet är inte lika 
spännande tycker ofta arkitekterna. 

Det allra tristaste arbetet på arkitektkontoret är dock att vara chef. Det är inte 
så konstigt eftersom de flesta arkitekter definierar chefsrollen som att "skaffa. 
hem jobb åt andra". Chefen får inte tid att rita så mycket men han tar så mycket 
tid till detta som han hinner, vilket också brukar uppmuntras av hans kollegor: 
Då jobbar han på riktigt. 

Arkitektbranschen har haft en svår tid i Sverige efter miljonbyggnadspro
grammet på sextiotalet. Under hela sjuttiotalet vek marknaden och det är först 
på det sena åttiotalet som branschen vädrar morgonluft igen. 

KAPITEL III 

Byrån överlever inte 
långsiktigt, men det 
kanske inte ens är ett 
mål. 

Det tristaste en 
arkitekt vet är att 
vara chef. 
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KAPITEL III 

I arkitekttävlingar är 
det arkitekten som 
är domare - inte 
kunderna. 

Fabriken har pålitli
ga produkter men 
låg kreativitet. 

Kansliet är en ren 
serviceorganisation. 
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Det är troligen den svåra marknadssituationen på 70-talet som medverkat till 
att de svenska arkitekterna definierar sin roll som enbart "ritande", dvs bran
schen har definierat bort byggandet och projektledningen. Den rollen har 
byggföretagen övertagit helt. Istället bevakar arkitekterna svartsjukt att deras 
ritning fullföljs till punkt och pricka. Minsta ändring på byggplatsen pga 
ändrade förutsättningar brukar t ex förorsaka svåra diskussioner. 

Ibland anordnas arkitekttävlingar. Det är ritningstävlingar där domarna 
brukar vara arkitekterna själva - inte kunderna. Arkitekter rekryterar nya 
kollegor till kontoret enbart för att de har så mycket jobb att man inte hinner med, 
dvs man expanderar genom att skaffa en "maskin" till. 

Om Du är ute och åker bil med en arkitekt, var beredd på häftiga stopp då och 
då. "Den byggnaden har jag ritat", säger han stolt och pekar. Arkitekten bygger 
sina monument i samhället och är stolt över sitt estetiska bidrag till samhällsbil
den. Det är också för detta han/hon får beröm. Att få göra en "Glob" är således 
varje arkitekts dröm. 

Är det någon som tvekar om vem som har makten i arkitektföretagen? (Källa 
till arkitektanalysen är professor Rolf Lundin vid Umeå universitet.) 

Fabriken 
Fabriken är Byråns motsats. Här är det ordning och reda. Det finns noggrann 
planering för alla projekt. Projekten följer gärna löpande band-principen, redo
visningen fungerar väl och man har också ofta en marknad. 
Problemlösningen är paketerad. Man talar om sina "produkter". Det finns en 
VD på heltid. 

Fabriken brukar leverera sina produkter i tid till kunden. Arbetet är pålitligt 
men sällan av särskilt hög kreativ kvalitet. De bästa proffsen söker sig inte hit om 
de har andra ställen att gå till. I Fabriken finns ofta en fackklubb som har stor 
makt om organisationen inte arbetar på en fri marknad. 

Varken Byrån eller Fabriken är hållbara organisationer på sikt. Förr eller 
senare tvingas ledningen ta ställning till realiteterna. Om Byrån eller Fabriken 
finns på en privat marknad brukar det gå rätt fort. Reklambyråerna verkar t ex 
föröka sig genom delning med halveringstid på fem år. 

Kansliet 
Kansliet hitta vi främst inom folkrörelserna och i de politiska organisationerna. 
De brukar vara rent administrativa organ för att ge service åt t ex politikerna eller 
medlemmarna. Kansliets personal begränsas i sin yrkesmässiga roll av att det är 
medlemmarna som bestämmer ideinnehållet. Kanslipersonalen hindras att 



utveckla både sin och organisationens kompetens eftersom verksamhetsiden är 
given på förhand. Hur skulle det t ex tas emot om moderaternas kansli försökte 
sig på ett take over-bud på centernas kansli?! 

Kanslier kan inte överleva på egen hand utan måste få resurstilIförsel i form 
av medlemsavgifter, statliga stöd eller andra bidrag. 

Den professionella organisationen 
Den professionella organisa tionen är idealet. Den organisa tionen kan förena 
både en kreativ högtstående problemlösning med långsiktig överlevnad och 
tillväxt i organisationens kunskapskapital. 

Ett exempel som är lätt att studera är filmproduktion. De medverkande 
brukar radas upp i ordning efter en stigande statushierarki. Sist i raden brukar 
regissören stå. Det är den allra finaste positionen. 

Den näst sista och näst finaste platsen brukar tillfalla producenten. 
Den här ordningsföljden talar om för dig som biobesökare att det är det 

kreativa innehållet i filmen som anses vara det väsentliga. OrganisationeIt''av det 
hela och sammansättningen av det kreativa regissörsarbetet till en film som går 
att visa, vilket är producentens arbete, är inte lika viktigt när du väl sitter där i 
biosalongen och filmen börjat rulla. 

Titta också på Dallas eller Dynastin eller någon annan amerikansk tvålopera 
nästa gång. Åtminstone på förtexterna! Vem kommer sist? Här är det inte 
regissören. Han lyser nästan med sin frånvaro. Istället finns en uppsjö av olika 
sorters producenter. Allt från" executive" till" operative". Uppräkningen av 
producenterna brukar avslutas med logotypen för produktionsbolaget. 

Regissören och producenten 
Det intressanta är vad ordningsföljden säger om vem som har makten i respek
tive produktion. På biograffilmerna är det regissören, i TV -serierna är det 
producenten som är viktigast. Biograffilmen är en avslutad affärsmässig enhet 
och varje film är ett ekonomiskt vågspel. TV -serien däremot är en integrerad, 
välplanerad produktionsprocess där varje del i serien är planerad så att själva 
inspelningen kan ske som ett löpande band. Regissören har bara att verkställa 
prod uktionsplaneringen. 

Ju mer komplicerad filminspelningen blir, desto fler tekniska finesser och 
komplicerade och dyrbara arrangemang som krävs för att spela in, desto 
viktigare blir producentens roll. Det kan vi se iSteven Spielbergs tekniskt 
komplicerade rymd äventyr. Han står som producent i filmtexterna och där är 
det ingen tvekan om vem som har makten. 

KAPITEL III 

Den professionella 
organisationen är 
idealet. 
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Om den kreativa or
ganisationen blir ett 
industriimperium 
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Terrorbalansen 

l alla kunskapsorganisationer och kunskapsföretag råder en slas;s "terrorbalans" 
mellan de individer som främst företräder den professionella kunskapen och de 
som främst värnar om organisationens överlevnad. Ledarens svåraste och vikti
s;aste uppgift är att vidmakthålla balansen så att inte den ella eller alldra gruppeJ1 
kommer att dominera på dell andras bekostnad. 

Beroende på vem som har makten i filmproduktionen kan filmen således 
beskrivas som antingen en Byrå eller Fabrik. Därför finner vi också så många 
ekonomiska katastrofer i regissörsledda filmproduktioner. Och så många krea
tivt innehållslösa kassapjäser av typ Dallas. 

Direktörer och kreatörer 
Reklambranschen är en annan bransch där balansen mellan" direktörer" och 
"kreatörer" hela tiden vacklar fram och tillbaka. Under senare delen av SO-talet 
har reklambranschen undergått en strukturell förändring; byråer köper varan
dra, köps av konsultföretag, köper själva konsultföretag eller köps av sin klient. 
Det är symptom på att balansen håller på att skifta från kreatörsstyrda till 
direktörsstyrda byråer. 

Bristen på företagarkunnande har bland annat gjort att byråledningarna givit 
efter för lönekrav från kreatörerna långt utöver vad de presterar i förädlingsvär
de. Om nu pendeln slår för långt över åt det andra hållet kan följden istället bli 
denna: "Nu strukturerar vi branschen", säger verkställande direktören och får 
något dollaraktigt i blicken när han drömmer om växande imperier. "Vi måste 
bli stora för att ta de stora kontona." 

Så börjar företagen köpa varandra och direktörerna strukturerar branschen, 
skapar en nordisk hemmamarknad, expanderar internationellt och leker indu-



striledare. Men kreativ problemlösning i kunskapsintensiva företag är ingen 
industri. Om reklambyrån utvecklas till en industri och företagsledningen 
bygger upp ett ostyrbart konglomerat (se fallet Saatchi & Saatchi i kapitel 6) för 
att tillfredsställa sina imperiedrömmar försvinner de bästa kreatörerna, som 
snabbt tröttnar på att jobba i en sådan miljö. Och - någon gång i mitten av 90-talet 
- återuppstår kanske den kreativa shopen från 60-talet. 

Det dualistiska ledarskapets dilemma 
Problemet för alla ledare i kunskapsintensiva organisationer är att kunna förena 
den yrkesmässigt framgångsrika problemlösningen med en långsiktig överlev
nad. Ledningen måste förena två intressen som går åt motsatta håll och två 
grupper av människor som drar åt olika håll. 

Det största problemet är att den starkaste gruppen, med de högljuddaste 
kraven och mest vältaliga medlemmarna, varken är intresserad av organisatio
nens utveckling eller särskilt lämpad att vara chefer i den. Samma personer är 
ytterst sällan både duktiga forskare, kreatörer och duktiga organisatörer. Fak
tum är att de båda kompetenserna snarast är varandras motsats. 

Man finner således sällan en skicklig advokat eller arkitekt som samtidigt är 
en duktig företagsledare. Det är lika sällsynt att en duktig organisationskonsult 
är en bra VD. Det är bland annat därför som man så sällan ser lyckosamma fall 
där en organisationskonsult blivit VD i ett klientföretag. 

Det är lika sällsynt att en duktig VD blir en bra konsult. Konsultens roll är till 
sin natur rådgivande, analyserande, processande, icke-deltagande, icke-opera
tiv i klientens verksamhet. Den verkställande ledningens roll är snarast dess 
motsats där framgångsfaktorerna är engagemang och aktivitet. "Hellre göra 
något och göra litet fel och sedan ändra än att inte göra något alls" är VD:s paroll. 

Det är två helt skilda personlighetstyper som blir duktiga konsulter respek
tive duktiga VD-ar. De människor som söker sig till kunskapsföretag är nästan 
alltid proffs med en utbildning eller intresse som är inriktat på yrket. Det är inte 
för att bli chef över ett stort företag som man kommer till reklambyrån eller 
konsul tföretaget . 

Konsultföretag som anställer erfarna personer med VD-bakgrund sysslar 
därför gärna med Management-for-hire, dvs man hyr ut en konsult under en 
period som chef hos en klient för att röja upp eller driva företaget under en 
tillfällig krisperiod medan man t ex söker en ny VD. 

Eftersom ledarskapet i kunskapsföretaget är dualistiskt till sin natur är det 
också känsligt både för störningar och förändringar över tiden. Ett kunskapsfö-

KAPITEL 1Il 

Ledningen måste 
förena två intressen 
som går åt motsatta 
håll. 

Duktiga kreatörer 
och duktiga chefer är 
varandras motsatser. 

Ett kunskapsföretag 
byter lätt strategi om 
det sker en maktför
skjutning mellan 
professionell och 
organisatorisk kom
petens. 
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Många kunskaps
företag har två eller 
flera ledare - en 
kreativ chef och en 
VD/administrativ 
chef. 

Proffsen nöj er sig 
inte med en chef 
vilken som h~lst. 
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retag på en fri marknad kan därför röra sig till synes abrupt och obegripligt från 
den ena ytterligheten till den andra i sin affärside eller byta affärside över en 
natt, därför att maktförskjutning skett mellan de två huvudrollsinnehavarna, 
eller på att man bytt chef från en huvudsakligen professionellt orienterad person 
till en organisatoriskt orienterad. 

Två chefer i stället för en 
Går det att hitta andra modeller än de traditionella för att leda en sådan här 
organisation över huvud taget? Ja, det finns några som prövats med viss 
framgång. En rätt vanlig modell är att dela upp chefsskapet i två delar, dels det 
professionella, yrkesmässiga, kreativa ledarskapet dels det administrativa, 
affärsmässiga, organisa toriska ledarska pet. 

Många kreativa branscher har institutionaliserat ett sådant här dualistiskt 
ledarskap och helt enkelt skaffat två chefer, t ex chefredaktören - verkställande 
direktören på tidningsförlaget, regissören - producenten på filmbolaget, krea
tiva chefen - verkställande direktören på reklambyrån, tennisstjärnan - mana
gern och boxaren - promotorn. 

Båda är beroende av varandra och bådas arbete är lika viktigt för att uppnå 
både den egna organisationens överlevnad och kreativ problemlösning för 
kunden samtidigt. Det brukar dock vara den kreative ledaren som syns utåt och 
är känd. Det är han/hon som med sin person garanterar att kvaliteten upprätt
hålls och det är den personen som kunderna brukar fråga efter. 

De måste kunna samarbeta mycket bra. Ingen av de två har absolut makt över 
den andre. Hur sparkades t ex Hans Zetterberg som chefredaktör från Svenska 
Dagbladet år 1988? Inte av VD utan av styrelsen. Eller rättare sagt av personalen, 
eftersom det var den som hade bett styrelsen att byta ut chefredaktören vilket 
den också gjorde. 

Den kreative ledaren - arbetsledaren 
Ett av de allra klaraste dragen i kunskapsintensiva organisationer är att proffsen 
inte nöjer sig med en chef vilken som helst. 

Chefen måste framför allt själv vara ett proffs inom det yrke som det gäller. 
De bästa proffsen är så självständiga och absorberade av sitt y.rke och de 
problem de håller på att lösa att de ser allt annat endast som. störande moment. 
Den chef som inte har en kunskap i professionen finner därför snart att han/hon 
inte får kontakt med andra än de sämsta proffsen, som behöver stöd. 

Anledningen till att Hans Zetterberg inte lyckades skapa detta förtroende på 
SvD var att han - trots sin erkända förmåga i många avseenden - inte hade någon 



journalistisk erfarenhet. Detta skapade ett omedelbart misstroende, som Zetter
berg inte kunde överbrygga. 

Chefens yrkeskunskap behövs alltså framför allt för att skapa en relation 
mellan chef och medarbetare. Utan relationer ingen riktig information. En chef 
för en kreativ grupp måste kunna sina medarbetare in i minsta detalj, veta vem 
som passar för vilken uppgift, veta vad olika gruppmedlemmar har för prefe
renser. 

Vi kan jämföra med arbetsledaren på verkstadsgolvet. Det är precis samma 
roll. Arbetsledaren måste kunna både sina medarbetare och sina maskiner så väl 
att han/hon har överblicken och kan prioritera och sätta in rätt person på rätt 
plats i produktionen hela tiden. 

Den kreative chefen måste kunna sina medarbetare så väl och förstå yrket så 
mycket att han/hon kan bedöma vilka ideer som är gångbara och vilka som inte 
är det. Att kunna prioritera är en av de viktigare uppgifterna. 

De här kraven på yrkeskunskap gör att det är vanligt att befordra en skickligt 
proffs till chef i en arbetsgrupp. Något som han/hon dock sällan är beredd på. 

Många som t ex får en chefspost på tidningsredaktion har tidigare varit 
reporter eller redigerare på samma redaktion. Helt plötsligt står personen 
utanför den tidigare arbetsgemenskapen. Samtal tystnar när chefen kommer in 
i rummet. "Det tog mig 7-8 år innan jag fattade att jag var chef", vittnade en av 
de mer framgångsrika tidningsmänniskorna inför sina kollegor. Samma pro
blem är omvittnade många gånger från arbetare som blir befordrade till arbets
ledare. 

Exemplet Roman Polanski 
Det är emellertid också en stor fördel att ha varit vanligt proffs innan man blir 

ledare. Filmregissören Roman Polanski har varit skådespelare innan han blev 
regissör och han berättade så här i en intervju i tidningen Scanorama i december 
1988: 

- En av fördelarna med att ha varit skådespelare innan jag blev regissör är att 
skådespelarna inte kan lura mig, därför att jag vet hur det är att vara på andra 
sidan. Men jag känner också skådespelarnas problem och de har många. Det är 
ett mycket underligt yrke. Många av skådespelarna jag träffar eller känner är 
mycket bisarra människor. De är ofta inte särskilt intelligenta men nästan alltid 
underliga. Och de är underliga eftersom de har ett mycket ohälsosamt yrke, 
säger Roman Polanski. 

- Det är inte ohälsosamt för kroppen som t ex i en giftig fabrik, men det är 
ohälsosamt för huvudet. Det är inte hälsosamt att låtsas att man är någon annan 

KAPITEL III 

Arbetsledaren på 
verkstadsgolvet och 
chefen för en kreativ 
grupp har samma 
roll. 

Det är vanligt - och 
fel - att befordra ett 
skickligt proffs till 
chef. 
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KAPITEL III 

Det verkar finnas 
gott om tyranniska 
ledare på teatrar, 
film och operor. 

"Dansarna och jag 
vill åstadkomma 
samma sak, största 
möjliga konstnärliga 
kunnande." 

"J ag röstas bort om 
tre år om jag inte 
sköter mig." 
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ibland månader i sträck. Om man t ex skall vara temperamentsfull och ilsken 
hela dagarna i en roll är det svårt att koppla av och bli glad och snäll lagom till 
middag hemma. 

- Innan man startar ett projekt som regissör har man en modell i sitt huvud, 
man har den här iden om hur filmen skall se ut, en vision, och sedan försöker 
man kommunicera sin vision till skådespelarna. När man sedan sätter igång och 
filmar scenen måste man kompromissa med praktiska realiteter men man vill 
ändå uppnå sin vision. Jag kan inte sluta filma förrän jag är tillfredsställd. Det 
sägs att jag är en tyrann som regissör men det är bara för att jag annars inte kan 
uttrycka vad jag känner." 

Exemplet Nils-Åke Häggbom 
Tyrann? Ja, det verkar som om det finns gott om fordrande och auktoritära 
ledare på teatrar och operor. NilS-Åke Häggbom är konstnärlig ledare för 
balettensemblen på Operan. Fram till 42 års ålder var han dansare och hade 
tänkt sig en framtid som instruktör. Då slutade den dåvarande balettchefen och 
kåren behövde en ny ledare. De röstade för honom. Det är alltså dansarna själva 
som väljer sin ledare - eller väljer bort. Tillsättningarna sker för 3-årsperioder. 

Nils-Åke lever med sin balett. Han ser nästan varje föreställning, ca 100 per 
år, 2-3 kvällar i veckan. Han menar att man inte kan utbildas till att leda ett 
balettkompani, det måste läras på jobbet. En förutsättning är erfarenhet som 
dansare. Inte så att man själv måste kunna utföra en viss piruett för att få någon 
annan att 9öra den, men arbetet kan knappast ledas aven sångare eller musiker, 
tror Nils-Ake Häggbom. Däremot tror han att det han nu lärt som ledare kan han 
använda i andra jobb. 

Hans "produkt" måste levereras prick kl 19.30 och skall då vara av rätt 
kvalitet. 

- I den här brådskan kan ett beslut bli fel. Men det är bättre än att tveka. Då 
får jag rätta till skadan efteråt, förklara för de inblandade varför jag handlade 
galet. Och dansarna förlåter. De har hela min chefstid visat förståelse. De vet att 
det är arbetskapaciteten, inte personen, som är engagerad. Att vi vill åstadkom
ma samma sak: största möjliga konstnärliga kunnande. 

- Den artistiska kreativiteten är kärnan i mitt jobb. Man måste profilera sig 
annars blir det bara tre år jag får som ledare innan jag röstas bort. J ag måste ta 
chanser och se framåt, annars blir det nedgång konstnärligt. När- jag inte klarar 
det längre är jag konstnärligt slut och förbrukad som chef. 

- Men en chef skall slitas ut här - och sedan bytas ut. Det är därför det är så 
viktigt att ensemblen är stabil. 



Nils-Åke Häggbom tyckte det var obehagligt att gå från att vara en i gänget 
till att vara arbetsledare. Det var svårt att klara den nya relationen till gamla 
kollegor som han tidigare svettats i trikåer med. Från början tycker han att han 
var för bussig och inte vågade ta obekväma beslut. Men det var inte för att 
balettkåren ville få en snäll kompis till chef som han valdes. Baletten ville ha 
ordning och reda och en chef som vågade ta ansvaret och fatta beslut. 

- Jag vill ha hela ansvaret ensam, bestämma själv till 100%, säger Nils-Åke 
Häggbom. (Intervju i Chefen mars 1989.) 

Det verkar alltså som om proffsen, särskilt de bästa, accepterar och t o m 
föredrar den här sortens tuffa ledarskap. Men de ser till att behålla sista ordet 
genom att kunna rösta bort ledaren. 

Samma hårda miljö finns i andra sådana här organisationer, t ex röstar 
Dagens Nyheters redaktion vart tredje år om huruvida de har förtroende för 
chefredaktören eller ej. Vid omröstningen 1988 fick Christina Jutterström majo
riteten emot sig men hon brydde sig inte om det utan satt kvar ändå. Tufft! 

Kartläggning av teatercheferna 
I en uppsats 1988 vid Psykologiska Institutionen vid Stockholms universitet 
skriver Lars Fischbach om teaterchefen. Han intervjuade 17 teaterchefer i 

Sexton teaterchefers syn på sin personal 

Kategorier av personal 

Teater- Skåde- Sous- Administrativ/ 
Motsatspar chefen spelare Regissörer chefer teknisk personal 

Hederli9/ 16 10 13 12 12 
Oheder ig O 2 1 O O 

Viljestark/ 15 7 12 10 6 
Viljesvag 1 3 1 2 4 

Egoistisk! 11 15 15 7 7 
Oegennyttig 4 O O 5 6 

Självständ~/ 15 4 14 8 9 
Osjälvstän ig O 9 O 4 2 

Komplicerad/ 10 12 12 3 4 
Okomplicerad 6 1 O 9 10 

Skådespelare är komplicerade, egoistiska och osjälvställdiga tycker teaterchefema. Regissärema liknar 
teaterchefema själva förutom att de lIppfattas som mer egoistiska. Dell admil1istrativa persol1alel111ppfattas 
som mer oegel1nyttig och mer okomplicerad äll övriga persollaigrupper. (Källa: Teaterchefer om teaterchefen 
av Lars Fischbach.) 

KAPITEL III 
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Sverige. 14 av dem hade ett konstnärligt yrke som grund och 11 av dem kan 
anses ha varit väl etablerade i sina konstnärliga yrken innan de blev teaterchefer. 

Föga förvånande anser de flesta teatercheferna att artisterna och konstnärer
na är betydligt jobbigare att handskas med än andra yrkeskategorier. Konflikter 
och kriser är inte ovanliga och djupare kriser bottnar ofta i personalmissnöje och 
leder vanligtvis till teaterchefens avgång. Det finns stora arbetssociala skrankor 
mellan olika personalgrupper som inte talar" samma språk", framför allt mellan 
den konstnärliga och den tekniska personalen. 

Idealchefen 
Enligt teatercheferna själva skall den ideale teaterchefen vara: 

• Handlingsorienterad, praktisk, analytisk och rationell. 
• Kreativ och icke-konformistisk. 
• Auktoritär med begränsningen att inte driva egennyttan framför nyttan för 

teatern. 
• Stark och konsekvent. 
• Lyhörd för opinionsyttringar men ändå dominerande. 
• Uppgiftsorienterad och inte särskilt kompromissbenägen. 

Rangordningen av de sex viktigaste egenskaperna för en teaterchef är enligt 
Fischbachs undersökning följande: 

1. Fasthet (envishet, oräddhet, beslutsförmåga, karaktärsfasthet). 
2. Människointresse (förmåga att förstå och ta människor). 
3. Branschkunnighet om teatern som organisation. 
4. Entusiasmeringsförmåga (få loss kreativitet). 
5. Psykisk och fysisk styrka. 
6. Konstnärliga visioner. 

Långt ned på listan kom t ex" smidighet" som inte ens nämndes som en viktig 
egenskap, trots att många i den allmänna debatten brukar sätta just detta som 
främsta egenskap. Ingen tyckte heller att förmåga att förhandla ·skulle vara en 
viktig egenskap för en teaterchef. 

Fischbach drar slutsatsen att "förhandlaren" nästan är motsatsen till en bra 
teaterchef. Han menar att det är det kompromisslösa sökandet efter perfektio
nism och förverkligandet av mål som skapar entusiasm, lust och arbetsglädje. 

Teaterchefen vid de allmänna statliga teatrarna är både konstnärlig ledare 
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och företagschef. För den senare rollen är han sällan utbildad eller erfaren. 
Fischbach tror att flertalet av kriserna vid teatrarna egentligen beror på att 
teaterchefen inte har erfarenhet som organisationsledare. Fischbach ger också 
rekommendationen att en bra teaterledning bör vara ett ett tandempar aven 
ekonom som VD och en konstnärlig ledare som" ordförande" för artistgrupper
na. 

Än lönen då. Staten betalar ju så dåligt? Nej, lönen för teatercheferna är ingen 
särskilt viktig fråga trots att teaterchefslönerna är mycket låga jämfört med 
chefslöner i näringslivet och teaterchefslöner utomlands. I VästtyskIand får t e x 
motsvarigheterna till Dramaten- och Operacheferna 2-3 gånger så höga löner 
som i Sverige. Så många som 14 av de 17 intervjuade teatercheferna var nöjda 
med sina löner. 

De uppgifter som teaterchefen ansåg minst tillfredsställande var administra
tion och ekonomisk planering. Hela 15 av de 17 intervjuade svarade att jobbet 
är psykiskt mycket påfrestande (val mellan mycket, ganska mycket, ganska litet, 
inte alls). 

Vad sysslar då teaterchefen med? Han ser teater och läser pjäser men 
regisserar inte, översätter inte pjäser eller sitter inte i biljettkassan. Han har 
schemalagda möten i samband med den löpande produktionen tillsammans 
med regissörer, tekniska chefer, sous-chefer, dramaturger och marknadsansva
riga. Dessa möten tar i regel flera timmar i veckan. Därtill kommer fasta möten 
med representanter och råd av typ MBL-organ, fack, produktionsgrupper, 
representantskap för artister. De flesta teaterchefer har en öppen-dörr-politik 
gentemot personalen. Informella möten med enskilda tar mesta tiden, uppåt 
50% av arbetstiden. 

Tränaren 
På senare tid har tränaren dykt upp som ledarmodell i näringslivet med förebild 
från tränarna i lagsporterna, naturligtvis i form av ett engelskt ord "Coach". 
Tränaren är en ledare som sätter ramarna och lägger upp strategin samt tar ut 
laget. När laget spelar är det dock inte tränaren som får applåderna utan 
spelarna. 

Tränaren sitter bredvid planen under spelet och kontrollerar att strategierna 
följs, håller överblicken över hela planen och följer motståndarlagets - konkur
rentens - taktik. 

Den här typen av tränare är organisatoriskt begåvad och intresserad av 
människor samt så spännande och personligen attraktiv att spelarna följer 
honom/henne. Tränaren följer intensivt sina spelare både på och utanför planen 

KAPITEL III 
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och är genuint intresserad av dem som människor. Men tro för den skull inte att 
tränaren är en antiauktoritär ledare. Tvärtom! Den som tror det har aldrig varit 
med om en fotbollsträning. 

Det finns också s k spelande tränare, d vs tränare som både är tränare och som 
deltar i spelet samtidigt. Det verkar dock som spelande tränare inte är lika 
framgångsrika, kanske för att de tappar överblicken eller för att de blir för 
engagerade i själva spelet. 

Dirigenten och symfoniorkestern 
En stor symfoniorkester har över 100 musiker men bara en chef. I enlighet med 
traditionell och organisatorisk teori borde den ha åtminstone ett par "vicediri
genter" och kanske fyra, fem" avdelningsdirigenter" . Men det finns bara en chef 
och musikerna spelar direkt inför denna personen utan mellanled. Varje musi
ker är en högkompetent specialist - en konstnär som självständigt utformar sin 
individuella särart. Men i orkestern spelar han/hon i exakt den tonart som 
dirigenten bestämmer. 

Att den här organisationen över huvud taget fungerar beror på att de har 
samma noter. Noterna talar om för både violinisten, pianisten och trumslagaren 
vad som skall spelas och när. Och vad dirigenten har att vänta från var och en. 
Det är sällan dirigenten kan spela något instrument lika bra som experten men 
dirigenten kan hjälpa t ex violinisten att fokusera och koncentrera sin kunskap 
så att den går i samstämmighet med de övriga orkestermedlemmarnas. 

Som ledare brukar dirigenterna vara en kombination av auktoritära tyranner 
och lyssnande, förstående, konstnärligt begåvade fadersfigurer - oerhört krä
vande och karismatiska. 

Gunnar Ehrlemarks åtta råd till en ledare 
Redan 1966 gjordes den första undersökningen av experter och specialister i 
olika typer av organisationer i USA. Det var Donald Pelz och Franck Andrews 
som insamlade data om 1.300 "hjärnarbetare" . Deras produktivitet mättes i 
form av patentansökningar, publiceringar, värdering om prestationer etc. Detta 
mått på produktivitet ställdes mot vilken typ av arbetsförhållanden de hade, 
dvs formen för styrning, ledarskap, samarbete, organisation etc. 

De undersökta specialisterna arbetade på institutioner och utvecklingsav
delningar inom både industri och förvaltning. Vid denna tid var "hjärnarbetare" 
och kunskapsföretag tämligen ointressanta för en bredare grupp och undersök
ningen blev då inte särskilt uppmärksammad, men den bortgångne Gunnar 
Ehrlemark gjorde en sammanställning av resultaten: 



1. Som chef i en organisation av hjärnarbetare bör man undvika att bli den som 
har ett dominerande inflytande över medarbetare och arbetsuppgifter 

2. Man bör se till att ingen, hur självständig han än vill vara, får arbeta ostört. 
Varje uppdrag bör bli diskuterat i en ganska stor krets så att kollegor 
verkligen får "lägga sig i" arbetet. 

3. Man bör uppmuntra kvalificerade medarbetare till erfarenhetsutbyte med 
kollegor både inom och utom det egna företaget. Man borde motverka alla 
tendenser hos medarbetare och företag till hemlighetsmakeri med metoder 
eller ideer. Man bör också främja inställningen att andra (kollegor, konkur
renter) har minst lika mycket att ge som en själv i ett sådant informationsut
byte. 

4. Man bör se till att ingen" etiketteras" och för alltid stängs in i en viss fålla, att 
ingen får bli företagets stora och odiskutabla auktoritet inom något område 
- mannen som alltid skall lösa problem eller ta hand om arbetsuppgifter av 
en viss typ. Den skickligaste specialisten på ett område bör ges arbetsuppgif
ter också inom andra områden. 

5. Man bör undvika en rigid organisation eller arbetsfördelning efter ett fast 
mönster. Arbetsuppgifter bör sättas samman för ganska korta perioder och 
därefter förändras eller upplösas. Det bör bli självklart att man inte perma
nent skall arbeta med samma uppdrag och med samma kollegor. 

6. Man bör ge de mest kvalificerade medarbetarna rutinjobb och administrati
va arbetsuppgifter och se till att kanske högst 50% av deras tid ägnas åt deras 
egentliga specialitet. Man bör engagera dem i och ge dem ansvar för sekun
dära arbetsuppgifter. 

7. Man borde betrakta det som en självklarhet att skickliga medarbetare inte är 
lojala mot företaget i den meningen att de anser att deras intressen och 
strävanden är kongruenta med företagets. Företagsledningen bör tvärtom 
göra klart för alla att den inte väntar sig eller eftersträvar detta slags lojalitet. 
Den är inte nödvändig eller önskvärd för ett gott arbetsresultat eller för att 
man skall trivas. 

8. Man bör också uppmuntra till debatt om arbetsmetoder och sätt att angripa 
och lösa problem och arbetsuppgifter. För att arbeta i företaget bör det inte 
vara ett villkor att man bekänner sig till någon gemensam uppfattning i 
sådana frågor. Tvärtom! -

Den organisatoriska ledaren/VD-n 
Den organisatoriska ledaren är den som har ansvaret för allt utom själva den 
kreativa produktionen. Ibland ligger även ansvaret för marknadsföringen på 
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den kreative ledaren. Den delen av jobbet är inte annorlunda än vilket chefsjobb 
som helst som finns beskrivet i litteraturen. 

En skillnad är dock att den organisatoriska ledaren måste kunna fungera bra 
ihop med den kreative ledaren - vara den andra delen i tandemparet. Eftersom 
den kreative ledaren ofta är inne i produktionen hela tiden ligger det också ett 
särskilt ansvar på organisationsledaren att tänka mer långsiktigt. Att utveckla 
och vidmakthålla organisationens kunskapskapital på lång sikt är ett arbete som 
kräver ständig uppmärksamhet. Varje rekrytering är t ex en ny möjlighet att 
ändra inriktning på kunskapskapitalet i organisationen och därmed förändra 
innehållet i den kreativa produktionen en aning. 

Eftersom den organisatoriska ledaren också har hand om mycket av det 
formella kring bolaget; kontakter med myndigheter, avtal, aktieägarkontakter, 
administration etc, är det oftast naturligt att han/hon också har VD-titeln. Det 
är dock viktigt att komma ihåg att han/hon bara är en "halv" VD, jämfört med 
en typisk industri-VD. Detta faktum brukar kunna ställa till en hel del psykolo
giska problem för alla inblandade. 

Kvinnan i kunskapsföretaget 
Om ledarmodellen i det gamla industriföretaget var den "Stränge Fadern" är 
troligen den "Goda Modern" en mer framkomlig modell för ledaren i kunskaps
företaget. Ledaren i den kunskapsintensiva organisationen är mycket intresse
rad av människor och deras tillväxt och utveckling, socialt begåvad (trevlig) och 
omutligt rättvis. Den organisatoriskt begåvade och intresserade ledaren hjälper 
fram sina proffs genom att skapa en miljö och förutsättningar för dem att 
utveckla sin profession och göra en kreativ problemlösning ut mot kund. Den 
stränge faderns ordergivning och bestraffning är omöjlig i kunskapsföretaget. 

Det finns rätt gott om kvinnliga proffs i kunskapsföretagen. Det finns numera 
också gott om kvinnliga frilansande egenföretagare i många kunskapsintensiva 
och kreativa yrken. Ofta har de tröttnat på mansdominansen i storföretagen och 
hoppat av dessa. 

I några informationsyrken dominerar kvinnorna, t ex i PR-branschen. På 
grund av att dessa branscher ökar mycket snabbt ökar också antalet kvinnliga 
proffs med ledarerfarenhet snabbt. Det mest spännande är nog den ledarerfar
enhet och självsäkerhet dessa egenföretagande kvinnor får genom detta. Denna 
nya och kanske oavsedda kunskap kanske kommer att visa sig vara betydligt 
viktigare för "jämställdheten" än aldrig så många politiska utspel och JämO. 

När behovet av kvinnors kompetens kommer så kommer även kvinnorna. 
Och det behovet kommer troligen på 2000-talet. Det finns mycket som talar för 



att kraven på cheferna i kunskapsorganisationer gör kvinnor speciellt lämpade 
som ledare i sådana. Många av de egenskaper som framför allt tillskrivs det 
kvinnliga könet är ju troligen framgångsfaktorer för ledaren i kunskapsorgani
sationen. 

Det är möjligt att vi därför på får se fler kvinnliga ledare i kunskapsorgani
sationer. Om så sker beror det troligen dock inte på att de är just kvinnor utan 
på att de i första hand är bra ledare, att behovet av deras kompetens är stort och 
att de verkligen vill ta den här typen av ledaransvar. Det är ju inte säkert att det 
är så speciellt intressant i framtiden. En trolig utveckling i det framtida kun
skapssamhället kan nämligen bli att chefens roll avdramatiseras. Vår nutida 
upptagenhet av "Ledaren" och massmedias extrema fokusering på VD-arna är 
troligen ett utslag av Industrisamhällets syn på ledarskapet (som ju ytterst 
bygger på krigsmaktens ledningsfilosofi och manliga värderingar). 

Värderingarna ändras 
I ett samhälle med fler kvinnliga chefer blir de krigiska dragen troligen mindre 
tydliga och det blir inte så intressant att framstå som den allvetande Ledaren. 
Värderingarna kommer kanske alltså att ändras på den här punkten och bli mer 
"kvinnliga" . 

Därmed inte sagt att ledarskapet blir mindre viktigt eller mindre tydligt. De 
kvinnliga egenskaperna hos framgångsrika kreativa ledare har t ex fått många 
att tro att den bästa ledaren skulle vara en mjukis. Det finns faktiskt de som tror 
att den bäste ledaren i en sådan här organisation är den smidiga consensustypen 
som förhandlar sig fram till lösningar. Som synes av exemplen i det här kapitlet 
talar dock mycket emot detta i dag. De framgångsrika ledarna i kunskapsföre
tagen är snarast både mjuka och hårda samtidigt. 

Chef eller Ledare? 
Vad är det för skillnad på en chef och en ledare? I den här boken skiljer jag på 
dessa två. Det är viktigt att göra denna distinktion just i kunskapsföretag, 
eftersom den formella makten och den informella makten måste sammanfalla 
om en sådan organisation ska överleva på lång sikt. 

Chefen är i den här boken den som har de formella maktmedlen till sitt 
förfogande. Chefen tillsätts aven överordnad för att leda en verksamhet inom 
givna ramar och med givna resurser. Chefen fattar beslut och ser med formella 
maktmedel till att verkställa besluten. Chefen är därmed en bra förvaltare aven 
existerande verksamhet. 
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Ledaren däremot är den som ändrar ramarna och skapar helt nya förutsätt
ningar. En ledare är någon som får människor att vilja följa honom/henne. 
Därför behöver ledaren egentligen inte ha en formell maktposition. Men om 
ledaren dessutom får den formella makten använder han/hon den snabbt till att 
förändra förutsättningarna. Ledaren är nog därför snarast till besvär om verk
samheten inte får förändras. 

Ledaren behöver inget statusrum 
Ledaren klarar av att rekrytera personer som är bättre än han/hon själv. 

Ledaren klarar av att leva i mångtydiga situationer och skapa tydlighet för sin 
grupp. När omvärlden hela tiden förändras mycket och snabbt blir vissa 
fixpunkter viktiga, t ex gemensam vision, gemensam framtidstro, gemensam
ma värderingar och väldefinierade uppdrag. 

Den traditionelle chefen behöver ett statusrum för att kommunicera till 
besökaren vilken position han har i organisationen. Han behöver inte rummet 
för sitt tankearbete eller ens för att ta emot besökande (vilket han dock alltid 
hävdar). 

Ledaren behöver inget rum som kommunicerar hans status. Den är ändå 
tydlig för alla inom och utom organisationen. 

Formell och informell makt 
Många av problemen i dagens kunskapsintensiva organisationer beror på att 
det är en "chef" som sitter på den formella makten medan de verkliga ledarna 
finns därute i organisationen. Det som man på 60-talet kallade "Den informella 
organisationen" har tagit överhanden över den formella organisationen. 

De formella maktmedlen som finns tillgängliga kan antingen användas med 
eller mot den informella organisationen. Problemet för många som är tillsatta 
som chefer i dagens kunskapsintensiva organisationer är att de formella makt
medlen är mycket svagare i dessa än i den traditionella kapitalintensiva tillverk
ningsindustrin eller i den traditionella statliga hierarkiska byråkratin. 

De formella maktmedlen, t ex befordran, lönepåslag och sanktionsmöjlighe
ter är ju tämligen verkningslösa om individerna är självmedvetna, kunniga och 
attraktiva på arbetsmarknaden utanför företaget. Har dessutom chefen inga 
informationssystem som fungerar, vilket han inte har om han inte är ett proffs 
själv, blir situationen nästan omöjlig och organisationen blir ledarlös. 
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Atta personliga råd 
Om det här kapitlets resonemang verkar rimligt så borde man kunna dra 
följande slutsatser som ledare för ett kunskapsföretag: 

14. Skilj på det organisatoriska ledarskapet och det professionella ledarska
pet. Det är två helt olika roller som endast svårligen går att förena i en och 
samma person. Men de måste ändå förenas på toppnivå. 

15. Identifiera nyckelproffsen. Lär känna dem och deras värderingar, prefe
renser och framtidsdrömmar i detalj. Utforma nyckelproffsens befatt
ningar efter detta. 

16. Utforma även affärsiden tillsammans med nyckelproffsen så att den tar 
hänsyn till dem och deras kunskap. Låt nyckelproffsen få samma informa
tion som alla chefer. 

17. Om Du inte är proffs själv, försök vädja till proffsens värderingar, t ex "Om 
vi gör så här, blir vi bäst i Sverige på detta kunskapsområde". 

18. Det räcker att få med de två eller tre främsta proffsen på ett beslut, sedan 
följer de andra efter. 

19. Försök få grepp om de informella informationssystemen, t ex med hjälp av 
personer Du litar på, annars får Du aldrig reda på vad som egentligen sker. 
De formella informationsvägarna täcker en mycket liten del. 

20. Som ledare får Du inte vara rädd att vara tydlig och krävande. Samtidigt 
måste Du klara av att vara mänskligt förstående och stödjande för att 
kunna ge proffsen trygghet, en mycket svår balansgång. 

21. Bestäm Dig tillsammans med nyckelproffsen för vilken typ av organisa
tion ni vill jobba i. Det är långt ifrån säkert att målet är överlevnad. Varför 
inte se organisationen som ett tillfälligt projekt? 

KAPITEL III 
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KAPITEL IV 

Utveckla 
kunskapskapitalet 
Kunskapsföretaget har sällan något stort finansiellt kapital. Det har inga maski
ner eller stora fabriksbyggnader, ingen produktion som syns. Det har bara 
människor och människornas kunskap. Människorna är de enda" maskinerna". 
De tänker, skapar, ger råd och löser problem. Någon annan produktion finns 
egentligen inte i kunskapsföretaget. 

Människorna är emellertid inte lika. En del är produktivare än andra, en del 
kan mer om vissa ämnen och kan därför lösa problem som andra inte kan. En del 
har större erfarenhet än andra. 

Människornas kunskap och förmåga i olika avseenden kan man säga utgör 
kunskapsföretagets enda "kapital" . Även ett kunskapsföretag behöver ett visst 
finansiellt kapital men det är sällan detta kapital är viktigt för att lösa kundernas 
problem. 

Jämförelse med industriföretaget 
Om vi väljer att helt bortse från det finansiella kapitalet kan vi göra en hårdragen 
jämförelse mellan industriföretagets och kunskapsföretagets produktionsre
surser på följande sätt: 

1-··-······-···--··-·----
I kunskapsföretaget finns: 

---_._---_._-._--_ .. __ .... --- --I 
I industriföretaget finns: I 

Maskiner I Människor 
Kunskap 

1 __ . ____ . __ .. ______ ._ .. ____ _ 

______ ~_nl_äggni~gstillgångar ~k~Pital ____ ~_ 

Men maskiner förslits, de behöver förbättras eller ersättas. Anläggningar blir 
omoderna, nya behöver utvecklas. Dessa nödvändiga förändringarna i indu
striföretagets maskinpark och anläggningskapital kan man jämföra med kun-



skapsföretagets behov att ständigt utbilda och utveckla sina anställda och deras 
kompetens. Därför kan vi fortsätta analogin med industriföretaget så här: 

Utbildning 
Rekrytering 
Forskning 
Avsked 

Kunskapens värde 

Underhåll av befintligt kunskapskapital 
Investering i nya "maskiner" 
Investering i nytt kunskapskapital 

Utrangering, desinvestering 
I 

I 

____ I 

Det är många forskare som funderat över hur man skall definiera det svårfång
ade kunskapskapitalet (kompetensen, humankapitalet) i en organisation. Vad 
är t ex skillnaden mellan kunskap och information? 

En vanligt förekommande åsikt är att information är ett flöde av data. 
Informationen omvandlas till kunskap när den når mottagaren. Det är alltså 
svårt att tänka sig kunskap utan kunskapsbäraren - människan. I ett samhälle 
som karakteriseras av ett överflöd på information närmar sig informationens 
värde noll och blir en fri nyttighet. Endast när informationen omvandlas och 
tolkas till kunskap blir den värdefull. 

Men all kunskap är inte värdefull. Eftersom vi i den här boken främst är 
intresserade av organisationer som producerar för en marknad definierar vi all 
kunskap som inte har någon koppling till affären/verksamheten till ett värde 
lika med noll- för tillfället. Detta har stor betydelse. En kunskap som är värd 
mycket i ett visst sammanhang får därigenom ett mycket lågt värde i ett annat. 
Hantverksyrken som tunnbindare och karduansmakare är svåra och tar tid att 
lära sig. Ändå har de kunskaperna ett nollvärde i dagens samhälle. 

Definitioner 
• Informationens värde närmar sig noll över tiden. 
• Endast kunskap som har koppling till affärsiden har högt värde för kun

ska psföretaget. 
• Kunskap som det inte finns marknad för har inget värde annat än för 

individen själv. 
• Kunskapens värde sjunker över tiden. Alla värden kan dessutom ändras om 

marknadsförutsättningarna ändras. 

Kunskapens värde beror alltså på om det finns en marknad för den i det 
sammanhang som kunskapsinnehavaren verkar. En person med kunskap i 

KAPITEL IV 

Kunskap utan bärare 
finns inte. 

Kunskapens värde 
beror på om det finns 
en marknad för den. 
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KAPITEL IV 

En kunskaps värde 
kan variera mycket 
snabbt. 
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arkitektur har t ex ett nollvärde för ledningen i ett datakonsultföretag (utom 
möjligen om bolaget försöker sälja dataprogram till arkitektbranschen) men 
mycket stort värde i ett arkitektföretag. 

Förhållandena kan emellertid ändras snabbt. En viss kunskap kan plötsligt 
få ett stort värde om marknadsförutsättningarna ändras. Ett exempel är kun
skap om aktiemarknaden och penningmarknaden. Före 1983 var den inte 
mycket värd, men när kapitalmarknaderna avreglerades fick den ett stort värde. 

Människor utvecklar också ständigt ny kunskap. I takt med den utvecklingen 
blir gammal kunskap mindre värd. I vissa branscher märks detta påtagligt som 
i t ex inom bioteknik där utvecklingen nu går så snabbt att människorna inte 
hinner att lära sig det nya och samtidigt tillämpa det. 

Kunskap och kompetensbegreppet 
Det är viktigt att skilja på kunskapens olika beståndsdelar. Människans totala 
kompetens kan sägas bestå av fem delar: 

1. De formella kunskaperna erhållen genom utbildning. 
2. Färdigheter som man får genom praktisk övning. De kan vara både praktiska 

(hantera hammaren) och mer intellektuella (språk) färdigheter. 
3. Erfarenheten som man får genom att lära av egna misstag och framgångar i 

livet. 
4. Värderingar. Vad man tror på som människa, "vad som känns rätt för mig". 
5. Dessutom finns det en "social kompetens" - kontaktförmågan - dvs förmå

gan att bygga upp och behålla relationer och lära känna människor. 

Så här har Volvo definierat den totala kompetensen i en organisation (Ur Volvos 
personal po licy ): 

• Kunskaper; "veta", formell utbildning. 
• Färdigheter;" utföra" , lärande genom delaktighet. 
• Nätverk; "kartor" över verkligheten. 
• Självförtroende; personlig kapacitet. 

Alla yrken innehåller alla delar i kompetensbegreppet. I hantverksyrkena 
betonas främst färdigheten. Färdigheter tar tid att lära sig, innan man blir 
skicklig att hantera verktygen. Resultatet blir ett synligt ting som man kan 
använda och/ eller njuta av. 

I ett samhälle som överlastas med information blir analyskunskap och 



problemlösningsförmåga allt värdefullare. Verktygen är den egna tankekraften 
och datorer. Resultatet av tankemödan syns inte. Det blir svårt att föra statistik 
över den produktionen i ett samhälle som är byggt för ett anna t tidevarv. Det blir 
svårt att föreställa sig att sådan kunskap har något värde. Och därför också svårt 
att prissätta. 

Kunskapskapitalet 
Eskil Ekstedt föreslår i sin bok "Humankapital i brytningstid" en mycket 
användbar klassificering av den totala kunskapen i en organisation. Kunskapen 
kan vara: 

• Bunden till det finansiella kapitalet. 
• Bunden till organisa tionen. 
• Bunden till individen. 

Den definition som kommer att användas här bygger på Ekstedts resone
mang. Den återkommer också i boken "Den osynliga balansräkningen" (Affärs
världen Förlag 1990), men där används genomgående ordet "kapital". Det 
totala kapitalet i en organisation består alltså av två huvuddelar: 

1. Finansiellt kapital (maskiner, anläggningar och pengar). 
2. Kunskapskapital. 

Individkapitalet 
Individkapitalet är den kunskap som varje individ alltid bär med sig och utgörs 
av hans/hennes formella utbildning, förvärvade erfarenheter och färdigheter, 
social kompetens samt förmåga att omsätta allt detta i handling. 

Individkapitalet är alltså den sammanlagda individuella kompetensen en
ligt definitionerna ovan. 

Kunskapskapitalet i sin tur kan delas upp i ett individbundet kunskapskapi
tal- Individkapitalet - och ett som är bundet till organisationen - Strukturka
pitalet. 

Individkapitalet i en organisation har emellertid bara ett värde om det har en 
koppling till affärsiden. Exempelvis är kunskapen om hur man ritar hus mycket 
värdefull i ett arkitektföretag men inte kunskaper i finansanalys. Finansanalys
kunskapen är inte relaterad till arkitektföretagets affärside och har därför inget 

KAPITEL IV 

I en organisation 
som överlastas av 
information blir 
analysförmåga och 
pro b lemlösningsför
måga viktiga verk
tyg. 

Kunskapskapital = 
individkapital + 
strukturkapital. 

Individkapitalet har 
värde bara om det är 
kopplat till affärs
iden. 
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~~-~-----------

Kunskapens bindning och förnyelse 

Förnyelsfas 

Utveckling 
(Alstring) 

Spridning 

Lagring 
(Återanvändning) 

Avveckling 

Kapitalbunden 

FoU-satsningar 

Investeringar i 
nya maskiner 

Stabil 
programmering 
i maskiner 

Skrotning 
Avskrivning 

Bindningsform: 

Organisations
bunden 

Omorgan isation 
"On the job 
development" 
Personalutveckling 

"Job rotation" 
Information: 
Tidningar, data
banker, intern
utbildning etc 

Normer, vär
deringar, regler, 
företagsanda, 
professionella 
koder (ofta tyst 
kunskap) 

Avskedanden 
Omplacering 

Individ
bunden 

Utbildning 
"On the job 
training" 

Utbildning 
Bevakning 

Individens 
minne 

Att glömma, av
lära, omskola 

Kunskapen kan vara bunden antingen till individen, till organisatiol1en eller till kapitalet. De olika typerna 
av kunskap förnyas på olika sätt. I den traditionella svel1ska basindustril1 är den mesta kunskapen bunden 
till maskinerna, dvs kapitalet. Produktionsresultatet blir likartat oavsett vem som kör dem. I byggföretagen 
är kunskapen organisationsbunden. Där spelar kapitalet mi11dre roll. Istället är det medarbetarnas erfarenhet 
och lagarbetet samt byggnormer som håller ihop orga11isationen. I dataföretaget är den mesta kunskapen 
individbunden, vilket gör organisationen svag och tvil1gar fram el1 anpass11ing till individerna. (Källa: 
Humankapital i brytningstia av Eskil EkstedtJ 

stort värde enligt den här definitionen. Det spelar ingen roll hur skicklig 
finansanalytikern är. I ar ki tektfirman kommer han att känna sig överflödig 
därför att hans kunskap inte är viktigt för att fullfölja affärsiden. 

I fondkommissionärsfirman kommer däremot finansanalytikern till sin rätt 
och arkitektens kunskap att vara mer eller mindre värdelös. Detsamma gäller de 
flesta intellektuella individuella yrkeskunskaper (= färdigheter). Anställda med 
medicinsk kunskap uppskattas inte särskilt i en bank. Likaså kommer världens 



c 
Q) 

Kunskapskapitalet 
§~--------------------------------------------------------------~ .- • Personlig administrativ Strukturkapitalet 
rn förmåga • Administrativa rutiner 

0)'-
.S @ • Administrativa personalens • Nätverk med 
E 2' kunskap och utbildning myndigheter 
~ o • Ledningens nätverk • Administrativa 
.~ (5 • Ledningens personliga datasystem 
~ ~ förmåga • Handböcker 
Q) • g. a3 ; Individkapitalet 

.Y. c: • Utbildning • Handböcker 
~ .Q l • Yrkeserfarenhet • Konceptmodeller 
~ ~ l • Personliga färdigheter • Datasystem för stöd 

& ~ • Personliga relationer till affärsiden 
§.i med kunder • Kundnätverk 
_ ~ och yrkeskollegor • Organisationens image 
o : ........................................................................... 1--________ ~------------..;;;.....--------II 

~ Till individen Kunskapens bundenhet Till organisationen 

Det totala kunskapskapitalet kan delas upp i individkapital och strukturkapital. Proffsens individuella 
kunskap inriktad mot yrket och affärsiden kallas individkapital. All annan kunskap kallas strukturkapital, 
alltså även den administrativa personalens individuella kunskap, eftersom denna är inriktad mot att hålla 
ihop organisationen. Diagrammet har ingen volym. Det visar alltså inte att de finns tre fjärdedelar 
strukturkapital och en fjärdedel individkapital i kunskapsfäretagel1. (Källa: Den osynliga balansräkningen 
av Arbetsgruppen Konrad.) 

skickligaste elektronikingenjör inte att uppskattas till sitt fulla värde om han/ 
hon råkat förirra sig till en PR-firma. 

All personals värderingar brukar följa detta mönster. Här finns en förklaring 
till varför den administrativa personalen brukar ha så svårt och ha så låg status 
i många kunskapsföretag som styrs av proffsens värderingar. Proffsen ser inte 
att adminstrationens kunskap har något värde eftersom den inte är riktad direkt 
mot organisationens kunder. Om ledningen inte ser till att påverka detta 
förhållande kan det gå illa. 

Strukturkapitalet 
Ett kunskapsföretag bygger sin affärside på individernas kunskaper. Kunska
perna är individbundna. Men detta behöver inte betyda att organisationen är 
individberoende. I själva verket utgör en stor del av individernas kunskaper. 
sådant som egentligen är bundet till organisationen. Dit hör system, rutiner, 
nätverk och image, som ger organisationen möjlighet att hantera en större 
affärsvolym på ett mer strukturerat sätt. Det är en struktur som gör företaget 
mindre sårbart för personalavhopp eller förlust av kunder. 

KAPITEL IV 

Proffsen förstår inte 
att uppskatta admi
nistratörernas 
kunskap. 
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KAPITEL IV 

Strukturkapitalet är 
inte något som kan 
köpas utan vidare 
eller erövras. 
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Exemplet Indevo Trim 
Indevo är Sveriges största företag inom mangementkonsulting. I ett av dotter
bolagen, Indevo Trim AB, byggdes det upp en specialkompetens; kostnadsned
skärningar. Efter några år hoppade samtliga anställda av och bildade ett eget 
bolag med samma affärside som Trim och tog med sig flera av kunderna. Kvar 
i Indevo fanns i stort sett endast namnet. 

Indevoledningen lyckades emellertid på endast ett halvår bygga upp ett nytt 
dotterbolag genom att rekrytera nya konsulter till det tomma skalet. Det visade 
sig också att flera av kunderna stannade hos Indevobolaget och inte följde med 
de avhoppade konsulterna. 

Själva organisationen och företagets namn och ställning på marknaden är 
alltså ett slags förtroendekapital. Företagets kunder tror på ledningens förmåga 
att rekrytera nya konsulter och att företaget även fortsättningsvis kan leverera 
en högkvalitativ tjänst. Det är detta kapital vi kallar för strukturkapital. 

Strukturkapitalet är inte något som kan köpas utan vidare eller erövras. 
Uppbyggnaden är i stället en långsiktig process där det krävs tålamod, lyhörd
het och förmåga att välja rätt i många vägval. Till slut har man byggt upp en 
image, ett varumärke eller en goodwill med ett kapital som är betydligt större 
än summan av de enskilda individernas kunskapskapital. (Den osynliga balans
räkningen.) 

Balansen mellan de olika typerna av kapital 
Alla organisationer har alla tre typerna av kapital- finanskapital, strukturkapi
tal och individkapital. Balansen och integrationen mellan de olika formerna av 
kunskaper kan dock variera avsevärt. En processindustri som t ex ett skogsfö
retag har det mesta av kunskapen bundet till de tunga maskinerna, kapitalet i 
processen. Det finansiella kapitalet väger tyngre än de övriga två typerna. Ett 
rent managementkonsultföretag har däremot det mesta av kunskapen bunden 
till individen, dvs individkapitalet är förhållandevis stort jämfört med de tre 
andra typerna av kapital. 

Det är långtifrån alla kunskapsföretag som ser ut som det traditionella 
konsultföretaget. Man kan därför, om man tänjer på definitionen, inkludera en 
grupp kapitalintensiva kunskapsföretag - fastighetsbolag, fondkommissionä
rer och investmentbolag. Dessa organisationer har anställda med hög kunskap 
inom sina specialområden, t ex fastighetsinvesteringar eller aktieanalys. De 
löser komplexa problem som inte ser lika ut från gång till gång. 

Skillnaden är att experterna har kopplat sin kunskap till ett kapital som de 
förvaltar. Deras kunskap avgör om aktieportföljen eller fastigheterna får en 



Företagets 
tre kapitaltyper 

Tjänsteföretaget 

I alla företag finns en kombination av tre typer av kapital; finanskapital, individkapital och strukturkapital. 
Tyngdpunkten i denna kombination förskjuts beroende på hur viktiga de olika kapitaltyperna är. I ett rent 
kunskapsföretag utan något större kapitalberoende ligger tyngdpunkten närmare individkapitalet. Ett 
tjänsteföretag byg c;;e r framförallt upp ett stort strukturkapital. (Källa: Humankapital i brytningstid och Den 
osynliga balansräkningen.) 

bättre eller sämre utveckling. Avkastningen på deras kunskap syns därför i form 
av bättre förräntning på portföljen eller fastighetsinvesteringarna. 

Kapitalet påverkar ledarskapet 
Beroende på hur balansen mellan de olika kapitaltyperna ser ut, blir förutsätt
ningarna för ledarskapet därför helt olika. Ledningen i ett kunskapsföretag med 
förhållandevis stort finansiellt kapital måste t ex se till att utnyttja de finansiella 
tillgångarna så optimalt som möjligt. Om företaget bara innehåller individkapi
tal, och önskan är att bibehålla det, så blir förutsättningarna för ledarskapet helt 
annorlunda. 

Ett kunskapsföretag, där ett fåtal proffs har exploaterat sitt kunnande utan att 
egentligen ha byggt upp något organisationskunnande - ett strukturkapital
brukar vara en typisk Byrå. Typexempel är arkitektkontor, advokatbyråer och 
revisionsbyråer i sin tidiga utveckling. 

Som vi skall se i nästa kapitel ger skillnaden i balans också helt olika 
förutsättningar för ledningen att skapa ett förädlingsvärde. 

När byrån utvecklas till idealet Professionell Organisation byggs steg för steg 

KAPITEL IV 

Strukturkapitalet 
byggs upp när byrån 
utvecklas till profes
sionell organisation. 
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KAPITEL IV 

Rekryteringsarbetet 
är en av de viktiga
ste uppgifterna i 
kunskapsföretagen. 
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ett strukturkapital upp. Samtidigt ökar oftast även de anställdas personliga 
individkapital. 

Konradgruppen, författarna till boken "Den osynliga balansräkningen", 
tänker sig att det finns tre grundelement i strukturkapitalet: 

1. Personalen. 
2. Marknaden. 
3. Problemlösningsförmågan. 

Det finns också tre processer som påverkar dessa grundelement: 

a) Ledningsförmågan. 
b) Marknadsföringen. 
c) Nätverket. 

Personalen 
Personalen är kunskapsföretagets främsta produktionsfaktor. De anställda 
besitter den kunskap och den kompetens som är livsavgörande för företagets 
existens. Kring personalen finns dessutom ett väsentligt strukturkapital som 
består av inställningen och attityden till företaget. Ytterligare en dimension är 
hur ledningen har valt att organisera personalen och framför allt vilka åtgärder 
den vidtagit för att rekrytera och behålla de viktigaste proffsen. 

Personaldelen av strukturkapitalet är förmågan att rekrytera, utveckla och 
motivera personalen så att deras kompetens exploateras lönsamt. Många före
tag har ägnat mycket energi åt att utveckla metoder och förståelse för hur detta 
skall ske. Denna kunskap och erfarenhet byggs upp successivt medan företaget 
utvecklas och växer, och den är av avgörande betydelse för företagets framgång. 

Personalens del i strukturkapitalet 
Kring personalen finns ett rätt väsentligt strukturkapital som består i de indivi
duella medarbetarnas inställning och attityd till företaget, dvs företagskultur 
eller "anda". 

Rekryteringsarbetet är en av de viktigaste uppgifterna i kunskapsföretagen. 
Genom framgångsrik rekrytering kan affärsiden vidarebearbetas och utvecklas. 
Nya framgångsrika intäktspersoner kan utvecklas och genom att behålla de 
lyckade rekryteringarna läggs en grund för fortsatt stabil utveckling i kunskaps
företagen. 

Sättet att utforma den interna organisationen har också stor betydelse. För det 
första är det förmågan att sätta samman individerna på ett sådant sätt att de 



fungerar bra. Det handlar såväl om ledningsstilen som grupptillhörigheten. För 
det andra handlar det om att på ett effektivt och säkert sätt hantera den interna 
administrationen. Det kan vara fråga om ekonomisystem, lönesystem eller 
miljöfrågor. Slutligen handlar det om att säkerställa kvaliteten och möjliggöra 
mångfaldigande av företagets produktion. Det kan vara handböcker eller 
manualer men också rutiner och arbetssätt. 

Marknaden 
Kunderna och deras benägenhet att köpa företagets produkter är den andra 
hörnstenen i strukturkapitalet. Mycket energi och stora kostnader används för 
att bygga upp relationen med kunder och påverka deras attityder mot företaget. 

Det är givetvis helt avgörande för företaget hur det uppfattas på marknaden. 
Det handlar i första hand om att vara känd, därefter att bli tillfrågad, i nästa steg 
att köparen väljer just detta företags tjänster eller produkter och sist men inte 
minst graden av återköp. Det kan också handla om möjligheten att kunna 
påverka prissättningen på marknaden. 

Pro b lemlösningsförmågan 
Problemlösningsförmågan (produkten eller tjänsten) är det man slutligen säljer 
till kunden. I denna ligger mycket strukturkapital inbyggd. Det gäller inte bara 
den enskilda produkten/lösningen utan även företagets förmåga att skapa, 
förpacka och förädla produkter. 

I kunskapsföretaget sker ett kontinuerligt skapande. "Produkten" syns inte 
på annat sätt än i form av ett bättre resultat hos klienten. Det är en kreativ process 
av problemlösning som är produkten. 

Processerna och sambanden 
För att förstå strukturkapitalet måste man också ta med sambanden mellan 
personalen, marknaden och produkten. Sambanden är inte statiska till sin natur, 
utan man kan snarare likna dem vid ett antal processer. Alla dessa processer 
påverkar företagets möjlighet att överleva och växa. 

Ledningsförmågan 
Ledningsförmågan är en av de viktigaste processerna i kunskapsföretaget. Den 
påverkar alla och har effekt på samtliga delar av företaget. I kunskapsföretag har 
ledningen en speciell karaktär, eftersom den hanterar fler okända variabler än 
i det tillverkande företaget. I kunskapsföretaget är förändringsförmågan spe
ciellt viktig eftersom produktionen är nyskapande, kreativ och föränderlig. 

KAPITEL IV 
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Marknaden 

Stru kturkapitalets 
beståndsdelar 

Personalen 

Problem
lösnings-
förmåga 

Strukturkapitalet består av tre grundeleme1lt; personale11, problemlösningsförmågan och marknaden 
(kundkapitalet) samt tre processer som får dessa eleme1lt att fungera; marknaJsföringen, ledningsförmågan 
och företagets nätverk. (Källa: Den osynliga balansräkningen.) 

Nätverket 
Nätverket är kommunikationen och relationerna mellan företagets olika kon
taktpunkter såsom kunder, personal och professionella kontakter. 

Marknadsföringen 
Marknadsföringen är de processer som utvecklar företagets image eller profil på 
marknaden. Den syftar till att definiera marknaden och målgruppen och att 
påverka kunden till köp. Marknadsföringen påverkar också i ett vidare sam
manhang omvärldens uppfattning om företaget. 



Affärside - personalide 
De flesta cheferna i kunskapsföretag kan identifiera ett fåtal nyckelpersoner som 
är helt avgörande för företagets överlevnad. De är alltid skickliga och erfarna 
proffs, de som löser de mest intrikata problemen, som drar in de största 
arvodena och som har de största kontaktnäten utanför organisationen. De är väl 
kända både inom och utom företaget. 

Eftersom det ofta är dessa proffs värde som avgör framgången på marknaden 
går det inte att beräkna med traditionella metoder. Ofta kan man även spåra hela 
företagets affärside tillbaka till just en sådan här nyckelperson. Han eller hon har 
den största yrkeskompetensen, längsta erfarenheten, är den odiskutabla VD-n, 
entreprenören, marknadschefen eller personalchefen som anställer eller spar
kar de anställda. 

Det är de här nyckelpersonernas yrkeskunskap och förmåga att skapa 
intäkter som avgör kunskapsföretagets framgång. De är i verklig mening 
intäktsskapare. De kostar inget! 

I många kunskapsföretag använder man medvetet vissa nyckelpersoners 
förmåga att skapa relationer med kunderna som en del av marknadsstrategin. 
Ju starkare relationen blir, desto lättare är det att sälja in nya uppdrag. 

Därmed blir dessa personers kunskap så värdefull att den är svår att värdera. 
Frågan ställs på sin spets när det gäller lönen. Hur mycket bör en sådan person 
ha? Det bästa sättet är troligen att resonera i termer av förädlingsvärde. Nyck
elpersonerna bör få en rimlig andel av förädlingsvärdet. (Se vidare kapitel 8, 
Makten och Härligheten) 

Allteftersom kunskapsföretaget växer och fler personer blir involverade i af
färsiden minskar naturligtvis beroendet av nyckelpersonerna. En av de viktiga
ste uppgifterna som ledaren har är för övrigt att just försöka minska detta 
beroende. Den intima relationen mellan affär och person i alla kunskapsföretag 
går dock aldrig att neutralisera helt eftersom arbetet består aven kreativ process 
där individen är djupt involverad i produktionen, mycket djupare och på ett helt 
annat sätt än arbetaren vid det löpande bandet. 

Sambandet är tydligast i konsultföretaget. Klienten och konsulten får ofta en 
mycket närmare relation till varandra än vad konsulten har till sin hemmaorga
nisation. Konsulten tillbringar mesta tiden hos klienten och skapar en arbetsre
lation med denne. Konsulten får beröm hos kunden men inte hemma för där vet 
man ofta inte om vad han gjort. 

I många fall är relationen mellan kund/ affär och person så intim att man inte 
kan tänka sig den ena utan den andre: affärside och personalide har smält 
samman till en enhet. 

KAPITEL IV 

I kunskapsfäretaget går det 
inte att ha en affärside som 
är skild från persona liden. 
De är olika sidor av samma 
helhet. 

Nyckelpersonerna 
bör få en rimlig 
andel av förädlings
värdet. 

Klienten och konsul
ten får ofta en 
mycket närmare 
relation till varandra 
än vad konsulten har 
till sin hemmaorga
nisation. 
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KAPITEL IV 

Man kan jämföra 
kunska psföretagets 
rekrytering av nya 
medarbetare med in
dustriföretagets in
vesteringar i maski
ner. 

För den som nått 
toppen leder alla 
vägar nedåt - om 
man inte definierar 
om sina mål. 
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Personalide 
Personaliden består av organisationens samlade uppfattning om vilka männi
skor som passar in i den, de formella och informella kraven på personalen i alla 
avseenden. Dessutom innehåller personaliden en uppfattning om hur männi
skorna ska utvecklas, motiveras och belönas. Personaliden består alltså av: 

• Rekryteringside. 
• Utveckling. 
• Motivation. 
• Krav och belöning. 
• Avveckling. 

Rekrytering är kunskapsföretagets investering 
Att rekrytera nya medarbetare är ledningens kanske viktigaste ledningsuppgift 
och även kanske viktigaste ledningsverktyg. Man kan jämföra kunskapsföreta
gets rekrytering av nya medarbetare med industriföretagets investeringar i 
maskiner. Genom medveten rekrytering kan ledningen både ändra företagets 
affärside och öka eller minska företagets kunskapskapital. 

Problemet för ledningen accentueras av att det är så svårt att hitta nya duktiga 
medarbetare. Det är faktiskt ett generellt problem, inte bara under det heta 80-
talet. Man kan därför se att många uppköp av kunskapsföretag enbart görs för 
att komma över medarbetarna i det företaget och alltså egentligen bara är en 
annan form av rekrytering. 

Utvecklingscykeln 
Det är många människor och mycket kunskap som gått till spillo på grund av 
den stress som proffsen ständigt är utsatta för. Den skapande människan som 
ständigt pressar sig till gränsen för sin förmåga finns överallt, är lika fascineran
de - och alltid lika sårbar. 

I samma ögonblick som Tomas Gustafson vann sina OS-guld i Calgary i 
skridsko försvann det motiv som drivit honom dit. Målet var nått och hur han 
än bär sig åt i framtiden kan han aldrig upprepa det han redan gjort. Han 
kommer inte att kunna överträffa bedriften. Om man definierar sitt mål så snävt 
och konkret som idrottsmänniskorna brukar göra, finns bara vägen utför kvar 
för den som nått toppen. 

Forskarvärlden 
Forskarvärlden är känd för sina uppslitande strider om akademiska positioner. 



Erkännandet är opålitligt och godtyckligt. Forskaren kan aldrig vara säker på 
hur hans/hennes arbete kommer att bedömas av kollegorna. Det som klassas 
som en topprestation av vissa grupper kan fullständigt göras ned av andra. Som 
forskare är man oftast helt ensam och utan bundsförvanter. Den bittra kampen 
gäller resurser för den egna forskningen. Då är alla medel tillåtna. Kampen förs 
mellan personer, inte mellan institutioner som i företagarvärlden. 

KAPITEL IV 

Uppräkningen skulle kunna göras längre. De här två exempel räcker nog för Kreativa yrken 
att visa den oerhörda anspänning på individen som kreativa yrken innebär. Det ställer oerhörda krav 
är samma anspänning för lindansaren där under tälttaket som på stjärnadvoka- på individen. 
terna rättegångs salen under Palmerättegången. De människorna presterar intill 
gränsen av vad de förmår. 

J ournalister lever farligt 
Alla människor som lever på sin egen yrkesskicklighet är oerhört utsatta och 
många klarar inte detta psykiskt. Konstnärernas och artisternas psykiska ohälsa 
och drogmissbruk är ökända men även mer vanliga kreativa yrken tär på 
människan. 

En undersökning som Statistiska Centralbyrån har gjort visar t ex att journa
lister dör tidigare än andra yrkesgrupper. SCB har undersökt de journalister 
som dog under åren 1970-1980. Av sammanlagt 7.780 yrkesverksamma journa
lister som levde 1970 dog 514 före 65 års ålder, vilket är 20% fler än för andra 
yrkesgrupper. Den vanligaste dödsorsaken är cancer där 31 % fler journalister 
dör före 65 års ålder jämfört med andra yrkesgrupper, och tre gånger så många 
journalister dör i levercirrhos, s k skrumplever oftast beroende på alkoholmiss
bruk, än vad som borde vara fallet jämfört med andra yrkesgrupper. (Journali
sten april 1989 och SCB FoB 60.) 

Krisen 
- Jag förstår inte vad som tagit åt Björn, utbrast VD-n för managementkonsult
företaget efter ett telefonsamtal från den stora klienten. Det senaste året har han 
alldeles tappat stinget och nu har han gjort sig till ovän med vår största klient 
också. 

VD går iväg till Björns rum och efter en stunds uppbragt samtal säger Björn: 
"Jag tycker inte det här är en relevant diskussion. Frågan är inte vad jag gör för 
företaget och klienterna utan vad ni gör för mig. Jag lär mig inte längre något i 
det här företaget och de enda klienter som drar in vinster har jag skaffat hit. Jag 
lämnar och startar eget." 

Det här visserligen en fiktiv händelse men de flesta ledarna i kunskapsföre-
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KAPITEL IV 

Praktiskt taget alla 
konsulter eller 
kreativa människor 
genomgår en eller 
flera kriser under sin 
karriär. 

Alla människor går 
igenom en biologisk 
livscykel. 
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tagen har gått igenom flera liknande frusterande diskussioner. Praktiskt taget 
alla konsulter eller kreativa människor genomgår en eller flera kriser under sin 
karriär. Kriserna kommer i cykler med kanske 5-10 års mellanrum och är högst 
individuella. De drabbar konsulter, reklamfolk, arkitekter, börsmäklare, läkare 
och handläggare på statliga myndigheter. 

När det gått så här långt är det oftast för sent att göra något åt problemet. Björn 
går, tar med sig några klienter och kollegor och börjar på ny kula i eget bolag. 
Det märkliga är då att det nya bolaget mycket ofta blir en omedelbar succe. Alla 
jobbar hårt. Uppdragen strömmar in och entusiasmen flödar, tills det är dags för 
nästa kreativa kris. 

Det finns lllängder av psykologiska förklaringsmodeller till detta. Man 
behöver dock inte göra det märkvärdigare än att konstatera att alla människor 
går igenom en biologisk livscykel. I "vanliga" företag märks den kanske inte så 
mycket, förutom på chefsnivå. I kunskapsföretagen däremot måste ledningen 
leva med alla de kreativas livscykler och tvingas därför t o m planera hela 
organisationen efter dessa. 

Tre livscykler 
För det framgångsrika kunskapsföretaget kommer inte proffsens livscykler som 
någon överraskning. Det har redan planerat in detta i organisationen. 

Det finns åtminstone tre olika typer av livscykler: 

1. Fotbollsproffsets. Upp som en sol och ner som en pannkaka brukar vara 
dennes öde. Det finns många "fotbollsproffs" bland kunskapsföretagen. De 
brukar kännetecknas aven närmast explosiv rastlös kreativitet, ofta parad 
med dåligt omdöme. De kan göra de mest glansfulla insatser - men deras 
spektakulära fadäser kan få den mest luttrade ledare att slita sitt hår i 
förtvivlan. Ledarna brukar vara tacksamma för att det inte finns så många av 
den här sorten i organisationen. Två kan vara en för mycket. 

2. Statsmannens livscykel är fotbollsproffsets motsats. Statsmannen blir bara 
bättre med åren och brukar vara mycket bra på att bygga relationer med 
människor. Han gör kanske inte de mest storslagna konsultinsatserna men är 
habil och håller framför allt en säker och ökande utdebiteringsnivå. Det finns 
inte så gott om den här typen av människor heller vilket också brukar vara en 
fördel eftersom de ofta är egocentrerade och sällan tål så många liknande 
kollegor i närheten. 



Förädlingsvärde 

15 

Proffsets utvecklingskurva 

"Fotbolls
proffset" 

35 50 65 Ålder 

I varje kunskapsintensiv organisation finns åtminstone tre huvudtyper av "proffs". Fotbollsproffset ger 
under en kort intensiv period ett mycket högt förädlingsvärde. Statsmannen har ett mycket långt ocH ökande 
värde, även efter sin formella pensionering. Normalproffsets utvecklingskurva ligger mittemellan dessa 
extremer. . 

3. De mer vanliga proffsen brukar ligga någonstans mittemellan de två extrem
fallen och vackla än hit än dit. Det är sällan som kurvorna är så jämna som på 
bilden. Istället består de troligen av många små trappor lagda ovanpå 
varandra, representerande flera olika cykler och omstarter. 

Det är i allmänhet på toppen av kurvan/ trappan som läkaren/konsulten/ art 
directorn är som mest lönsam för organisationen. Just när de största uppdragen 
kommer in och han är som mest oumbärlig tar han därför kanske det första 
steget på väg nedåt, precis som Tomas Gustafson. 

En otäck tanke? Nej, bara om man anser att alla karriärer måste gå i någon 
stöpt form. Det är kanske här som så många ledningar hamnar snett. I ett 
näringsliv och samhälle som fortfarande bär på så många värderingar från 
industriföretaget, är det många gånger svårt att se att karriären för kunskapsfö
retagens proffs inte alls behöver vara lika med en stigande karriärtrappa, 
framför allt inte en karriärtrappa som omfattar alltmer ansvar för underställda. 

KAPITEL IV 

Just när de största 
uppdragen kommer 
in tas kanske de 
första stegen nedåt 
om inte ledningen 
hjälper till. 
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KAPITEL IV 

Proffsens karriärer 
liknar inte chefernas. 

Även bland de mer 
renodlade kun
skapsföretagen är 
livstidsanställning 
mycket sällsynt. 

Det viktigaste är att 
ledningen bestäm
mer sig för vilka 
karriärvägar den vill 
ge sina anställda. 
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Annorlunda karriärmönster 
En meningsfull proffskarriär ser sällan ut som den som cheferna i industrin eller 
statsförvaltningen genomgår i dag. Proffskarriären innebär snarare att kunska
pen ökar. Den innebär ofta upplevelser, resor och arbetsbyten, ofta just sido
hopp in på andra spår. 

Det framgångsrikakunskapsföretaget brukar kunna sina anställda så bra att 
det kan planera in sådana karriärer för dem. Det mindre framgångsrika råkar 
gång på gång ut för Björn-händelser och lär sig inget av dem. 

Långa anställningar inget självklart 
Nu är det dock inget som säger att man måste planera för alla anställdas 
livstidsanställning. Det finns företag som byggt in korta livscykler i själva 
affärsiden. Varför finns det t ex så få reseledare över 30 år? Jo, resebyråerna har 
byggt upp hela sin verksamhet på solorterna med hjälp av lågavlönade, reslyst
na, unga, utåtriktade personer som är anställda bara några få år. Städfirmorna 
klarar också en mycket personalintensiv verksamhet med mycket hög personal
omsättning genom att fokusera sitt rekryteringsarbete på invandrare. Detsam
ma gäller snabbmatsrestauranger, som framför allt anställer skolungdomar. 

Ä ven bland de mer renodlade kunskapsföretagen är livstidsanställning 
mycket sällsynt. Många konsultföretag eftersträvar en personalomsättning på 
tio procent, dvs att en nyanställd ska stanna i genomsnitt tio år. 

De största svenska konsultföretagen, som t ex Indevo, ser stora fördelar i att 
låta konsulterna komma och gå. Redan i anställningen är man överens om 
kanske 5-7 års anställningstid. Ledningen slipper därigenom ta ansvar för en 
persons många kriser och livscykler. Har ledningen tur kanske den prickar in 
topperioden och tjänar på så sätt mycket pengar med minimal ansträngning. 

Aven i reklambyråföretagen är ledningarna vana vid kreatörer som vandrar 
mellan byråerna jagande nästa livscykel. I den allra yngsta av kunskapsbran
scherna, finansmarknaden, har däremot de flesta företagen ännu inte sett ens 
den första av sina många nyanställdas livscykelkriser. 

Det är nog ofarligt att spå en våg av sådana kriser i finanssektorn trots alla 
konvertibelpaket och smarta löneförmåner. 

Rovdrift på kreativiteten 
Vad kan då dessa och andra nya kunskapsföretag göra för att undvika att 

hamna i de här problemen med sina anställda? Det viktigaste är troligen att 
ledningen bestämmer sig för vilka typer av karriärer den tänker ge sina anställ
da. Detta är viktigare ju yngre proffsen är. Det går att leva med alla former - korta 



såväl som livstidslånga - det gäller bara att bestämma sig och sedan anpassa 
organisationen efter detta. Den här strategin skall sedan ingå som ett led i 
kunska psföretagets personalide . 
Det är tyvärr oerhört många kunskapsföretag, särskilt de nystartade, som 
bedriver rovdrift på sina kreativa krafter utan att vara medvetna om det. Det är 
nämligen mycket lätt att överutnyttja människor på toppen aven livscykeltrap
pa. Ledningen låter dem gå för hårt i ren produktion och glömmer bort deras 
vidareutveckling. Efter en mycket kort period, kanske bara något år i extremfal
len, faller proffsen ihop. Det behöver inte vara fråga om en kreativ kris, utan 
kanske bara allmän trötthet som utlöser hårda ord och oåterkalleliga beslut. 

Det krävs förhållandevis litet kreativitet för att ta fram lösningar som 
undviker kriser. Istället för att betala ut höga löner som ändå bara går bort i skatt 
kanske den allra bästa förmånen för ett proffs är ett "vidareutbildningskonto" 
eller en forskarplats på deltid eller ett skribent jobb eller en målarkurs. 

Bilringsorganisationen 
En mycket viktig punkt är åldersstrukturen i kunskapsföretaget. Det är många 
organisationer som under det krisartade 70-talet gjorde misstaget att införa 
anställningsstopp och som finner att de sitter med en stor grupp äldre duktiga 
medarbetare utan någon planerad nästa utvecklingsfas samtidigt som de stop
par vägen för de yngre medarbetarna. Resultatet blir då tvåfalt negativt; 
missnöje både bland de äldre och de yngre. 

En sådan här organisation har fått en "bilring" runt midjan och den förskjuts 
ett år uppåt för varje år som går. Därmed förskjuts också organisationens 
affärside eftersom äldre människor inte vill arbeta med samma saker som yngre. 
Affärsiden åldras alltså också, vilket är långsiktigt mycket farligt. Dessutom 
påverkas lönsamheten. Det kan också, som i exemplet nedan, vara en medveten 
strategi som leder till snedfördelningar. 

Exemplet Affärsbanken 
Vi tar en bank som exempel. Vi kallar den" Affärsbanken". Den har som strategi 
att hålla kostnaderna i schack, vilket den bl a klarat genom en stenhård kontroll 
av antalet anställda. Affärsbanken har en mycket decentraliserad organisation. 
Det finns dock ett undantag, kontorscheferna får inte anställa personal utan 
klartecken uppifrån. T o m statistiken över antalet anställda följs upp av 
koncernchefen. 

Med hjälp av den hårda kostnadskontrollen har Affärsbankens lönsamhet 
under 70- och SO-talet legat högre än genomsnittet för affärsbankerna. Men det 

KAPITEL IV 

Det är mycket lätt 
att överutnyttja 
människor på 
toppen av deras 
livscykeItrappa. 

Affärsiden åldras i 
takt med de anställ
das åldrande. 
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KAPITEL IV 

Att hantera ålders
strukturen är en 
viktig ledningsfråga 
i alla organisationer 
men speciellt i kun
skap sföretag. 
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har skett till priset aven långsiktigt kanske besvärlig personalsituation. År 1975 
gick det fem anställda i åldern 25-29 år på varje anställd i åldersgruppen 55-59 
år. Om den nuvarande personalpolitiken fortsätter kommer banken att vid 
oförändrat personalantal ha en omvänd åldersfördelning. Redan nu känns 
bristen på yngre utvecklingsbara chefer mycket starkt inom banken. 

Att hantera åldersstrukturen är en viktig ledningsfråga i alla organisationer 
men speciellt i kunskapsföretag. Ledningen måste planera in sådana här aktivi
teter i mycket god tid och se dem som investeringar för framtida vinster istället 
för som kostnader som drar ner lönsamheten. Man dock kan inte förvänta sig att 
proffsen själva ska komma med så mycket ideer på det här området. Det är en 
ledningsuppgift. 

Detta betyder naturligtvis att löneutrymmet delvis måste utnyttjas för t ex 
vidareutbildning eller speciella ledigheter. 

Exemplet Norsk Verdipappersentral 
vrs är Norges motsvarighet till den svenska Värdepapperscentralen vre. 
Företaget har ca 80 anställda, de allra flesta med omfattande datakompetens. 

Verkställande direktör Rolf Eriksen berättar: 
- V år första fråga när vi byggde upp vrs var: Är en datacentral en "kunn

skapsbedrift" , dvs kunskapsföretag på svenska, eller en "produktionsbedrift"? 
Vi svarade att vi var ett kunskapsföretag. Vi säljer kunskap, antingen direkt eller 
genom dataprogram. Det är kunskapen om den komplicerade mjukvaran som 
avgör om våra kunder får det resultat de förväntar sig i sin egen miljö. 

- Vi skall förbli en liten organisation. Vi har därför kontrakterat ut alla 
"kanslidelar" . Det finns inga sekreterare eller kaffetanter. Vi har maximalt två 
vertikala nivåer i organisationen. Arbetsgrupperna har ca fem i varje. Eftersom 
alla har tillgång till samma information genom sina terminaler behövs inga 
mellanchefer . 

- I en dataverksamhet är kompetensen synlig för alla. Alla skall söka hjälp där 
kompetensen är störst oavsett grupp tillhörighet eller tjänsteväg. Hög datakun
skap avlönas därför lika eller bättre än ledarna. Den personliga tillväxten sker 
framför allt i yrket vilket kräver en stor utbildningskostnad i budgeten. 

- Vi försöker skapa en förändringskultur i trygghet. I ett yrke där lojaliteten 
till yrket alltid har varit större än lojaliteten mot företaget är det avgörande att 
öka känslan för företaget genom att ge trygghet i form av ett yrkesmässigt och 
socialt relationsnätverk. 

- Det dyker alltid upp krav på statussymboler från alla grupper. Det kan vi 
inte gå med på för sådana sätter naturligtvis bara upp stängsel mellan personal-



grupperna. För att minska sprickan mellan administrationen och datafolket har 
vi istället skapat så små grupper som möjligt. Vi har försökt skapa samhörighet 
genom att ta vårt gemensamma verktyg datorn i bruk. All personal skall lära sig 
datorerna, t o m juristerna. 

- Kunskapsföretagens proffs kräver full öppenhet och information samtidigt 
som han hatar rapporter. Vi har helt öppen information. Vi har också en 
elektronisk tidning. All information är tillgänglig och allt finns i datorn. Det är 
bara att ta för sig. Men kom inte sedan och säg att du inte fått information. Detta 
krav på aktivitet att skaffa sig information har varit ovant för många, säger Rolf 
Eriksen på norska VPS. 

I en attitydsundersökning som VPS gjorde 1987 kartlades de anställdas 
attityder till arbetsplatsen och yrket. På en 10-gradig skala rangordnades 
medarbetarnas uppfattning om vad som var viktigt. 

En attitydundersökning år 1987 kartlade de anställdas attityder till arbets
platsen VPS och yrket. På en 10-gradig skala med 10 som högsta poäng 
rangordnas medarbetarnas uppfattning om vad som var viktigt. 

1. Inflytande över den egna arbetssituationen 
2. Nya utmaningar och uppgifter 
3. Öppen kommunikation och samarbete 
4. Professionell utveckling 
5. Utbildning och utveckling 
6. Gemenskap och kontakt med kollegor 
7. Tillhörighet till VPS 
8. Återkoppling på utfört arbete 
9. Lön och fringe benefits 
10. Jämn arbetsfördelning 
11. Fysisk arbetsmiljö (bord, stolar, skärmar etc) 

8,02 
7,96 
7,89 
7,80 
7,50 
7,46 
6,84 
6,81 
6,72 
6,67 
5,22 

Norska Verdipapperssentralen uppfattar sig själv som en "kunnskapsbe
drift". De anställda - i huvudsak proffs - uppskattar i första hand yrkesmässig 
frihet, utmanande arbetsuppgifter, kamratskap och professionell utveckling. 
Lönen och arbetsmiljön är inte så intressanta och kommer på 9:e resp. ll:e plats. 
Karriär, dvs att få bli chef, är helt ointressant. 

Forskning och utveckling 
Forskning och utveckling i ett kunskapsföretag är en investering i företagets 
kunskapskapital. Ungefär så kan man sammanfatta den rapport om FoU i 
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KAPITEL IV 

Tjänsteutveckl i ng 
i fyra företagskategorier 

Byrå Kansli Professionellt Tjänsteindustri 
tjänstföretag 

Vad betraktar ni som Individutveck- Individutveck- Individ- och orga- Tjänstepaketering 
ljänsteutveckling ling(och i vissa ling(och även nisationsutveckling (individ- och 
inom Ert företag? fall organisations- paketerade (ofta härledd från tjänsteutveckling 

utveckling). tjänster). en mycket tydlig som medel). 
strategi). 

Beskrivning av Individuell kompe- Personalen. Nyckeltal som Flera nyckel-
Ert kunskaps- tens, erfarenhet, resultat per an- faktorer t ex mark-
ljänstekapital etc. ställd plus mark- nadsandel, resultat 

nadsposition. . antal kunder, 
antal anställda. 

Hur fångar Ni upp Individuellt orien- Individuellt Oftast individuellt Systematiska (ofta 
informationen som teras, ej struktu- orienterad, orienterad, ibland strukturerad) 
underlag för Er rerad. ofta struktu- stru ktu re rad. kund- och interna 
ljänsteutveckling? rerad. personaIunder-

sökningar. 

Hur hanterar Ni Er Kostnad, individu- Kostnad, budge- Kostnad, budge- Budget, delat 
ljänsteutveckling? elit ansvar, infor- terad, decentra- delat ansvar (centralt ansvar. Ibland som 

mell spridning. liserad. decentralt), infor- investering. 
mell spridning. 

Hur resovisar/tydlig- Avsaknad av do- Kommentarer I vissa fall anknuten Investerings-
gör Ni tjänsteutveck- kument. Ibland till årsredo- till ackvisition, kalkyler, muntligt 
lingen? verbalt. visning. broschyrer. broschyrer. 

Vilka är enligt Din Motiverade indi- Engagerade och Fast ledning, indivi- Ledarskap, bra 
mening de kritiska vider. Service- motiverade indi- duell målidentifiering. exempel, kunskap 
framgångsfaktorerna känsla. Positiv vider. om marknadsbehov. 
för tjänsteutveckling? miljö. Service, pris, 

kompetens. 

Källa: Tjänsteutveckling vid svenska t jän s tefäretag, Consultus - Tjänstefärbundet. 
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kunskapsintensiva företag som Tjänsteförbundet och konsultföretaget Consul
tus presenterade 1988. I rapporten konstaterades emellertid att de svenska 
tjänsteföretagen inte bedriver någon systematisk forskning och utveckling och 
att inriktningen på FoU-arbetet växlar beroende på vilken typ av organisation 
man är. 

Undersökningen delade upp de 31 undersökta företagen i fyra kategorier: 
"byrå, kansli, tjänsteindustri och professionell organisation". Alla företagen 
betraktade visserligen FoU-insatserna som mycket viktiga, men inte som en 
investering utan som en kostnad! Bokföringsmässigt skrivs de av samma år de 
uppstår. 

Synen på FoU och hur den ska bedrivas skiljde sig beroende på vilken typ av 
företag det var. Resultatet av undersökningen finns i tabellen till vänster. 

Kunskapskapitalet läcker 
I en studie vid Centrum för Tjänsteforskning 1988 konstaterades att kunskaps
företagens problem är att "kunskapskapitalet" ständigt behöver fyllas på. En 
viss del av den FoU som görs är helt nödvändig för att företaget inte skall tappa 
mark gentemot konkurrenterna. Kunskapen i Informationssamhällets snabba 
tidevarv är flyktig och rörlig. Det "läcker" hela tiden. 

Kunskapen fylls på 
genom investeringar 
• Forskning och utveckling 
• Utbildning 
• Erfarenhet 
• Nyrekrytering 

Kunskapen läcker ut 
genom Kunskap är en dynamisk tillgång, 
• Läckage till klienter 
• Läckage till konkurrenter ständigt i förvandling och måste hela 

• Avhopp tiden underhållas för att inte ta slut. 

• Kunskapskapitalet - kunskaps- och kompetensutveckling. 
• Kundkapitalet - nätverks- och relationsutveckling. 
• Goodwillkapitalet - image- och förvängningsutveckling. 
• Finanskapitalet - utveckling av finansiella resurser. 
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KAPITEL IV 

Det som tidigare var 
en unik kunskap, 
svår att skaffa kan 
plötsligt bli en så 
allmän egendom att 
den mister sitt värde. 
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Det som tidigare var en unik kunskap, svår att skaffa kan plötsligt bli en så 
allmän egendom att den mister sitt värde. När som helst kan någon konkurrent 
dyka upp från det mest oanade håll, t ex från Nepal eller Thailand! I Nepals 
huvudstad Katmandu startades år 1982 Nepals första datorföretag, Data Sy
stems International, som dominerar den mycket blygsamma datamarknaden i 
Nepal. 

Företaget exporterar konsulttjänster och specialutveckling av programvara 
och har bl a 80 nepalesiska programmerare stationerade i USA för att utveckla 
administrativa datorsystem till amerikanska försvaret. De nepalesiska pro
grammerarna får utbildning både inom företaget i Nepal och hos företagets 
leverantörer i USA, och talar utmärkt engelska. (Dagens Industri november 
1988.) 

Ett annat exempel på kunskapsläckage är från Bangkok. Där finns ett 
svenskägt företag där dataprogrammerare med 3.000 kr i månadslön konstrue
rar dataprogram för 1/3 av timkostnaden i Sverige. Företaget är ett samarbete 
mellan industriministeriet i Bangkok och produktutvecklare i forskningsbyn 
Ideon i Lund och räknar med att omsätta ca 5 miljoner kr år 1990. Företaget 
debiterar 150 kr i timmen jämfört med svenska programmerare som kostar 
500-700 kr i timmen. Samtliga programmerare är kineser "De har en positiv 
inställning till hög utbildning och ett mycket disciplinerat sätt att arbeta", säger 
VD. (Dagens Industri april 1989.) 

Den tusenåriga vattengudinnans visdom 
Banker och myndigheter på Bali i Indonesien ville modernisera sin risodling och 
satsade 24 miljoner dollar på högavkastande rissorter, stora dammbyggen och 
kanaler. Bönderna instruerades att odla utan träda, med hjälp av konstgödsel 
och bekämpningsmedel mot skadedjur. Gifterna visade sig mycket effektiva
mot risfältens proteinrika fiskar och ålar. Skadedjuren däremot blev snart 
resistenta mot medlen och skördarna krympte. 

Med hjälp aven lokal ekolog och ett datorprogram lyckades en amerikansk 
antropolog jämföra det gamla odlingssystemet med det nya. Det visade sig att 
de regler som Balis 173 bykooperativ följt i århundraden bl a när det gäller 
tillgången på regn och hanteringsföljd, var de som gav bästa avkastningen. 

Vid slutet av varje regnperiod gick bönderna upp till templet för att tacka 
gudinnan med offerdjur, mynt och kokosnötter för det livgivande vattnet. Det 
var denna "vidskepelse" som myndigheterna ville få bort. Vad de däremot inte 
insåg var att prästen som tog emot offergåvorna i gengäld gav bönderna 
noggranna anvisningar om hur de flera hundra utspridda små byarna skulle 



samordna sina vattenuttag. Ingen by tappade en ny källa på vatten eller grävde 
en ny kanal utan klartecken från den högste prästen i huvudtemplet. Samord
nad träda och noggrann planteringsordning höll skadedjuren i schack och 
jorden tillräckligt rik för att klara odling av samma gröda hela tiden. 

Bönderna själva hade redan återgått till den gamla ordningen när datorn sagt 
sitt. Datorprogrammet håller nu att utvecklas för att kunna användas även i 
andra utvecklingsländer. (Newsweek.) 

Utrustning men ingen kunskap 
Det finns kunskap som egentligen bara ersätter annan kunskap. Resultatet 
behöver inte alls bli en förbättring, särskilt om man använder det löpande 
bandet som modell. 

Vart har t ex kunskapen om matlagning tagit vägen i Sverige? Matlagning är 
en kreativ process där omsorg och kunskap behövs för att skapa ett högkvalita
tivt resultat. Den bondestyrda livsmedelsindustrin har nu "rationaliserat" 
matlagningen så långt att halvfabrikaten smakar lika över hela landet: Den 
svenska befolkningen äter idag mat som tillverkats i ett löpande band med 
standardkryddning och standardrecept och konserveringsmedel för att ge 
billiga produkter som ska hålla i flera veckor innan de ätes. 

Samtidigt har yrkeskunskapen hos befolkningen minskat drastiskt. Flera 
generationers kunskaper om hushållning och kvalitet på livsmedel har försvun
nit från hushållen genom att husmödrarna försvunnit ut ur köken. I det 
moderna köket finns all tänkbar utrustning men mycket liten kunskap om 
matlagning. Den gamla högkvalitativa svenska maten överlever i reservat på 
storstädernas lyxkrogar - som ofta inte köper svenska råvaror eftersom de inte 
håller tillräcklig kvalitet i förhållande till priset! 

Personalchef = FoU-chef? 
Det finns knappast något kunskapsföretag som har en särskild FoU-chef. Det 
finns dock några som har en personalchef. 

Eftersom all FoU i kunskapsföretagen är så intimt förknippade med utveck
ling av människorna och deras kunskap borde slutsatsen bli att kunskapsföre
tagens FoU-chef måste vara mycket intensivt sysselsatt med personalutveck
ling, dvs syssla med sådant som personalchefer brukar göra. 

Blir framtidens personalchef i själva verket den nya FoU-chefen? 
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Tolv personliga råd 
Om det som står i det här kapitlet verkar rimligt så borde följande råd kunna bli: 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

Försök definiera Ditt företags individkapital och strukturkapital samt 
definiera vilken som är Din organisations kärnkompetens. All kunskap är 
inte värdefull och värdet på ren information närmar sig noll. 

Skapa en skriven personalide tillsammans med alla anställda, och gör om 
den igen inom ett par år. 

Rekrytering är ledningens viktigaste strategiska instrument för att förän
dra organisationens långsiktiga inriktning. Tänk därför noggrant igenom 
och formulera en rekryteringside som en del i personaliden. 

Försök skapa kreativt, spännande och annorlunda utvecklingsmöjlighe
ter för alla anställda. Det handlar varken om "att gå på kurs" eller att ge 
proffsen en traditionell chefstrappa att vandra uppför på. 

Akta Dig för bilringseffekten - den felaktiga åldersstrukturen. Rekrytera 
för balans i åldrar och kön. 

Gör en forsknings- och utvecklingsbudget, framför allt för att målinrikta 
den viktigaste kunskapsutvecklingen mot kärnkompetensen. 

Fundera på om kanske rollerna som FoU-chef och personalchef skulle 
kunna kombineras. 

Frestas inte att låta de lönsammaste konsulterna gå för fullt mer än något 
år utan att de får "påfyllning" i form av utvecklingsjobb. 

Äldre proffs är ofta bra lärare och mentorer för yngre medarbetare. Den 
förmågan är mer värd för organisationens överlevnad än deras debite
ringsnivå. 

31. Börja ta fram nyckeltal över hur kunskapskapitalet utvecklas och använd 
det i styrningen av företaget. Låg personalomsättning är t ex inget själv
ändamål. Det kan lätt leda till förstelnad. 



32. Företagets kunskap läcker ut till konkurrenter och klienter hela tiden. 
Bästa motmedlet är att ligga före i kunskapsutvecklingen. För detta 
behövs krävande, duktiga klienter. Välj sådana. 

33. Frestas inte att hemlighålla kunskap. I samma ögonblick som kunden får 
Din kunskap kommer han/hon tillbaka för att få mer! 
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KAPITEL V 

Att göra affärer 
på kunskap 
Det är mycket vi~tigt att skilja mellan affärsiden och den kunskap som exploa
teras. En erfaren finansanalytiker, en kreativ tecknare och en begåvad datapro
grammerare har en stor och potentiellt värdefull kunskap. Men om de inte kan 
organisera sig tillsammans med andra människor, och omde inte klarar av att 
skaffa och behålla kunder är deras professionella kunskap värdelös för andra än 
dem själva. Lönsamheten på ett visst kunskapskapital beror alltså på hur det 
kombineras med en affärside och hur den företagarmässiga och organisatoriska 
kompetensen byggs ihop med den professionella kunskapen. 

Exemplet Cergus 
Informationsföretaget Argus dreven framgångsrik rörelse inom området eko
nomisk information, finansiell analys och förlagsverksamhet. Personalen be
stod till största delen av journalister och finansanalytiker. På sommaren 1980 
blev två av proffsen intresserade aven ny affärside, konsulting inom området 
finansiell information. 

De kom med ett förslag till sina kollegor. Förslaget diskuterades och godkän
des slutligen. Följande höst grundade de nyblivna entreprenörerna dotterbola
get Cergus. 

De tog med sig en tredje person från Argus och rekryterade ytterligare en 
utifrån. Alla fyra var erfarna journalister, tränade i finansiell analys. De hittade 
ett litet kontor några kvarter ifrån Argus lokaler, tog med sig litet av Argus 
toalettpapper och några skrivmaskiner. De hade en del problem med sina 
telefoner men var i princip igång inom en månad efter det att de hade flyttat ut. 
Efterfrågan var stor redan från dag ett och de fick fullt med arbete inom området 
årsredovisningar, prospekt och företagspresentationer för sina klienter. De 



arbetade hårt. Under det första året sålde de tjänster för ungefär 600.000 kr per 
person. Vinsten låg på normal konsultföretagsnivå, dvs ca 50.000 kr per person. 

Affärerna gick utmärkt under en period av två år. Men grundarna insåg snart 
att deras kunskap inte värderades fullt ut på marknaden. Den svenska aktie
marknaden hade just börjat sitt första boomår, kapitalmarknaderna genomgick 
en revolution och mängder av nya bolag sökte sig till börsen. Börsomsättningen 
exploderade från cirka 20 miljarder kr 1981 till 75 miljarder kr 1983. Cergus hade 
alltså en perfekt timing. De nytillkomna börsbolagen behövde hjälp med sina 
årsredovisningar och prospekt och stod nästan i kö för den kunskap som Cergus 
fyra personer hade. 

Bättrade på affärsiden 
Cerguskvartetten insåg snart att det skulle vara mycket svårt att komma över 
cirka 1 miljon kr i fakturering per person och år. De riktigt stora pengarna 
tjänades av bankerna och fondkommissionärerna, som var de som garanterade 
nyemissionerna. Fondkommissionärernas ersättning för sin" risk" var en pro
centsats på varje aktie som de medverkade till att placera på börsen. Trots att 
Cergus kanske hade svarat för hela prospektarbetet fick de bara en liten andel 
av de totala arvodena som fondkommissionärerna och bankerna tjänade. 

Cergus ledning insåg att deras ursprungliga affärside konsultverksamhet 
inte var den mest lönsamma på lång sikt om den skulle maximera förädlingsvär
det på sin kunskap. De förstod att deras förädlingsvärde skulle bli betydligt 
högre om de sålde samma tjänster som fondkommissionärerna och bankernas 
notariatavdelningar. Men för detta behövdes kapital. Argus saknade de finan
siella resurserna och Argus ledning kände också att det skulle vara svårt och 
kombinera informationsverksamhet med fondkommissionärsverksamhet. 

Kapitalstark partner 
Cerguskvartetten var dock mycket övertygad om sin affärside och Argus lät den 
därför söka stöd från någon kapitalstark partner som skulle svara för en 
majoritet i det nya bolaget. Argus delägare skulle bara behålla en symbolisk 
minoritet. Cergus fann mycket snart en ny partner som också var aktiv på 
kapitalmarknaden men som inte hade någon erfarenhet av aktiemarknaden. Ett 
nytt fondkommissionärsbolag startades med hjälp av den nya partern på hösten 
1982. 

Det nya bolaget upplevde nu en mängd nya problem. Många nya människor 
måste rekryteras och ingen av Cergus fyra anställda eller den nya majoritets
ägaren hade någon erfarenhet av fondkommissionärsverksamhet eller hur man 
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skulle leda den vitala back office-funktionen på en fondkommissionär. Dess
utom fann de fyra grundarna ganska snart att de tyckte mycket bra om analys 
och merchant banking-funktionen men att de saknade den rätta viljan att vara 
vanliga aktiemäklare. 

Den senast anställde tyckte så illa om den nya situationen att han ganska 
snart lämnade bolaget och efter ytterligare några månader försvann ytterligare 
en. De två ursprungliga grundarna fann sig alltså ensamma med ett stort antal 
nyrekryterade människor, hälften unga outbildade analytiker och hälften 
administrativ personal. 

Knakade i samarbetsfogarna 
Mäklardelen av verksamheten fick visserligen draghjälp av den starkt växande 
aktiemarknaden men vinsten det första året var mycket låg. Det nya moderbo
lagets ledning blev bekymrad men hade ingen egentlig kompetens att hantera 
den här situationen. Moderbolagets ledning var dessutom hårt engagerad i 
andra dotterbolag och hade inte mycket kapacitet över. 

Cergus managementteam, nu utökat till fem personer, funderade igenom sin 
strategi. Det tyckte att rent aktiemäkleri var tämligen ointressant som långsiktig 
affärside men trodde att dess kunskap i finansanalys skulle kunna forma 
grunden för en portföljförvaltning och investment banking-verksamhet. Utan 
att informera sitt moderbolag började Cergusledningen att rekrytera fler finans
analytiker. 

Under sitt andra år som fondkommissionär började den nyrekryterade 
administrative chefen att få ordning på back office-funktionen och bolaget låg 
ungefär i linje med genomsnittet på marknaden i lönsamhet. Vinsten per 
anställd hade ökat till cirka 900.000 kronor, ungefär genomsnittet för markna
den. 

Öppen konflikt och avhopp 
Argus vinstnivå, cirka 150.000 kr per anställd, låg långt under den som Cergus 
hade och ledningen fruktade att Cergus höga vinstnivå inte skulle bibehållas i 
det långa loppet. Nya fondkommissionärsbolag startades varje månad och 
konkurrensen ökade starkt. Cergus trodde sig förstå att marginalerna borde gå 
ned de närmaste åren och menade att någon internationell partner behövdes i 
bolaget. 

Moderbolagets ledning höll inte med om detta. Den menade att framtiden låg 
i att bli duktig på aktiemäkleri och den tyckte inte om tanken att dela bolaget 
med någon annan som eventuellt skulle kunna vara starkare. Moderbolaget 



gjorde vid den här tidpunkten stora vinster på sitt innehav i Cergus. Den snabba 
vinsttillväxten i Cergus hade ökat koncernens vinst med nära 50% föregående 
år och kursen på dess aktier steg kraftigt på börsen. 

Det gick inte att jämka de skilda åsikterna och på hösten 1986 utvecklades 
situationen till öppen konflikt när ett stort börsnoterat bolag köpte 50% av 
moderbolaget i en vänlig take over. Cergus ledning hade varit helt oinformerad 
under fusionsdiskussionerna och när personalen och ledningen fick reda på vad 
som förestod protesterade de starkt, speciellt de cirka 20 mäklarna och analyti
kerna som kände sig förbigångna, och moralen sjönk i botten. 

Under en stormig vecka hösten 1986 blev så de två grundarna av Cergus 
sparkade från sina positioner. De gick omedelbart till en konkurrent och under 
den nästföljande månaden försvann ytterligare ett IS-tal mäklare och analytiker 
från Cergus, dvs 3/4 av den intäktsskapande gruppen. De flesta av dem gick till 
konkurrenten trots att de erbjöds gyllene handbojor i form av förmånliga 
konvertibler i Cergus. 

Cergus hade tidigare beräknat att marknadsvärdet på bolaget var cirka 350 
miljoner kr, dvs cirka 6 miljoner per anställd eller cirka 10 miljoner per proffs. 
När nyheten om vad som hade hänt på Cergus nådde marknaden sjönk 
moderbolagets aktier som en sten. Cirka 100 miljoner försvann på en dag, vilket 
indikerar ett värde på Cergus av cirka 150 miljoner kr. Dess börsvärde hade 
halverats på bara några dagar. 

Lärdomar i sex steg 
Historien om Cergus lär oss en hel del om hur man värderar kunskapsföretag, 
hur man gör affärer på kunskap och hur man inte skall leda dem. 

1. Startfasen 
Cergus startfas var typiskt för ett kunskapsföretag. Pengar var inget problem 
eftersom allt kapital de behövde fanns i grundarnas huvuden. Starten var alltså 
lätt eftersom nätverket och klienterna redan fanns på plats. Det var en typisk 
spin-out, entreprenörerna i en sådan är alltid väl etablerade på marknaden 
innan de startar sin verksamhet. De är väl kända och brukar inte ha några 
svårigheter att erhålla uppdrag. Klienterna känner dem som personer sedan 
tidigare och vet vad de går för. 

Det ursprungliga moderbolaget Argus gjorde sitt första strategiska misstag 
genom att låta dotterbolaget lämna huset. Efter detta var relationen mellan 
bolagen endast lika med summan av relationerna mellan människorna. Beslutet 
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att låta Cergus lämna lokalerna var avsiktligt. Ledningarna i de två bolagen 
menade att de borde sitta fysiskt åtskilt för att inte skapa intressekonflikter, men 
det betydde också att Cergus, i och med att de lämnade boet, isolerades från 
Argus företags kultur. Efter detta var det bara en tidsfråga innan de skulle börja 
utveckla sin egen strategi. Detta ledde till nästa fas - byte av affärside. 

2. Den nya affärsiden 
Cergus var mycket framgångsrikt redan från start och var även mycket lönsamt 
när ledningen bytte affärside. 

Konsultverksamhet är ett krävande, hårt kreativt arbete, som är mycket 
välbetalt, men en ensam konsult kan bara skapa ett begränsat förädlingsvärde 
om han fakturerar sina klienter på timbasis. Det finns en viss praxis vad som är 
en rimlig timdebitering och klienterna vägrar helt enkelt att betala om de får en 
faktura på 10.000 kr per timme även om konsulten kan visa att det var ett rimligt 
arvode i relation till det värde som han skapade hos klienten genom sitt arbete. 

Cergus - i likhet med alla andra konsultfirmor - kunde helt enkelt inte 
fakturera det verkliga värdet av de tjänster de gjorde sina klienter. Jämfört med 
det arvode Cergus fick var bankernas och fondkommissionärernas arvoden (i 
form av courtage) enorma. Det var därför naturligt att söka en annan väg att 
exploatera den kunskap personalen hade. Lösningen som Cergus ledning valde 
var att koppla sin kunskap till finansiellt kapital för att på så sätt få en 
hävstångseffekt på sin kunskap. 

Vid den tidpunkten var värdet på bolaget cirka 1 miljon kr per konsult dvs 
totalt 4 miljoner kr om någon hade varit dum nog att vilja köpa det. Ett litet 
konsultbolag utan behov av finansiellt kapital behöver knappast några externa 
ägare som bara kan bidra med pengar. 

Men med sin kunskap kopplad till en bra kapitalintensivaffärside varCergus 
konsulter värda betydligt mer än så - och de visste det. 

3. Argus strategiska dilemma 
Ledningen på Argus fick plötsligt ett strategiskt dilemma. Etiska skäl och bristen 
på finansiellt kapital gjorde det omöjligt för Argus att backa upp den nya 
affärsiden. Men det fanns ingen väg tillbaka för Cergus konsulter. De var ivriga 
att exploatera den potential som de såg i den boomande aktiemarknaden och 
dessutom hade relationen med Argus redan börjat bli svagare efter de två årens 
separation. 

Argus beslöt därför att låta sina kollegor i Cergus utveckla sin egen strategi. 
Man hade egentligen inget val, eftersom i annat fall hade det ganska säkert blivit 



konflikt. Istället kunde nu de två bolagens personal bibehålla en yrkesmässig 
relation och agera som" ambassadörer" för varandra. 

Argus föredrog att behålla relationen i form aven federation istället för att 
försöka behålla dotterbolaget inom den juridiska enheten. För vilken normal 
industriledare som helst var Argus beslut troligen obegripligt, . särskilt med 
tanke på den mycket höga lönsamhet som Cergus räknade med redan när de 
gjorde upp planerna för sin nya affärside. 

4. Den nya partnern 
Den nye majoritetsägaren inbjöds av Cergus ledning, som kände de ledande 
personerna redan tidigare och respekterade dem för deras framgångar på 
kapitalmarknaden. Moderbolagets enda bidrag vid den här tidpunkten var det 
finansiella kapitalet. 

När relationen mellan Cergus och det nya moderbolaget blev mer intensiv 
sjönk Cergus respekt för moderbolagets ledning. Därmed blev det allt svårare 
för moderbolaget att utöva något inflytande över dotterbolaget. I sin osäkerhet 
gjorde moderbolaget ett allvarligt strategiskt misstag; man drog sig tillbaka och 
involverade sig därefter knappast alls i sitt nya dotterbolag. Genom att inte 
hjälpa Cergus' ledning under de första svåra åren missade man en utmärkt 
möjlighet att visa att moderbolaget hade mer att bidraga med än bara pengar. 

5. Byte av affärside 
Cergus tillgångar växte oerhört snabbt. Antalet mäklare och analytiker växte till 
över 20 personer under en 3-årsperiod och den administrativa personalen ökade 
ännu kraftigare. Detta skapade många nya problem för grundarna som endast 
var vana vid att leda små, professionella team såsom" främst bland jämlikar". 
Deras ledarstil passade inte alls för den administrativa personalen som kände 
sig förvirrade av det otydliga chefsskapet. Detta var en bidragande faktor till att 
lönsamheten var så låg det första året med den nya affärsiden. 

Det nya moderbolagets ledning var bekymrad men saknade både den 
professionella kunskapen och ledningsförmågan att hantera situationen. De 
valde att ducka och hålla tummarna. 

6. Nytt strategiskt dilemma 
Ledningen i det nya Cergus ville utveckla portföljförvaltning och finansiell 
analys medan moderbolaget menade att man skulle tjäna mer pengar genom 
rent aktiemäkleri på den starkt växande aktiemarknaden. När de olika åsikterna 
bröt ut i öppen konflikt agerade moderbolaget som ett konventionellt industri-
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företag och satte kapitalets intressen först. Det var ett klart strategiskt misstag 
att försöka genomdriva sin egen åsikt utan att ha med sig proffsen. 

Nyckelpersonerna i Cergus agerade på det typiska sättet för proffs när de 
känner sig hotade eller missnöjda. Till det nya moderbolagets stora förvåning 
försvann 3/4 av dem. Personalförlusten halverade värdet på Cergus - åtmin
stone kortsiktigt. Cergus fick ny ledning och har senare blommat upp igen, men 
med delvis annan affärside. 

Denna dramatiska händelse sätter fingret på en av de viktiga frågorna i denna 
bok: hur mycket av ett kunskapsföretags aktiekapital kan anses vara de olika 
ägarnas? Fallet Cergus visar mycket klart var kunskapsföretagets värde ligger 
och vilken betydelse det har att välja rätt affärside. Kunskapens marknadsvärde 
varierar oerhört beroende på vilken affärside som ligger till grund för exploa
teringen av kunskapen. I Cergusfallet hade konsulterna ett marknadsvärde på 
ca 1 miljon kr per person medan deras marknadsvärde ökade till 10 miljoner kr 
när de valde en annan affärside. 

Ett proffs kan välja olika vägar att närma sig sina klienter.Cergus hade i stort 
sett samma kunder före och efter bytet av affärside, men kunde fakturera dem 
betydligt större belopp p g a de extra tjänster som en fondkommissionär kan 
erbjuda. 

Begränsat förädlingsvärde per individ 
Förädlingsvärdet är det mervärde som, de anställda skapat efter att alla inköp 
från externa leverantörer räknats bort. Ett vanligt sätt att räkna fram det är att 
"räkna baklänges" och lägga ihop vinsten före avskrivningar och räntenetto 
med lönesumman och sociala kostnaderna. 

Genom att beräkna förädlingsvärdet kan man få ett uttryck för hur mycket 
företagets anställda producerar i värde efter att alla externa leverantörer fått sitt. 
Denna produktion kan sedan sättas i relation till andra mått. 

Exemplet Maradona AB 
Människor har en begränsad förmåga att generera förädlingsvärde. Det varierar 
från individ till individ och varierar även mellan olika yrkesområden och 
förändras över tiden. 

Den argentinske fotbollspelaren Diego Maradona illustrerar detta. Under sitt 
första år som professionell fotbollsspelare 1979 tjänade han 250.000 dollar. Han 
var då 18 år gammal. Sju år senare var den 25-årige superstjärnan motorn i 
Argentinas VM-seger och hyllades såsom den störste fotbollsspelaren i världen. 
Det året tjänade han 3 miljoner dollar. 



Men han hade också ett annat värde, nämligen den image som hans namn 
förde med sig och som var värdefullt för den klubb han spelade i. År 1985 
flyttade han från den spanska klubben Barcelona till den italienska klubben 
Neapel som betalade 7,75 miljoner dollar i transfersumma. Det följande året 
återvände han till Spanien och Real Madrid som köpte honom för 11 miljoner 
dollar. Han hade blivit ett enmansbolag, en institution, som flyttade från klubb 
till klubb och kontrakt till kontrakt med allt högre löner och allt högre transfer
summor. 

Björn Borg och Henry Kissinger 
Den svenske tennisspelaren Björn Borgs professionella karriär varade ungefär 
10 år. Hans förädlingsvärde, dvs prispengar och reklamintäkter minus direkta 
kostnader, ökade snabbt till ca 20 miljoner kr ett år men föll lika snabbt därefter. 
Björn Borg drog sig tillbaka från professionell tennis i en ålder a v 26 år men han 
hade då skrapat ihop tillräckligt mycket pengar, ca 500 miljoner kr enligt vissa 
uppskattningar, för att inte behöva bekymra sig för sin materiella välfärd. 

Stefan Edberg och Mats Wilander har också inkomster i den här storleksord
ningen. De tjänade år 1988 och 1989 ca tio miljoner kr var i rena prispengar, 
därtill troligen minst lika mycket i reklamintäkter. 

De svenska ishockeyspelarna som spelar i de nordamerikanska proffslagen 
brukar tjäna uppåt 3-4 miljoner kr per år, Thomas Sandströms kontrakt 1987 gav 
honom 1-1,5 miljoner kr och Bengt-Åke Gustafsson fick 2,8 miljoner kr per år 
åren 1987-1988. Efter sina insatser i VM, som spelades i Sverige 1989, siktade 
Thomas Sandström på 3 miljoner kr i årslön för sitt nya kontrakt med New York 
Rangers. Thomas Sandström och Bengt-Åke Gustafsson lär ha några år till på sig 
att tjäna ihop de stora pengarna. Kanske i allra bästa fall lika länge som Börje 
Salming som fortfarande är professionell ishockeyspelare i en ålder av 38 år. 
Men normalt brukar idrottsstjärnornas karriärer sluta före 30 års ålder. 

Idrottsstjärnornas karriär är kort men intensiv. Deras motsats utgörs av 
"Statsmännen", som t ex den förre amerikanske utrikesministern Henry Kis
singer, den legendariske affärsmannen Armand Hammer, som skapade oljebo
laget Occidental Petroleum, och vår egen Marcus Wallenberg. Deras förädlings
värde har en mycket långsamt stigande kurva. De blir allt värdefullare ju äldre 
de blir. Deras värde ligger inte i en rent professionellt yrkesmässig kompetens 
utan i de kunskaper och erfarenheter de har samlat över åren och det nätverk av 
kontakter som de har. Armand Hammer var t ex på 80-talet den ende levande 
affärsmannen som kunde skryta med att ha känt Lenin, vilket gav honom ovär
derliga ingångar i Sovjetunionen för sina affärer. 
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Vi vanliga dödliga har mer normala förädlingsvärdeskurvor. Kurvornas 
utveckling och form beror på marknaden, affärsiden och individen. Emellertid 
tenderar det genomsnittliga förädlingsvärdet per individ att jämna ut sig i stora 
grupper - vilket betyder att skillnaderna mellan kunskapsföretag på samma 
marknad och med liknande affärsideer är relativt små. 

Från kunskap till affärside 
Som vi har sett är den enskilda människans förmåga att skapa affärer av sin 
kunskap relativt begränsad. Endast genom att koppla sin kunskap med finan
siellt kapital eller genom att förpacka kunskapen till produkter eller" paket" kan 
man öka förädlingsvärdet. När ett kunskapsföretag kopplar sin kunskap på 
detta sätt, till andra resurser, t ex kapital, blir dess vinstpotential tillräckligt 
intressant för att attrahera externa investerare. 

Förpackad kunskap 
Det behövs inte så mycket finansiellt kapital för att förpacka en kunskap i paket 
som går att sälja mer eller mindre likt industriella produkter. Typiska exempel 
från informationsindustrin är t ex "multi-client-studies" (sälja samma material 
till flera klienter) och dataprogram. 

Innan persondatorn kom in i våra hus trodde inte någon att det var möjligt 
att sälja ett ordbehandlingspaket under 50.000 kr och ändå göra vinst på det. 
Idag kostar re-versionerna av de mest populära ordbehandlingsprogrammen 
mindre än 500 kr. Det går idag att köpa en persondator med skärm och skrivare 
för under 5.000 kr. Och då är den utrustad med t ex Microsoft Works, ett 
dataprogram som innehåller kalkylering, ordbehandling, databas och kommu
nika tion i ett och samma program. Massproduktionen kombinerad med den 
mycket låga marginalkostnaden för att göra extra kopior av programmen har 
tvingat ned priserna. De mest populära programmen säljs i miljontals kopior. 

Andra exempel på förpackad kunskap och exploatering av snabbt sjunkande 
marginalkostnader finns inom förlagsverksamhet, t ex nyhetsbrev och facktid
ningar. 

Kunskapsförpackning innebär att organisationen rekryterar mindre välut
bildad och billigare personal för distribution, ordermottagning och bokföring. 
Det kan också innebära att man köper tjänster av andra specialiserade tjänste
företag t ex distributionsföretag eller boktryckerier. De ursprungliga proffsen, 
kunskapsbärarna, får på det här sättet hög utväxling på sin kunskap. De blir 
"kunskapsindustrialister" . 
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Det som krävs av dem är förmågan att förpacka sin kunskap och systemati
sera den på ett sådant sätt att den kan hanteras av mindre välutbildad och 
mindre erfaren personal. 

Ett konsultföretag som försöker förpacka sin kunskap stöter dock på ett antal 
problem. Det viktigaste är att man kan inte göra hur standardiserade paket som 
helst. Paketet måste levereras aven konsult oavsett hur mycket stödpersonal 
och juniorkonsulter det finns hemma på kontoret. 

Specialtidningsförlaget eller nyhetsbrevsjournalisten har gått ett steg längre 
på vägen att förpacka sin kunskap. Han/hon kan enkelt fördubbla eller fyrfal
diga sin upplaga bara genom att trycka fler av den. 

En del facktidningsförlag har på så sätt utvecklat en flora av olika små 
verksamheter som innefattar branschanalyser, nyhetsbrev och branschöversik
ter av typen "Vem är Vem?" Alla dessa sidoaffärer utnyttjar huvudverksamhe
tens personal och den kunskap som dessa har men förpackar den på olika sätt. 
Sådana sidoverksamheter brukar vara mycket lönsamma men är samtidigt 
givetvis helt beroende av att huvudverksamheten finns. 

Kombinationen kunskap och kapital 
Att kombinera kunskap och kapital är den förmodligen lönsammaste metoden 
att öka förädlingsvärdet i ett kunskapsföretag. Typiska affärsideer brukar vara 
merchant banking, venture capital, fastighetsutveckling och portföljförvalt
ning. 

Ett kunskapsföretag som har affärsiden "konsult" behöver däremot knap
past något finansiellt kapital och därmed finns inte heller något egentligt 
utrymme för externa ägare som bara bidrar med pengar. En reklambyrå, 
datakonsultfirma eller advokatfirma kan också därför bara producera ett be
gränsat förädlingsvärde per anställd. I sådana företag är externa investerare 
sällan särskilt välkomna eftersom de anställda känner detta och därför anser sig 
ha moralisk rätt att konsumera hela överskottet själva och inte föda någon 
kapitalist. 

Som vi såg i fallet Cergus lever externa aktieägare farligt om de bara bidrar 
med finansiellt kapital, t o m i kapitalintensiva kunskapsföretag trots att de i 
sådana faktiskt bidrar med en väsentlig resurs. 

En viss kunskap kan alltså vara källan till många olika affärsideer. Med 
samma kunskap i botten kan man alltså närma sig kunderna på många olika sätt. 
De f d journalisterna på Cergus kunde t ex välja att med sin kunskap producera 
nyhetsbrev, vara konsulter eller förvalta aktieportföljer. Valet av affärside beror 
mer på vilken typ av verksamhet som proffsen tycker är stimulerande än på hur 

KAPITEL V 

Även standardpaket 
av kunskap måste 
levereras av konsul
ter. 

Att kombinera 
kunskap och kapital 
är den förmodligen 
lönsammaste meto
den att öka föräd
lingsvärdet i ett 
kunskapsföretag. 

Externa aktieägare är 
egentligen inte väl
komna i kunskaps
företag som har 
affärsiden "konsult". 

113 



KAPITEL V 

114 

Nyhetsbrev 
Program 

Rådgivning 

Samma kunskap - många affärsideer 
Tillverkning 
(High Tech) 

Kapital 
Förvaltning 

Sa 111 111 a kUllskap kall ge upphov fil/mållga olika affärsideer genom att man/lännar sig kllnden på olika sätt. 

lönsam den kan tänkas vara för externa finansiärer. Andra sätt att försöka få 
hävstångseffekt på en kunskap kan vara att försöka exploatera det nätverk 
företaget har genom att kunderna i nätverket får prenumerera på olika tjänster 
som t ex seminarier med framstående personligheter, böcker till specialpris, 
nyhetsbrev etc. 

Exemplet Centruminvest 
Centruminvest grundades år 1969 av två personer som kunde mycket om 
köpcentra. De arbetade som konsulter i ca 10 år med att utveckla och bygga 
köpcentra i skandinaviska städer. Deras kunskap bestod aven kombination av 
detaljhandel, projektledning och arkitektur. De tjänade hyfsat med pengar 
under sin konsultperiod men skapade inte ett särskilt högt förädlingsvärde. 

Efter tio år insåg de att för varje krona som de fakturerade sina klienter 
tjänade klienterna tio gånger mer genom att investera pengar i de anläggningar 
som konsulterna utvecklade. Därför bildade de ett investmentbolag som back
ades upp av flera olika institutioner, för att investera i de projekt som de 
utvecklade. Konsulterna blev delägare i investmentbolaget och har på så sätt fått 
hävstång på sin kunskap. 

Exemplet Venture Capital 
Venture Capital-marknaden fungerar på samma sätt. De väsentliga komponen
terna i Venture Capital-verksamhet är kunskap om hur entreprenörer fungerar 
och en förmåga att utvärdera affärsideer och strategier. Det är knappast möjligt 
att få någon hävstång på detta kunskapskapital utan hjälp av finansiellt kapital. 
Det är emellertid klart att det finansiella kapitalet spelar en underordnad roll i 



de framgångsrika Venture Capital-företagen. Det är istället kunskapskapitalet 
hos ledningen i bolaget som avgör framgången. 

Detta förklarar förmodligen varför den nordiska Venture Capital-industrin 
har gått igenom en sådan nedgångsfas. Det har helt enkelt saknats erfarenhet 
(kunskapskapital) för att driva denna verksamhet. Därmed har också de sven
ska investerarna i allmänhet förlorat på de investeringar de har gjort i Venture 
Capital-företag. 

Investerarna hoppade på Venture Capitai-tåget åren 1982 och 1983, bildade 
bolag och anställde ledningar som på papperet såg ut att ha den erforderliga 
erfarenheten och bakgrunden. Vad investerarna inte hade insett var att nyckel
faktorn i Venture Capital är kunskap och inte kapital. Venture Capital-företag 
måste ledas och styras som kunskapsföretag, inte som kreditavdelningen på en 
bank. 

Fyra generella affärsideer 
De fyra affärsideerna i diagrammet här intill representerar fyra generella sätt att 
göra affär på kunskap. Kunskapsföretaget kan välja mellan att vara konsulter 
eller kunskapsindustri eller att koppla sin kunskap till ett finansiellt kapital. 
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Kunskaps!öretagen affärs ideer kan vara mer eller mindre beroende av nyckelpersoner eller kapital. Affärsiden 
"konslllt' längst ned till vänster gör företaget mycket beroende av sina ny~kelpersoner, medan en 
"kapitalförvaltare" använder sin persona{ till att förvalta ett kapital (fastigheter, aktieportföljer och liknande) 
och blir därmed mer beroende av kapitalet. 
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1. Konsulten 
Affärsiden konsult kräver äkta kunskap. Kunskapsföretag med denna affärside 
brukar hålla yrkesetikens fana högt, vara stolta över sin egen professionella 
förmåga, gärna låta sina proffs framträda på forskningssymposier eller låta dem 
skriva böcker. Förmågan att generera intäkter i den här typen av kunskapsföre
tag begränsas alltid av vad en grupp individer kan producera i form av 
förädlingsvärde per timme. 

Strategikonsulter som McKinsey, Boston Consulting Group och Bain är bra 
exempel. Revisionsbolagen och advokaterna har inte så mycket att välja på än 
just denna affärside eftersom de enligt lag är förhindrade att välja andra 
affärsideer . 

Den främsta begränsningen i den här affärsiden är möjligheten att prissätta 
kunskapen så att den får det fulla värdet. 

2. Kunskapsindustrin 
Kunskapsindustrialisten förpackar kunskapen hos ett fåtal nyckelpersoner till 
system och tjänster som kan hanteras av mindre välutbildade människor och av 
datorer. Bokföringsbyråer är typexempel. Ägarna brukar vara ett fåtal personer 
med kärnkunskapen i redovisning, skatter och bokföringsmetoder. Dessa 
kunskapskapitalister anställer personal som får utföra rutinarbetet för klienten 
medan de själva svarar för den mer kvalificerade rådgivningen. På så sätt 
uppstår en hävstångseffekt på deras kunskap. 

Kunskapsindustrialisten har lyckats bygga in den kunskap som han eller hon 
har i en struktur; i en organisation, i ett system, i procedurer och rutiner. Det gör 
sådana här företag mindre sårbara för avhopp än konsultföretaget. Å andra 
sidan brukar den här typen av kunskapsföretag vara utsatta för priskonkurrens. 
Ju tydligare och enklare paketen av kunskap blir, desto mer liknar kunskapsfö
retaget ett industrialiserat tjänsteföretag och desto lättare är det för kunderna att 
vända sig till andra. Relationen klient-företag är inte lika stark som i fallet 
"konsult" . 

3. Kapitalförvaltaren 
Kombinationen av finansiellt kapital och kunskap är en rik källa till lönsamma 
affärsideer. I början av den industriella eran var det kombinationen av uppfin
naren och kapitalisten som skapade det moderna industriföretaget. Alfa-Laval, 
Asea och Ericsson i Sverige och Pilkington och Rolls Royce i Storbritannien är 
bra exempel. Dessa bolag som grundades på l800-talet har tillsammans med 
lOOO-tals andra byggt upp västvärldens ekonomier in i detta århundrade. 



Dessa hundraåriga industribolag producerar forfarande varor med hjälp av 
rnaskiner och lågutbildad arbetskraft. Men så ser inte de nya företagen ut i dag. 
Dagel}s uppfinnare skapar inte produkter utan tjänster och information. Deras 
"uppfinningar" kan bara göras och hanteras av högutbildade kunniga männi
skor. Mycket ofta kan de också konsumeras endast av högutbildade människor. 

Finansiellt kapital kan fortfarande vara betydelsefullt men idag är det män
niskorna med kunskap som bestämmer hur lönsamt det finansiella kapitalet blir 
- inte omvänt. Det finansiella kapitalet får en hög avkastning om det får en 
injektion av kunskap och omvänt kan man säga att kunskap får en kraftig 
hävstångseffekt om det kombineras med finansiellt kapital. 

Samband kapital - förädlingsvärde 
100 börsnoterade bolag 1987 

Förädlingsvärde/anställd, tkr 

420 

Läkemedel 
e 

370 

Konsult eSkog e 

320 
Högtek.!l0logi 

eHandel 

Stål, 

270 
Tillverknin~q 

eMedia 

Process. Gruv4 

Verkstade 220 300 900 1100 1300 1500 500 700 
Totalkapital/anställd, tkr 

Diagrammet visar sambandet mellan kapital och förädlingsvärde i 100 börsnoterade bolag 1987 Skogsin
dustrin skapar med en stor insats av kapital ett högre förädlingsvärde per anställd än verkstadsindustrin. 
Konsulterna åstadkommer ett lika högt förädling?värde per anställd som skogsindustrin men behöver mindre 
än hälften så mycket kapital. (Källa: Den osynliga balansräkningen.) 
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Venture Capita l-företag, fondkommissionärer, fastighetsförvaltare och andra 
kapitalförvaltare är exempel på den här lönsamma affärsiden. Som framgår av 
figuren nedan har den vanliga konsultfirman ett mycket lågt totalt kapital, ca 
500.000 kr per anställd som mest. Många konsultföretag och reklambyråer har 
ett kapital på mindre än 300.000 kr per anställd. 

Byggbolag och fastighetsbolag kan ha ett kapital per anställd på mellan 10-
50 miljoner kr medan finansbolag och leasingföretag ligger på kanske ca 20 
miljoner kr per anställd. Tillverkningsindustrin når aldrig över 1 miljon kr i 
kapital per anställd. Mera normalt är en halv miljon. 

Genom en insats av mer kapital kan anställda producera något högre föräd
lingsvärden. De anställda i processindustrin och den kemiska industrin har ett 

Samband kapital - förädlingsvärde 
Kapitalintensiva företag 

Förädlingsvärde/anställd, milj kr 

15 

-Rederi 
Investment -10 

5 -Fastigheter 

-Finans 

.Kraft 

500 1000 1500 2000 2500 3000 
Totalkapital/anställd, milj kr 

Vad som verkligen kan åstadkommas i form av förädlingsvärde när proffs får hand om mycket kapital visas 
av de kapitalintensiva kunskapsföretagen. (Källa: Den osynliga balansräkningen.) 



totalkapital på kanske 2 miljoner kr per anställd, men inget tillverkningsföretag 
når i närheten av de kapitalintensiva kunskapsföretagen som förvaltar kapital 
i form av likvida medel, fastigheter~ aktier eller andra tillgångar. 

De som arbetar i kapitalintensiva kunskapsföretag har ofta hand om enorma 
kapitalmassor. De svenska investmentbolagen ligger i topp med ett kapital på 
100-300 miljoner kr per anställd. Dessa investmentbolag har sällan mer än ett 
par, tre anställda. Det är alltså inte så förvånande att de som arbetar i den 
kapitalintensiva kunskapsindustrin har bra betalt. 

Kunskap om kapitalförvaltning blir mycket värdefull när den kombineras 
med kapital. Löner på 300.000 dollar och mer är normalt i New York medan de 
mer modesta finansiella centran London och Stockholm ger löner på 0,5-1 miljon 
kr per proffs. Deras löner är en spegelbild av de stora kvantiteter kapital som de 
förflyttar mellan världens kapitalmarknader i snabb takt. Trots detta är de inte 
högbetalda i relation till det förädlingsvärde de skapar åt sina kapitalägare. De 
brukar inte få mer än 10-30% av förädlingsvärdet. 

Det är alltså inte så underligt att deras lojalitet sätts på hårda prov om de ser 
intressanta affärsmöjligheter på kapitalmarknaden. Deras värde kan uppgå till 
åtskilliga miljoner per huvud. När PKbanken köpte Carnegies fondkommissio
närsrörelse med ca 150 anställda betalade banken 2,7 miljarder kr, dvs 18 
miljoner kr per anställd, vilket var nytt svenskt rekord. 

Trots kapitalförvaltarnas stora värde har kapitalägarna ändå betydligt större 
makt i de kapitalintensiva kunskapsföretagen än de har i vanliga konsultfirmor. 

Konsultföretag har en grundläggande svaghet. De faller isär över natten om 
nyckelpersonerna lämnar det. Finansiellt kapital blir däremot kvar i balansräk
ningen även efter det att nyckelpersonerna har lämnat. Det kan vara svårt att 
hitta lika bra människor igen men det finns i allmänhet en struktur kvar för att 
bolaget skall kunna övervin tra och börja om. I fallet Cergus t ex fanns bara 1/4 
av proffsen kvar efter konflikten men bolaget, representerat av det finansiella 
kapitalet, namnet och en stor del av kundstocken fanns kvar, mer eller mindre 
intakt. Moderbolaget kunde rekrytera nya medarbetare och starta om på nytt. 
Cergus förlorade mycket av sitt marknadsvärde men finns fortfarande kvar på 
kapitalmarknaden och har med hjälp av nya anställda och ny ledning hittat nya 
affärsideer och nya lönsamma affärer. 

4. Högteknologiföretaget 
Högteknologiföretaget kombinerar investeringar i maskiner, oftast datorer, 
med investeringar i rutiner, system och mjukvara, med vilka det producerar 
varor och tjänster för sina kunder. Det försöker förpacka kunskapen genom att 
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kombinera det med produkter som de säljer på en volymmarknad. 
Ett exempel är Inter Innovation, nu världsledande i utveckling och tillverk

ning av system för s.edelräkning. Grundaren Leif Lundblad startade bolaget 
redan 1973 som mäklare i teknologilicenser. Tanken var att importera och 
exportera patent och licenser mellan Sverige och andra länder. Lundblad är 
också uppfinnare. Han har utvecklat och patenterat system för sedelräkning. 

Till att börja med ägnade sig Inter Innovation endast åt utveckling och design 
samt marknadsföring av sedelräknarna. Tillverkningen låg utlagd på en under
leverantör. Efter några år blev det emellertid viktigt att kunna kontrollera även 
tillverkningen så Lundblad köpte upp en av sina underleverantörer och startade 
en egen produktion. 

Framväxten av Inter Innovation, där uppfinnaren bygger ett bolag kring en 
unik och egen teknologi, är ett klassiskt fall av entreprenörielI utveckling. Det 
är också ett av de få lyckosamma i Sverige i modern tid. Ett par andra är Tetra 
rak och Gambro men annars är det tunnsått med sådana här företag i Sverige. 

En affärside om dagen 
Det typiska kunskapsföretaget brukar vara fullt av affärsideer. De kläcks av de 
kreativa hjärnorna i en aldrig sinande ström. Som vanligt är proffsen mer 
intresserade av själva idegenererandet än att genomföra ideerna i form aven 
affärside. För företagsledningen brukar det ofta vara svårt att urskilja de goda 
ideerna från vanliga infall. Det väsentliga kravet på en affärside som skall gå att 
utveckla är om den nya iden baseras på företagets existerande kunskap och om 
det finns en marknad för den. 

Om den typiska Byrån surrar av affärsideer och fantasier som det aldrig blir 
något av, brukar den typiska Fabriken, en snabbmatsrestaurang eller bank t ex, 
lida aven brist på nya affärsideer. Banken förvaltar kanske sin existerande 
affärside mycket bra men dess ledning finner att nya affärsideer blir en mycket 
stor ansträngning att genomföra. Fabriken är anpassad till sin marknad och har 
byggt upp system och utvecklat människor som inte så lätt går att ändra på. 

Det industrialiserade tjänsteföretaget blir framgångsrikt just genom att det 
har lyckats industrialisera och förpacka sin tjänst genom investeringar i utrust
ning och utbildning aven speciell typ av människor. MacDonalds är åter ett bra 
exempel. Bolaget kan knappast utveckla andra affärsideer än den det har idag. 
Det har byggt dyrbara specialutvecklade kök och övriga utrymmen och rutiner
na är anpassade till outbildad arbetskraft. MacDonalds är alltså fast i sin 
affärside, vilket är underbart så länge som den fungerar men som kan bli ett stort 
problem den dag världsmarknaden inte längre vill ha hamburgare. 



Den professionella organisationen 
Den professionella organisationen är kunskapsföretagets ideal. Den organisa
tionen förmår att kombinera kreativitet i problemlösandet med goda affärer. 
Endast den professionella organisationen har både nya ideer och kraften och 
förmågan att skapa nya affärer av dem. Dessa organisationer har en riktig 
Kunskapsledning. 

Sälja konsulttjänster 
Enligt Centrum för Tjänsteforskning i Karlstad kan tre kategorier av behov 
särskiljas när det gäller inköp av konsulttjänster: 

• Behovet av arbetsavlastning. 
• Förstärkt kunskap eller kompetens. 
• Behovet aven tredje part i organisationen. 

Köparen är mindre intresserad av tjänsten som sådan än av konsulten och 
dennes kunskaper, renomme och personliga uppträdande. Konsultköparen 
köper i första hand personer som han har förtroende för - inte konsultföretag. 
Även om organisationen har byggt upp ett förtroende på marknaden finns det 
ändå en rädsla för att kända och växande konsultföretag" slänger in" oerfarna 
yngre och inkompetenta medarbetare sedan man väl avtalat med den erfarne 
konsulten om uppdraget. 

Konsulttjänsten är mycket svår att värdera före köp, även för mycket erfarna 
köpare. Den blir i många fall endast synlig under gång, därför måste köparen 
begränsa sig till att bedöma det som är möjligt, dvs konsulten själv och kanske 
också konsultföretagets renomme. 

De mest framgångsrika konsulterna är därför oerhört skickliga i symbol
språk. Det konkreta är ju ofta endast subtila ting såsom t ex konsultens klädsel, 
uppträdande, kontoret och den utrustning arbetsmetoder han/hon använder. 
Inte undra på att McKinsey har en hel ritavdelning med all upptänklig teknisk 
utrustning i Köpenhamn bara för att göra överskådliga och snygga overheadbil
der. 

Prissättningspro b lemet 
Hur tar man betalt för kunskap? Eller en unik problemlösning? Det här är 
bokstavligen lO.OOO-kronorsfrågan för alla företagsledningar i kunskapsföre
tag. De flesta tar slentrianmässigt ett timarvode. Arvodet varierar kraftigt från 
bransch till bransch och konsult till konsult. Lägst är timarvodet idag i en del 
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tekniska konsultbranscher, högst i managementkonsultbranschen och advokat
kåren. r dagens penningvärde kan timarvodet variera från 300 kr upp till över 
2.000 kr per timme. 

Timarvodering är ju egentligen ett alldeles idiotiskt sätt att prissätta sig på. 
r alla andra sammanhang hävdar konsulten att det är resultatet som räknas men 
när resultatet sedan skall faktureras återfaller konsulten till att ta betalt per 
timme för sin insats. Tidsdebiteringssystemet sitter djupt rotat i alla branscher, 
i revisionsbranschen är det stadfäst i Föreningen Auktoriserade Revisorers 
praxis, i den tekniska konsultbranschen finns en statlig upphandlingsförord
ning, ABK, som reglerar hur mycket en konsult får ta i timmen. 

Företagsledningarnas strävan att komma bort från timarvodering har fått 
många att t o m ändra sin affärside, ofta utan att ens vara medvetna om detta. 
Uppfinningsrikedomen har ökat på senare år. Nedan följer ett antal prissätt
ningsstra tegier. 

1. Ta betalt för uppdrag 
Den konsult som tar betalt för ett uppdrag offererar ett fast pris för en viss 
väldefinierad konsultinsats. Priset kan avse insatsen av flera konsulter och 
klienten får egentligen bara reda på totalsumman. Kan konsultteamet göra 
jobbet på kortare tid än man annars skulle ha gjort kan det bli bra vinst. Har 
konsultfirman missbedömt tidsåtgången blir det förlust. Det här är en prisstra
tegi ganska vanligt förekommande hos stora internationella organisationskon
sulter t ex McKinsey, Siar och Indevo. Även den lönsamma reklambyrån 
Rönnberg & Co tillämpar den prisstrategin. 

Rekryteringskonsulterna tar betalt av sin klient, arbetsgivaren, i form aven 
andel av lönesumman för den tilltänkte nyanställde. Det är speciellt head
hunterföretagen - Executive Search - som använder den här metoden. Ett 
vanligt arvode kan ligga mellan en tredjedel och upp till en halv årslön för en ny 
chef. För klienten är det en fördel att veta från början att uppdraget kostar, för 

Förädlingsvärde per anställd 

Reklambyråer 315000 
Datakonsulter 349000 
Organisationskonsulter 527000 
Rekryteringskonsulter ca 500 000 
Executive Search ca 900 000 

Förädlingsvärden per anställd i genomsnitt 1987 i fem konsultbranscher (Källa: Ledarskap nr 41989 ) 



rekryterings konsulten är det en fördel att komma ifrån tidsdebiteringen. Ju 
effektivare han/hon kan jobba desto högre blir timpenningen. 

Effekten har blivit att Executive Search är en av de allra lönsammaste 
konsultbranscherna med ett förädlingsvärde per anställd som vida överstiger 
vanlig organisationskonsulting. (Ur Ledarskap nr 5 1989.) 

2. Provision på kostnaden 
Reklambyråerna, nästan överallt i världen utom i Sverige, tar betalt i form aven 
provision, ofta ca 15%, på den summa som annonsören lägger ut på media. Den 
prissättningsmodellen ökar naturligtvis byråernas incitament för att skapa dyr 
reklam, t ex TV-reklam. Det här sättet att ta betalt på har möjliggjort en helt 
annan och mycket större organisation hos de utländska reklambyråerna än hos 
de svenska. I Sverige slopades den prissättningsmodellen på 70-talet. 

En del föreningar, t ex Hyresgästföreningen, har också lyckats genomdriva 
en sådan finansiering av sin verksamhet. En liten procentandel på hyressum
m_an går till föreningen. Hyresgästföreningen har dock varit ännu smårtare, 
eftersom den sett till att få en del (ca 40%) av sina intäkter betalda direkt av fastig
hetsägarna, dvs av sin motpart. Om denna prissättningsmodell verkar minskan
de eller höjande på hyresnivån? Tja, om Hyresgästföreningen verkligen tror på 
sin förmåga att hålla hyrorna nere borde den väl egentligen använda prisstrategi 
nummer 3 nedan. 

3. Resultatandel 
Om ledningen för ett kunskapsföretag påstår att den sysslar med problemlös
ning, borde ju det vara helt naturligt att som ersättning få en andel av resultatet 
för lösningen på klientens problem. 

I praktiken är detta svårt, eftersom resultaten kan vara svårmätbara. Men det 
finns i olika branscher kunskapsföretag som löst sina prissättningsproblem 
åtminstone delvis på det sättet. Ett sådant exempel är reklambyrån Rönnbergs 
som under flera år legat i topp i Affärsvärldens och Ledarskaps rankinglista över 
de lönsammaste reklambyråerna. Den goda lönsamheten har byrån nått dels 
genom att använda strategi nummer 1 ovan, dels genom att ta betalt för några 
av sina kampanjer i form aven "royalty" på uppnådd merförsäljning. Eftersom 
kampanjerna lyckades över förväntan blev Rönnbergs vinst så stor att den t o m 
överraskade dem själva. Effekten blev en lönsamhet som (åtminstone kortsik
tigt) ligger kraftigt över jämförbara konkurrenter i branschen. 

Konsulter som är specialiserade på kostnadsbesparingar använder också 
ibland metoden att i förväg sägavilka besparingar man räknar med att uppnå 
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och sedan begära ett pris som en andel av den kostnadsbesparingen. I USA har 
den här prissättningsmodellen kommit att förändra affärsförutsättningarna för 
en hel bransch, advokatkåren. Där har en ny typ av processadvokat uppstått 
under 80-talet. De här advokaterna söker rätt på klienter som har råkat illa ut av 
någon anledning, t ex haft någon olycka i hemmet, med bilen eller fått biverk
ningar aven medicin. Klienterna erbjuds gratis advokathjälp för att driva ett 
skadeståndsmål om advokaten får en andel av det skadestånd klienten even
tuell t erhåller. 

Det här har blivit storindustri i USA och gått så långt att en advokat 1989 
stämde whiskeytillverkaren Seagrams för att hans klient drabbats av alkohol
missbruk med hjälp av innehållet i Seagrams flaskor! Liknande tendenser kan 
spåras i advokatbranschen även i Europa men har inte kommit lika långt här 
ännu. 

4. Ägarandel i klienten 
Om konsultinsatsen avser förbättring av ett helt företag, varför då inte få betalt 
i form av andel i vinst eller t o m i form aven ägarandel i klientföretaget? Den 
principen tillämpar en del mindre konsultföretag och enmanskonsulter. För en 
insats i form av organisationsöversyn eller management-for-hire på deltid tar 
dessa konsulter en ägarandel istället för arvode. 

Även större konsultföretag har börjat tillämpa den här metodiken. Invent 
Management kan sägas bygga hela sin ursprungliga affärside på just detta och 
konsultholdingbolaget Catella har en liknande affärside. Konsultföretaget 
Centrumutveckling, som utvecklar och projekterar köpcentra, har gått ytterli
gare ett steg genom att bilda ett separat investmentbolag i de fastigheter som 
konsulterna är med och projekterar. Investmentbolaget representerar alltså en 
nyaffärside. 

Genom den nya affärsiden kopplar konsulterna sin kompetens till ett kapital 
och får en andel i den hävstångseffekt som kompetensen ger kapitalets avkast
ning. 

5. Ta betalt av andra än klienten 
Att ta betalt av någon annan än klienten/kunden/patienten är en listig metod. 
I Sverige är den kanske vanligast i den skattefinansierade delen av den offentliga 
sektorn. Många av dagens problem i denna hänger troligen ihop med att 
priserna inte betalas direkt av kunden. Eftersom den verkliga kostnaden döljs 
för kunden går det att ta ut högre priser. Lantbrukskooperationen har t ex 
lyckats dölja det verkliga priset på livsmedel med hjälp av statliga subventioner. 



Men även i den privata sektorn tillämpas den här metoden i vissa branscher. 
Fondkommissionärerna och bankerna som hjälper en klient att introducera sig 
på börsen tar betalt för sitt arbete i form av ett courtage på den kapital summa 
som klienten erhåller. Courtaget betalas av de nya aktieägarna som får teckna 
sig för aktierna. Procentsatsen är så liten (under 1 %) att aktieägarna inte tänker 
på den när de köper aktierna och klienten som erhållit kapitalet är förstås nöjd. 

En prissättningsmodell, som åtminstone liknar denna, använder sig tidning
arna av. Eftersom läsarna ofta måste betala för tidningen ur egen ficka försöker 
tidningarna hålla prenumerationspriset nere och istället ta ut så mycket som 
möjligt av sina annonsörer. Läsarna köper tidningarna främst för det redaktio
nella innehållet men kan inte undgå att också läsa annonserna. Detta utnyttjar 
tidningarna till att låta annonsörerna stå för 60-70% av intäkterna, medan 
läsarna bara betalar 30-40%. 

Dagspressen har varit så skicklig att den fått staten att ställa upp med ännu 
mer slantar i form av presstöd. Läsarna betalar för dessa tidningar kanske endast 
10-20% av den verkliga kostnaden för produktionen. 

6. Göra problemlösningen synlig 
De flesta konsultföretagen försöker "produktifiera" sin problemlösning för att 
på så sätt göra den synlig för klienten, lättare att marknadsföra och lättare att 
prissätta. De flesta större konsultföretagen framställer idag broschyrer med mer 
eller mindre väl konkretiserade produkter - Total Quality, Profit Improvement, 
Service Management, 7S och Portföljanalys, för att ta några av de mest kända 
exemplen. 

De här produkterna är koncept, synsätt för att beskriva verkligheten (precis 
som Kunskapsledning) och som konsulterna försöker använda för att tydliggö
ra för kunden vad denne kan tänkas få i form av problemlösning. Det är främst 
de större organisationskonsultföretagen som brukar framställa sig på det här 
sättet och då kombineras broschyren ofta med en prissättningsstrategi enligt 
strategi nr 1 ovan. 

Andra konsultföretag försöker kombinera sin insats med ett dataprogram. 
Det konsulten erbjuder är en problemlösning, men klienten erhåller problem
lösningen i form aven diskett och en handbok samt utbildning i att använda 
programmet. 

Det är förstås främst datakonsulterna som använder den här metoden men 
på senare tid har även skattekonsulterna börjat utnyttja det faktum att så många 
höginkomsttagare idag har en persondator hemma. Man kunde t ex redan våren 
1989 (innan skatteutredningarna lades fram) för 250 kr få ett program som gav 
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svaret på den fråga som alla höginkomsttagare ställde sig inför den stora 
skatteomläggningen: Hur påverkas min privatsituation av de nya skatteregler
na? Den som ville utveckla sina färdigheter i tyska språket kunde i samma 
tidning också få en snabblektion på rc med övning av starka verb och glosor för 
195 kr och den som hade problem att välja bland olika sökande till en tjänst 
kunde få hjälp aven speciell urvalskonsult som sålde ett dataprogram med en 
personlighetstest, en instruktion och ett utbildningsbesök, för 5.000 kr för 5 
tester. 

Så småningom blir produkten kanske så stor att den går att bolagisera och bli 
en egen affärside. Managementkonsultföretaget Indevo, Sveriges största orga
nisationskonsultföretag med mer än 200 anställda, redovisade i sin årsredovis
ning för 1988 fyra affärsområden: Top-Management Consulting, Rekrytering/ 
Urval, Marknadskommunikation och Finans. Inom vart och ett av dessa affärs
områden finns sedan dotterbolag, t ex Indevo ManTech för kapitalrationalise
ring, TRIM för resultatförbättring, SES för Executive Search, Modistra för 
distributionsekonomi etc. 

7. Garantiåtagande 
En av de allra äldsta formerna för prissättning börjar åter komma fram. Ur
sprunget hittar vi i Kina, där byläkarna sedan urminnes tider erhållit en summa 
pengar för varje dag som deras bybor höll sig friska. Däremot blev det inget 
arvode om någon blev sjuk! 

Det finns vissa branscher där det här systemet åter börjar vinna inträde, t ex 
i rekryteringsbranschen. Om den nyrekryterade inte håller måttet åtar sig 
konsulten att hitta en ny utan kostnad. 



Sex personliga råd 
Om vi skall sammanfatta det här kapitlet i ett antal råd får det bli följande: 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

Tänk på att en människa bara kan producera ett begränsat förädlingsvär
de per tidsenhet. 

Förädlingsvärdet per person kan höjas om kunskapen förpackas eller 
kopplas till finansiellt kapital. 

Avkastningen på ett givet kunskapskapital bestäms av dess kombination 
med en bra affärside och företagarförmågan hos dess ledning. 

Affärsiden är kombinationen av kunskap med kundens behov och samma 
kunskap kan ge upphov till många olika affärsideer. 

Ä ven i kapitalintensiva kunskapsföretag spelar det finansiella kapitalet 
en underordnad roll jämfört med kompetensen hos dess anställda. 

Finn andra metoder för prissättning än arvode per timme. 
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KAPITEL VI 

Att växa eller dö 

Affärsutveckling i kunskapsföretaget 
Företag är sammanslutningar av människor, av biologiska varelser, och därför 
är det kanske inte så konstigt att företag tycks fungera som biologiska organis
mer med expansion, tillväxt och utveckling som naturliga - och nödvändiga
inslag. Utan denna ständiga förändring och utveckling stagnerar organisatio
nerna, blir stela och bryts så småningom upp. Möjligen är ett kunskapsföretag 
mer likt en biologisk organism än ett industriföretag eftersom det bara består av 
människor. 

Avgörande för framgångsrik tillväxt i ett kunskapsföretag är att den måste 
baseras på organisationens kunskapskapital och strukturkapital. Det är t ex inte 
tillräckligt att ha en unik kunskap inom ett speciellt område. Kunskapen måste 
efterfrågas av kunder som är villiga att betala för den. 

Definiera kärnkunskapen 
Först och främst måste kunskapsföretagets kärnkunskap definieras. Den består 
av två delar: 

1. Den professionella yrkeskunskapen i form av individernas kunskapskapital 
och organisationens strukturkapital. 

2. Den organisatoriska kunskapen, dvs förmågan hos ledningen att hålla ihop 
organisationen och få den att växa i värde. 

Framgångsrik affärsutveckling i kunskapsföretag brukar oftast vara ett 
resultat aven kombination av dessa element; ett ständigt utvecklande av nya 
ideer, kombinationer och förändringar av existerande ideer i växelverkan med 
marknaden och kunderna. 

Det är ledaren som är den främst ansvarige för affärsutvecklingen i kun
skapsföretaget. Ingen ny affärside kan lyckas utan hans eller hennes aktiva 



medverkan. Affärsutvecklingen i kunskapsföretaget är faktiskt så beroende av 
sina nyckelpersoner att det ofta går att spåra varje affärside tillbaka till en 
individ som var den första som hade iden och implementerade den. 

En viktig del av ledarens arbete är att gå igenom alla ideer som genereras i 
organisationen för att hitta det fåtal som kan utvecklas till affärer. 

Milj ö för entreprenörer 
Affärsideer utvecklas genom att miljön uppmuntrar "projektledare". Projekten 
är helt beroende av något fåtal individer. De måste vara med i varje stadium av 
projektets utveckling; sökande, rapporterande, förhandlande och anskaffande 
av den kunskap eller det kapital som behövs. 

Typiska entreprenörer älskar rollen som projektledare. Den blir en del av 
dem själva. Efter en period kan projektet bli så stort att projektledaren behöver 
hjälp av andra. Detta kan liknas vid en sorts" födelse", det tillfälle när projektet 
slutar att vara en persons angelägenhet och blir en reell affär. 

Affärsutveckling är en ömtålig process eftersom den är så beroende av 
individer. Därför är det mer eller mindre omöjligt att administrera fram nya 
projekt, t ex genom att" anställa en entreprenör". Entreprenörer / projektledare 
anställs inte, de växer fram av sig själva. De framgångsrika professionella 
organisationerna som har en bra affärsutveckling har lyckats skapa en sådan 
miljö. 

Storföretagens entreprenörsproblem 
Stora organisationer brukar ha svårt att skapa den typen av affärsutvecklande 
miljö och har försökt många olika metoder för att återfinna sin förlorade 
kreativitet. IBM lät t ex utvecklingen av sin persondator ligga utanför den egna 
stora organisationen. Andra industriföretag har bildat fristående dotterbolag 
för affärsutveckling. Den här typen av utvecklingsbolag var på modet i slutet av 
70-talet men det enda överlevande i Sverige från den tiden är Perstorps Pernovo. 

Stora industriföretag verkar ha notoriskt svårt att skapa entreprenöriella 
miljöer för kunskapsintensiva företag. Ett ofta citerat exempel är oljegiganten 
Exxons mångmiljardfiasko i data- och kontorsbranschen.och ett annat exempel 
är när statliga franska Renault satsade flera hundra miljoner franc på att vinna 
Grand Prix för Formell-bilar men kom långt efter en innovativ grupp av små 
engelska bolag som McLaren, Brabham och Lotus. 

Den viktigaste lärdomen vi kan dra av dessa misslyckanden är att affärsut
veckling inte kan administreras fram. Ledaren i ett kunskapsföretag kan inte 
bara utse ett prof~s, ge honom/henne pengar och ett ställe att sätta sig på och 
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fundera ut en bra affärside. Affärsutveckling i den professionella organisatio
nen är spontana resultat aven kreativ miljö som inte bara tillåter, utan också 
uppmuntrar människor att testa sig själva och projekt. 

Miljön måste uppmuntra risktagande, resultatorientering och känsla för 
kundens behov. Om ledningen lyckas att skapa ett sådant affärsutvecklingskli
mat kommer nya affärsideer fram automatiskt. 

Den entreprenörielle ledaren 
Kunskapsföretagen är helt beroende av sin entreprenörielIe ledare för affärsut
vecklingen. Det är han/hon som har förmågan att exploatera organisationens 
kunskap till lönsamma affärsideer. Kunskapsföretaget kan inte starta nya 
verksamheter, hur frestande det än må vara och hur nära den egna kärnkunska
pen affären tycks ligga, om företaget saknar entreprenörstyper. 

EntreprenörielI affärsutveckling börjar med utvecklingen av entreprenörer, 
inte affärer. Detta är en av anledningarna till varför Exxon och Renault misslyck
ades. 

Lyckosamma nya affärsideer går inte att skapa med hjälp av kapital eller 
administrativa åtgärder, oavsett om dessa kommer från den privata eller den 
offentliga sektorn. I dessa dagar är finansiellt kapital en överskottsvara. Den 
största begränsningen för affärsutveckling är istället bristen på entreprenörer 
med sunda och innovativa affärsideer. 

Tillväxt = tillväxt i kunskapskapital 
Ett av de största misstag en ledare för ett kunskapsföretag kan göra är att 
okritiskt ta över metoder, mål och värderingar från det traditionella industrifö
retaget. 

För industriföretaget är det helt rimligt att sätta tillväxten av sina finansiella 
tillgångar som ett viktigt mål. För kunskapsföretaget är detta en katastrofal väg 
att gå. För kunskapsföretaget är det tillväxten i kunskapskapital som är det rätta 
måttet på tillväxt. 

Att ledningarna i industriföretagen är så inriktade på kapitaltillväxt har 
förmodligen flera orsaker. För det första har industriledarna under hela den 
ind ustriella perioden fram till SO-talet har sökt efter stordriftsfördelar i de 
industriella processerna. Dessa har de kunnat åstadkomma genom att bygga 
större och snabbare produktionslinjer med hjälp av finansiellt kapital. För det 
andra vill aktieägarna som satsat detta kapital naturligtvis ha en avkastning på 
det och en ersättning för sin risk. Om de inte får tillräcklig avkastning kan de 
slänga ut ledningen. Detta är kapitalismens piska. 



Den tredje orsaken, eller för många industriledare troligen den första, är att 
makt över många människor är lika med framgång. Makt över fler människor 
är alltså större framgång och en viktig psykologisk morot. 

Med både morot och piska ledande åt samma håll är det för industriledaren 
alltså helt logiskt och ur hans egen synvinkel dessutom högst önskvärt att söka 
tillväxt i form av tillväxt i det finansiella kapitalet eller i antalet anställda. 

Kunskapskapitalet viktigast 
För kunskapsföretagets ledare, som ju lever i en värld full av industriledare och 
i en värld präglad sedan över 100 år av industrisamhällets värderingar, är det 
mycket lätt att falla för frestelsen att ta över industriledarens värderingar. 
Problemet är emellertid att stordriftsfördelarna i kunskapsföretagen inte alls är 
så självklara. Kunskapsföretagets klienter bryr sig inte om huruvida kunskaps
företaget är stort eller litet mätt i antal anställda. Nej, klienterna är enbart 
intresserade av kunskapskapitalets storlek, dvs den resultateffekt som han/hon 
kan få av att ta hjälp av kunskapsföretagets personal. 

Frågan är om inte storlek som mått på framgång håller på att omvärderas 
även utanför kunskapsföretagens värld. I alla händelser är det en imponerande 
lista på bevis mot fusioner och jätteföretag som världens forskare samlat de 
senaste åren. Aktieägarna i de uppköpta bolagen gör oftast kortsiktiga vinster 
genom att överlåta sina aktier till det uppköpande bolaget. Det uppköpande 
bolagets aktieägare tjänar däremot betydligt mindre. På lång sikt finns indika
tioner på att aktieägarna i uppköpande företag får sämre avkastning på sitt 
kapital än aktieägarna i fristående bolag. (Financial Weekly 24 april 1989.) 

Många fusioner misslyckas 
Den amerikanske ekonomiprofessorn Michael Porter har tittat på ett antal större 
USA-bolag, bl a Philip Morris, 3M, Procter & Gamble, General Electric, ITT och 
WR-Grace: Mellan 1950 och 1986 hade de tillsammans köpt 3.788 bolag. Av 
dessa avsåg 2.644 diversifieringar till nya verksamheter. Tre fjärdedelar av alla 
köp som gjordes i verksamheter utanför den egna kärnverksamheten blev 
förlustaffärer och över 60% av köpen avyttrades senare. 

Michael Porter konstaterar att köpen gjordes till orealistiska priser. Philip 
Morris betalade t ex mer än 4 gånger bokfört värde för 7Up. Enkel aritmetik 
kunde visa att vinsterna måste mer än fyrafaldigas för att bibehålla samma 
räntabilitet i det nya fusionerade bolaget som före fusionen. Eftersom detta 
naturligtvis inte gick, såldes 7Up efter några år. 

Managementgurun Peter Drucker bekräftar Porters uppgifter. Han har 
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Om vi ser på vinsten per anställd i amerikanska advokatbyråer i ett diagram från 1986 är det svårt att påvisa 
att det finns några storleksfördelar i kunskapsföretagen. Vinsten är här lika med partnernas löner. 
Medellönen för en amerikansk advokatpartner var ca 300.000 dollar år 1986. (Källa: Managing Knowhow 
av Tom Lloyd och Karl Erik Sveiby.) 
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Inte heller reklambyråerna kan påvisa några storleksfärdelar. (Källa: Managing Knowhow.) 

funnit att av fem fusioner blir två fullständiga katastrofer, två klarar sig varken 
bättre eller sämre än delarna för sig och endast en blir en verklig framgång. 
Samma resultat kommer den internationella konsultfirman McKinsey till. I en 
studie av 56 stora företag konstaterades att 7 av 10 försök att diversifiera genom 
fusioner misslyckades. 

Ett kunskapsföretag som växer organiskt visar att dess affärside uppskattas 
av marknaden. Det kan alltså inte finnas någon tveksamhet om att tillväxt är lika 
med framgång i det fallet. Ett kunskapsföretag, som växer genom att köpa andra 
företag, har emellertid inte kunnat bevisa att dess affärside håller. 

Kunskapsföretag som vill växa snabbare än sin organiska tillväxt kan natur
ligtvis köpa andra kunskapsföretag i syfte att rekrytera stora grupper av 
personal, men bara så länge de inte åsidosätter de grundläggande metoderna för 
kunskapsledning. En hälsosam och lönsam kärnverksamhet kombinerad med 
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en försiktig uppköpsstrategi kan visa sig vara den snabbaste och säkraste 
metoden att expandera ett kunskapsföretag. 

År 1985 publicerade tidskriften The American Lawyer en analys av USA:s 50 
största advokatbyråer. Som syns i diagrammet här intill fanns absolut ingen 
positiv korrelation mellan storlek och lönsamhet. Tvärtom verkar det som om 
man skulle kunna hitta ett negativt samband mellan storlek och lönsamhet om 
urvalet hade utökats med ytterligare ca 200 företag. Samma slutsats kommer en 
engelsk undersökning av 50 reklambyråfusioner fram till. Se diagrammet på 
föregående sida. 

Stordrift inget mål i sig 
Som vi sett finns inga egentliga lönsamhetsskillnader mellan små och stora 
kunskapsföretag. De stordriftsfördelarsom finns ger inte sådana utslag. Stora 
kunskapsföretag brukar nämna andra anledningar till varför det är viktigt att 
vara stor. Argumenten gäller mest marknadsföringen. Marknadsföringen i 
kunskapsföretag går mycket ut på att manövrera sig i ett läge så att "man blir 
tillfrågad", då är storlek en fördel. 

Om man tillhör de största, tillhör man också de mest kända och därmed blir 
man oftare tillfrågad om intressanta uppdrag och blir mer trovärdig i rekryte
ringen. Detta argument ligger bakom vågen av fusioner i revisionsbranschen 
under 1987-1989. 

Det finns även vissa stordriftsfördelar när det gäller forskning och utveck
ling, datasystem, samt förmågan att underhålla specialkompetens. Som vi sett 
finns också stordriftsfördelar i vissa kapitalintensiva kunskapsföretag, där det 
finansiella kapitalet är en viktig insatsresurs, som i t ex kapitalförvaltning, 
investmentbolag, etc. 

Sammantaget finns alltså flera argument för att tillväxt är positivt för kun
skapsföretag men tillväxten måste ses som ett resultat av att kunderna efterfrå
gar mer, aldrig som ett mål i sig. Målet måste vara bästa service för kunden, 
annars har man inget på marknaden att göra. 

Tre tillväxtstrategier 
Kunskapsföretag kan välja mellan tre grundläggande strategier för tillväxt: 

1. Organisk tillväxt 
2. Fusion och uppköp 
3. Kombination av finanskapital och kunskap 



1. Organisk tillväxt 
Organisk tillväxt är den mest naturliga tillväxtstrategin för kunskapsföretag. 
Organisk tillväxt uppstår när affärsiden är så stark och kunskapsnivån så hög att 
fler och fler kunder efterfrågar företagets kunskap. Kunskapsföretag som växer 
organiskt anställer fler proffs för att öka sin produktionskapacitet inom samma 
affärside. 

Det största problemet med organisk tillväxt är kvalitetskontrollen. De nya 
proffsen, som ofta arbetar på många dotterbolag runt om i landet eller i världen, 
behöver utbildas och styras med hjälp av kontrollsystem och mellanchefer. 
Detta ökar organisationens komplexitet och tenderar att underminera den 
yrkesmässiga kvaliteten på arbetet som utförs. 

Den organiska tillväxten begränsas av förmågan att rekrytera nya proffs av 
hög kvalitet och av förmågan att leda, styra och kontrollera större, mer komp
lexa organisationer. Eftersom tillgången på skickliga proffs alltid är begränsad 
måste den professionella organisationen satsa hårt på internutbildning, on-the
job-training och rekrytering av yngre personer som kan utvecklas internt. 

Komplexiteten och den begränsade tillgången på lämpade proffs begränsar 
möjligheten att växa organiskt. Det verkar således svårt att växa mer än ca 10% 
per år långsiktigt i volym om man litar enbart till organisk tillväxt, t o m när 
marknaden växer snabbare. 

Kunskapsföretag som endast växer organiskt tenderar att vara styrda av 
professionalism (yrkeskunskapen i centrum) snarare än företagsamhet. För 
ledarna i sådana kunskapsföretag är volymtillväxten inte ett mål i sig utan ett 
medel för att uppnå den reella tillväxten i kunskapskapitalet och en utveckling 
och självtillfredsställelse för proffsen i organisationen. 

Organisk tillväxt är troligen den säkraste tillväxtstrategin för kunskapsföre
tag. Problemet är att för målinriktade, ambitiösa ledare är 10% i tillväxt klart 
otillfredsställande. Förmågan att bygga organisationer och expandera snabbt är 
det främsta kännetecknet på organisatorisk kunskap. De flesta företagsledare 
och entreprenörer drömmer imperiedrömmar och ser sig själva på affärspres
sens förstasidor. De här företagsledarna måste tro att det är möjligt att genom
föra sina drömmar inom en rimlig tid. Detta kräver större tillväxt än de 10% som 
den organiska tillväxten medger. Med en sådan tillväxttakt tar det ju hela 7 år 
innan organisationen blir dubbelt så stor. 

2. Tillväxt genom fusion och företagsköp 
Pånyttfödelsen av kapitalmarknaderna under SO-talet, återkomsten av entrep
renören och en allmän opinion som numera är betydligt mer positivt inställd till 
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företagsamhet och ledarskap har fött en ny typ av kunskapsföretagsledare: den 
professionelle VD-n. 

Det är en ny typ av chef i kunskapsföretagen, okänd för de flesta som arbetar 
där, trots att de har sett honom på annat håll under lång tid, nämligen i 
industriföretagen. Det är naturligt att den här typen av företagsledare tar över 
den traditionella industriledarens värderingar och attityder, speciellt när det 
gäller maximal tillväxt i marknadsvärde som ett mål för verksamheten och sitt 
jobb. 

Dessa chefer ser inte någon skillnad mellan kunskapsföretag och andra 
företag. De kan lika gärna vara chefer för ett imperium av stålverk, tvålfabriker 
eller reklambyråer. I många avseenden har den nya professionelle VD-typen 
förmodligen helt rätt. Det är mycket i ledarskapet som inte skiljer sig mellan 
industriföretag och kunskapsföretag. I flera andra avseenden har han dock helt 
fel. Problemen för ledare i industriföretag och i kunskapsföretag är ofta desam
ma. Det är lösningarna som skiljer. 

Reklambranschen har upplevt några omvälvande år under andra hälften av 
SO-talet. En hel generation av gamlingar som suttit som byråledare i 15-20 år är 
på väg ut och istället kommer en ny generation chefer. 

Det som hänt kan närmast beskrivas som ett skifte i maktbalansen, från 
"kreatörsstyrning" till" direktörsstyrning" ,dvs från ledningar som främst drivs 
av proffsens värderingar till ledningar som drivs av företagarvärderingar. 

Ett reklamföretag där direktörerna har makten utvecklas lätt till en "fabrik", 
enligt vår huvudmatris, därför att de verkställande ledningarna sneglar på sina 
kollegor i industrin. De reklamföretag som styrs av kreatörer brukar vara 
"byråer". De blir inte så långlivade eftersom kreatörerna brukar prioritera den 
egna tillfredsställelsen framför kundernas - och den egna plånboken framför 
organisationens överlevnad. 

Den professionella organisationens tillväxtmodell 
En reklambyrå som vill kallas professionell organisation växer aldrig snabbare 
än att deras kreativa produktion håller kvaliteten och att deras anställda orkar 
skapa relationer till varandra. 

Storleken på reklambyrån är troligen irrelevant för kunderna SOll1 rimligen 
hellre vill ha säljande reklam än mycket reklam. Att stora reklamföretag inte är 
effektivare än de små framgår också av Affärsvärldens/Ledarskaps årliga 
genomgång av reklambranschen. 

Byråerna uppe i högerkrysset i diagrammet kallas för" A-laget". A-lagets 
överlägsna ledare de senaste tre åren är en av de mindre'byråerna, Rönnberg & 
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De små och ofusionerade reklambyråerna dominerar i Affärsvärlden/Ledarskaps rankinglista över de 
lönsammaste reklambyråerna. Undantaget är Brindfors som efter en lång och framgångsrik period vuxit sig 
både stor och lönsam, men Brindfors har växt helt av egen kraft, utan fusioner. 

Co. Den enda riktigt stora byrån i A-laget, Brindfors, har nått sin position enbart 
genom organisk tillväxt. Båda byråerna tillhör dessutom de som fått flest s k 
guldägg, reklambranschens egen utmärkelse för bästa kreativa reklam. Man 
kan inte köpa sig en ledande position i en kunskapsintensiv bransch genom 
fusioner, om man med ledande menar något annat än störst i antal anställda eller 
försäljning. 

KAPITEL VI 

Man kan inte köpa 
sig en ledande 
position i en kun
skapsintensiv 
bransch genom 
fusioner, om man 
med ledande menar 
något annat än störst 
i antal anställda eller 
försäljning. 

137 



KAPITEL VI 

Fusionsproblemen 
är ännu större i kun
skapsföretag än i 
industriföretag. 

• 

138 

Problemet med tillväxt genom fusioner är att de oftast inte fungerar. De 
tidigare nämnda problemen med fusioner avser börsnoterade stora industrifö
retag men fusionsproblemen är ännu större när det gäller kunskapsföretag. 

Exemplet Saatchi & Saatchi 
Fram till 1987 var Saatchi & Saatchi en förebild för reklambyråer som ville växa 
genom köp. Bröderna Charles och Morris Saatchi byggde på 16 år upp världens 
största reklamimperium genom att konsekvent och metodiskt köpa upp byråer. 
Den första köptes år 1975 och tre år senare kom det stora genombrottet då 
Saatchi & Saatchi utformade Margret Thatchers valkampanj det året då hon 
vann sin stora majoritet, 1979. Sedan april 1982 ökade uppköpstakten och 
Saatchi & Saatchi skaffade ett särskilt team i New York vars enda uppgift var att 
hitta nya köpobjekt. 

Saatchi utvidgade snart köpen till annat än reklam. Marknadsundersökning
ar, PR, management consulting och rekrytering svarade redan 1985 för nära 
hälften av gruppens inkomster. Och på hösten 1987 var den på väg in på 
finansiella tjänster genom ett försök att köpa den engelska Midland Bank, vilket 
dock misslyckades. 

Hösten 1988 köpte Saatchi in sig i ett datakonsultföretag, avhoppare från 
Arthur Andersen, och omsättningen det året steg till 50 miljarder kr, vinsten till 
1,3 miljarder kr och antalet anställda till 32.000. 

Trots den stora vinsten i absoluta tal har Saatchikoncernen visserligen varit 
lönsam men inte lönsammare än sina mindre konkurrenter. Förädlingsvärdet 
per anställd har legat ungefär på snittet för branschen. De mindre reklambyråer
na kan till och med visa upp en högre vinstmarginal och det mått som intresserar 
kapitalmarknaden mest, nämligen vinsten per aktie, har inte ökat alls sedan 
1987. 

Detta ledde till att aktiekursen sjönk med 40% under 1987 och under 1989 
började så sönderfallet när vinsten smälte ned till 200 miljoner kr. Wall Street 
Journal kallade Saatchi för en koloss på lerfötter och snart började de olika 
delarnas proffs vilja gå sina egna vägar. 

Konsultverksamheten såldes av och på sommaren 1989 nämndes Saatchi 
som en tänkbar uppköpskandidat och VD Maurice Saatchi fick lämna sin post. 

Bröderna Saatchis tanke verkar rationell vid första anblicken. Om en byrå 
skall tävla om Unilevers eller ICI:s reklamkonton måste den finnas i varje land 
som det stora industriföretaget finns i. Problemet är att dessa bolags dotterbolag 
i praktiken väljer sina reklambyråer oberoende av vad moderbolaget har för 
byrå. I det nya globala marknadsföringens tidevarv finns det visserligen ett 



argument för globala reklambyråer men den tillväxt som Saatchi & Saatchi har 
haft har snarast lett till problem. 

Saatchis uppköpsstrategi bygger bl a på professor Theodor Levitts tanke om 
de globala marknaderna och global dominans. Levitt argumenterade i sin bok 
"The Marketing Imagination" för att det globala världsomspännande bolaget 
har storleksfördelar i marknadsföring, management, distribution och produk
tion, och att det genom att marknadsföra samma produkt på samma sätt överallt 
erhåller storleksfördelar i produktionskostnaderna. (Managing Knowhow, 
Bloomsbury, London 1987.) 

Professor Levitt må vara en stor strategisk tänkare för industrin. När denna 
bok skrivs verkar dock tänkandet något ihåligt för kunskapsföretag. Saatchis 
företagsledning menar att den sjunkande vinsten berodde på överoptimism och 
alltför kraftig rekrytering, ett misstag som enligt bröderna Saatchi lätt görs i ett 
stort kunskapsföretag. 

Kunskapsföretagets fusionsproblem beror mycket på betydelsen av före
tagskulturen. Varje kunskapsföretag bygger upp sin egen företagskultur (precis 
som industriföretaget) och i en fusion blir det en kollision mellan dessa två 
kulturer. Denna kollision brukar regelmässigt leda till stor oro i leden med 
personalavhopp och tempoförluster som är betydligt större än dem som indu
striföretaget brukar råka ut för. 

Kulturen är en av de få verkligt starka strukturerna som håller ihop ett 
kunskapsföretag (en av de tio framgångsfaktorerna) och om det kommer in en 
annan konkurrerande kultur försvagas den med följd att det blir svårare att hålla 
ihop organisationen. 

Exemplet Cap Gemini 
Cap Gemini är världens näst största datakonsultföretag. Moderbolaget finns i 
Paris. I Sverige är Cap Gemini sedan länge representerat genom konsultföreta
get Bror Andersson (BRA). År 1988 köpte Cap Gemini upp det svenska datakon
sultföretaget Data Logic, av tidningen Affärsvärlden i en analys av databran
schen tidigare samma år beskrivet som" aristokraten" i branschen. De anställda, 
som tidigare var stora ägare i bolaget, hade bl a en högre medelålder och längre 
erfarenhet än andra företag i branschen, inklusive Cap Gemini. 

När uppköpet var klart dröjde det därför inte länge förrän ett 30-tal konsulter 
hoppade av och bildade Guide Data, lockade av småskalighet, delägande och 
möjligheten att vara med från start. Guide Data verkar försöka skapa en 
organisation som är så olik Cap Gemini som möjligt med professionella kultu
ren högst. Ingen får t ex vara enbart chef utan måste oc~så vara konsult. Bolaget 
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försöker också skapa sociala relationer mellan konsulterna, att få dem lära känna 
varandra och engagerar familjerna. En grupp har tillsatts för att planera allt från 
julgransplundringar till andra familjeaktiviteter. (Svenska Dagbladet 3 mars 
1989.) 

Avhoppet försvagade åtminstone tillfälligt Cap Gemini i Sverige men på 
världsbasis är Cap Gemini ett av de allra mest framgångsrika och störst i Europa. 
Grundaren Serge Kampf förklarar framgången med bolagets konsekventa 
koncentration till ett område: konsulting. Trots att tillväxten alltmer kommit 
från företagsköp har Cap Gemini aldrig vuxit in i angränsande områden som t 
ex servicebyrå eller hårdvaruförsäljning. Bolaget har heller inte fallit för frestel
sen att köpa på sig "substans" och äger bara en enda fastighet, sitt eget 
huvudkontor. 

Effekter av fusioner i kunskapsföretag 
Som Saatchifallet visar kan efterdyningarna av fusioner i kunskapsföretag 
resultera i formliga slagsmål mellan olika grupper av proffs som bråkar om olika 
affärsideer och synsätt i den nya, stora organisationen. Eftersom kärnkunska
pen är så intimt förbunden med intäkterna, leder fusioner normalt till lägre 
intäkter och lägre effektivitet per anställd i den nya stora organisationen. 
Samma efterdyningar kan synas i spåren av alla de fusioner som genomdrivits 
på den svenska revisionsmarknaden. 

Låt oss se på några konsekvenser av fusioner i kunskapsföretag. Man kan 
använda "De tio framgångsfaktorerna" från inledningskapitlet som verktyg för 
detta. 

Företagsledningen flyttas ett antal steg uppåt i organisationen och blir 
"koncernledning". Det är något som alla växande bolag naturligtvis råkar ut för 
men det är speciellt allvarligt i kunskapsföretag eftersom fusionen leder till att 
den ursprungliga affärsiden förmodligen späds ut eller att flera nya affärsideer 
kommer till. Detta ökar avståndet mellan proffsen och företagsledningen ännu 
mer. 

Kvalitetskontrollen och därmed kvaliteten på uppdragen blir svårare att 
upprätthålla om de fusionerande bolagen finns i olika kunskapsområden. Den 
nya koncernledningen får svårt att följa med i utvecklingen på nya kunskap
sområden, vilket omedelbart gör det svårare att styra proffsens arbete och 
inriktning på deras professionella utveckling. Kvaliteten brukar också normalt 
sjunka omedelbart efter en fusion p g a personalavhopp. Oftast är det de mest 
självständiga och kreativa medarbetarna som hoppar av för att bilda konkurre
rande verksamheter, vilket ytterligare drar ned kvaliteten på arbetet. Konflik-



terna mellan de olika kulturerna och synsätten leder också normalt till att det blir 
svårt att upprätthålla kvaliteten. 

Eftersom maktbalansen i kunskapsföretaget har skiftat från professionellt 
driven till företagsdriven betyder det också att yrket inte längre står i centrum 
för företagsledningens intressen. 

Det största kvalitetsproblemet i det fusionerade kunskapsföretaget uppstår 
därför att fokus skiftar och inte längre är koncentrerad på ett eller ett fåtal 
kunskapsområden. Speciellt om det fusionerade kunskapsföretaget finns inom 
ett annat kunskapsområde blir det omedelbara resultatet att de "köpta" proff
sen känner att deras nya företagsledning inte sätter deras område högst. 
Detsamma kan det köpande företagets proffs känna bara genom det faktum att 
det kommer in ett nytt kunskapsområde i koncernen som konkurrerar om 
ledningens tid. Proffsen börjar ifrågasätta både sina roller och företagsledning
ens status och därmed sjunker kvaliteten. 

Kunskapskapitalet sjunker troligen efter en fusion p g a personalavhopp. 
Även om antalet proffs har ökat sjunker förmodligen den genomsnittliga 
erfarenheten per proffs eftersom det brukar vara de mest erfarna proffsen som 
törs lämna företaget och starta eget. 

Pronators utveckling under de senaste fem åren tycks bekräfta den här 
iakttagelsen. Bolaget växte in i så många olika områden utan att det existerade 
några synergier. Därmed gick det inte att hålla ihop organisationen. Proffsen i 
de olika dotterbolagen började ifrågasätta om koncernledningen var intresserad 
av den ursprungliga konsultverksamheten. Andra svenska konsultkonglome
rat med tveksamma argument för sin uppköpsstrategi är Invent och Indevo. 
Inget av dessa bolag har dock ännu när detta skrives råkat i allvarliga svårighe
ter på grund av detta. Är de undantagen som bekräftar regeln eller. .. ? 

3. Kombination av kapital och kunskap 
Kombinationen av finansiellt kapital och kunskap är den tredje tillväxtstrategin. 
Det har varit den klassiska kapitalistiska modellen för tillväxt ända sedan 
begynnelsen av kapitalismen. 

Uppfinnaren med sin uppfinning (= kunskap) stöddes aven risktagande 
finansiär (= kapitalet) för att exploatera uppfinningen på marknaden. De flesta 
av dagens stora europeiska och amerikanska företag föddes i slutet av förra 
århundradet som frukten av ett samarbete mellan affärsmannaskapet och 
företagarförmågan hos kapitalisten, hans kapital och uppfinnarens yrkeskun
skap. 

Principen för tillväxten är densamma idag som den var för 100 år sedan. En 
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kombination av kunskap och kapital genererar vinst och tillväxt genom att öka 
avkastningen på det satsade finansiella kapitalet. 

I princip är det ingen större skillnad mellan dessa 100-åriga innovationsföre
tag och dagens nystartade kunskapsföretag, utom i ett viktigt avseende. Skillna
den är att den nya tidens uppfinningar inte är saker eller materiella ting utan 
ideer, inte produkter utan tjänster. 

Det här är en avgörande skillnad eftersom tjänster produceras av kunniga 
människor (proffs) i kunskapsföretag eller tjänsteföretag. Företagen som föddes 
på lS00-talet har en helt annan tradition. Deras produkter produceras av 
dyrbara maskiner som kräver mycket kapital och som betjänas av relativt sett 
okunniga, oinformerade och lättstyrda arbetare. 

Rättare sagt, så såg det ut fram till för tjugo år sedan. Det var mycket lättare 
för Wallenberg och Rockefeller än för dagens imperiebyggare, även i tillverk
ningsindustrin. Gårdagens chefer var kunnigare och mer utbildade än sina 
anställda och det var ont om finansiellt kapital. 

Dagens kapitalister är möjligen lika välutbildade som sina potentiella an
ställda men kan sällan kunskapsområdet särskilt bra, oftast sämre än de 
anställda. Detta gäller särskilt inom de nya kunskapsområden som formas inom 
biologi och informationsteknologi. Dagens kapitalister finner sig också i hård 
konkurrens med andra kapitalister med lika stor tillgång på kapital. 

Ä ven om således pengar är en mindre viktig resurs idag än för 100 år sedan 
finns det många kunskapsområden där affärsideerna bygger på en insats av 
sådana. Och i valet mellan olika affärsideer ligger det nära till hands att en grupp 
duktiga människor väljer den ide som ger det största förädlingsvärdet och 
största hävstångseffekten på deras kunskap. 

Vi finner därför att inom informationssektorerna skapas de högsta föräd
lingsvärdena per anställd av människor med affärsideer som kombinerar 
ka pital och kunskap. 

Svårigheten är, som Cergusfallet i kapitelS visade, att hitta den rätta balansen 
mellan kapitalintressena och kunskapsintressena. Kombinationen av de två och 
personkemin lnellan representanterna avgör om det blir framgång eller miss
lyckande. 

Det är troligen mycket svårare nu för tiden att skapa en bra relation mellan 
kunskap och kapital än det var för 100 år sedan. På den tiden räckte det med att 
uppfinnaren och finansiären kom bra överens. Arbetarna och de övriga anställ
da var tvungna att göra som de blev tillsagda och de var också vana att lyda, 
uppfostrade i bondesamhällets kultur med dess respekt för överheten som de 
var. Annat är det idag. Cheferna och kapitalisterna i dagens kunskapsföretag 
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måste ha med sig betydligt större grupper av människor för att lyckas med sin 
affärside. Människorna blir dessutom allt svårare att styra allteftersom deras 
utbildning och kunskap ökar och de blir bättre informerade. 

Framgången för den här typen av kapitalintensiva affärsideer balanserar på 
en knivsudd. En utmärkt affärside kan misslyckas helt bara därför att proffsen 
och kapitalisten inte kommer överens. 

Kombinationen av finansiellt kapital och kunskap är en klassisk men mycket 
svår tillväxtstrategi. Den typen av tillväxt skapar stora förändringar i en orga
nisation, vilket i sin tur skapar nya problem och konflikter. Om cheferna och 
företagsledningen inte är medvetna om dessa förändringar, eller om de inte 
klarar av att hantera dem, kan de föra ett i övrigt framgångsrikt kunskapsföretag 
till katastrofens rand. 

Den svåraste förändringen är att byta affärside från "konsult" till en annan 
affärside som antingen involverar mer personal eller mer kapital. Ett rätt typiskt 
tillväxtmönster för kunskapsföretag ses i figuren nedan. Under den första 
"konsultfasen" ,som kan pågå hur länge som helst, producerar bolaget knappast 
någon finansiell substans. Det mesta av överskottet plöjs tillbaka i' form av 
utveckling och av kunskapskapitalet eller konsumeras omedelbart av proffsen. 
Investerare bör akta sig för den typen av kunskapsföretag. 
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Det är i själva bytet mellan fas I och fas II som investeraren kan skapa sig en 
förmögenhet. Det är naturligtvis också riskabelt eftersom bytet från en affärside 
till en annan är en av de mest riskfyllda förändringarna som en företagsledning 
kan göra. Men den kan också vara mycket givande - just den kombination av 
finansiell risk och tillväxtchanser som Venture Capital-kapitalister brukar äl
ska. 

Risker med finansiella satsningar 
Svårigheten att få substans i ett konsultbolag har lockat många att satsa sin cash 
flow från konsultrörelsen i finansiella placeringar, t ex fastigheter. Riskerna är 
dock betydande när man inte har kunskap inom det område man ger sig in på. 

Det finns många exempel från kunskapsföretagen, t ex konsultföretaget 
Rådhuset AB som bildade ett finansbolag med en kreditstock på ca 700 miljoner 
kr. Under ett par år ådrog sig bolaget förlustrisker på 25 miljoner kr, vilket så 
småningom satte hela bolaget på obestånd. Rådhuset ägnade sig åt privateko
nomisk rådgivning(!). 

Ett liknande problem fick sponsorföretaget Projekthuset, som med sina 
satsningar inom video och mediaområdet skapade så stora förluster att man 
ställde in betalningarna i april 1989. Projekthuset rekonstruerades av Beijer 
Capital som sedan sålde företaget vidare. 

Exemplet Pronator 
Satsningarna kan också bli så lönsamma att de tar över och förändrar bolagets 
affärside, som i exemplet Pronator. År 1975 startades datakonsultföretaget 
Enator av tre entreprenörer. Efter några framgångsrika år tyckte ledningen att 
den behövde bygga upp substans och köpte det dåvarande investmentbolaget 
Företagsfinans samt det gamla byggkonsultbolaget Prospector. Därefter skedde 
ett antal finansiella transaktioner som var riktigt lönande och resultatet blev 
bolaget Pronator. 

Snart tyckte ledningen att den erfarenhet och kunskap den skaffat sig i att 
leda konsultföretag borde kunna användas lönsamt och köpte det förlusttyngda 
Skandiakonsult, ett av de större tekniska konsultföretagen. Som orsak till köpet 
angavs också synergier mellan data och teknisk konsultation (t ex inom datori
serad ritning, CAD). Ett par år senare köptes det tekniska konsultföretaget 
Knight och 1987 Stockholms Fondkommission i en överraskande take-over från 
Lundbergs. 

I årsredovisningen för 1987 anger Pronator som sin unika affärside "Att 



kombinera kunskap och substans", där substansen utgörs av kapital i fastighe
ter och finansverksamhet. Tanken är att överskott från den likvida konsultrörel
sen skall slussas in i "substansbenet" . 

I maj 1989 delas gruppen överraskande upp i tre bolag varav två konsultbo
lag, Enator /Knight och Scandiakonsult, samt ett substansbolag, Pronator, som 
innehåller finansförvaltning och fastigheter. 

I konsultbolagen skall inte längre byggas upp någon kapitalsubstans med 
fastigheter utan aktieägaren skall betala för "hjärnsubstansen" och konsultbo
lagen får en möjlighet att erbjuda aktier i de egna bolagen som betalning när de 
förvärvar företag och anställer nyckelpersonal. Tidigare hette det att konsult
verksamheten underlättade fastighetsförvärv. 

Vilken är orsaken till dessa turer? Kan det kanske vara så att Pronator inte 
klarade av att hålla ihop organisationen när konsulterna ute i de olika dotterbo
lagen började ifrågasätta koncernledningens förehavanden. Det blev troligen 
för stort avstånd mellan ren konsultation och substansförvaltning. Därför 
krävde konsulterna att få bli sina egna igen och ledningen tvingades sälja ut 
dotterbolagen på börsen. 

Byta affärside är riskabelt 
Ett kunskapsföretag som överlever bytet av affärside kan komma in i en period 
med lägre tillväxt och lägre risk. Det tenderar då att bli alltmer likt ett tjänstefö
retag. 

Det kapitalintensiva kunskapsföretaget kan börja likna en vanlig bank med 
stora grupper lågutbildad personal som sysslar med rutin uppgifter. Kunska
pen har institutionaliserats och förpackats i rutiner. 

Den första fasen kan vara hur länge som helst. Det är beslutet att lämna den 
organiska tillväxten som leder till affärsidebytet. Bytet brukar gå snabbt, som 
figuren på föregående uppslag indikerar. Det tar knappast mer än 1-2 år innan 
kapitalisten vet om han har förlorat sina pengar eller ej. 

Fas II och fas III kan sedan återigen vara mångåriga. Om kunskapsföretaget 
till slut börjar likna ett vanligt tjänsteföretag är det troligt att en del av nyckel
personerna eller de mest ivriga nya ambitiösa proffsen redan lämnat företaget 
och startat ett nytt. Det nya företaget blir då oftast ett fas I-företag, dvs med 
affärsiden "konsult". 

Den mest kritiska punkten är i bytet mellan fas I och fas II. De två exemplen 
Cergus och Centruminvest i kapitelS illustrerar en del av problemen och en del 
av möjligheterna som ligger i bytet av affärside. 
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Tre organisationsformer 
När ett kunskapsföretag växer och blir större börjar ledningen fundera över hur 
den skall organisera bolaget. Beroende på vilken grupp som styr utvecklas tre 
olika typ former av organisationer: 

1. Konsultindustrin, som domineras av företagsbyggarna, 
"handlingsmänniskor" . 

2. Nätverket, som domineras av proffsen, "tänkare". 
3. Federationen - balansorganisationen. 

Konsultindustrin 
"Konsultindustrin" har en i huvudsak företagarorienterad ledning som ser 
kunskapsföretagande som vilken industri som helst. Ledningen har en uttalad 
ambition att företaget skall växa snabbt. 

Tillväxten sker i ofta via förvärv och om marknaden stagnerar skapar 
ledningen gärna konglomerat. Exempel på den här typen av svenska konsult
företag är Invent och Indevo samt Tietotehdas i Finland, en datakonsult som 
förlorat mycket pengar på köpet av svenska Daterna. De är fullservicehus som 
försöker förpacka eller standardisera ett stort utbud av tjänster så att de kan 
säljas oberoende av individen. 

Konsultindustrin har över 100 anställda, siktar på snabb tillväxt och satsar på 
att ta stora uppdrag i stora organisationer där man går in med team av konsulter. 
Ofta finns också ett externt ägande eftersom Konsultindustrin behöver pengar 
för förvärv. 

Nätverket 
"Nätverket" är företagsbyggarnas motsats. Här är det yrket som sätts i centrum. 
Organisationen består avenmanskonsulter som vill bibehålla sin individualitet 
och som arbetar bara om de blir efterfrågade av klienterna. 

Nätverk kan vara allt från helt informella kontakter där organisationen 
egentligen bara består av de individuella konsulternas relationer, till något mer 
formaliserat i form aven gemensam administration eller ett gemensamt para
plybolag, ett slags konsulternas hus. Exempel på sådana konsultbolag är Janson 
& Strutz och Sevenco. Varje individ har sin egen affärside som i regel är mycket 
lönsam. Konsulterna är erfarna individualister med en egen klientbas som inte 
vill inordna sig i någon byråkrati. Motivet för det närmare ekonomiska samar
betet är egentligen bara att uppnå storleks fördelar i administrationen. 



Federationen 
"Federationen" är organisationen mitt emellan konsultindustrin och nätverket. 
Federationen är egentligen ett nätverk av organisationer, medan nätverket ovan 
kan sägas vara en federation av individer. Federationer förekommer i alla 
branscher och är ett försök att uppnå storleksfördelar och dela risker. Medan 
Konsultindustrin utgår med makten från centrum och har ett moderbolag med 
dotterbolag, är det tvärtom i federationen. I den är det dotterbolagen som äger 
sin moder. 

Federationen har inslag av Konsultindustri i de lokala regionerna men på 
internationell basis är organisationen bara så stark som relationerna mellan de 
ledande individerna i respektive land är. Organisationen hålls samman av de 
gemensamma aktiviteterna och relationerna underhålls med hjälp av regel
bundna partnermöten, precis som i Konsultindustrin. Skillnaden är att i Fede
rationen är den centrala enheten svag och kan ha svårt att få gehör för sina ideer 
ute i organisationen; varje medlem har en slags vetorätt. Detta gör Federationen 
till en tungarbetad organisation sett från centralt håll. Det kan vara mycketsvårt 
att få gehör för ideer som kommer därifrån och svårt att utnyttja synergieffek
terna mellan de olika oberoende regionerna, eftersom det inte finns någon 
central stark makt som genomdriver dem. 

Exemplet TRI 
Federationer förekommer rätt ofta i internationella sammanhang t ex inom 
revisionsbranschen, organisationskonsultbranschen och inom teknisk konsul
tation. Exempel på en federation är Touche Ross Thomatsu International (TRI), 
vars ca 90 medlemsföretag har ca 33.000 anställda i 90 länder. Varje TRI-anslutet 
revisionsföretag är oberoende inom sin region och äger dessutom en andel i 
Touche Ross Thomatsu International i London där det finns ett litet centralt 
kontor. 

TRI är ett försök att kombinera det lilla företagets närhet med det stora 
företagets resurser. Konceptet har därför haft rätt stor framgång i det mångkul
turella Europa där TRI-anslutna företag ökat kraftigare än på andra håll i 
världen. Ca 12.000 anställda arbetade 1989 på TRI- kontor i Europa. 

Medlemmarna i TRI samarbetar genom att skicka varandra uppdrag (ca 5% 
av uppdragen inom organisationen kommer från andra TRI-konsulter) samt 
hålla vissa utvecklingsgrupper igång för utveckling av t ex datoriserad revision. 
Den centrala enheten har också ansvar för att upprätthålla och genomdriva en 
gemensam image i form av samma logotype, Touche Ross Thomatsu-namnet 
etc. Det är nog inte en slump att TRI är den yngsta av de åtta stora revisionsby-
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råerna i världen och den enda som inte ursprungligen är USA-baserad. 
Federationen är en intressant organisationsform eftersom den försöker 

kombinera den bästa av två världar - ett professionellt oberoende och en 
individuell frihet kombinerat med stordriftsfördelar där det går att skapa. 

Framgångsmodellen för den internationella Konsultindustrin, såsom McKin
sey och Arthur Andersen, bygger på införandet av standardiserad praxis, 
central utveckling av verktyg och utbildning/utveckling av unga konsulter 
inom den egna organisationen. 

Elva personliga råd 
Om vi sammanfattar innehållet i detta kapitel i ett antal råd skull dessa bli som 
följer: 

40. Alla företag måste växa eller dö. Framgångsrik tillväxt i kunskapsföretag 
är när kunskapskapitalet, dvs förmågan att lösa kundernas problem växer 
- inte när antalet anställda ökar eller faktureringen växer. 

41. Som ledare måste Du utveckla projektledare, som i sin tur driver nyut
vecklingen. 

42. Du kan aldrig administrera fram affärsutveckling. Försök istället skapa en 
kreativ miljö som ger affärsutveckling som ett spontant resultat. 

43. Du kan växa på tre sätt. Genom organisk tillväxt, genom fusioner eller 
genom att kombinera finansiellt kapital med kunskap. Organisk tillväxt är 
den mest naturliga vägen men kan vara långsam. 

44. Majoriteten av alla fusioner fungerar inte. Se fusioner i kunskapsföretag 
som ett sätt att rekrytera nya proffs tillsammans med deras kundnätverk. 

45. De lönsammaste affärsideerna hittar Du genom att kombinera finansiellt 
kapital med kunskap. 

46. Se upp i övergången mellan de olika tillväxtfaserna. Du kan råka byta 
affärside utan att märka det. 



47. Bestäm Dig för om Du vill ha en organisation som är en "industri", en 
"federation" eller ett "nätverk". Var och en har sina fördelar och nackde
lar. 

48. Om Du själv är ett" superproffs" , se inte snett på" imperiebyggaren" i Din 
organisation. Ni behövs båda två för framgångsrik tillväxt. 

49. Om Du själv är VD i ett kunskapsföretag, skärskåda Dina personliga 
motiv för att växa fortare än vad organisk tillväxt medger. Vad skall Du 
med imperiet till? 

50. Använd "De tio framgångsfaktorerna" för att analysera hur en tänkt 
tillväxtstrategi kan fungera. 
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KAPITEL VII 

Slutet på parentesen 
Om det verkligen är så att samhällsförändringarna är så stora som vi tycker idag, 
vad har vi då att vänta av framtiden? Det mesta talar för att vi lever i en 
omvandlingsperiod, att industrisamhället som vi känner det och är uppvuxna 
i är på väg ut. Det är en av de förutsättningar som den här boken bygger på. Detta 
ifrågasätter jag inte ens. 

En intressant fråga är då om industrisamhället i själva verket är en parentes 
i vår utveckling? Att 1900-talets naturfientliga, resurskrävande, och maskin
orienterade sätt att bedriva verksamhet på kommer att ersättas av ett nytt 1600-
tal. Nej, inte så att vi är på väg tillbaka. Varje tidsperiod bygger givetvis på den 
föregående. Det framtida samhället är lika beroende aven fungerande, effektiv 
industri som dagens industrisamhälle är beroende av ett fungerande, effektivt 
jordbruk. Men om vi ser perioden före industrialismens framväxt som en period 
då människan levde betydligt närmare naturen och hade ett mer människonära 
sätt att organisera arbetet på, då kanske vi kan lära något av den tiden. Hur 
organiserades t ex det kunskapsintensiva arbetet innan industrialismen slog 
igenom på ISOO-talet ? 

Hantverkarna - medeltidens kunskapsarbetare 
Det mest typiska kunskapsintensiva arbetet på medeltiden var hantverket. De 
hantverkare som byggde upp en yrkeskunnighet och levde på sitt yrke koncen
trerades så småningom till städerna. Det var kungamakten som drev på detta för 
att få kontroll över den annars så rörliga kunskapen. Därför förbjöds s k lant
hantverkare och skråbildningen uppn1untrades, åtminstone tidvis. Skråna var 
sammanslutningar av yrkesskickliga hantverkare och även om huvudsyftet var 
ett annat blev de lätt en form av diskussionsklubbar, där det kunde uppstå 
farliga ideer som det var svårt för makthavarna att kontrollera. Därmed var 
skråna potentiellt hotfulla. 

I Stockholm utgjorde hantverkarna under 1500- och 1600-talen ca en tredje-



del av borgerskapet. Kring år 1580 fanns ca 70 olika hantverksyrken i staden; 
från tunnbindare, kanngjutare och skinnare till klensmeder och glasmakare. Det 
fanns bestämmelser om obligatoriskt antal läroår i de flesta skrån. Den längsta 
utbildningstiden, sex år, hade guldsmederna. Fem år hade murarlärlingarna, 
skomakarna tre år och bagarna endast ett år. 

Skrånas viktigaste uppgift var att skaffa sina medlemmar en tryggad försörj
ning. Det gjordes genom att upprätthålla stränga krav för inträde i skrået, hårda 
kvalitetsprov och priskarteller. Genom föreskrifter om hur många gesäller och 
lärlingar en mästare maximalt fick ha säkerställdes också att det inte blev 
överproduktion och prisfall. Högsta antalet låg mestadels på två-tre gesäller 
och en lärling per mästare. (Källa: Hantverk och Skråväsen.) 

På landsbygden växte det upp en form av halvindustri som kallades" förlags
systemet" . Det innebar att hantverkarna själva ägde sina redskap, maskiner och 
arbetslokaler (oftast hemmen) medan råmaterialet tillhandahölls aven "kapita
list", som också var den som sålde varorna vidare. 

Mästare, gesäll och lärling 
Systemet levde kvar under hela 1800-talet parallellt med de nya framväxande 
fabrikerna som kallades faktorier. Det fanns bl a hantverksmästare som hämta
de ut material hos de nya faktorierna, till vilka de senare levererade tillbaka de 
tillverkade produkterna. Låssmederna runt t ex Husqvarna Gevärsfaktori i 
Småland var jordbrukare eller arrendebönder. Andra mästare bodde i faktoriets 
bostäder och arrenderade en plätt jord. Boendet var oftast hyresfritt. Ä ven dessa 
mästare ägde sina verktyg och sin verkstad. 

Vid faktoriet var faktorn den högste tjänstemannen. Han ansvarade för 
verkets drift. Han skulle se till att förråden vårdades och att pengarna användes 
till avsedda ändamål. Han skötte även räkenskaperna. 

En mängd olika hantverksyrken fanns representerade i faktoriet: låssmeder 
(som ansågs finast), pipsmeder, pipborrare, pipfilare, pipberedare, beslagare, 
laddstockssmed, kratsmakare, stockmakare och spetssmeder. Varje yrkesgrupp 
hade de tre vanliga skicklighetsnivåerna för tidens hantverkare: mästare, gesäll 
och lärling. 

Mästaren ansvarade för verkstadens alla verktyg och tillhörigheter. Han 
ledde arbetet och höll ordning samt var kvalitetsövervakaren. Mästaren plane
rade produktionen och såg till att uppfylla de mål som krigskollegium (konung
en) gav. 

Varje mästare brukade ansvara för två eller tre gesäller samt en eller två 
lärlingar. Lärlingarna var handräckare, smörjde vapnen och packade dem. De 
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fick också viss undervisning i yrket och kunde efter 4-6 år avlägga det s k 
gesällprovet och bli gesäll. Efter ytterligare 3-5 år kunde gesällen avlägga 
mästarprovet för att bli mästare. (Söderhamns Gevärsfaktori 1620-1813, Söder
hamns Museum 1988.) 

På 1500- och 1600-talen var mästersmederna helt oberoende av arbetsledning 
eller bruksledning. I Hertig Karls avtal med Mäster Jakob Hammarsmed på 
1580-talet avtalas t ex att smeden av varje tiotal skeppund tackjärn skall 
fran1ställa åtta skeppund stångjärn. Av dessa behöver han bara lämna ifrån sig 
sju, det åttonde skeppundet tillkommer honom själv. Med kol skall uppdrags
givaren,hålla honom, men sitt folk får Jakob själv förse med både kost och lön. 

Från företagare till löntagare 
Mäster Jakob är alltså en egen företagare med markerad självständighet. Så 
småningom blev dock självständigheten mindre och smedens andel i tackjärnet 
ersatt aven bestämd angiven smideslön för varje tillverkat skeppund. Detta 
skedde i form av kungliga förordningar. Främsta orsaken till denna utveckling 
var att det började krävas allt större kapital för utrustning och lagerhållning. 

Under 1700-talet övergick därför mästaren och hans medhjälpare till att bli 
löneanställda, men det var fortfarande mästaren som stod för hela produktio
nen och som själv fördelade den totala ersättningen för smed laget och sina 2-4 
medhjälpare. Betalningen skedde också i form av naturaförmåner, framför allt 
bostad men även bete och vinterfoder för en eller ett par kor. Lönesystemet var 
emellertid komplicerat och berodde på hur mycket mästersmeden kunde 
producera ur en given volym tackjärn. En sparsam smed som hushållade med 
råvaran fick ut betydligt högre ersättning än en slösaktig. (Fagerstabrukens 
Historia av K G Hildebrand, Almqvist & Wiksell 1957.) 

De nya bruken mötte motstånd, speciellt hos bönderna som var mycket 
misstänksamma mot de uppväxande bruken som inkräktade på böndernas 
urgamla rättigheter. År 1724 besvärade sig t ex brukspatronen på Bruzaholms 
Bruk i Småland hos Bergskollegium "öfver allmogens där på orten store 
självsvåld med skogens nedfällande till stora trakter till svedjeland" samt att 
bönderna "visar mycken tröghet att kola och betjäna Bruzaholms järnbruk med 
kolning och körslår" . 

Exemplet Vira Bruk 
År 1635 fick Vira Bruk i Uppland sitt privilegiebrev som Sveriges första bruk där 
svärd och värjor framställdes i större skala. Mot slutet av 1600-talet tillverkades 
varje år ca 4.000 värjor i Vira Bruk. 



Ägare var under ca 150 år familjen Flemming. All produktion köptes av 
staten och Vira var under Karl XII:s tid Sveriges förnämsta vapensmedja. År 
1757 fanns på bruket sammanlagt 71 anställda inom följande kategorier: 

Klingsmeder: 
Svetsare: 
Svärdfejare: 
Ba jonettfilare: 
Gjutare: 
Förgyllare: 

17 mästare, 12 gesäller, 6 lärlingar. 
4 mästare, 2 lärlingar. 
6 mästare, 6 gesäller, 2 lärlingar. 
4 mästare, 3 gesäller. 
2 mästare. 
1 mästare, 2 lärlingar. 

Arbetet bedrevs under hantverksmässiga former. Varje mästare kunde ha 
två härdar där järnet hettades upp. Smederna fick själva köpa kolet och järnet 
medan brukets ägare höll med lokalerna och härdarna. Eftersom det krävdes 
hög kvalitet på råmaterialet var bruksledningen noga med detta och såg till att 
ha kontroll över kvaliteten på det som inköptes. Vira Bruk förbrukade stora 
mängder träkol som köptes in av bönderna i trakten. . 

Ansvaret för lagerhållningen låg hos bokhållaren. Hos honom fick smederna 
hämta ut de råvaror de behövde mot avräkning i kassaboken. Bokhållaren var 
högste uppsyningsman över bruket i ägarens frånvaro. 

Hantverkarna arrenderade små åkrar av bruksägaren, lagom för spannmål, 
rotfrukter och grönfoder till de kreatur man höll, dvs en eller två kor, några får, 
grisar och höns. Självhushållet kompletterades med fiske. I sådd- och skördetid 
tog smederna ledigt för sitt åkerbruk. De fick också ledigt för fiske en vecka på 
hösten. Arbetarna vid bruket var skattebefriade ända fram till slutet av 1700-
talet. 

Mästarna arbetade på beting, dvs de åtog sig en viss produktion och kunde 
sedan förlägga arbetet som de ville. Bruksledningen höll dock alla i det lilla 
samhället i en herrans tukt och förmaning, kontrollerade kyrkgången och satt 
med i hantverkarnas skrå föreningar. Smederna var också vana vid att få 
tillverka liar och andra enkla jordbruksredskap för egen avsalu. Detta sågs 
naturligtvis inte med särskilt blida ögon av bruksledningen men tillhörde gamla 
privilegier. 

Under hela 1700-talet förekom dispyter mellan bruksledning och mästare, 
där mästarna hårdnackat vägrade att ge upp sitt lönande extraknäck. Ironiskt 
nog blev det så småningom just liarna och jordbruksredskapen som kom att 
rädda Vira Bruk från nedläggning när svärden blev omoderna. Vira höll igång 
den produktionen ända fram till 1948. (Wira Bruk, Alf Nordström, 1985 års 
omarbetade upplaga.) 
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Sveriges första kunskapsintensiva industri 
Järntillverkningen var Sveriges första stora "high tech-industri". De tidiga ent
reprenörerna i den här branschen var bönderna i Bergslagsområdet och de 
satsade på export. Under hela 1700-talet svarade Sverige för ca en tredjedel av 
den europeiska produktionen och var totalt dominerande på marknaden. Pro
duktionen var utpräglat entreprenöriell med små masugnar och smedjor som 
låg tätt, tätt i det område där järnet och skogen fanns. 

Smedjorna var mycket små. Härden, där järnet smältes och formades, var inte 
ens 1 meter i fyrkant, sidohällarna inte mer än 3 decimeter över botten. Över en 
av dessa härdväggar låg en pipa genom vilken luften från bälgarna fördes in i 
härden. 

Smältningen av tackjärnet till ett rent järn var en omständlig procedur som 
krävde "smedens förnämsta konst" (Rinman). Från härden fördes den färdiga 
smältan till stångjärnshammaren där den slogs samman så att den blev platt och 
höggs i 5-7 olika smältstycken. Hammaren hade en ansenlig tyngd och drevs av 
ett vattenhjul och betjänade ofta flera härdar. 

Olika smeder hade sina olika vanor och uppfattningar. En erfaren bedömare, 
hammarsmedsåldermannen i Norbergs Bergslag, Lars Rosborg (1809), sade att 
man sällan kan få smederna att ändra" gamla vanor uti arbetssätten, ehuru 
skadlige och hinderlige för ett rättskaffens smide". Man finner "mycket olika 
härdställning, vartill dels okunnighet, dels inbillningar föranlett". Mer eller 
mindre välgrundade egenheter betraktades som dyrbara yrkeshemligheter och 
det var ofta svårt att få reda på hur mästersmederna faktiskt brukade bära sig åt. 

Att det var si och så med kvaliteten finns många vittnesbörd om. Uppfinna
ren Christopher Polhem sade om det svenska stångjärnet vid den här tiden 
(slutet 1700-talet): "Om man låter förfärdiga ett angeläget stycke av bästa 
järnstång som finns, så är man ju för resultatet beroende av att stången är lika 
stark överallt. Det minsta stycke av rått järn som intet blivit färskat i härden kan 
vara nog för att göra det hela värdelöst. Om ett ankare till aldrig så stor del är av 
ypperligt material men har ett enda svagt ställe så kunde ju hela skeppet med 
all sin last stå i fara för så ringa tings skull". Det är denna ojämnhet i kvaliteten 
som Polhem finner vara det svenska järnets största brist. 

Sveriges första teknologiimport 
Under 1600-talet genomförde Sverige den första verkliga teknologiimporten; de 
vallonska smederna, vars metod gav uppåt 50% mer tackjärn ur råjärnet än de 
traditionella. Den första gruppen valloner invandrade till Sverige redan om
kring år 1600. På olika ställen i de nuvarande belgiska och holländska områdena 



öppnades värvningskontor. Det var framför allt stångjärnssmeder och kolare 
som värvades, men också kanongjutare, masmästare, hjulmakare, plåtsmeder 
och hovslagare rekryterades, liksom timmermän, murare, snickare och mjölna
re. Vallonerna åtföljdes av egna skollärare, läkare och präster jämte nya matva
nor och konstiga seder. 

Den här importen av kunskap var av avgörande betydelse för den svenska 
järnhanteringens uppsving under 1600-talet. Det dröjde ända in mot slutet av 
1600-talet innan någon inhemsk svensk ansågs skicklig nog att ha den ansvars
fulla posten som mästersmed vid en vallonhärd eller som kolare vid de av 
vallonerna införda resmilorna. (Fagerstabrukens Historia, Tigerstedt, del IV, 
Uppsala 1957.) 

Industrisamhället växer fram 
Sverige brukar räknas som en industrination från perioden 1870-1900, då de nya 
stålprocesserna för gjutning skapade förutsättningar för att bygga upp verk
stadsindustrin och då sulfat- och sulfitmetoderna kunde tillämpas inom pap
pers- och pappersmassetill ver kningen. 

Redan på 1830-talet hade textiltillverkningen i Västsverige kommit igång och 
1850-talet byggdes sågverksnäringen upp med rekordfart längs Norrlandsku
sten. Den främsta industrin i Sverige var järnhanteringen, smidet och de gamla 
vattensågarna. Det fanns förstås också hemslöjd i alla bondgårdar. Sysselsätt
ningen inom jordbruket kombinerades ofta med någon form av hemslöjd eller 
"manufaktur". Den enda mekaniska kraften var vattenhjulet vilket avgjorde 
lokaliseringen av många av de bruksorter som senare växte upp runt våra 
vattendrag. 

Arbetet följde samma naturliga rytm som jordbruket. Det gjordes alltså 
uppehåll i verkstäderna under sådd- och skördetid. På vintern och sommaren 
var det dessutom ofta vattenbrist så att stångjärnshamrarna och vattensågarna 
stannade och då fick arbetarna gå sysslolösa utan lön eller arbete på gården. 

Dessa kombinerade jordbruks / ind ustriarbetare övergick mer och mer till att 
bli rena industriarbetare. De flyttade in till de framväxande industriorterna, 
blev lönearbetare och fick alltmer avgränsade arbetsuppgifter, specialiserade 
till att betjäna en eller flera arbetsmaskiner eller att utföra ett speciellt arbetsmo
ment. 

Denna specialisering eller arbetsdelning hade redan nationalekonomins 
fader Adam Smith rekommenderat i sin bok "Nationernas Rikedom" år 1797. 
Han och hans efterföljare Charles Babbage menade att om arbetet delades upp 
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i mindre delar kunde människor specialisera sig och därmed bli skickligare och 
produktivare. De tidiga industriteoretikerna poängterade också att arbetsled
ningen måste ske i en hierarki ovanför arbetarnas huvuden. Det måste finnas en 
grupp arbetsledare som höll ihop den totala organisationen och hade den 
överblick som arbetarna inte kunde ha. Det var denna maktförskjutning som 
Karl Marx kritiserade i sin bok "Das Kapital". 

Marx liknade arbetsorganisationen i en fabrik vid en militär hierarki, vilket 
nog var nära sanningen. Det militära ledarskapet var ju den enda förebild som 
fanns. 

Arbetsdelningen fördes till sin fulländning i början av 1900-talet av Frederick 
Winslow Taylor, som införde tidsstudier och mätningar för att ytterligare höja 
produktiviteten. Arbetsdelningen underlättade rekryteringen eftersom beho
vet av yrkesutbildning blev betydligt lägre. Efter några få dagar kunde en helt 
oskolad arbetare lära sig sköta flera automatmaskiner ensam. (Huskvarna 
Arbetare 1850-1900, Sven Olof Olsson 1983.) 

Svenskarna - I800-talets japaner 
En av de viktiga pådrivande krafterna i Sveriges industrialisering var det 
regelrätta industrispionage som svenska ingenjörer bedrev på kontinenten och 
i USA under slutet av 1800-talet. De nyutbildade ingenjörerna åkte utomlands, 
studerade, ritade av och köpte maskiner och redskap som var de modernaste de 
kunde hitta. Sedan infördes dessa maskiner till Sverige eller kopierades och 
förbättrades. Jämför det med de senaste decenniernas japaner som åkt världen 
runt med kameror på magen! 

Stocka Sågverk 
Det var emellertid inte allt arbete som specialiserades på det här sättet. Det var 
många industrier som på grund av marknaden och omvärlden behöll en 
arbetarstam med stor makt, t ex sågverken. 

Stocka Sågverk i Harmånger i Gästrikland byggdes 1856-1857. Den största 
investeringen var inte själva såghuset och maskinerna utan transportleden för 
timmerflottningen. 

Timmerarbetena vid sågen krävde rutin och skicklighet av arbetarna. Att rätt 
ta en tung stock vid läge, att förstå hur jämvikten skulle uppnås i vältor och 
flottar, att förstå hur ras- och halkrisken kunde undvikas, att uppskatta topp
måttet och att ständigt kunna variera arbetsmetoder efter växlande väderlek var 
en kunskap som var individuell och svår att föreskriva, styra och kontrollera. 
Vem som var "rätt man på rätt plats" kunde arbetarna avgöra bättre än 



ledningen. Företagets enda kontrollmedel var egentligen styckeackordet eller 
ett betingsackord. 

Makten över hur arbetet skulle utföras låg alltså kvar hos arbetarna själva och 
detta berodde på att arbetet med timmerhanteringen under hela 1800-talet var 
oregelbundet, improviserat och beroende på omständigheterna. Det var ännu 
inte integrerat i det löpande sågningsarbetet. 

Självständiga "proffs" 
En av de viktigaste befattningarna vid sågverket var tummaren. Med hjälp av 
sin erfarenhet, en måttstock (tumrnått), märkyxa och hållhake bestämde han 
vilka stockar som skulle sorteras in i vilka fack. 

Mot slutet av 1800-talet blev tumningsarbetet alltmer krävande och mer 
betydelsefullt för produktionsresultatet i sågverket. Ett ökat antal dimensioner 
kom till, allt fler kvaliteter, och tummaren var den ende som hade överblick över 
innehållet i virkesmagasinen. Det ankom på tummaren att hålla igång timmer
flödet i hela sågverket och hans roll blev alltmer förmannens. 

Inne i såghuset var det försågaren som hade högst status. Det var han som 
genom inställningen av maskineriet avgjorde vilka dimensioner som sågades ut 
ur stockarna. Det var han som skulle behärska maskineriets funktion, kunna 
timrets egenskaper och även kunna kalkylera hur mycket timret skulle förän
dras efter torkningen. 

Så småningom utvecklades en hierarki bland sågarna och arbetet delades 
upp på olika typer av hjälppersonal. 

En speciell yrkesgrupp var stabbläggarna. Det var dessa som tog de färdiga 
plankorna och brädorna och staplade dem i höga staplar för torkning. Stabbläg
garna var en grupp med stor yrkesstolthet. Deras arbete var farligt och tungt. De 
fick balansera på smala landgångar med tunga brädlass på axeln. De blandade 
sig endast i undantagsfall med de övriga sågarbetarna och hjälpte aldrig till med 
andra arbeten. Ingen gav order till en stabbläggare. De klarade av sitt tunga jobb 
för dagen och gick sedan hem. 

Så småningom organiserades alltmer av arbetet i sågverket i form av arbets
lag. Dessa arbetslag organiserade och fördelade arbetsuppgifterna sinsemellan 
rätt självständigt. Några egentliga förmän fanns inte. 

Anpassad produktion 
Sågverksarbetet under 1800-talet följde årets växlingar. Den största delen av 
arbetet utfördes under den icke snötäckta delen av året från april till oktober. 
Sågverket var mycket beroende av det naturliga ljuset och timmerhanteringen 
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var nästan omöjlig under vinterns is och kyla. Vissa år föll så mycket snö att 
brädgårdsarbetarna hindrades av ständig snöröjning. Å andra sidan var det inte 
bra om vintern var för blid heller, för då kom timret inte fram ur skogarna i tid. 
Om våren var för kall försvårades sågningsarbetet, och om sommaren var för 
torr blev det vattenbrist så att vattenhjulen inte gick. Om det regnade för mycket 
blev det översvämning och problem med torkning av virket. 

Med tanke på väderberoendet var det inte så underligt att sågverksarbetet på 
1800-talet var mycket ryckigt och säsongsbetonat. Därför var endast ett fåtal 
arbetare fast anställda vid sågverket. Resten rekryterades från den omgivande 
ortsbefolkningen. 

En sågverksarbetare ägnade på 1860-talet hälften av sin arbetstid åt ren 
sågning och resten åt övriga arbetsuppgifter. Mot slutet av 1800-talet hade han 
blivit alltmer specialiserad och i stort sett hela arbetstiden ägnades åt sågningen. 
Arbetet specialiserades alltmer "horisontellt". 

Makten hos arbetslagen 
Makten över arbetet kom ändå att ligga kvar i arbetslagen. Den enda lednings
nivån bestod av de arbetande förmännen, försågaren och tummaren Deras 
underställda var arbetslagets övriga medlemmar. En tredje nivå var hjälpperso
nalen som stod utanför sågackordet. Kontrollen över arbetet stannade hos 
arbetarna och deras förmän. 

Högsta ledningens möjligheter att utöva kontroll och ledning över arbetet 
blev beroende av vilka personer som sattes till förmän. 

I ett brev från förvaltaren Steinmetz vid Stocka Sågverk till bankdirektören 
Hodell i Hudiksvall i januari 1890 beklagade han att man vid sågverket inte 
kunde "uträtta något med hästarne och allt folk som nu går sysslolösa". Skulle 
detta fortgå ända fram till skeppningssäsongen vore det "bedröfligt" . 

Ett brev med sådant innehåll skulle inte ha skrivits 20 år tidigare. Då var det 
fullständigt naturligt att sågarbetet låg nere på vintern. Men allteftersom 
arbetssäsongen utsträcktes och allt fler människor flyttade in till orten blev 
problemet större. Följande en gammal brukstradition byggde sågverken upp 
bostäder och handelsbodar, inrättade affärer och skolor samt upplät trädgårds
land åt de bofasta familjerna. 

Arbete garanterades dock inte över hela året. Undet året 1877 varierade t ex 
antalet anställda mellan 50 personer och 200 personer. Hälften var bara anställ
da upp till 10 arbetsveckor under det året. Ett stort överskott av inflyttade 
arbetare fanns hela tiden tillgängligt och konkurrensen om arbetet hårdnade 
mellan den bofasta befolkningen och de tillresta säsongsarbetarna. 



Det var i en sådan här miljö som missnöjet med förhållandena grodde hos 
arbetarna och så småningom resulterade i oroligheter, bl a Sundsvallsstrejken 
1879, som var en avgörande händelse i den svenska arbetarrörelsens historia. 

Yttre faktorer avgörande 
De största hindren för att få till stånd ett industrimässigt flyt i sågverkets 
produktion var ändå att trävarumarknaden varierade så kraftigt. Sågverket 
måste anpassa sig till köparnas krav, båtarnas ankomsttider och naturens 
nycker. Osäkerheten i försäljningen har sedan 1800-talet varit utmärkande för 
alla sågverk. 

Arbetet blev alltså extremt ryckigt och arbetsledningen måste med kort 
varsel utnyttja tillgänglig arbetskraft. Denna osäkerhet förklarar varför mekani
seringsgraden varit så låg inom sågverken ända långt in på 1900-talet. Det 
förklarar också varför brädgårds- och urlastningsarbetet kom att präglas av 
decentraliserad arbetsorganisation och stor självständighet. I motsats till den 
framväxande fabriksindustrin decentraliserades makten över arbetet när pro
duktionen ökade. Istället utvecklades hierarkier inom arbetslagen. 

I brädgårdsarbetet, i urlastningen och i utearbetet växlade arbetarna arbets
uppgifter flera gånger om dagen. Att genom detaljerad ordergivning och 
personlig övervakning leda och organisera detta arbete hade varit omöjligt. Den 
hade krävt en stor apparat av arbetsledande personal. Arbetarna rekryterades 
ofta grupp- och lagvis. Lagen bildades ofta redan på hemorten och följdes åt i 
arbetet oavsett vilka arbetsuppgifter de utförde. De sammansattes av släktingar 
och vänner. 

Professor Alf Johansson menar i sin bok om Stocka Sågverk att det sätt på 
vilket sågverksarbetet förändrades under 1800-talet inte var något speciellt för 
sågverken. Arbetets utformning har visat gemensamma drag på alla arbetsplat
ser där lågmekaniserade utearbeten spelat stor roll, där arbetet varit uppsplitt
rat på en stor yta, där säsongsvariationerna varit stora eller där rekryteringen av 
arbetskraft varit en viktig förutsättning. 

Exempelvis inom skogsindustrin, varvsindustrin, byggnadsindustrin och 
över huvud taget all industri där den slutna arbetslokalen inte varit det typiska 
för arbetet. (Arbetets delning i Stocka Sågverk 1856-1900, Alf Johansson 1988.) 

Industrisamhällets symbol - det löpande bandet 
Under hela 1900-talet har" det löpande bandet" varit den mest effektiva produk
tionsmaskin vi känner. Det uppfanns av den amerikanske ingenjören Frederick 
Winslow Taylor, som började sitt yrkesliv som arbetare vid Midvale Steel i dess 

KAPITEL VII 

Arbetarna växlade 
arbetsuppgifter flera 
gånger om dagen. Att 
genom detaljerad 
ordergivning och 
personlig övervak
ning leda och organi
sera detta arbete 
hade varit omöjligt. 

159 



KAPITEL VII 

160 

maskinverkstad 1878. Fabriken tillverkade maskiner för verkstadsindustrin och 
arbetet utfördes till stor del manuellt av ett stort antal yrkesskickliga arbetare, 
var och en med sin specialitet. Man arbetade i självstyrande grupper liknande 
de vid Stocka Sågverk. De större maskinerna byggdes på plats och delar 
smiddes och tillverkades efterhand och passades in. Allt råmaterial fördes till 
platsen, det förekom få eller inga halvfabrikat. 

Taylorismen 
Taylor förundrade sig över att de skickligaste arbetarna medvetet höll nere sin 
arbetstakt och presterade långt under sin kapacitet. Taylor reagerade och tyckte 
att man borde höja arbetstakten, vilket dock renderade honom åtskilliga kok 
stryk. Hans kamrater upplyste honom om att det inte var någon ide att jobba 
mera eftersom ingen fick Iner betalt om han jobbade hårdare på den här 
fabriken. Den enda som tjänade på det var kapitalisten som ägde den. 

Den ovanlige unge arbetaren uppmärksammades förstås av arbetsbefälet, 
som gjorde honom till förman. Den nye förmannen hade dock föga framgång. 
Arbetarna vägrade att höja arbetstakten. 

Taylor räknade ut att grundorsaken till arbetarnas önskan att hålla nere 
produktionen var svårigheterna att bestämma hur mycket arbete man kunde 
fordra per dag av varje arbetare och maskin. Den här osäkerheten resulterade i 
att arbetarna arbetade så litet som möjligt och arbetsgivarna betalade så låg lön 
som möjligt. 

Taylor kunde också konstatera att till och med i de fall då arbetaren verkligen 
bemödade sig att göra sitt bästa var det sällan han fick någon effekt av sina 
ansträngningar eftersom han inte kunde använda sin arbetskraft på ett rationellt 
sätt. 

Taylor fick tillstånd att utföra studier i verkstaden. Han undersökte dels hur 
den mänskliga kroppen belastades i olika situationer, dels när optimala tid
punkter för vila skulle vara på dagen för att maximal arbetsprestation skulle 
åstadkommas utan att kroppen överansträngdes. Han undersökte även med 
vilken hastighet arbetsmaskinerna skulle gå för att uppnå maximal produktion. 
Så bestämde han t ex vid svarvning den bästa kombinationen av hastighet, 
spåndjup, spåntjocklek och stålform. 

Taylor fortsatte sina studier under många år och framlade sina teorier och 
forskningsresultat i två böcker, varav en har blivit managementlitteraturens 
kanske största klassiker: "The Principles of Scientific Management". I boken 
lägger Taylor fram principerna för en rationell arbetsledning. 

Följande är hämtat ur Nordisk Familjebok från 1919: "Taylorsystemet bygger 



på följande tre grundprinciper: Noggrant personval, inlärande t av det mest 
effektiva arbetssättet samt hög aflöning". 

"N oggrant personval" 
"Det gäller att utröna, hvilka personer på grund af sina fysiska och psykiska 
egenskaper äro lämpade för ett visst slags arbete. Häri tas ofta den moderna 
experimentella psykologien till hjälp. Det gäller att sätta en stark och uthållig, 
men ointelligent person på tungt, enformigt arbete, en person med snabb 
uppfattning på afsyningsarbete och så vidare." 

"Inlärandet af mest effektiva arbetssätt" 
"Den person som skall utföra ett visst arbete, skall uppläras till att göra detta på 
bästa sätt. Den gamla erfarenhet som inom de flesta yrken förefinnes, är föga 
annat än slentrian som vanligen ger ett synnerligen oeffektivt arbete. En 
grofarbetare skall lära sig att afpassa storleken af sin muskelansträngningsamt 
hvilopauser med mera i enlighet med det, som försöken visat vara det bästa. En 
svarfvare skall lära sig att använda mest ekonomiska skärhastigheter, spåndjup 
med mera samt att tillse, att ingen del af arbetstiden onyttig går bort. Då 
arbetarna vanligen ej själfva kunna utfinna det bästa, måste detta på förhand 
beräknas af arbetsledningen, hvarefter arbetarna endast har att följa en bestämd 
plan. För detta ändamål göras för hvart arbete noggranna studier af tid och 
rörelser, så att varje handgrepp skall bli så föga tröttande och så effektivt som 
möjligt." 

"Hög aflöning" 
" Arbetarna skola erhålla en lön, som öfverstiger den, som kunde betalas under 
de gamla förhållandena, så att fördelarna af det nya systemet fördelas på båda 
parterna, arbetsgifvaren och arbetaren. Taylorsystemet har, där det blifvit 
förståndigt genomfördt, visat sig mycket fördelaktigt, i det att arbetslönerna 
kunnat betydligt höjas och samtidigt arbetet blifvit billigare utförd t. Detta 
oaktadt har detsamma blifvit mycket olika bedömdt. Arbetarna, eller åtminsto
ne de socialistiska organisationerna, äro vanligen afogt stämda, då de fru~ta 
öfverproduktion och undertryckandet af arbetarens individualitet, kanske äfven 
på grund af fruktan att systemet skulle minska utsikterna för dem att genomföra 
sina ideal. Det har gått så långt, att i Förenta Staterna systemet i lag blifvit 
förbjudet vid arbeten för statens räkning, ehuru det blifvit pröfvadt vid några 
statsverkstäder och givit ett glänsande resultat. Man kan med visshet säga, att 
Taylorsystemet rätt tillämpad t, ej medför de fruktade olägenheterna. Visserli-
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gen kan det tänkas, att under någon kortare öfvergångsperiod samma olägen
heter kunna visa sig, som alltid uppträda vid afsevärdt förbättrade arbetsmeto
ders införande, men all erfarenhet betygar, att dessa äro snart öfvergående och 
förbytas i stora fördelar. Taylorsystemet synes i den mån det blir allmänt införd t 
och rätt förstådt ha stora utsikter att kunna höja den genomsnittliga produktio
nen per individ och alltså medföra större konsumtionsmöjligheter, det vill säga 
höjd lefnadsstandard för den civiliserade världen. " 

Konsult åt Henry Ford 
Taylor blev förstås konsult, bland annat åt Henry Ford som 1920 byggde det 
första löpande bandet för tillverkning av bilar. Det gav Ford ett konkurrens över
tag av enorma mått. Ford kunde producera bilar till halva kostnaden jämfört 
med sina konkurrenter som fortfarande tillverkade enligt gamla hantverksmäs
siga metoder. 

Konkurrenterna slogs ut en efter en och Henry Ford kunde yttra de beving
ade orden: "Ni kan få vilken färg ni vill, bara den är svart." Det var inte 
överlägsenhet utan en tvingande nödvändighet. Det var nämligen mycket svårt 
att ställa om bandet, så Ford tillverkade samma bilmodell i tio år praktiskt taget 
utan några ändringar alls. Ända in på sextiotalet var A-Forden världens mest 
sålda bil aven variant. 

Det löpande bandet skapade den första komplicerade lågprisprodukten och 
kunderna tackade och tog emot i glädjen över att få tillgång till en billig bil. Den 
nya tekniken infördes snart över hela världen och ännu idag tillverkas 99% av 
bilarna i världen enligt det löpande bandets princip. 

Det löpande bandet finns överallt 
Det löpande bandet har bevisat sin överlägsenhet som produktionsmetod 
överallt där standardiserade produkter tillverkas i stor mängd av outbildade 
arbetare. Det löpande bandet är den yttersta konsekvensen av principen om 
arbetsdelning. Taylor förfinade och gjorde vetenskap av Adam Smiths ur
sprungliga ide att specialisering och uppdelning av arbetsuppgifter är effekti
vare i varuproduktionen än de gamla hantverksmetoderna. 

Eftersom det löpande bandet tydligen är så effektivt, vad är då naturligare än 
att bygga alla organisationer efter samma modell oavsett om de tillverkar varor 
eller ej. Se på sjukhusen. Ända in på 1980-talet har sjukhusbyggena blivit 
fabriker, inte bara i Sverige utan i hela världen. 

På Industrisamhällets sjukhus är patienterna visserligen i centrum för verk
samheten men inte mer än vad chassit och karossen är i centrum för arbetarnas 



KAPITEL Vll 

På Industrisamhällets sjukhus är patienten lika omvårdad som plåten vid bilfabrikens löpande band. (Flygbilder över Huddinge sjukhus till 
vänster och Volvos Torslandafabrik till höger.) 

omvårdnad vid det löpande bandet på Volvos Torslandafabrik. Har Du tänkt på 
att väntrummet på ett sjukhus faktiskt mer liknar ett råvarulager i en fabrik än 
den första kontakten med den mänskliga omvårdnaden vi behöver just då. 

Efter råvarulagret, där väntan kan bli lång eftersom "just-in-time-principen" 
existerar endast för läkaren (= produktionsprocessen), kommer vi till buffertla
gret där vi får vänta på en hård säng, gärna avklädda. Efter ytterligare väntan 
kommer så en person iklädd vit rock och har oerhört bråttom. 

Nu blir processen kort. Är det inget större fel på oss blir vi snabbt förpassade 
till färdigvarulagret och sedan vidare ut på marknaden igen. Är det något större 
fel blir vi tillsagda att nu ska vi inte oroa oss utan låta sjukhuspersonalen ta över 
ansvaret. Därmed har vi tagit det slutgiltiga steget och blivit en råvara i 
sjukhusfabriken. Om vi inte vore så oroliga, och så bokstavligen maktlösa när vi 
sitter där i "råvarulagret" och väntar, skulle vi aldrig acceptera att bli behand
lade som en råvara som skjutsas mellan olika stationer i ett löpande band. 

Sedan har vi ju ingen kunskap heller, d vs medicinsk kunska p, vilken är den 
enda kunskap som ger någon makt i den kunskapsintensiva organisation som 
sjukhuset egentligen är. 

Exemplet privatsjukvård 
Det löpande bandets princip är så fast inrotad i vårt ll1edvetande att nästan alla 
mänskliga aktiviteter ordnas enligt samma princip. Den privata företagshälso-

Patienten har blivit 
en råvara i sjukhus
fabriken. 
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centralen Amrab på Sophia hemmet i Stockholm lade från början upp sina 
provtagningar som ett löpande band med en station för örontest, en för ögonun
dersökning, en för ergometercykelprov och en för blodprov. Varje testomgång 
tog en halvtimme och under den tiden gick patienten från rum till rum där 
sjuksköterskorna satt med sina specialiteter. 

Enformigt tyckte den sjuksköterska som suttit en hel dag och tryckt på en 
liten apparat som gav ifrån sig små pip i varierande tonhöjd. Sjuksköterskorna 
fick därför rotera runt på sina arbetsstationer för att minska enformigheten. 
Ingen kom på tanken att låta en och samma sjuksköterska testa allting och låta 
patienten sitta i samma rum hos en och samma sjuksköterska. Det tog nästan 10 
år innan något lysande organisatoriskt snille genomförde den iden. Idag får 
varje person som testas sitta tillsammans med en sjuksköterska i ett rum under 
trevligt småprat i 20 minuter. Testproceduren har blivit trevligare både för 
personalen och patienten och dessutom snabbare! 

Exemplet MeDonaids 
Du har säkert vid något tillfälle köpt en hamburgare på McDonalds. Har Du 
reflektera t över den unga flicka eller pojke som ler mot Dig där bakom disken? 
Nej, förmodligen inte eftersom du med stor sannolikhet inte sett honom/henne 
förut, och med lika stor sannolikhet inte kommer att se honom/henne igen 
heller, i alla fall inte bakom McDonalds disk. Mc Donald s har nämligen en 
personalomsättning på över 100 % per år i hela företaget och ännu högre i den 
här personalkategorin. Det betyder att den anställda som Du just träffat bara 
stannar några månader. 

McDonalds har förmodligen Sverigerekord i personalomsättning. Inte ens 
Volvos beryktade Torslandafabrik har en högre personalomsättning än 35 % vid 
det löpande bandet. Ändå betraktas McDonalds allmänt som ett mycket väl
skött tjänsteföretag. Bolaget har en väldefinierad affärside, är lönsamt och växer 
snabbt över hela världen. Det som arbetsledningen på Volvo Torslanda uppfat
tar som sitt största problem klarar McDonalds tydligen suveränt. Varför det? 

Att McDonalds är så lönsamt, trots den höga personalomsättningen, beror på 
ett unikt utformat system för hantering av hamburgerråvaror i ett löpande band 
där människans problemlösarförmåga inte behövs. Ä ven kassajobbet på McDo
nalds är utformat så enkelt att nästan vem som helst kan klara det. Några dagars 
inskolning räcker, sedan är man i full produktion. 

Det finns bara ett fåtal, standardiserade produkter att välja på. Kunderna kan 
dem och uppskattar den jämna standariserade kvaliteten. Allt är standardiserat 
och tidsminimerat. Kunderna uppmuntras t ex inte att beställa extra ketchup 



eller salt. Dessa finns gömda i en låda under disk och tas bara fram för dem som 
ber om det. 

Effektivt, standardiserat, ointelligent. Inte undra på att de flesta slutar efter 
några månader. Men det gör inte så mycket. Skolungdomarna står i kö för att få 
jobba några månader på McDonalds. Det är händerna McDonalds vill ha, inte 
huvudet. På Torslandaverken behövs dessvärre (eller dessbättre kanske?) rätt 
mycket huvud numera för att kunna tillverka en bra bil. 

McDonalds grundare Ray Kroc har byggt sitt världsimperium av ca 10.000 
McDonaldsrestauranger enligt enkla" tayloristiska principer". Systemet är så 
nära fulländning man kan komma. Varje maskin, varje arbetsstation är special
tillverkad, varje millimeter exakt tillvaratagen för att åstadkomma rätt kombi
nation av kroppsrörelse, inklusive det lilla leendet som Du enligt instruktionen 
skall få när Du når fram till kassan och det blir Din tur. 

Den som visar framfötterna kan bli befordrad till arbetsledare och avancera 
i rangskalan. Höjdpunkten är några veckors studier vid Hamburger University 
i Chicago där moderna managementprinciper lärs ut. 

Chefen - en rationell beslutsmaskin? 
Moderna managementmetoder bygger i mycket högre grad än Taylors princip
er på att människan är en del av organisationen. Studenter överallt i världen får 
till exempel läsa ekonomiska standardverk av Simon, Cyert och March, vars 
verk publicerades på 50-talet. Ett exempel från professor Herbert Simon: 

"Konstruktionen aven effektiv administrativ organisation är ett socialpsyko
logiskt problem. Det är en fråga om att sätta ihop en grupp människor och 
ovanpå denna grupp en arbetsledning som kan påverka beteendet hos arbets
gruppen så att den utför ett samspelat och effektivt arbete. Termen 'påverka' 
används snarare än 'styra' eftersom styrning, dvs användning av administrativ 
auktoritet, bara är en av många metoder som chefer använder för att påverka 
arbetsgruppens beslut. Genom att analysera beslutsfattandet och beteendet hos 
personerna i arbetsgruppen får man en insikt i hur varje organisation kan tänkas 
fungera." (Herbert Simon, Administrative Behaviour 1957.) 

Dessa författare tänkte sig att cheferna fattade beslut genom att: 

1. Ta fram olika handlingsalternativ. 
2. Analysera effekterna av de olika alternativen. 
3. Värdera och prioritera bland handlingsalternativen. 

Chefen är således en rationell besluts maskin med en god tillgång på informa
tion och med full överblick över sin arbetsgrupp och dess arbete. Han sitter 

KAPITEL VII 

Det är händerna 
McDonalds vill ha, 
inte huvudet. 

Herbert Simon: "Sätt 
ihop en grupp män
niskor och ovanpå 
denna en arbetsled
ning." 

165 



KAPITEL VII 

166 

Human Relation-skolan 
Mayo, Likert, Hertzberg, Maslow, m fl 

ORGANISATIONSPRINCIP 
Relationer mellan människor och grupptillhörighet. 
Känsla av kontroll över sina arbetsuppgifter och viss möjlighet att påverka arbetet. 
Grepp över ett något större arbetsområde. 

LEDARSKAP 
Motivera människan i arbetet - Maslows behovshierarki/Hertzbergs hygienfaktorer. 

Ökar tillfreds- { Självförverkligande 

ställelse Uppskattning 

Överleva 

MÄNNISKOSYN 
McGregor formulerar den i sin TEORI-Y: 
"Arbete är en naturlig 'lek'. 

} 

Minskar 
missnöje 

Självkontroll är oundviklig för att uppnå organisationens mål. Människor har kapacitet och 
kreativitet för att lösa problem. Människor drivs att arbeta för att uppnå gemenskap, upp
skattning och självföreverkligande likaväl som fysisk och materiell trygghet. Människor kan 
styra och kontrollera sig själva om de är motiverade på ett riktigt sätt." 

Grundstrukturen är densamma som Taylor och Fayol skapade. Human Relation-skolan 
tillför psykologisk kunskap och uttolkare av denna kunskap tar skummet av ytan utan att 
vilja se eller låta sig påverkas av dess djupare innebörd. Men, onekligen har det blivit lite 
lättare att vara människa i arbetet. 

(Ur Modig - Sjögren, Ledare och ledda) 

"ovanpå". En viss tvekan skymtar dock. Chefens auktoritet måste accepteras av 
de underställda. Deras vilja/ ovilja att göra detta påverkar chef.ens situation och 
möjlighet att genomdriva beslut på ett (då) oförutsägbart sätt. 

På 70-talet kom ytterligare bidrag till läran om ledarskapet, t ex McGregors 
Theory Y: "Arbete är en naturlig lek. Människor drivs att arbeta för att uppnå 
gemenskap och uppskattning och självförverkligande likaväl som fysisk och 



Det situationsanpassade ledarskapet 
Jones, Hersey, Blanchard, m fl 

ORGANISATIONSPRINCIP 
Arbetsfördelning 
Självstyrande grupper 
Arbetsrotation 
Delegering av ansvar och befogenheter 
Systemtänkande - administrativt/strukturellt; ekonomiskt/teknologiskt; information/be
slutsfattande; mänskliga/sociala system som alla hänger samman för att nå det gemen
samma målet. 

LEDARSKAP 
Påverkar individers och gruppers beteenden. 
Ledarskapets funktion är att planera, organisera, motivera och kontrollera. 
Ledarens stil är allt från auktoritär - uppgiftsorienterad över demokratisk - relationsorien
terad till låt-gå - du klarar dig. 
Ledarens stil bestäms av hans förmåga att diagnostisera vilken mognadsgrad varje un~ 
derordnad besitter - psykologisk och kunskapsmässig mognad och vad varje enskild 
situation kräver. 
Ledaren verkar för att skapa underordnade med förmåga att internalisera d v s ta över 
den yttre kontrollen i sitt eget samvete. 
Det ömsesidiga beroendet mellan ledare och ledda betonas. 
Ledaren måste äga kunskap om vad som påverkar människor och vara inläst på de 
vanligaste psykologiska teorierna. 

MÄNNISKOSYN 
Människan är komplicerad och individuell. 
De flesta människor vill ta ansvar, är kreativa och söker utveckling. 
Människor behöver stöd och förståelse för att kunna ge hela sin potential i arbetet. 

(Ur Modig - Sjögren, Ledare och ledda) 

Human Relation-skolan tilförde psykologisk kunskap till organisationsiäran. Ovanstående tablåer över 
ledarskapets utveckling är hå'mtade från antologin Ledare och ledda, 1982 på Nordstedts förlag. Samman
ställningen är gjord av Marie Kelpe. 

materiell trygghet. Samma typ av resonemang återkommer i Maslows behovs
hierarki. Den här synen kallas "Human Relations" och tillför psykolqgisk 
kunskap till organisationsläran. (Ledare och ledda 1982.) 

I slutet på 70-talet bröt den nya doktrinen igenom i direktionsvåningarna. 
Beteendevetaren Åke Beckerus och docenten i företagsekonomi Anders Ed
ström har i boken "Doktrinskiftet" sammanfattat den nya synen på ledarskapet. 
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DEN GAMLA DOKTRINEN 

Central 
besluts
process 

Maskinen 
företagets 
största 
resurs 

DEN NYA DOKTRINEN 

Lokal 
handlings
frihet 

Ledning genom order Ledning genom ideer 
Direktiv för handling Ideologi för handling 
Produktionens värderingar Marknadens värderingar 
Ekonomiska belöningar Delaktighet och tillhörighet 
Experters kompetens utnyttjas Allas kompetens utnyttjas 
Produktionens utveckling Humankapitalets utveckling 
prioriteras prioriteras 

Den gamla doktrinen satte produktionen i centrum och cheferna styrde verksamheten g~nor:z ordergi'l!nir:g. 
Den nya doktrinen sätter affärerna/kunderna i centrum och ledarskapet utövas gerwm Ideer I en organzsatwn 
där människor är den största resursen. 

Enligt det gamla synsättet var produktionen i centrum, maskinen var företa
gets största resurs och ledarskapet utfördes genom att ge order. I den nya 
doktrinen är det affärerna som är i centrum, människan är företagets största 
resurs och ledarskapet utövas genom ideer. 

Den nya doktrinen 
Naturligtvis måste varje doktrin ses mot bakgrund av den tid som den uppstod. 
Det löpande bandet var en mycket effektiv organisation i industrialismens 
barndom. På ISOO-talet var arbetarna outbildade, oinformerade, ofta deltidsar
betande jordbrukare med fasta värderingar som byggde på den tidens verklig
het, nämligen att det viktigaste var att skaffa sig mat för dagen. Det framstod 
säkert som helt nödvändigt för industriledarna vid den tiden att ta hänsyn till 
detta i planeringen av arbetet. Det fanns inte så många alternativ till en ren 
ordergivning på arbetsplatsen. 

Taylorsystemet, som ju åtminstone delvis byggde bort det ömsesidiga miss
troendet mellan arbetare och företagare, skapade förutsättningar för en ökad 
produktion som kom båda till godo. Det som emellertid framstår som så 
märkligt är att systemet är så fast rotat och svårt att ändra på, trots att de flesta 
människorna idag inte är sysselsatta i varuproduktionen. De värderingar som 
människorna har idag skiljer sig ju rätt markant från dem som gällde för hundra 
år sedan. 



Att till och med Informationssamhällets främsta verktyg, datorn, gör sina 
beräkningar sekventiellt, dvs i en rad efter varandra, visar att den är en produkt 
av Industrisamhället. De nya datorerna (femte generationen) som är på väg i 
Japan och USA kommer inte att arbeta på det sättet utan mer likt människans 
hjärna. 

Det löpande bandet framstår som en tämligen simpel organisationsform 
idag. Det vi numera vet om hjärnan visar att människan inte fungerar så 
sekventiellt utan betydligt mer komplicerat. 

Vad kan historien lära oss? 
• Förändringen från jordbrukssamhälle till industrisamhälle gick smygande. 
U nder långa perioder existerade de båda samhällena sida vid sida och på 
samma sätt är det troligen med den nuvarande samhällsomvandlingen. Den är 
så långsam att vi som lever mitt i den inte har märkt den förrän nu - när 
omvandlingen redan är mycket långt gången. Just nu lever vi därför kanske i 
parallella samhällen. 
• De första industrierna organiserades som jordbruk. Ingen tyckte t ex att det var 
väsentligt att bygga in arbetslokalerna under tak. Man var ju van vid att allt 
arbete skedde utomhus. Ända in på 1900-talet skedde också en del av tillverk
ningen i bondstugorna. Är det på samma sätt med våra försök att organisera 
tjänsteproducerande företag och kunskapsföretag som om de vore fabriker? 

Mästare och Proffs 
• Kunskap har alltid varit värdefull. Mästarbrevet var ett svåråtkomligt kun
skapsbevis och gav sin innehavare stor frihet att organisera sitt arbete som han 
ville. Den friheten tog mästarna också tillvara på, på gott och ont. Det finns 
många paralleller mellan dåtidens mästare och dagens högutbildade proffs när 
det gäller attityder. 
• Det var mycket svårt att utforma standards under denna hantverkarperiod. 
Alla produkter blev litet olika. Idag ökar efterfrågan på alltmer skräddarsydda 
produkter och frågan är om inte den utvecklingen kan komma underlätta en 
återgång till mer hantverksbetonade metoder i tillverkningen och mästarens 
återkomst. 
• Kvaliteten kontrollerades noggrant och man skapade också diverse konkur
renshindrande karteller (skrån). V åra tiders skråväsen representeras av Före
ningen Auktoriserade Revisorer (FAR), Advokatsamfundet etc. I den finska 
civilekonomföreningen SEFE:s stadgar, finns t ex en paragraf som säger att den 
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ska arbeta för en begränsning av utbildningen av civilekonomer i Finland. 
• Ju mer osäker företagets omvärld var, desto mer av självstyrande grupper och 
desto plattare organisationer. Kraven på flexibilitet omöjliggjorde centralt be
slutsfattande. Det är samma situation som storföretagen upplever idag fast på 
en högre nivå. 
• Det var kapitalkraven i de allt större tillverkningsenheterna som till slut gjorde 
de oberoende hantverkarna beroende av sina brukspatroner. Vad skulle hända 
om utvecklingen går åt andra hållet i framtiden med mindre krav på kapital? 
Vad borde hända i organisationer som inte är beroende av finansiellt kapital 
utan bara av kunskapskapital? 

Järnarbetare och Hjärnarbetare 
• Det är kortare avstånd än kanske många föreställer sig mellan dagens 
hjärnarbetare och gårdagens järnarbetare. Båda måste ha kunskaper och färdig
het att använda sina verktyg. Det tog uppåt tio år för en lärling att bli mästare 
på sina verktyg. Hur lång tid borde det ta för en person som använder världens 
mest komplicerade verktyg, hjärnan? På medeltiden fanns nästan ingen kun
skap lagrad i böcker. Kunskapen traderades" on-the-job" och det var den tidens 
skola. Lärlingarna hade knappast någon formell skolgång alls. Nutidens lär
lingssystem är den långa formella skolgången som, rätt utnyttjad, ger barnen 
den grundkompetens de behöver för att kunna bli gesäller och så småningom 
mästare i informationsbehandling och problemlösning. 
• Relationen mästare-gesäll-lärling finner vi i de flesta kunskapsföretagen idag 
med den mest erfarna konsulten som den informella mästaren. Relationen kan 
också vara formaliserad, som t ex i revisionsföretagens arbetsgrupper där den 
auktoriserade revisorn är mästaren med ett ansvar för en arbetsgrupp på mellan 
fem och uppåt femton personer på varierande kunskapsnivå. 
• Medeltidens yrkesproffs tillverkade varor för en marknad och behövde 
råvaror och kapital. Dagens yrkesproffs löser problem istället och råvaran är 
information och tid. 
• Arbetsledaren framstår på 1800-talet som en verklig nyckelperson. Är arbets
ledarens roll verkligen på väg att försvinna - som Volvo tror och facket fruktar 
- eller kommer den att omvärderas och istället bli viktigare? 
• En framgångsformel för bruken på 1800-talet var att försöka. eliminera 
osäkerheten och beroendet av omvärld och marknad. De första bruken var 
därför helt självförsörjande. De tidiga storindustrierna var vertikalt integrerade 
och tillverkade det mesta själva. Anda långt in på 1900-talet följdes samma 
strategi. Exempelvis General Motors som bildades på 20-talet men som först på 



1980-talet ifrågasatte denna struktur. På dagens extremt osäkra marknader är 
den sortens kontroll bara ineffektiv. 

Om man inte kan kontrollera komplexa system på det enkla industrisättet, 
vad kommer istället? "Management by chaos"? Om vi är i slutet av Industrisam
hällets epok och funderar över vilka lösningar som bär framåt kanske vi lär oss 
mer genom att ställa oss framför parentesen istället för efter den? 

Fem personliga råd 
Hoppas att Du i det här kapitlet fått tillräckligt med mod för att ifrågasätta de 
enkla första lösningarna när Du står inför ett organisationsproblem. Om det som 
står här verkar rimligt borde en del av slutsatserna och råden till Dig som är 
ledare i en kunskapsintensiv organisation kunna bli följande: 

51. Tag inte intryck av amerikanska managementgurus som faktiskt mest 
bygger sina råd på ledning av hur hundraåriga konsumentvaruindustrier 
fungerar. 

52. Försök hitta det löpande bandet i Din organisation och tag bort det överallt 
där Du vill ha kreativ problemlösning. 

53. Betrakta inte en lösning som logisk bara därför att Du kan överföra 
erfarenhet från Industrisamhällets tänkande. Det nya samhällets logik är 
troligen snarast tvärtom. 

54. Om det nya samhällets logik är tvärtemot mot dagens så borde framtidens 
organisation också vara tvärtom, dvs Du bör inte hämta lösningar på kun
skapsföretagens organisationsproblem från tillverkningsindustrin. Sök 
hellre längre bak i historien. 

55. Kalkylera in både frånvaro, personalomsättning och rekryteringsmöjlig
heter när Du jämför olika produktionsalternativ. Kanske Du då finner att 
den mest effektiva organisationen är en där det löpande bandet är avskaf
fat. 
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KAPITEL VIII 

Både-och
organisa tionen 

Den professionella ön 
I de flesta tjänsteföretag och tillverkningsföretag är gruppen högutbildade 
experter i en klar minoritet. Man kan hitta dem på utvecklingslabbet, på 
beredningsavdelningen eller på konstruktionsavdelningen. De här avdelning
arna skiljer sig ofta från den övriga organisationen. Man märker på klädseln och 
atmosfären att här finns en grupp människor med friare ställning än ute i 
prod uktionsenheten. 

- De övriga tittar litet snett på oss som arbetar på utvecklingsavdelningen, 
säger utvecklingschefen på Wallac i Finland, ett instrumenttillverkande företag. 
Vi har inga stämpelklockor och vi kan komma och gå som vi vill. Det väcker ont 
blod hos en del. Men det går ju inte att vara kreativ bara mellan 9 och S! 

Utvecklingsavdelningen känner sig annorlunda 
Utvecklingsavdelningarna ägnar sig i första hand åt att utveckla och förbättra 
produkter, mycket litet åt ren forskning. På instrumentföretaget i exemplet finns 
ändå en rätt stor forskningsavdelning på 6 personer, jämfört med 17 personer på 
utvecklingsavdelningen. Det anses finare att jobba på forskningsavdelningen 
och ingenjörerna söker sig gärna dit som ett steg i karriären. Under de senaste 
10 åren har det inte hänt att någon från forskningsavdelningen sökt sig den 
andra vägen; till utvecklingsavdelningen. 

En annan tänkbar karriärväg för utvecklingsingenjörerna är också att bli 
marknadsförare. Men det är inte alltid som ens värderingar stämmer med det 
jobbet: "Jag var säljare i åtta månader men blev så frustrerad över alla osanning
ar man måste säga och den oseriösa inställningen hos mina arbetskamrater att 



jag sökte mig tillbaka till utvecklingsavdelningen", säger en ingenjör. 
De som jobbar på dessa avdelningar uppfattar sig ofta som annorlunda 

jämfört med övriga delar av organisationen. Seriösare, kunnigare. Kort sagt 
"litet finare". De bildar gärna sina egna klubbar och försöker skapa sin egen 
kultur som ibland har något av studentikos karaktär över sig. 

Exemplet Piloterna 
Piloterna är den grupp på SAS som tjänar mest, ca 400.000 kr/år, och har den 
högsta statusen och bästa jobbet. De är däremot inte så väl sedda av andra 
personalgrupper. "Vi är den grupp som man ser ned på. Ända från bolagets 
ledning och ned i företaget är det legitimt att trycka till oss", säger en pilot på 
SAS. "Attityden mot oss känns tråkig". 

Innan Jan Carlzon kom till SAS var företaget teknikorienterat och piloterna 
var de självklara auktoriteterna. Den nya serviceandan har inneburit att den 
gamla hierarkin i flygplanen brutit samman och piloternas tidigare auktoritet 
var inte längre självklar. (Svenska Dagbladet 12 april 1989.) 

Piloterna utgör en professionell ö men är djupt involverade i själva tjänste
produktionen. Tidigare hade de lyckats isolera sig, men när det inte längre går 
känner de sig inte uppskattade efter förtjänst. 

Linjen och staben 
Det finns professionella öar i alla stora organisationer där flera proffs med 
samma yrkesinriktning samlas på ett och samma ställe. För 20 år sedan fanns 
inte så många proffs och de som fanns var koncentrerade på huvudkontoret och 
arbetade i något som kallades för" staben". I staberna samlades olika sorters 
experter som gav råd till beslutsfattarna i "linjen". Stabsfolket var högutbildade, 
arbetade med utredningar och analyser. De kom med goda råd till linjens chefer 
samtidigt som de ofta hade en kontrollerande funktion i och med att de tog fram 
besl u tsma terial för högre chefer. 

Linjen bestod av de verkliga beslutsfattande cheferna. De hade ofta gått den 
långa vägen och gjort karriär genom befordran. De var alltså ganska olika 
stabsfolket och såg på dem med misstänksamhet. De tyckte ofta att staberna 
bestod av högutbildade, vältaliga kontrollanter, som flöt omkring i organisatio
nen och gav råd utan förankring i verkligheten. 

Konflikten linje-stab var och är fortfarande ett av organisationslärans klas
siska problemområden. Staben utgjorde, och utgör än idag, en "professionell ö", 
precis som andra avdelningar där många experter samlas. 
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Integrering, avknoppning eller inkapsling? 
Högutbildade ingenjörer och ekonomer är inte längre en sällsynthet och staber
na har spridits ut över hela organisationerna. Staberna är decentraliserade ned 
till dotterbolagen och rapporterar inte längre till koncernledningen. Därmed 
verkar också diskussionen om linje-stabsproblemet ha sjunkit undan i manage
mentdebatten. Man kan kanske säga att lösningen på linje-stabsproblemet (det 
professionella ö-problemet) var att integrera ön med organisationen i övrigt. 
Samma lösning valde även SAS för att minska piloternas inflytande i bolaget. 

Integrering av den professionella ön är en av metoderna att minska proble
men. Det finns åtminstone ytterligare två - avknoppning och inkapsling. 

De tre metoderna för att hantera professionella ö-problemet är alltså: 

1. Integrering. 
2. Avknoppning. 
3. Inkapsling. 

Avknoppning 
Vad skall man göra med besvärliga enheter som ställer egna krav och som kan 
sätta kraft bakom orden eftersom de består av svårrekryterade experter? Ja, blir 
de för besvärliga kan man helt enkelt låta dem bilda ett eget bolag och lämna 
moderorganisationen. På så sätt får de sköta sig själva, skapa sina egna regler 
och vara hur besvärliga de vill. Den enda relationen som blir kvar är ett 
kund-Ieverantörförhållande, ibland också en minoritetsägande från det förra 
moderbolagets sida. 

Den viktigaste relationen kvarstår dock - den mellan kunden och leverantö
ren. Sådana här vänliga och ömsesidigt förtroendefulla avknoppningar brukar 
vara fruktsamma i båda parter. Det ligger ju i avknoppningsföretagets intresse 
att sköta sin kanske enda kund så bra som möjligt. Resultatet brukar bli en 
betydligt bättre service än då avknoppningsföretaget var en intern avdelning. 

Avhopp 
Ibland blir relationerna mellan den professionella ön och den övriga organisa
tionen så ansträngda att dess medlemmar inte längre står ut utan hoppar av. Det 
brukar vara mycket dramatiska och traumatiska upplevelser för inblandade. 
Relationer bryts och omformas. Ibland kan den gamla moderorganisationen 
kvarstå som kund, men endast om det är absolut nödvändigt för att upprätthålla 
moderbolagets egna verksamhet. Ganska snart, särskilt om den nya organisa
tionen bedriver konkurrerande verksamhet, blir brytningen total. 



Industriens Utredningsinstitut har gjort beräkningar som visar att ca 2/3 av 
tillväxten inom tjänstesektorn kommer från sådana här avknoppningar eller 
avhoppare från de stora organisationerna. 

Inkapsling 
Man kan sätta sin besvärliga ö på bolag men behålla den inom koncernen. På så 
sätt får den en egen identitet, avskärmas från den övriga organisationen åtmin
stone delvis. Den professionella ön blir "inkapslad". Den får en egen organisa
tionsledning, resultaträkning och balansräkning. En formell styrelse och VD 
brukar också tillsättas. Det här har varit en rätt vanlig metod under 80-talet för 
att komma tillrätta med de stora organisationernas växande byråkrati. 

Problemet är naturligtvis inte löst i och med bolagisering. Ganska snart börjar 
det nya bolagets ledning att be att få ta in uppdrag även från andra parter än den 
egna organisationen. Blir detta framgångsrikt, växer insikten också om att man 
inte behöver moderbolaget för sin framtida trygghet. Därmed kommer nästa 
propå: Kan vi inte knoppa av oss helt och hållet? 

Det bolag som börjar med bolagisering får alltså vara berett på att det kan 
vara det första steget till en ren avknoppning av dotterbolaget. 

Exemplet bankerna 
De allra flesta tjänsteproducerande företagen i Sverige ligger mitt emellan de 
rena kunskapsföretagen och de industrialiserade tjänsteföretagen, typ Mac 
DonaIds. Många har hela spektra t av olika typer av kunskaps innehåll i ett och 
samma företag, från helt automatiserade tjänster till helt skräddarsydd pro
blemlösning. 

Bankerna är ett bra exempel. Den största delen av bankernas personal sysslar 
med tämligen rutinartade kassaärenden. Det är bara en minoritet på några få 
procent som tillhör kategorin högutbildad bristpersonal. 

År 1983 satte den svenska börsen full fart. Det snabbt stigande intresset för 
placeringar i aktier gjorde att människor med kunskap om börsen och aktier 
snabbt blev en bristvara. Hos bankerna befann sig den här personalen på ett par 
undanskymda avdelningar med låg status: fondavdelningen och notariatavdel
ningen. 

När deras kunskap började efterfrågas upptäckte de att deras marknadsvär
de plötsligt blivit betydligt högre utanför bankerna än den lön de för tillfället 
hade. Deras krav på kraftiga lönehöjningar möttes emellertid av kalla handen 
från bankledningarna och de hoppade därför av i en strid ström till de nybildade 
fondkommissionärsbolagen som lockade med konvertibla skuldebrev och andra 
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Kunskap är värdefull även om den inte syns, det fick bankerna erfara under åttiotalet. Då tappade bankerna 
marknadsandelar på den snabbväxande aktiemarknaden på grund av att de inte kunde behålla sina 
skickligaste medarbetare. Detta kunskaps läckage från bankerna togs om hand av de nystartade fondkommis
sionärerna. 

trevliga förmåner som bankerna inte klarade inom ramen för sina avtal med 
Banktjänstemannaförbundet. Bankerna förlorade snabbt marknadsandelar på 
den växande courtagemarknaden 

År 1980 hade bankerna 61 % av marknaden för aktiecourtage, som då uppgick 
till 90 miljoner kr. Sedan tappade bankerna andelar i snabb takt. År 1985 var 
andelen nere i 43% av det årets 711 miljoner kr i courtage. 

Att den här lilla gruppen personer hade ett högt värde blev alltså bankled
ningarna snabbt och brutalt medvetna om. Bankerna tog efter några år nya 
grepp för att behålla den här värdefulla personalen. Man höjde lönerna, gav 
resultatbonus och satte de gamla notariatavdelningarna på egna bolag så att 



särbehandlingen inte skulle förorsaka alltför stor turbulens hos den övriga 
personalen. 

Med vårt språkbruk valde bankerna strategin "inkapsling" för att komma 
tillrätta med sina professionella öar. 

Både-och-organisationen 
Ledningarna i framtidens stora tjänsteorganisationer måste troligen klara av att 
hantera olika delar av organisationen på olika sätt. Varje typ av organisation har 
sina särdrag och sina krafter. Det gäller att känna igen kunskapsdelarna där de 
finns och industridelarna där det lönar sig att söka stordrift. Borta är industri
samhällets lika-för-alla-princip. 

Tjänsteföretagen måste kunna vara en "både-och-organisation". Ju bredare 
och större organisationen är, desto svårare. 

Det finns de som redan försöker, t ex Första Sparbanken som valt att försöka 
leda olika enheter inom banken på olika sätt för att på så sätt tillvarata Både-och
organisationens fördelar. Följande avsnitt är hämtat ur ett strategidokument 
från Första Sparbanken: 

Exemplet Första Sparbanken 
"Den moderna kontorschefen i banken måste vara datakunnig, ha ett stort 
intresse för siffror, en djup kunskap inom det affärssegment som hans kontors
marknad är sammansatt av samt dessutom vara chef." 

"Inslaget av kunskapsföretagets särtecken kommer att växa. Cheferna för 
'Första Direkt-kontoren' leder verksamheter som kan jämföras med det indu
strialiserade tjänsteföretaget. Verksamheten skall där industrialiseras så långt 
det någonsin går genom att bl a ställa olika former av automatik till kundernas 
förfogande. Kunderna skall lockas att själva deltaga i produktionen genom att 
själva göra kontoöverföringar. Framgången beror på förprogrammerade ruti
ner, försäljnings/kontaktkompetens hos de anställda och hög kostnadseffekti
vitet i de enskilda transaktionerna. Kontorschefen för ett Första Direkt-kontor 
måste ha en hög företagskompetens, på ett djupt sätt förstå bankens strategi, mål 
och arbetsformer, vara extremt försäljningsorienterad och leda generalister." 

"Cheferna för privatfinanskontoren kommer att leda enheter som tillförs mer 
och mer kunskap. Framtidens privatfinanschef kommer i morgon att leda ett 
kunskapsföretag. Privatfinanschefen kommer att leda en grupp specialister av 
rådgivare, boupptecknare, mäklare, jurister, finansieringsspecialister, aktiespe
cialister, valutaspecialister. Privatfinanskontoren kommer att bli mer beroende 

KAPITEL VIII 

Bankerna valde 
strategin "inkaps
ling" för att komma 
(illrätta med sina 
professionella öar. 

Det gäller att känna 
igen kunskapsdelar
na där de finns, och 
industridelarna där 
det lönar sig att söka 
stordrift. 

Tjänsteföretagen 
måste kunna vara en 
"både-och -organisa
tion". 

177 



KAPITEL VIII 

Personal som jobbar 
med rutinuppgifter 
får lägre status i ett 
kunskapsföretag. En 
lösning kan vara 
inkapsling. 

178 

av nyckelpersonerna. Privatfinanschefen måste klara av att göra organisationen 
mindre beroende. Han fungerar mer i en stödjande/uppbackande funktion 
gentemot de övriga specialisterna och har en djup funktionskunskap inom 
något specialområde. Han måste dock också stå för överblicken, kunna se att 
enheten 'ligger rätt' i det totala produktutbudet. Framgången kommer att ligga 
i att utveckla kunskap, att höja förädlingsvärdet och sälja detta på en marknad." 

"En annan skillnad mellan att vara chef för ett Första Direkt-kontor och ett 
privatfinanskontor är att Första Direkt-chefen ansvarar för en mycket hög 
investering i teknologi som kostat mycket pengar. Privatfinanschefens största 
ansvar när det gäller investeringar är att ta hand om och utveckla våra kun
skapsinvesteringar från all den utbildning vi ger våra anställda." 

"Att leda vår industridel, Första Direkt-enheterna, är att leda generalister 
med stor social kompetens och liknar mycket en resebyrå. Här finns mycket av 
ideförsäljning. Privatfinanskontoren kommer att vara sammansatta av specia
lister. Att leda en sådan organisation ställer helt andra krav. Specialisten är ofta 
mer bunden till sin funktion än till företaget. Det gäller att stödja/backa upp de 
enskilda specialisterna. Att undanröja irritation, eller 'kratta manegen så att 
andra kan göra konsterna'." (Ur Strategidokument för Första Sparbanken, Pri
vatdivisionen.) 

Flera norska organisationer har också börjat bygga Både-och-organisationer. 
En nystartad norsk bank, Bank Noreum, startade med helt ny organisation 

uppdelad efter om verksamheten är kunskapsorienterad, tjänsteorienterad eller 
industriellt orienterad mot kund. Oslo kommun med 24 miljarder i omsättning 
och 60.000 anställda betraktar vissa delar av sin organisation som "kunnskaps
bedrift". Man försöker organisera sig på olika sätt i olika delar av kommunen. 

Exemplet reklambyrån Producera 
I reklambranschen har reklambyrån Observera gjort sig känd som en kreativ och 
mycket lönsam, välskött byrå. En reklambyrås produktion består emellertid inte 
bara av stora kreativt ansträngande reklamkampanjer. En rätt stor del av 
verksamheten är av att ta fram snygga men enkla reklamblad, broschyrer, pri
slistor etc. Det här är ett jobb som högstatusproffsen inom reklambranschen inte 
gillar, därför att det är alldeles för rutinbetonat. Samtidigt är det svårt för 
reklambyrån att ta samma höga timarvode för utformandet av enkla prislistor 
som för stora kampanjer. 

Den personal som jobbar med de här "enklare" problemen får lätt en lägre 
status i organisationen och uppfattar sig själva också som mindre värda. De 
professionella drivkrafterna är ju sådana att detta blir nästan oundvikligt. För 



Observera var det svårt att få tillräckligt hög klass på den här typen av jobb även 
om man satte de bästa konsulterna på det. Hur skulle man lösa detta dilemma? 

Observera inrättade en ny reklambyrå inom reklambyrån, kallad Producera. 
Produceras affärside är att skapa enkla, raka reklamprodukter men med Obser
verakvalitet. För att nå framgång med en sådan affärside måste produktionen 
standardiseras mera än som var möjligt i den "kreativa shopen". Annan typ av 
personal anställdes och en särskild affärsansvarig chef. 

Nu får de två organisationerna jobba sida vid sida och tävla om den enda 
status som är rimlig, dvs den som löser kundens problem bäst. 

Det avgör man genom att mäta hur mycket förädlingsvärde som var och en 
lyckas skapa i relationen med sina kunder. Svenska Grey, där Observera är ett 
av dotterbolagen, mäter numera sitt förädlingsvärde löpande och jämför detta 
både internt och med sina konkurrenter. Ob servera valde alltså inkapsling som 
metod för att lösa sitt problem. 

Den vertikala arbetsdelningen 
Proffsens avsky för rutinbetonade arbetsuppgifter, som går igen i alla kunskaps
intensiva organisationer, har gjort att de övertygat många ledningar i kunskaps
intensiva organisationer om att man bör dela upp (specialisera) verksamheten 
även vertikalt; forskningslabbet anställer provrörsskakande laboratorieassi
stenter, konsultfirman anställer siffertrillande researchers etc. 

Observera löste problemet radikalt genom att helt enkelt sätta lågstatusgrup
pen på eget bolag och låta dem tävla på lika villkor. 

En annan lösning kan vara att helt enkelt avskaffa alla assistenter! Ersätt dem 
med proffs och formulera affärsiden så att rutinuppgifterna minimeras och 
tvinga proffsen att utföra alla rutinuppgifter också. 

Ytterligare en annan lösning kan vara att istället dela upp arbetet efter 
erfarenhet. Anställ yngre utvecklingsbara proffs som" gesäller" och låt dem 
träna sig på lågstatus- och rutinjobb. 

Stor eller liten revisor? 
För ett revisionsbolag är stora klienter lika med hög status. Att bli "börsnoterad" 
revisor är fint och en milstolpe i karriären. De unga revisorerna riktar därför in 
sig på att arbeta tillsammans med de mest erfarna revisorerna för att så småning
om bli "börsnoterad". Problemet är att revisionsarbetet i de stora börsbolagen 
egentligen inte är särskilt stimulerande för någon revisor. Det handlar mest om 
ren siffergranskning och rutinartat slående i verifikationspärmar och datalistor. 

Betydligt mer stimulerande är att jobba med mindre företag där problemen 
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är mer generella och mer komplicerade för revisorn. Ändå väljer de unga revi
sorerna efter status. Hur löser man detta problem? 

Man kan fokusera hela bolaget på kundsegment som t ex Tönnerviksgrup
pen som specialiserat sig på mindre och medelstora företag och inriktat hela sin 
kunskapsutveckling på just denna grupp. 

Andra revisionsbolag har valt andra modeller. Internationella Touche Ross 
har en blandning av klienter både inom och utom den börsnoterade skaran av 
företag. För att locka och intressera de unga revisorerna för de mindre företa
gens problem inrättades i USA en speciell småföretagsenhet med separat 
resultatredovisning. Efter ett tag kunde småföretagsrevisorerna visa att de hade 
större förädlingsvärde och bättre resultat än sina "börsnoterade" kollegor. 
Statusen höjdes för småbolagsrevisorerna och på grund av sina resultatandelar 
fick de dessutom bättre betalt än sina kollegor i de stora företagen. 

Antingen-eller blir Både-och 
An tingen -eller-organisa tionen: 
• Centraliserad eller decentraliserad. 
• Formella chefer. 
• Regelstyrning av detaljer. 
• Precision. 
• Rationell. 
• Enhetlig 

Både-och -organisa tionen: 
• Både centraliserad och decentraliserad samtidigt. 
• Informella ledare. 
• Värdestyrning av helhet. 
• Alla deltar i ledning. 
• Olika delar - olika ledning. 
• Intuitiv. 
• Federativ. 

"Antingen-eller" har varit industrisamhällets organisation. För att hålla ihop 
produktionsprocessen med det löpande bandet i centrum tvingades de första 
industriföretagens ledningar helt enkelt trycka in allt i samma form. Annars gick 
organisationen inte att styra med den tidens ledningsförmåga och personal. 

Det här beteendet är lika fast rotat hos industrins chefer som det löpande 
bandet. Tänk om alla människor var lika! Allt skulle bli ju så mycket enklare då. 
På Taylors tid, ända in i vår, var det fortfarande möjligt att behandla människor-



na som om de inte visste och kunde något. I dumma klumpar. Kanske var det 
rätt så sent som för bara trettio år sedan. Utbildningsnivån var mycket lägre och 
det gick lättare för en liten elit att hålla de underställda så där lagom oinforme
rade och passiva på den tiden. 

Idag går det inte att leda organisationer på det sättet. Jo, det går troligen 
fortfarande en tid i en del industrier som lyckas hålla kvar en arbetare ur den 
gamla generationen på grund av de inte kan flytta från orten eller av andra skäl. 
Men den gamla stammen dör ut och därmed tvingas industrins chefer att söka 
sig nya vägar. Och de kunskapsföretag som försöker använda uttjänta industri
metoder för att växa sig stora klarar sig inte. 

Exemplet Arthur Andersen 
Arthur Andersen var länge världens största revisionsbolag med ca 30.000 an
ställda, amerikanskt och med en personalide som bl a går ut på att rekrytera 
unga intelligenta studenter som lärs upp och drillas under ett par år i mängder 
av kurser bl a på den centrala utbildningsanstalten utanför Chicago. 

De unga AA-adepterna får lära sig AA-verktygen, AA-uppträdandet och 
AA-klädseln och får träffa de högsta och mest framgångsrika AA-cheferna. De 
får veta att om de sköter sig kan de inom två år b Ii " associa te" , om ytterligare två 
år kanske" manager" osv. 

Iden är att göra organisationen oberoende av individen genom att lära alla 
samma uppträdande. En AA-konsult skall kännas igen av klienterna oavsett om 
han/hon finns i Europa eller i Afrika. 

- Vi skall kunna ta en revisor från Nigeria och sätta in i var som helst i världen, 
säger en av dessa unga associates stolt, efter att ha tillbringat ett år hos Arthur 
Andersen efter skolan. 

Problemet för Arthur Andersen är dock att den grundläggande affärsiden 
revision visserligen är lönsam men inte lika lönsam som konsultverksamhet och 
inte heller så lockande statusmässigt. De mest framgångsrika vill hellre bli 
konsulter. Konsultdelen inom Arthur Andersen har därför vuxit kraftigt, fått 
egna kunder och utvecklat en helt egen kultur. För ett par år sedan svarade kon
sultdelen för mer än 50% av den totala faktureringen. 

Organisationen hölls ihop på partnernivå så länge som lojaliteten fanns 
mellan de äldsta partners, trots att konsulterna fick dela med sig av sina arv6den 
till de mindre lönsamma revisorerna. Sedan sprack det. År 1988 beslöt Arthur 
Andersen att dela sig i två delar, en revisionsdel och en konsultdel. När detta 
skrivs är det fortfarande osäkert om AA-revision kommer att överleva som 
självständigt företag. 

KAPITEL VIII 

Ända in i vår tid har 
det varit möjligt att 
behandla människor 
som om de inte vet 
eller kan något. 

Idag går det inte att 
leda organisationer 
på det sättet. 

De kunskapsföretag 
som försöker använ
da uttjänta industri
metoder för att växa 
sig stora klarar sig 
inte. 
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KAPITEL VIII 

Om de stora kun
skapsintensiva orga
nisationerna skall 
klara av att hålla 
ihop måste de 
troligen släppa sitt 
"antingen-eller" och 
blir mer av "både
och". 
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Om de stora kunskapsintensiva organisationerna skall klara av att hålla ihop 
måste de troligen släppa sitt" antingen-eller" och blir mer av "både-och". 

Arthur Andersen (och flera av de amerikanska internationella stora kun
skapsföretagen) har byggt upp sin verksamhet med amerikansk industrilogik. 
Ledningen för ett kunskapsföretag måste i och för sig minska beroendet av 
individen för att organisationen skall överleva, men måste den använda indu
strimetoder för detta? Metoder som bygger på att man betraktar människorna 
som utbytbara maskindelar är ju hämtad från industrins löpande band, från 
Taylors fabrik. 

Kommer detta sätt att organisera sig verkligen vara framgångsmodellen i 
2000-talets organisationer? Att göra kunskapsintensiv verksamhet till industri, 
att paketera kunskap i små bitar som går att överföra i form av kurser och 
"verktyg" och försöka stöpa alla i samma form? 

Man kan i och för sig förstå ledningarna i Arthur Andersen, McKinsey och 
andra sådana här organisationer. Allt blir ju så mycket lättare om man tar en 
redan färdig form som alla redan känner till. Industrilogiken känns dessutom 
naturlig för dessa konsulter som dagligen kommer i kontakt med den i klient
företagen. 

Tanken att den egna kunskapsintensiva, kreativa verksamheten kanske 
skulle kunna gå att organisera på ett annat sätt än klienternas tillverkningspro
cess har kanske därför aldrig slagit ledningarna. Eller kanske de här konsultfö
retagens verksamhet inte är kreativ och kanske de inte sysslar med icke-standar
diserad problemlösning? 



Fem personliga råd 
Om det som står i det här kapitlet verkar rimligt så borde en del av slutsatserna 
och råden till Dig som är ledare i ett tjänsteföretag kunna bli följande: 

56. Dela upp organisationen efter problemlösningens karaktär. Led olika 
delar på olika sätt, dvs skapa en "både-och-organisation". 

57. Tag hänsyn till de bästa proffsens önskemål, men låt inte deras värdering
ar få styra helt. Försök hitta balansen. 

58. Avskaffa assistenterna och de grupper som sysslar med lågstatusuppgif
ter där så är möjligt. Ersätt dessa med gesäller, blivande proffs i olika ut
vecklingsstadier i sina karriärer, eller gör lågstatusgruppernas jobb till 
egna affärsideer. 

59. Identifiera de professionella öarna och tag initiativ till lösningar på deras 
problem. Det finns tre lösningar: integrering, avknoppning eller inkap
sling, 

60. Var inte rädd för att göra organisationen mer informell genom avknopp
ningar och federativa lösningar. 

KAPITEL VIll 
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På de flesta områden 
finns förvaltningar 
vars personal besit
ter en helt unik 
kompetens. 

Det är oerhört svårt 
att vara chef i den 
offentliga sektorn. 
De många proble
men beror emeller
tid främst på syste
met - inte på 
cheferna. 
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KAPITEL IX 

Den offentliga sektorns 
kunskapsorganisationer 

Kunskapsledning i offentlig sektor 
Den offentliga sektorn har många organisationer där det arbetar högkompeten
ta människor med stor kunskap. Ja, på de flesta områden finns förvaltninger 
vars personal besitter en helt unik kompetens. Sveriges förnämsta experter på 
meteorologi finns t ex på SMHI, den mesta energiexpertisen finns i Vattenfall, 
de duktigaste arbetsförmedlarna på AMS, de skarpaste statistikerna på SeB och 
på universiteten. 

På universiteten finns den verkliga kunskapseliten inom de flesta områden. 
På de offentliga teatrarna finns de bästa skådespelarna och regissörerna. Offent
liga kunskapsorganisationer finns överallt och i många fall finns inga privata 
alternativ. Staten har t ex monopol på poliskunskapen och luftledningskompe
tensen. 

I det här kapitlet skall vi se närmare på några drag som är speciella för den 
offentliga sektorns kunskapsintensiva organisationer. Vi gör det genom att ta 
fram några exempel på situationer där kunskapsledning, såsom jag beskriver 
det i den här boken, skulle kunna ge nya infallsvinklar på det förändringsarbete 
som nu pågår inom hela den offentliga sektorn. 

Åtta allvarliga brister 
Det är oerhört svårt att vara chef i den offentliga sektorn. De många problemen 
beror emellertid främst på systemet - inte på cheferna. Den mångtydiga politiskt 
färgade miljön och offentlighetsprincipen gör arbetet olikt och svårare än det 
som näringslivets chefer upplever. 

Trots att bristerna alltså inte är så lätta att åtgärda för den enskilda männis-



kan, låt oss ändå se på hur den offentliganställda chefen skulle kunna använda 
Kunskapsledning i den offentliga sektorns organisationer. Organisationerna 
inom den offentlig sektorn brister på åtminstone följande punkter för god 
K unska psledning: 

1. Verksamhetsideerna är suddiga. 
2. Personalide och verksamhetside är ofta i konflikt. 
3. Kunden saknar makt. 
4. Kvalitetsmätning och effektivitetskontroll saknas. 
5. De bästa handläggarna befordras bort. 
6. Tron på stordriftens fördelar och det löpande bandet. 
7. Brist på kunskapsorientering. 
8. Likabehandlingsprincipen. 

Ett överordnat problem är att bristen på ledare är speciellt kännbar. Den 
offentliga sektorns personal är uppfostrad med en ursvensk jämlikhetstanke i 
botten. Eftersom det därför inte har varit opportunt att vara" chef" har många 
av de bästa ledarämnena försvunnit ut till den privata sektorn. De chefer som 
finns är utbildade i den traditionella andan och känner nog ofta en rädsla för att 
släppa loss kreativa människor. 

I brist på egna modeller har den offentliga sektorns företrädare länge sökt 
förebilder från det privata näringslivet. Industrisamhällets värderingar har 
därmed fått genomsyra både rena tjänsteverksamheter och mer kunskapsinten
siva organisationer som egentligen har oerhört litet av traditionell industri i sig. 

Man kan säga att den offentliga sektorns beslutsfattare haft "industriglas
ögonen" på sig när de försökt lösa organisationsproblemen. 

Låt oss istället studera den offentliga sektorn med "kunskapsglasögon" på! 

Verksamhetsideerna är suddiga. 
Den första av de åtta punkter där den offentliga sektorn brister i" god kunskaps
ledning" är en paradox. Om det är något som industrin är bra på så är det just 
att formulera affärsideer. Varför har då inte den offentliga sektorn tagit efter 
denna eftersträvansvärda förmåga? 

De offentliga organisationerna har sällan fått en klar målformulering. Vilken 
förvaltningsledning kan svara entydigt och klart på frågan: Varför finns vi till? 
För vem? Och vad skall vi göra för dem, dvs, vilken är vår verksamhetside? Det 
här är ett mycket allvarligt problem. Se t ex på skolan med sina sjuttio olika mål! 
(Exempel längre fram.) 

KAPlTEL IX 

Bristen på ledare i 
den offentliga 
sektorn är speciellt 
kännbar. 

I brist på egna mo
deller har den of
fentliga sektorns 
företrädare länge 
sökt förebilder från 
det privata närings
livet. 

Den offentliga 
sektorns beslutsfat
tare har haft "indu
striglasögonen" på 
sig när de försökt 
lösa organisations
problemen. 

Vilken förvaltnings
ledning kan svara 
entydigt och klart på 
frågan: Varför finns 
vi till? 
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KAPITEL IX 

Offentliga institutio
ner som lyckats 
förändra sig har 
fokuserat hårt på sin 
huvuduppgift och 
gått över gränsen för 
vad en strikt lagtolk
ning säger. 

En organisation som 
inte har en klar 
verksamhetside har 
heller inget entydigt 
mätbart mål. 

En arme med kano
ner men utan kulor 
och krut har missat 
sin verksamhetside. 

Om två verksam
hetsideer är i kon
flikt blir resultatet 
dålig kvalitet på 
båda. 
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Fokusering på en klar verksamhetside är en av de viktigaste framgångsfak
torerna för kunskapsintensiva organisationer och de offentliga institutioner 
'3om lyckats på senare år, t ex Centrala Studiehjälpsnämnden och Arbetsmark
nadsverket har båda arbetat med hård fokusering på sin huvuduppgift. 

Som chef kan man ändå dra nytta av den här suddiga .. nålbilden och 
formulera sin egen. Alltid passar den något av målen! De ämbetsverk som 
lyckats bäst hittills i sina förändringsprocesser har haft generaldirektörer som 
många gånger gått över gränsen för vad en strikt lagtolkning skulle ge dem i 
befogenheter. 

Du som är chef i en myndighet, statlig förvaltning, kommunal nämnd eller 
departemen t, har Du någonsin fråga t Dig vilken verksamhetside Din organisa -
tion har? En organisation som inte har en klar verksamhetside har heller inget 
entydigt mätbart mål. Och därmed vet man naturligtvis inte heller när man 
uppfyllt sitt mål. 

Försvaret och kriminalvården 
Armechefen säger att de senaste årens försvarsanslag inte varit tillräckliga för 
anskaffning av modern ammunition. Artilleriammunitionen är med få undan
tag 20 år gammal. Stridsvagnar och pansarbandvagnar saknar ammunition med 
god genomslagskraft. Artilleripjäser och granatkastare med verkan på hårda 
mål finns ej. Huvuddelen av stridsvagnsminorna är från 40- och 50-talet. 

En arme utan kulor och krut? Armen är ett både löjligt och allvarligt exempel 
på en verksamhet som trots en stor resursinsats ändå missat sin verksamhetside. 
Det spelar ju ingen roll hur många gevär och kanoner som finns om det saknas 
ammunition. Tyvärr finns det flera exempel inom andra förvaltningar. 

Hur skall t ex Kriminalvårdsstyrelsens personal kunna både förvara farliga 
brottslingar som avtjänar straff och samtidigt rehabilitera dem? Det är två helt 
olika verksamhetsideer som dessutom är i konflikt. Är det att undra på att det 
i Sverige en vanlig dag i oktober 1989 är 228 brottslingar på rymmen? (SvD 12/ 
101989.) Samtidigt som det bara finns något tiotal vårdplatser i hela Stockholm 
för den stadens nära tusen vårdberoende knarkare? 

Om två verksamhetsideer är i konflikt blir resultatet dålig kvalitet på båda. 
Skolan som inte har pengar till böcker är ytterligare ett exempel på en offentlig 
verksamhet där fokuseringen på huvuduppgiften verkar ha gått förlorad. 

Exemplet skolan 
Går det att vara ledare för en verksamhet som har sjuttio olika delmål, vars 
resurser man bara har delvis kontroll över och vars resultat man inte får mäta? 



Nej, självklart inte. Skolkrisen är därför troligen inte en resursfråga utan ett led
nings- och strategiproblem. 

"Syftet med skolan är att skapa jämlikhet." Är det ett mål som det går att styra 
en verksamhet efter? Problemet är att skolan styrs av olika politiska mål som 
dessutom är i konflikt med varandra. Under senare år har skolan dessutom fått 
allt fler sidouppgifter av politikerna. Skolans elever skall nu klara 42 olika 
aktiviteter förutom skolarbetet, allt från fluorsköljningar till teaterbesök. 

Å ena sidan målet" jämlikhet" - å andra sidan" ojämlika betyg" . Å ena sidan 
skall eleverna lära sig att samarbeta - å andra sidan konkurrerar de om bästa 
betygen och ska bedömas individuellt. 

Vad gör en chef som har att leda en verksamhet med så många olika mål? Ja, 
antingen abdikerar chefen och därmed tappar skolan verksamhetsiden eller så 
tar chefen chansen att utforma skolan helt efter eget huvud. Det spelar ingen roll 
vilket. Kritikerna kommer att finnas i alla fall och belöning t ex i form av hög 
ranking på skolornas topplista kan rektor inte få eftersom resultaten inte följs 
upp. Tyvärr verkar därför abdikationen vara vanligast. 

Vad är skolchefen? Professionell ledare eller administratör av lokaler och 
schema? Dilemmat känns igen från kunskapsföretagen. Skolan är kanske en av 
våra äldsta kunskapsorganisationer och fungerar på samma sätt som andra 
sådana. Dilemmat uppstår i och med att att samma person mycket sällan är road 
av eller ens kunnig i båda rollerna. Men båda rollerna måste förenas på 
ledningsnivå annars fungerar inte organisationen. 

Det paradoxala i sådana här organisationer är också att alla ropar efter" det 
starka ledarskapet" men att ingen egentligen vill ha det. De förnämsta proffsen 
(=lärarna) vill inte bli styrda alls utan ha sin professionella frihet och utveckla 
sig i sitt yrke. Deras makt är stor eftersom det ju är de som har den dagliga 
kontakten med kunderna (=barnen). 

Lärarna tar makten 
Om inte rektor "hittar de rätta knapparna" ser lärarna till att styra sig själva. Ett 
aktuellt exempel är den nya läroplanen LGr80, som ännu efter nio år inte är 
genomförd i mer än ca 25-50% av rektorsområdena. 

Vem har då den reella makten i skolan? Är det chefen/rektorn, som leder 
verksamheten eller Skolöverstyrelsen, som har makten att fastställa reglerna 
eller lärarna, som har makten att kringgå dem utan påföljd? Det går inte att led å 

en verksamhet om man avskaffar ledningsverktygen. Dagens skolchefer saknar 
faktiskt de flesta av de verktygen som deras kollegor i näringslivet har. 

Den rena administratören saknar det viktigaste verktyget: lärarnas respekt. 

KAPITEL IX 

Skolkrisen är inte ett 
resursproblem utan 
ett lednings- och 
strategiproblem. 

Skolan är kanske en 
av våra äldsta kun
skapsorganisationer. 

Alla ropar efter" det 
starka ledarskapet" 
men ingen vill 
egentligen ha det. 

Om inte rektor 
"hittar de rätta knap
parna" ser lärarna 
till att styra sig 
själva. 
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KAPITEL IX 

Det tudelade ledar
skapet finns redan i 
skolan. 

Väl fungerande 
skolor har utvecklat 
ett spännande 
ledarskap baserat på 
kunskapslednings
principen. 
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Därför fungerar inte den chefen som skolchef, utan blir en ren förvaltare. För att 
få med sig lärarna måste skolchefen därför troligen vara pedagog, men om 
skolan leds aven som är enbart pedagogiskt inriktad blir det lätt administrativt 
kaos och personalproblem. 

Skolan måste pröva andra vägar. Kan det tudelade ledarskapet vara en 
framkomlig modell? Intressant nog finns det redan i form av rektor + studierek
tor som tillsammans utgör den egentligen enda ledningsresursen. Tillsammans 
har de VD-ansvaret för kanske uppåt 200 anställda och ca 1.500 "kunder". 
Mellanchefer, "halvrektorer" , finns inte. 

Med så många personer att ha ansvaret för och med så små ledningsresurser 
måste ledarskapet med nödvändighet bli liknande det i ett kunskapsföretag. Det 
går inte kontrollera och ge order enligt den gamla industrimodellen. I de dåligt 
fungerande skolorna där rektor försöker leda enligt industrimodellen hinner 
han/hon helt enkelt inte med och resultatet blir att skolan inte leds alls utan 
lärarna har makten. 

I de väl fungerande skolorna har det däremot faktiskt utvecklats ett rätt 
spännande ledarskap, baserat på kunskapsledningsprinciper. I dessa skolor 
fungerar rektor som idespruta och entusiastisk visionär på pedagogikens område 

Skolan som 
kunskapsorganisation 
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Är rektor en förvaltare eller ledare? Skolledaren måste förena både den pedagogiska förmågan och den 
organisatoriska, vilket oftast är för svårt för en enda person. Skolan skulle kunna ha ett dubbelt ledarskap med 
rektor och studierektor som tandempar. Det finns skolor där de tillsammans fungerar som ledningen aven 
kunskapsorganisation. De flesta skolledningarna har dock tyvärr fastnat i byråkratins garn och reducerats 
till förvaltare av "elevfabriker". (Källa: Leaarskap 6/71989.) 



och får lärarna med sig. Studierektor har hand om administrationen och 
schemat samt ser till att den övriga personalen på skolan också är involverad. 
Ledningen blir mer lik "Dirigenten" i kapitel 3 och lärarna fungerar som orke
stermedlemmarna. 

Det är troligen ändå mycket få skolor idag som leds på detta sättet. Förutsätt
ningarna saknas eftersom den högsta ledningen, Skolöverstyrelsen, inte förstår 
mekanismerna och de inre krafterna i en organisation med så många högutbil
dade superproffs som i skolan. (Baserat på artikel i Ledarskap nr 6 1989.) 

Exemplet AMS 
När Allan Larsson tillträdde som generaldirektör för Arbetsmarknadsstyrelsen 
i juli 1983 var AMS i allvarlig kris. Trots att arbetsförmedlingen i lag hade (och 
fortfarande har) monopol på all arbetsförmedling i landet tillsattes bara ca en 
tredjedel av alla lediga platser i landet genom arbetsförmedlingens försorg. 

Arbetsgivarna struntade i att anmäla de lediga platserna till arbetsförmed
lingen. De klagade på att de visserligen snabbt fick en mängd namn och 
kontakter på arbetssökande men dessa passade sällan med kraven. I den mån de 
över huvud taget dök upp till intervju, var det påfallande ofta som arbetsför
medlingen i första hand hade anvisat invandrare, handikappade eller socialt 
svårplacerade personer. 

Att arbetsförmedlingen inte fungerade bra hade dolts av det faktum att 
arbetslösheten trots det sena sjuttiotalets svaga konjunkturer för näringslivet 
ändå inte nådde högre än ca 2% på grund av den offentliga sektorns expansion. 
Men från 1981 började arbetslösheten stiga snabbt och nådde våren 1983 
rekordsiffran 4%. 

Istället för att anvisa lediga platser, som ju inte fanns, tvingades personalen 
alltmer utnyttja möjligheten att ge kontantstöd till sökande, dvs den gamla 
"stämplingen". Budgeten ökade till drygt 20 miljarder 1983 och antalet anställda 
till som mest 11.500 personer, en fördubbling i reala termer under sjuttiotalet. 
Arbetsförmedlarna, den verkliga frontpersonalen, hade trots dubbelt så många 
arbetssökande minskats med ca 10% och klagade på arbetsbelastningen. 

Affärsiden försvann 
Verksamhetsiden var egentligen mycket enkel: Att matcha arbetssökande 'och 
lediga platser. 

Under 70-talet försvann emellertid verksamhetsiden. I ivern att minska ar
betslösheten hade verkets experter påhejade av politikerna under ett par decen
nier uppfunnit så många olika ersättningsformer, så många olika rehabilite-

KAPITEL IX 
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KAPITEL IX 

"Det viktiga är inte 
hur du är. Utan vad 
du gör. Men det allra 
viktigaste är vad du 
åstadkommer." 
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ringssätt och utbildningsalternativ för de arbetslösa att regelhandboken rymdes 
i två specialgjorda pärmar flera decimeter tjocka. 

Men de allt färre arbetsförmedlarna kände inte företagen, visste inte vilka 
rekryteringsbehov behov de hade och kontakterna med företagens personalav
delningar gällde nästan enbart frågor om olika stödformer, ersättningar etc. 

För att återfå arbetsgivarnas förtroende måste servicen till dessa förbättras. 
Endast på detta sätt kunde verket åter få in de jobb som blir lediga i företagen. 

Förnyelsearbetet inom AMS har till stor del skett i form av ett chefsutveck
lingsprogram. I detta växte en ny egen ledningsfilosofi fram som sammanfatta
des i skriften "Vara, göra, åstadkomma" med nyckelorden: "Det viktiga är inte 
hur du är. Utan vad du gör. Men det allra viktigaste är vad du åstadkommer." 

I AMS fall är kunderna både företagen och de arbetssökande, en mittemellan
ställning som är mycket vanlig i offentlig förvaltning. Hur prioriterar man då? 
Tidigare hade de platssökande kommit helt i förgrunden. Det är naturligt 
eftersom det är deras öde som griper arbetsförmedlarna. Den sociala medkäns
lan ligger mycket nära hjärtat hos alla som arbetar inom arbetsförmedlingen och 
utgör en grundsten i kulturen. Samtalen med de arbetslösa tar också största 
delen av deras tid. 

Ökad kundorientering 
Problemet är att om arbetsförmedlingen inte har förtroende hos dem som ska 
anställa de arbetssökande, minskar antalet tillgängliga platser. Arbetsgivarna 
vill bara ha de bästa, och känner de att de blir "pålurade" dålig personal kommer 
de inte tillbaka, trots aldrig så många tvångslagar. Detta smittar också av sig på 
de arbetssökande som därmed uppfattar arbetsförmedlingarna som absolut 
sista instans. För att återställa förtroendet hos arbetsgivarna måste en del av den 
sociala medkänslan få stå tillbaka för service till företagen. 

Förmedlingarna har fått ca 400 personer i tillskott genom att AMS centralt 
minskats med 200 personer och att länsarbetsnämnderna flyttat ut folk till 
kontoren. Länsarbetsnämnderna är numera den enda mellanliggande nivån 
efter det att distrikten avskaffades 1987. Då försvann 84 distriktschefer. 

Sammanlagt sysselsätts idag knappt 10.000 personer, vilket är ca 500 färre än 
för fem år sedan, korrigerat för avskiljandet av AMU. Trots personalminskning
en har arbetsförmedlingskontoren ökat med 400 tjänster och utgör nu 55% av 
verkets personal. Ytterligare 20% finns på de 84 arbetsmarknadsinstituten, AMI. 
Dessa institut stödjer arbetssökande som har handikapp av olika slag. På 
länsarbetsnämndernas kanslier finns idag sammanlagt ca 1.800 personer, vilket 
trots en smärre minskning fortfarande är för mycket enligt verksledningen. 



Personalide och verksamhetside är i konflikt. 
Ett väsentligt problem för många offentliga organisationer är att de är skapade 
för motstridiga ändamål, t ex att ge service åt medborgarna men samtidigt svara 
för en myndighetskontroll av dem. Detta är en helt omöjlig kombination 
eftersom verksamhetsideer och personalideerna är i konflikt. 

Service är motsatsen till kontroll. Människor med intresse för service är sällan 
särskilt lämpade för kontroll och omvänt. Resultatet blir ett diffust styrsystem 
där kontrollmänniskorna lider av att inte få fullt utlopp för sin kontrolliver och 
känner skuld för detta. Samtidigt lider servicemänniskorna av att inte kunna ge 
fullgod service åt medborgare som misstänksamt frågar om de inte bara är 
utsatta för kontroll. 

I värsta fall blir rättssäkerheten satt ur spel av det här. I bästa fall blir det bara 
löjligt. Vem tror t ex på Riksskatteverkets försäkran om att myndigheten står i 
skattebetalarnas tjänst och är ett serviceorgan? 

Är det rimligt att AMS skall förmedla arbete och samtidigt vara tillsynsmyn
dighet för Arbetsförmedlingslagen och kunna ingripa med straffpåföljd mot 
konkurrenter? Nej, det tycker inte heller AMS och har nu begärt att lagen skall 
ändras. 

Att Televerket har rätt att kontrollera och godkänna konkurrenternas telefo
ner, samtidigt som man säljer egenutvecklade apparater, framstår som direkt 
stötande ur konkurrenssynvinkel och är naturligtvis inte heller särskilt klokt 
med tanke på sammanblandningen av olika personalideer. 

Om personalide och verksamhetside är i konflikt blir det mycket synd om de 
anställda. De får aldrig känna att de gör ett bra jobb. Varför skall t ex inte 
"plitarna" på Kumla kunna få vara stolta över att de har utvecklat anstalten till 
Sveriges säkraste och hårdaste fängelse utan att samtidigt känna viss skuld över 
att fångarna inte blir återanpassade? Å andra sidan, på vilken institution finns 
de vårdare och medmänniskor som får känna sig stolta över att de har Sveriges 
bästa rehabiliteringsprocent på brottslingar? Var finns vårdare som slipper 
kritik över att flera av deras vårdfall passat på att ta till rymmen under 
å teran passningen? 

Kunden saknar makt 
Vem är egentligen kunden? Den som betalar eller den som erhåller tjänsten? 
Redan här börjar definitionsproblemen. I den privata sektorn har kunden stor 
makt eftersom det är kunden som svarar för intäkterna till företaget. 

I den offentliga sektorn är det sällan den som erhåller tjänsten som också 
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direkt betalar för den. Pengarna kommer från något försäkringssystem eller 
någon myndighet. Om man inte vet vem som är kunden hur ska man då kunna 
föra en vettig diskussion om vad som är hög kvalitet för kunden? 

För att till slut röra till det riktigt ordentligt förs sedan denna diskussion inte 
av kunderna och leverantörerna själva utan av deras ombud, politikerna, som 
här sitter på alla stolar samtidigt. 

Andra intressen tar över 
Att kunden saknar makt är en av de fundamentala skillnaderna mellan verk
samhet som bedrivs i monopolform och verksamhet där kunden kan välja. Om 
kunden saknar makt tar någon annan intressent hand om den i det vakuum som 
uppstår, t ex facket. Typiskt för den fackstyrda byråkratin är att ledningen i 
företaget eller organisationen inte kan stå emot fackklubbarnas krav. Det 
resulterar ofta i att kunden helt försvinner ur medvetandet på de anställda. 

För vem drevs t ex frågan om lördagsstängt på Systembolaget? Var det ett 
alkoholpolitiskt beslut eller ett skickligt spel av facket tillsammans med alkohol
motståndarna i Sveriges Riksdag? Resultatet blev i alla fall en särskild öppethål
landelag för de anställda på Systembolaget, något som Handelsanställdas 
Förbund förgäves kämpat för i den privata sektorn i ett decennium. 

Fackets starka ställning inom den offentliga sektorn märks också på att det är 
där som den solidariska lönepolitiken har genomförts grundligare än på något 
annat håll i Sverige. Sålunda lönar det sig inte för en sjuksköterska att skaffa mer 
erfarenhet eller studera (=öka sitt kunskapskapital). Hon stannar ändå på en 
slutlön som inte ens når 50% över den hon fick som helt nyutexaminerad. 

Vad säger detta om det värde som landstingen sätter på sitt viktiga kunskaps
kapital? 

Andra synliga exempel på maktförskjutningen är myndigheternas telefonti
der som blivit så komplicerade med hänsyn till personalens sommartider, 
kompledigheter och klämdagar att det blir nästan omöjligt att lista ut när man 
kan räkna med att få svar. 

Exemplet sjukvården 
För några år sedan lade jag in mig på Motala sjukhus. Jag var helt frisk och det 
hela skedde med ledningens tillåtelse. Jag skulle studera sjukhusledning. 

Efter några dagar på sjukhuset var jag övertygad om att sjukhuset var 
organiserat som en fabrik men fungerade internt som en kunskapsorganisation 
utan ledning. 

Motala sjukhus är inget dåligt sjukhus, tvärtom var det utvalt just därför att 



Östergötlands landsting varit tidigt ute med att pröva nya organisationsformer 
för vården. 

Problemet är tyvärr generellt för den svenska sjukvården. Jag noterade att 
som patient var jag visserligen i centrum, men vem hade högsta statusen? Jo, 
läkaren förstås. Läkarens ande svävar över sjukhusen, vilket kanske är naturligt, 
eftersom man som patient ytterst sällan ser honom/henne i verkligheten. 
Endast ca 7% av personalen på svenska sjukhus utgörs av läkare. 

Dem man ser oftast är personalen långt nere på statusstegen, d vs städerskor
na och sjukvårdsbiträdena som bäddar ens säng. Någonstans mittemellan 
återfinns sjuksköterskorna som inom sig har en mycket strikt hackordning, med 
översköterskan högst och det unga sjukvårdsbiträdet lägst. Ve det sjukvårdsbi
träde som vågar sätta sig upp mot översköterskan! 

Patienten har lägst status 
Pinnen längst ned fattas dock i uppräkningen: patienten. Patienten befinner sig 
i centrum för allas omsorg men lägst i statushierarkin. Varför? Jo, därför att 
patienten inte kan något om sjukvård! Dessutom kan patienten inte välja att gå 
någon annanstans. Sammantaget gör detta att patienten blir helt hjälplös -lika 
hjälplös som råplåten till bilarna på det löpande bandet. 

Eftersom sjukhusens ledning inte klarar av att styra den interna organisatio
nen har den släppts lös och tillåtits stabilisera sig i enlighet med de krafter som 
finns internt. Dessa krafter finns i alla organisationer där människor med hög 
yrkeskompetens jobbar. Och sådana organisationer beter sig därför på ett 
likartat sätt oavsett om de är landstingsägda eller privatägda. 

Högst status på sjukhusen får alltså de som har högst professionell kompe
tens, dvs läkarna. Läkarna fungerar som vilka proffs som helst. Drivkrafterna är 
desamma och för läkarna är alltså det roligaste som finns att få jobba med 
utvecklingen av yrket i så stor frihet som möjligt och med så stora resurser som 
möjligt, t ex forskning. Ju mer avancerad forskning desto roligare. 

Det självklara, men märkliga, blir därför att fastän patienten är i centrum för 
hela sjukvårdsorganisationen, sysslar högstatusgruppen helst med sådant som 
ligger längst bort från patienterna, dvs grundforskning. Det har faktiskt gått så 
långt att läkare som tycker att omvårdnaden är viktig och verkligen vill ägna sig 
åt patienterna ofta ses över axeln av sina kollegor på universitetssjukhusen. "De 
klarar inte att forska". 

Sjukhusen leds inte. Möjligen tror sjukhusledningarna att de leder verksam
heten eftersom de har titlarna, pengarna och makten enligt organisationssche
mat men i själva verket har de tappat den reella makten sedan länge. 
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Kvalitetskontroll och effektivitetsmätning 
Kvalitet måste mätas och kontrolleras. Annars vet man ju inte om man håller 
kvaliteten eller inte. Om man inte vet vem som är kunden, hur skall man då veta 
när man har bra kvalitet på det man producerar? Det är kunden och inte 
ledningen, den egna personalen eller facket som skall definiera vad som är 
kvaliteten på de utförda tjänsterna eller problemlösningarna. 

Den kundupplevda kvaliteten beror på hur kundernas förväntningar upp
fylls. Samma tjänst kan alltså variera i kvalitet från gång till gång! Om medbor
garna förväntar sig mer för skattepengarna kan den kundupplevda kvaliteten 
sjunka trots att de får exakt samma tjänster som förut. Det här är ett stort problem 
för den offentliga sektorns alla organisationer i dag. Vi kräver helt enkelt mer 
service i dag av den offentliga sektorn än vad vi gjorde för tio år sedan, men vi 
vill betala mindre för den än för tio år sedan. 

Kvaliteten är också oerhört väsentlig för personalens självkänsla. Ingen vill 
ju arbeta i en organisation som erbjuder dålig kvalitet. Inför kvalitetsmätning 
och Du kommer att märka resultatet inom den egna organisationen först. Men 
hur mäter man den? 

Effektivitet och produktivitet 
Skillnaden mellan effektivitet och produktivitet är att begreppet produktivitet 
enbart beräknas på inputvariabler. Effektivitet däremot beräknas med hjälp av 
både input- och outputvariabler. 

Produktivitetsmåtten anger alltså hur väl en organisation utnyttjar sina 
resurser alldeles oavsett vad den producerar. Exempel på produktivitetsmått 
som ofta används i offentliga sektorn är antal ärenden per handläggare, antal 
patienter per kirurg, antal bäddnätter per patient etc. 

Den offentliga sektorns personal är ofta utsatt för just sådana improduktiva 
produktivitetsmätningar. Tanken är god. Det gäller att hushålla med skatte
medlen. Problemet är att dessa mätningar inte säger något om hur målen 
uppfylls. Vilket budskap ger en ledning som enbart mäter produktivitets mått 
och aldrig effektivitet? Jo, att det spelar ingen roll hur bra ärendena sköts, hur 
frisk patienten blir etc. Är en kirurg som utför fem höftledsoperationer produk
tivare än en som utför bara två? Ja. Men om ingen av de fem kan gå utan smärtor 
efteråt, har då den kirurgen varit effektiv? Knappast! 

Effektivitetsmåtten anger hur väl organisationen uppfyller intressentgrup
pernas önskemål, dvs, det är en form av kvalitetsmått som mäter den kundupp
levda kvaliteten. Olika intressenter kan förstås ha olika önskemål; aktieägarna 
är intresserade av avkastningen på sitt kapital, kunderna av servicenivå och 



kvalitet. Därför bör en och samma organisation beräkna olika effektivitetsmått 
. beroende på vem man gör beräkningen för. 

Exempel på ett mycket vanligt effektivitetsmått i näringslivet är räntabilitet, 
dvs vinst i relation till investerat kapital. Räntabiliteten mäter vilken avkastning 
kapitalet får i ett bolag eller ett projekt och är alltså ett för ägarna mycket viktigt 
effektivitetsmått i förhållande till det kapital som investerats. 

Men räntabilitet på investerat kapital är helt ointressant för kunderna. De 
bryr sig bara om den service de får. Detta gäller givetvis alla kunder oavsett om 
producenten är privat eller offentlig. 

Effektivitetsmätningar i kunskapsorganisationer bygger på att kunderna får 
säga sin mening. Fråga dem istället för att mäta bäddnätter! 

Ortopedkliniken på Danderyds sjukhus 
Klinikchefen Sven Holmberg har gjort en undersökning på sin ortoped klinik på 
Danderyds sjukhus. Han undersökte alla patienter som skrevs in för höftled
brott på något av landstingets sjukhus i Stockholms län åren 1975-1977. Det var 
totalt 1.611 personer. Patienterna följdes sedan i sex år för att alla komplikationer 
skulle hinna upptäckas. 

I undersökningen jämfördes olika behandlingsmetoder och dessutom vilken 
effekt läkarnas erfarenhet har på läkningen - och därmed på vårdkostnaden. De 
393 läkarna som deltog i undersökningen delades upp på tre olika kvalifika
tionsgrupper. Kategori" AT", som är praktiserande underläkare under utbild
ning, "FY", som är legitimerade läkare och "SP" , som är specialister. Dessutom 
studerades två olika metoder att fästa ihop den brutna höftleden. 

En höftledsfraktur är svår att få att läka utan komplikationer. Nästan hälften 
av patienterna fick komplikationer när operationen utfördes av AT -läkare. 
Specialisterna klarade operationerna betydligt bättre, bara 30 procent av patien
terna fick efterföljande besvär. Specialisternas patienter fick alltså högre kvalitet 
på behandlingen än icke-specialisternas. 

Än kostnaden då? Sven Holmberg beräknade antalet vård dagar för olika fall 
och kunde konstatera att i medeltal vårdades patienterna 32 dagar i akutsjuk
vården och 44 dagar i eftervården. 

De patienter som opererades aven oerfaren AT-läkare konsumerade 25% fler 
akutvårdsdagar och 46% fler eftervårdsdagar än genomsnittet. Specialisternas 
patienter åsamkade däremot sjukhusen 19% resp 11 % lägre antal vårddagar än 
genomsni ttet. 

En akutsjukdag kostar 1.800 kr och en eftervårdsdag 900 kr. Medelkostnaden 
för en patient som opereras aven AT-läkare blir då 123.000 kr mot 79.000 kr om 
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han opereras aven specialist. Utbildning och specialistkompetens gav alltså en 
klar vinst i kronor räknat, trots att kvaliteten för patienterna höjdes. 

Det var även märkligt stora skillnader i utskrivningen av höftledspatienter 
mellan olika sjukhus i Stockholmsområdet. Trots att patienterna såg ungefär 
lika ut i kön, ålder och social situation skrev Södersjukhuset hem sina patienter 
betydligt tidigare än Danderyd. 

Skillnaderna var mycket stora. Hela 52% skrevs hem direkt från Södersjuk
huset mot 30% från Danderyds sjukhus. Extremfallet var S:t Eriks sjukhus där 
bara 17% av patienterna fick åka hem direkt efter operation. Kunde skillnaderna 
bara bero på attityder hos personalen? 

Ortoped kliniken vid Danderyd beslöt att testa om den kunde skicka hem sina 
patienter tidigare. Man fann att det lätt gick att nästan halvera sjukhusvistelsen 
utan att komplikationer tillstötte. Den längre vårdtiden var bara en attitydfråga. 
De patienter som fick åka hem tidigare tyckte dessutom att de mådde bättre än 
de som stannade på sjukhuset! 

Danderyds sjukhus tjänade in 853 eftervårdsdagar barapå detta lilla försök. 
Det motsvarar en besparing på ca 800.000 kr på ett år. 

Här finns två lärdomar att hämta. Den ena är att erfarenhet och specialkom
petens ger bättre kvalitet på operationerna. Det är knappast någon nyhet. Men 
kanske är det en nyhet att kvalitet inte kostar? 

Den andra lärdomen är att kvalitet också finns på andra områden än den rent 
yrkesmässiga. Fråga kunden! Mät kvaliteten och Du får också lättare att ge de 
bästa handläggarna mer utvecklingspengar och en högre lön. (Och lättare att 
säga nej till de sämsta.) 

Bortbefordran av de bästa handläggarna 
Fortfarande måste man bli chef för att få bättre lön och friare ställning i offentliga 
organisa tioner . Varför det? Det är ju handläggarna svarar för verksamheten och 
tjänar verksamhetsiden. En bra handläggare bör kunna veta att han/hon har 
chansen att få lika stor frihet i arbetet och bli lika välbetald som sin chef. 

Varför måste man bli chef med personalansvar för att få större frihet, mer 
betalt och mer komplexa uppgifter? Här är den offentliga sektorns anställda 
offer för industrisamhällets värderingar. 

Man är t ex finare chef om man har fler människor under sig, både i den 
offentliga sektorn och i industrin. Status och lön följer antalet underställda. 
Detta synsätt är en del av industrisamhällets värdering s system och kanske är 
det korrekt vid tillverkningsindustrins löpande band, men i den offentliga 



sektorns kunskapsorganisationer har synsättet fått närmast förödande konse
kvenser. 

Det har bl a inneburit att den enda karriärvägen för statliga handläggare har 
varit, och fortfarande är, att bli chef. Först då erhåller man erkännande, större 
frihet och bättre villkor. Staten har därmed systematiskt befordrat bort sina 
bästa forskare, meteorologer, statistiker, lantmätare, forskare och skatteexper
ter från de uppgifter de är bra på till att bli chefer. 

I bästa fall har specialisterna blivit bra chefer. I sämsta fall har de blivit så 
dåliga att förvaltningen drabbats av dubbelfel: den har förlorat en bra expert och 
fått en dålig chef. 

Det som i industrin är en normal karriärväg för mellanchefer, dvs att bli allt 
"större" i form av fler underställda arbetare som arbetar med tillverkning av 
produkter blir i en kunskapsorganisation en destruktiv metod att plocka bort de 
bästa "maskinerna" och göra dem till dåliga övervakare av sämre "maskiner". 

Tron på stordriften och det löpande bandet 
Att driften blir lönsammare (=produktivare) i stora fabriker än i små har varit ett 
industriaxiom i hundra år. Vad var naturligare än att ta över den synen när 
sjukvården byggdes upp ordentligt på 50-talet eller på 60-talet när kommunerna 
skulle bygga simhallar eller avloppsnät? 

På den tiden visste vi inte om någon effektivare organisation än den stora 
enheten, med ett löpande band för produktionen. Det hade ju om och om igen 
bevisats i alla fabriker. 

Det löpande bandet med dess arbetsdelning finns faktiskt överallt i den 
offentliga sektorn. Se på hur ärenden behandlas t ex. Frågor kommer in, 
diarieförs, sorteras till rätt handläggare, sedan till nästa handläggare, ligger i 
"balans" (buffertlager), behandlas i tur och ordning och slutförs; 

Systemet bygger på ett synsätt om att alla ärenden skall behandlas lika och 
att uppdelning av arbetet i små bitar är det effektivaste sättet att hantera 
arbetsflödet. Är det? Se på exemplet med Konsumentverket som dignar under 
alla ärenden. Generaldirektören satte sig ett par dagar och tog emot de ärenden 
som kom in. Mycket snart kunde konstateras att en stor del av alla förfrågningar 
kunde avfärdas mycket enkelt om det satt en kompetent person längst fram, som 
hade en helhetssyn på verksamheten. 

Samma slutsats har AMS kommit till i experiment på några av sina mindre 
arbetsförmedlingar. Vanligtvis sitter den minst erfarna och kunniga personalen 
bakom disken och tar emot besöken. De sorterar upp besökarna. Längst bak 
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sitter chefen. Om man gör tvärtom och låter chefen syssla med besöken och den 
mindre kompetenta personalen med administrationen, verkar det gå betydligt 
snabbare och blir bättre resultat. (Experimenten på AMS är inte slutförda när 
detta skrivs.) 

Studera Din egen organisation och försök finna det löpande bandet. Du 
kommer att bli förbluffad över hur vanligt det är! 

Slopa assistenterna 
Det finns stordriftsfördelar även i kunskapsföretagen. Om man t ex ändå skall 
bygga ett kontorshus, så kostar det mindre att lägga till några meter huskropp 
än att bygga ett helt fristående hus. Det lär visst även finnas stordriftsfördelar 
i fastighetsskötsel. Men varför låta den sortens irrelevanta (men mätbara) 
stordriftsfördelar i byggprocessen väga tyngre än t ex de relevanta (men idag ej 
mätta) smådriftsfördelarna som finns i verksamhet som bedrivs i närhet till 
kunden/ patienten/ eleven? 

Med det löpande bandet följer att arbetet måste delas upp, specialiseras. Man 
kan t ex specialisera sig horisontellt, som på Energiverket där en handläggare 
har hand om oljefrågor, en annan om vattenkraften osv. 

Överallt när experter kommer samman i sådana grupper börjar deras proffs
värderingar märkas. Vi känner dem redan från kapitel 4. Ett par av dessa krafter 
är att proffsen söker frihet och komplexa problem. Därför försöker de omedel
bart göra sig av med rutinjobbet till någon annan och istället ägna sig åt de mer 
kvalificerade problemlösningsuppgifterna. De rationella argumenten för den
na tingens ordning flödar över i deras PM. 

Resultatet blir att verket anställer fler och fler billiga okvalificerade assisten
ter för att avlasta de dyrbara experterna. 

Arbetet delas alltså även upp vertikalt. Nu finns plötsligt en mängd olika 
grupper av experter (som gärna slåss sinsemellan och vaktar sina revir) samt 
deras assistenter som grupperar sig inom sina områden och hittar sin egen 
subgrupp. Sedan tillkommer förstås gruppen kvinnliga sekreterare som ju 
måste finnas därför att de skriver brev och rapporter så mycket snabbare än 
männen ... 

Detta förstärks av att även asssistenterna oftast är kvinnor medan handläg
garna och de främsta experterna är män så snart har verksledningen också en 
jämställdhetsdiskussion på halsen. 

Det rationellaste som verksledningen kan göra är att inte ge efter för proffsen 
utan istället tvinga dem att göra hela problemlösningen själva, inklusive rap
portskrivandet och de tråkiga rutinuppgifterna. Slopa alla assistenter och 



sekreterare och anställ experter för pengarna! Resultatet blir en organisation 
med färre men högre kvalificerade medarbetare som kommer att göra allt för att 
minimera rutinuppgifter och administration. 

Brist på kunskapsorientering 
Kunskapskapitalet på t ex Riksskatteverket mäts inte i verkets interna rappor
tering. Alltså är det svårt för ledningen att ta med det i sin planering. Men visst 
finns det. Kunskapskapitalet märks om inte förr så när handläggarna slutar och 
nya skall rekryteras och tränas in. Bristen på förståelse för handläggarnas 
viktiga kunskap och deras utveckling har fått många förvaltningar att tidvis mer 
eller mindre sluta fungera. 

Den offentliga sektorn har under en följd av år ägnat sig åt en ofrivillig 
utrangering av det enda kapital som den har - de anställdas kunskapskapital. 

Exemplet Försvarets Materielverk 
Försvarets Materielverk är det svenska försvarets centrala resurs för inköp och 
underhåll av krigsmaterielen för hela försvaret. FMV är organiserat i tre tekni
ska avdelningar, en för varje försvarsslag, dvs arme-, marin- och flygmateriel. 

Det moderna försvarets vapensystem är tekniskt mycket komplicerade med 
avancerade kombinationer av optik, elektronik och mekanik. FMV:s ingenjörer 
skall ha kompetens att bevaka utvecklingen inom olika typer av fordon, vapen, 
robotar, fartyg, u-båtar och flygplan. FMV är t ex starkt engagerat i det kom
plicerade och dyra JAS-projektet. 

De ca 2.700 ingenjörerna täcker tillsammans ett oerhört brett område av 
tekniska specialiteter inom alla tänkbara teknikområden. Många av teknikom
rådena är så speciella att de endast finns hos FMV, samt hos respektive 
leverantör av krigsmateriel. 

Man kan utan tvivel betrakta FMV som den offentliga sektorns kanske mest 
avancerade tekniska kunskapsorganisation med ett mycket stort kunskapska
pital i form av erfarenheter och specialistkompetens hos ingenjörerna. FMV 
delar in ingenjörernas arbetsuppgifter i tre kategorier: A-, B- och C-uppgifter. 

A-uppgifterna är sådana som av sekretess- eller kontrollskäl är av vital 
betydelse för FMV:s verksamhet. Man skulle också kunna kalla den kunskapen 
för FMV:s kärnkompetens. 

FMV använder också många konsulter för alla möjliga uppgifter. År 1982 
köpte FMV in inte mindre än ca 900 konsultår från externa konsultföretag. 

I den alltid pågående bantningen av det svenska försvaret krävde ÖB år 1982 
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i en översyn av FMV:s organisation (ORG90) att FMV skulle banta ned sin 
personal. FMV bibehöll dock i stort sett samma uppgifter, vilka alltså skulle 
utföras av färre personer. (Detta kallas för rationalisering på industrispråk.) 

Sedan dess har antalet anställda varje år följts upp mycket noggrant mot 
ORG90-planen. Antalet anställda har också sjunkit planenligt. I fasta priser har 
kostnaderna för löner och administration inte ökat mellan åren 1983/84 och 
1987/88 utan ligger på ca 800 miljoner kr av det årets totalbudget på 11,2 
miljarder kr. 

Totalbudgeten för hela FMV har dock fördubblats på bara fyra år i löpande 
priser. Varför? Jo, vad gör en kreativ ledning som utsätts för den här typen av 
mål? Naturligtvis ser den till att följa målen men kompensera sig på andra 
ställen som inte följs upp så noggrant. 

"Besparingen" resulterade i konsultexplosion 
För att klara sparmålet i antalet anställda, men samtidigt utföra samma arbets
uppgifter har FMV:s ledning därför ökat antalet inköpta konsulter. År 1988/89 
uppgår de direkt inköpta konsulttjänsterna till 1.452 konsultår. Lägger man 
ihop antalet konsultår och den egna personalen hamnar verket på ungefär 
samma antal personer som sex år tidigare. 

FMV har nu skurit bort så mycket personal att verket måste köpa in nästan 
400 konsultår inom A-uppgifterna. Inom den marina avdelningen är läget 
speciellt allvarligt. Där hade FMV år 1989 fler konsulter inhyrda än man hade 
egna anställda. 

FMV har alltså under en period systematiskt skalat bort sin egen kompetens, 
samtidigt som man köpt in den utifrån. De anställda har bokstavligen lämnat 
företaget, gått ut genom dörren och kommit tillbaka dagen därpå som konsult 
med betydligt högre kostnad för FMV som följd! FMV beräknar att varje konsult 
kostar mellan två och tre gånger så mycket som den egna personalen. 

FMV har på några år utvecklats till landets största konsultköpare och köper 
för närvarande konsulttjänster för 1 miljard kr / år. Det finns chefer inom FMV 
som inte har några anställda men däremot ofta konsulter i sin arbetsgrupp som 
jobbar heltid åt FMV. Låter det här stolligt? Nej, inte om målen sätts i form av 
mål på insatserna, sk resursmål, dvs si eller så många anställda eller si eller så 
mycket kvadratmeter kontorsyta. 

FMV är tyvärr inte det enda exemplet. På område efter område har staten 
systematiskt gått in för att nedrusta det egna kunskapskapitalet. Här kommer 
ett litet urval av exempel som är hämtade ur tidningsurklipp under en period av 
endast ett år. 



Svensk Television 
Krisen inom Svensk Television AB resulterar bl a i att pengar inte finns för 
utvecklingssatsningar, dvs investeringar försummas i utbildning och utveck
ling av de människor som på 90-talet skall göra TV -produktion i det här landet. 

Naturvårdsverket 
Hälften av Naturvårdsverkets experter på miljökontroll har köpts över till 
företag de senaste tre åren. På Naturvårdsverkets enhet för tillsyn och kontroll 
har 40 av 84 handläggare slutat och börjat hos företagen. 

Skattekontrollen 
Vid vissa enheter i Stockholms län går 9 av 10 skattekontrollanter som slutar 
över till privat verksamhet. Omsättningen på skattehandläggare är 15% i 
Stockholms län. Under 1987 förlorade Länsskattemyndigheten i Stockholm 10 
handläggare varje månad och 1988 ökade avhoppen till 15 i månaden. Det skilde 
i genomsnitt 2.200 kr i månaden eller 24% i löneförhöjning. För Skatteförvalt
ningen är massflykten kostsam. Varje handläggare innebär en investering på 
350.000 kr i intern utbildning och rekryteringskostnad. (Svenska Dagbladet 12 
feruari 1989.) 

Stockholms Stad 
Stockholms Stad har en besvärlig ekonomi. Stockholm har troligen Sveriges 
sämst underhållna fastighetsbestånd. Trots att fastigheterna är värda många 
miljarder har man inte ekonomisk expertis som klarar av att värdera och 
redovisa dem. Något som bl a revisorer riktat anmärkning på flera gånger mot 
stadens förvaltningar. 

SMHI och Datainspektionen 
SMHI fick sommaren 1989 för tredje gången en generaldirektör utan kunskap i 
meterologi. Personalen protesterade och tyckte att en sådan generaldirektörer 
inte kan sätta sig in i verksamheten. Dessutom var personalen kritisk till att ut
nämningen sker över deras huvuden och endast på politiska meriter. Detsam
ma gäller Datainspektionen som samtidigt fick en ny generaldirektör som aldrig 
jobbat med en dator. 

Exemplet Simrishamns sjukhus 
Att det går att bli effektivare med kunskapsorientering visar Simrishamns 
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sjukhus. Det är ett av landets allra minsta sjukhus med 310 platser och har 
följaktligen varit nedläggningshotat under snart två decennier. 

I mitten av 80-talet fullbordades ett generationsskifte inom läkarkåren och 
ledningen och då beslöt den nya ledningen att satsa resurser på "vardagssjuk
vård" för äldre eftersom över 25% av upptagningsområdets befolkning hade 
uppnått pensionsåldern. Man byggde alltså upp speciellt stora resurser för 
operationer av bl a leder och prostata. Sjukhuset klarar nu ca 90% av alla 
åkommor men de mer komplicerade ingreppen remitteras till universitetssjuk
husen. 

Specialiseringen har gjort att sjukhuset blivit mycket effektivt. Sjukhuset 
utför t ex ca 100 ledutbytesoperationer per år av både knän och höfter med 
endast två ortopeder. På länssjukhuset i Kristianstad några mil därifrån gör man 
ca 150 likadana operationer med en styrka av 12 ortopeder. 

En oberoende studie har visat att Simrishamns sjukhus klarar sig med hela 
40% färre personaltimmar per operation än Kristianstad. Överläkarna tror att de 
mycket goda resultaten beror på att sjukhuset är så litet att läkarna inte behöver 
ägna sig åt administration och att läkarna blivit mycket skickliga genom 
specialiseringen. Litenheten gör också att patienterna aldrig behöver känna att 
de ligger på ett löpande band i en stor fabrik. 

Ryktet om det effektiva lilla sjukhuset med det vackra läget på Österlen har 
spridit sig så att det är kö att få komma dit bland läkare och sjuksköterskor. 
(Svenska Dagbladet 21 augusti 1989.) 

Likabehandlingsprincipen 
Alla medborgare skall behandlas lika. Men behöver detta betyda att alla 

problem också skall behandlas på samma sätt? Istället för en slentrianmässig 
löpande band -princip för alla ärenden kan svårare problem specialbehandlas. 
Det behöver inte betyda att vissa kunder får en ojämlik behandling. 

Vissa verk, t ex AMS, har infört specialavdelningar för kunderna med de mest 
krävande problemen, t ex specialförmedlingar för tekniker och för byggföretag. 
Här finns mycket att ta efter för alla ämbetsverk. 

Universiteten 
På universiteten finns mycket av Sveriges kunskapselit samlad. Den undervisar 
våra framtida ledare och forskare samt forskar själva. Med tanke på hur 
väsentliga för landets framtida välfärd dessa institut är och de summor som de 
kostar, borde väl ledning av universitet vara en vetenskap i sig, genomforskad 



av många skarpa hjärnor? Knappast. Ett sådant ämne finns ej. Ändå är rektorn 
för ett universitet en ledare som har en oerhört svår uppgift. Att leda proffs är 
ju ingen lätt uppgift och dessutom ger den offentliga tillhörigheten ytterligare 
problem med ett antal administrativa uppgifter som behöver fullgöras och en 
allmän resursbrist. 

Rektorsämbetet är visserligen en statussymbol men jobbet betraktas av de 
flesta forskare som trist och fyllt av administration. Nej, för forskare är professor 
den bästa titeln därför att den ger betydligt större frihet. Dessutom tappar man 
skärpan som forskare efter några år om man tar ett rektorsjobb, menar forskarna. 

Forskarnas bild av rektors arbetsdagar är klar - administration, byråkrati och 
politikerkontakter. Ett typiskt förvaltarjobb. När det skulle kunna vara ett jobb 
för en Ledare, en person som får professorskollegiet med sig på spännande 
nysatsningar, nya pedagogiska utmaningar vilket ger framgångar på student
marknaden och höjer universitetets image och ger intäkter så att det kan locka 
till sig ännu fler duktiga professorer. 

Dagens verklighet är tyvärr sådan att om universitetet är så framgångsrikt att 
fler vill studera där så blir resurserna per student i stället mindre. Därför jagar 
alla universitetsledare administrativa kostnader, och kämpar med alla politiska 
trick för att få mer av skattebetalarnas pengar till just sitt universitet. 

Okontrollerade krafter 
Forskarna klagar ofta över att de aldrig "når ut med sin forskning". Vilka är 
kundera för forskningen? Jo, för forskarna är det främst andra forskare - inte 
företagen, medborgarna eller myndigheterna. Forskarinsatser som får goda 
vitsord av andra forskare ger ett högt meritvärde när det skall tillsättas profes
surer eller docenturer. Det är till och med så att om man som forskare publicerar 
sig i tidskrifter som når ut brett, ses man som inte riktigt seriös. 

Forskarvärlden sluter sig gärna samman på ett sätt som vi känner igen från 
andra professionella grupper - om de inte leds. Istället för att försöka påverka 
detta beteende i en annan riktning verkar det som om universitetsledningarna 
abdikerat. 

Ytterligare ett typiskt proffsdrag är den extremt individualistiska inställ
ningen till forskning över hela västvärlden. Det är således inte naturligt för en 
forskare att vara stolt över sin egen institutions framgångar eller att se sin 
forskargrupps resultat som viktigare än de egna framgångarna. 

Det här draget riskerar att skapa stora problem för svensk universitetsforsk
ning i framtiden. De stora upptäckterna görs nämligen inte längre av enskilda 
genier på sin kammare utan av väl sammansatta, skickligt ledda forskargrupper 
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med stora finansiella resurser till förfogande. Det är troligen därför som företa
gen kapar åt sig allt större delar av forskningsmarknaden. 

Företagen är vana vid lagarbete och har ledningar som främst söker resultat 
för den egna organisationen, snarare än för enskilda individer. För sådana mål 
kan företagsledningarna lättare motivera stora insatser i pengar. 

Ett annat typiskt proffsdrag som påverkar universitetens verksamhet nega
tivt är att proffsen tycker det är mycket roligare att forska och försöka finna 
lösningar på annorlunda problem än att stå och harva dagarna i ända i en 
föreläsningssal. 

"Hur stor är Din undervisningsplikt?" , är en vanligt förekommande fråga 
universitetslärare emellan. Ju lägre plikt desto bättre. Om "plikten" uppgår till 
över 18 timmar i veckan suckar båda över det tunga oket. "Det blir ingen tid över 
för forskning". 

Forskningen är rolig, lärarjobbet är till för brödfödan. Den inställningen är 
fullt normal för proffs i en kunskapsintensiv organisation och om universitetet 
saknar verklig ledning blir den givetvis förödande. 

Prova kunskapsledning 
Vad skulle vi se om vi betraktar universiteten med hjälp av de begrepp som 
Kunskapsledning ger oss? Vi skulle troligen komma till resultatet att den 
känsliga balansen mellan organisation och profession kommit ur lag i och med 
att proffsen tagit makten inom ett byråkratiskt system som inte förmår leda dem. 

Vi skulle därför försöka skapa incitament för att universitetsledning blir 
något mycket mer än dagens rena administration av resurser. Varför skall 
universiteten t ex bara lära ut marknadsföring, försäljning och kommunikation 
och inte tillämpa dessa kunskaper på den egna organisationen? 

Universitetens ledningar borde belönas för sin organisations framgångaroch 
få mer resurser om studenterna är nöjda eller om kvaliteten på forskningen höjs. 
Universitetsledningen borde i första hand ha förmågan att skapa en miljö som 
attraherar och stödjer professionella människor i deras skapande. "Miljö" 
innebär inte lokaler utan framför allt närheten till andra spännande människor. 

Därför skulle vi också försöka skapa en personalide för varje institution. 
Lärarnas förmåga och studiernas kvalitet skulle få större betydelse för medel

stilldelningen. Vi skulle betrakta lärarkårens pedagogiska förmåga som det 
kanske viktigaste kunskapskapitalet. 

Vi skulle vara oerhört noggranna vid urvalet av forskarstuderande. Det är ju 
dessa som kommer att utgöra forskningens kunskapskapital i framtiden. Vi 
skulle försöka skapa en rekryteringside för dem. 



Vi skulle försöka bryta individ orienteringen i forskningen genom att skapa 
förutsättningar för forskarlag i så många ämnen som möjligt. 

Med kunskapsglasögonen på 
Antag att vi skulle betrakta den offentliga sektorns alla kunskapsintensiva 
organisationer med våra "kunskapsglasögon" på. Antag att vi skulle säga att det 
som gäller i kunskapsföretag som verkar på en marknad, också borde gälla i 
offentliga kunskapsintensiva organisationer. Vad skulle vi då se? 

• Vi skulle troligen se att det pågår en massiv nedrustning av den offentliga 
sektorns kunskapskapital, mycket större än den besparing som görs med 
hjälp av osthyveln. 

• Vi skulle se att det investeras alldeles för litet på kunskapsuppbyggnad, dvs 
forskning och utveckling, FoU, och förhållandevis kanske väl mycket på un
derhåll, dvs vidareutbildning av traditionellt slag. 

• Vi skulle se det löpande bandet överallt i dagens offentliga organisationer; i 
sjukhusen, i departementens handläggning, i patentverkets arkiv, hos social
sekreterarna i kommunerna, i skolorna. 

• Vi skulle troligen få en annan syn också på begrepp som" driftsbudget" och 
"kapitalbudget". Vad som skulle höra till vad skulle inte vara så självklart 
längre. 

• Vi skulle inte vara rädda för att rekrytera kunniga människor, trots att de 
kostar mer än de statliga avtalen. På driftsbudgeten alltså. 

• Vi skulle kanske våga bryta isär förvaltningerna i mindre enheter för att öka 
kreativiteten och minska kontrollen. 

• Vi skulle också kanske få mod att belöna de offentliganställda efter deras 
förmåga att skapa mervärde för sina kunder- medborgarna. 

• Vi skulle bums starta arbetet med att göra om det statliga personalredovis
ningssystemet så att vi kunde se vad personalomsättningen kostar i själva 
verket. 

• Vi skulle också kanske se att den kanske största bristen idag är att det inte 
finns ledare som behärskar krafterna i den kunskapsintensiva organisatio
nen. 

Det omöjliga jobbet 
Den offentliga sektorns experter är högkompetenta men de sysslar inte i 
huvudsak med komplex, icke-standariserad problemlösning. Problemen de 
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behandlar är visserligen ofta mycket komplexa, och lösningarna de kommer 
med har stora svåröverskådliga konsekvenser. Problemlösningarna måste också 
ofta vara mycket kreativa. 

Men de flesta handläggarna sitter fast i en ström av rutinärenden som det 
finns fastlagda rutiner för och där utrymmet för individuell kreativitet är 
kraftigt beskuret. Det är naturligtvis i medborgarnas intresse. Vem vill råka ut 
för en kreativ skattmas? Eller en domare som inte håller sig till paragraferna? 

Men samma syn går igen överallt. Utrymmet för den kreativa människan i 
den offentliga sektorn är mycket begränsat även inom områden där det inte 
behöver vara det. Visst är väl ett utvisningsärende egentligen mycket komplext, 
aldrig exakt lika från gång till gång och kräver stor uppfinningsrikedom för att 
lösa? Eller ett miljöärende? Eller frågan om ett kraftverkstillstånd? 

Inte behöver man väl sträva efter att göra problemen standardiserade bara 
för att medborgarna skall behandlas lika? 

Här ligger den offentliga sektorns verkliga dilemma om den vill locka till sig 
de duktigaste människorna i framtiden. Det är inte lönen som är problemet. Det 
är ofta inte arbetsuppgifterna heller, utan organisationen och bristen på ledare 
som förstår att leda kreativa, högkompetenta människor. 

Ytterligare ett fundamentalt missgrepp har varit att söka stordriftsfördelar 
på samma sätt som i tillverkningsindustrin. Det finns inga stordriftsfördelar i 
kunskapsintensivt arbete, tvärtom. Kreativa människor trivs bäst i små team. 
Det kanske finns stordriftsfördelar i form av gemensamma lokaler och gemen
sam administration, men dessa mätbara vinster måste ställas mot förlusterna i 
mänsklig produktivitet och försämrad kvalitet för kunderna. Inga av dessa mäts 
för närvarande. 

Cheferna i den offentliga sektorn har i själva verket ett omöjligt jobb idag! De 
har en närmast hopplös situation med målkonflikter, en offentlighet som är 
pressande och de saknar riktiga ledningsverktyg, t ex resultatmätning av 
verksamheten. 

Är det att undra på att de tappar orienteringen och verksamhetsiden? Är det 
att undra på att de offentliganställda chefer som tas fram som lyckade exempel 
i själva verket nått framgångarna genom att medvetet bryta mot"sina instruktio
ner? 



Arton personliga råd 
Om det vore så att offentliga kunskapsorganisationer följde samma principer 
som kunskapsföretag borde följande råd fungera: 

61. Gör organisationen så liten som möjligt eller organisera i små arbetsgrup
per. 

62. Tag bort arbetsdelningen, både den "horisontella" och den "vertikala", 
och tvinga handläggarna utföra alla arbetsuppgifterna som ingår i lösan
det av ett problem. 

63. Inför ämnet "ledarskap" som obligatorium på alla linjer som främst 
utbildar handläggare i den offentliga sektorn, t ex lärarlinjer, medicinska 
fakulteten, juridiska fakulteten etc. 

64. Duktiga handläggare skall kunna ha högre lön än sina chefer. 

65. Inför en handläggarkarriär parallellt med chefskarriären. 

66. Flytta ut administrationen från det stora byråkrathuset närmare själva 
verksamheten. 

67. Förbjud professorer att arbeta med administrativa uppgifter. 

68. Inrätta tandem par aven organisatorisk ledare och en handläggarledare. 

69. Försök hitta kunden och använd denne som kraft för att få bort handläg
garnas / proffsens egocentrerade expertsyn. 

70. Använd också kunden för att få facket att förstå att förvaltningen är till för 
medborgarna - inte för de anställda. 

71. Utse inte politiker utan kunskap i verksamhetsiden som högsta ledare i 
kunskapsintensiva verk. 

72. Var rädd om den egna kunskapen. Låt den inte försvinna ut! Betrakta 
förvaltningens handläggare och deras kunskap som det viktigaste kapita
let. 

KAPITEL IX 
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73. Våga dela upp organisationen, så att vissa ärenden får en annan behand
ling än andra. Svår problemlösning får utvecklas i en del, rutinärenden i 
en annan och så vidare. Se sedan till att det är resultatet som räknas. 
Annars blir det statusproblem. 

74. Sluta med mätning av produktiviteten i input, t ex hur många anställda 
som finns i relation till antalet ärenden. Inför istället effektivitetsmätning 
på hur bra verksamheten fungerar ut mot kund, t ex återkommande 
attitydmätningar. 

75. Hitta tillbaka till verksamhetsiden igen och fokusera personal, strategi och 
kunskapsutveckling på den. Då följer mycket av det andra på köpet. 

76. Om verksamhetsideerna är i konflikt, dela upp förvaltningen. Det finns 
ingen annan chans! 

77. Formulera en personalide och se till att den inte kommer i konflikt med 
verksamhetsiden. Om den gör det: Byt verksamhet! (Eller personal!) 

78. Se till att generaldirektören verkligen sysslar med det som är kärnan i 
ver ksamheten. 



KAPITEL X 

Den kunskapsintensiva 
industrin 
Aldrig har väl förändringstakten i världens tillverkningsindustri varit högre än 
nu. Förändringen håller på att göra de tillverkande företagen allt mindre lika 
den traditionella bilden av fabriken med skorsten, som vi forfarande ser på de 
nyuppsatta skyltarna till de kommunala industriområdena. 

Vad håller fabrikerna på att bli då? Ja, därom har de lärde tvistat de senaste 
15 åren. Resultatet är bl a en störtflod av managementböcker med en mängd 
recept. Så här säger t ex managmentforskaren Peter Drucker. 

"En period av stora förändringar står framför oss. Skiftet från kommando or- Felaktig symbol för fram
ganisationen till den informationsbaserade organisationen - organisationen tidens Industri. 

med kunskapsspecialister. Vi kan möjligen idag vagt ana hur denna organisa-
tion kan tänkas se ut. Vi kan identifiera några av dess karaktäristika. Vi kan peka 
på några centrala problem i värden, systemen, strukturen och kraven på 
cheferna i denna organisation. Men arbetet att verkligen bygga den nya organi-
sationen ligger fortfarande framför oss - det är framtidens ledarutmaning" . 

Mer och mer lika kunskapsföretagen 
Med risk för att bli bara ytterligare en likgiltig droppe i störtfloden kommer här 
några argument för varför tillverkningsindustrin alltmer håller på att bli lik 
kunska psföretagen. 

Industrin har i och för sig alltid varit "kunskapsintensiv" om man med detta 
menar fylld av kunniga människor som kan tillämpa en viss teknologi. Dessa 
har alltid varit värdefulla och industrin har aldrig slutat ropa efter yrkeskunniga 
arbetare, inte ens under de eländiga åren 1975-1980. Det finns emellertid vissa 
drag i den nuvarande utvecklingen som gör att dessa kunniga människor är på 
väg att bli alltmer värdefulla. Och att det därför kan löna sig att se närmare på 
några av kunskapsföretagens särdrag för att se om även tillverkningsindustrin 

Tillverkningsindustrin 
håller på att bli lik 
kunskapsföretagen. 

Industrin har aldrig 
slutat ropa efter 
yrkeskunniga 
arbetare. 
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Matsushita: "Ni i 
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mer att förlora. 
Orsaken till ert 
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inom er själva, för ni 
bygger era företag 
på Taylors modell." 

"Ledarskap är 
konsten att uppbåda, 
inrikta och släppa 
loss alla anställdas 
kunskaper och 
mentala resurser för 
att utveckla företaget 
och dess verksam
heter." 
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har något att lära av dessa för att kunna behålla sitt kunskapskapital i framtiden. 
De drag som man främst kan se påverkar tillverkningsindustrin i den här rikt
ningen är Informationssamhället och dess påverkan på oss alla. Oavsett vad vi 
tycker om termen "informationssamhälle" finns det vissa drag i samhällsut
vecklingen som påverkar tillverkningsföretagen speciellt mycket: 

1. Traditionella stordriftsfördelar försvinner. 
2. Informationen flyter snabbare mellan länder och människor. 
3. Högre utbildning hos alla i samhället. 

Exemplet Matsushita 
Innan vi tittar närmare på de här dragen, en snabb tillbakablick. Vi befinner oss 
i styrelserummet hos Matsushita Electric i Japan år 1979. Vi är en grupp av 
västerländska affärsmän och företagsledare. Framför oss på podiet talar kon
cernrådgivaren Konosuke Matsushita till oss: 

- Vi kommer att vinna och det industrialiserade västerlandet kommer att 
förlora. Det är inte mycket ni kan göra åt det eftersom orsaken till ert misslyck
ande finns inom er själva. 

- Era företag bygger på Taylors modell. Och vad värre är - det gör era 
huvuden också! I er värld sköter cheferna tänkandet och jobbarna hanterar 
skruvmejslarna. Innerst inne är ni fast övertygade om att detta är det enda rätta 
sättet att driva företag. 

- För er är kärnan i chefskap att överföra ideerna från chefernas huvuden till 
jobbarnas händer. Vi däremot har lämnat Taylor. Vi har för länge sedan förstått 
att företagandet är så komplicerat och svårt, så oförutsägbart, konkurrensmättat 
och kaotiskt att vår fortsatta existens beror på om vi ständigt och systematiskt 
förmår uppbåda varje uns av kunskap och begåvning i företaget. 

Släpp loss allas kunskaper 
- För oss är kärnan i chefskap detsamma som ledarskap, dvs konsten att 
uppbåda, inrikta och släppa loss alla anställdas kunskaper och mentala resurser 
för att utveckla företaget och dess verksamheter. Vi har bättre än ni analyserat 
och bedömt omfattningen och allvaret i den nya tekniska och ekonomiska 
utmaningen. Därför vet vi att kunskap och intelligens hos en handfull, aldrig så 
smarta teknokrater aldrig kommer att räcka för att möta utmaningen med hopp 
om framgång. 

- Det är endast genom att utnyttja den samlade "hjärnkraften" hos alla sina 
anställda som ett företag kan möta föränderligheten och prövningarna som är 
så utmärkande för dagens företagsmiljö. 



- Nu förstår ni kanske bättre varför våra stora företag ger sina anställda 3-4 
gånger mer utbildning och träning än vad era företag ger. Nu förstår ni också 
varför de uppmuntrar och utvecklar ett intensivt kommunikationsklimat inom 
företagen. Detta är bakgrunden till att de ständigt söker, manar fram och tar vara 
på vars och ens ideer, synpunkter och förslag. (Nedtecknat av Gustav Delin, 
Sefram-gruppen, som var en av de närvarande) 

1. Traditionella stordriftsfördelar försvinner 
Allt fler av kunderna efterfrågar alltmer skräddarsydda produkter och nu finns 
snart även de tekniska möjligheterna att tillfredsställa deras önskemål i och med 
den totalt datoriserade fabriken. Det löpande bandet är på väg bort och ersätts 
aven alltmer kundanpassad problemlösning. 

Jämför med kunskapsföretagen där det inte finns någon standardiserad 
produktion. Ledningen måste klara av att leda en verksamhet som bygger på 
enbart människornas kreativitet. 

I en rapport till USA-senatens arbetsmarknadsutskott lade Massachusetts 
Institute of Technology, MIT, år 1989 fram en dyster prognos för USAs ekonomi 
om inte följande saker rättades till: 

1. Föråldrade företags strategier. Alltför många bolag sitter fast i det löpande 
bandet. Utländska konkurrenter skräddarsyr lösningar för olika kundgrup
per men den amerikanska industrin är fortfarande inriktad på massproduk
tion av enkla standardartiklar. 

2. Överdriven kortsiktighet. Många industribolag har glömt bort sin basverk
samhet och ägnar mer intresse åt finansförvaltning för att få upp resultaten 
som publiceras. 

3. Försummad produktionsteknik. USA är världsbäst på att utveckla helt nya 
produkter. Däremot lägger industrin inte ned alls lika stor möda på att 
tillverka dem på rationellast möjliga sätt. För en ingenjör är det betydligt 
"finare" att jobba som forskare än i produktionen. 

4. Eftersatt arbetskraft. Den största svagheten av alla, menar MIT -forskarna, är 
den dåliga utbildningen som USA:s ungdomar får. I dag ligger USA på 8-15 
plats i världen i ämnen som matematik och läsning, menar professorerna i 
rapporten. De amerikanska företagen har mycket att lära av Japan och Väst
europa när det gäller arbetsplatsens organisation. De monotona och enkla 
jobben måste bort, de anställdas kunskaper breddas. (Ur Svenska Dagbladet 
5 maj 1989.) 
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GM, världens största 
bilföretag, har ersatt 
en extern konkur
rensutsatt marknad 
med en intern plan
ekonomi. Därför 
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högre än hos andra 
biltillverkare. 
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"GM är ett monster. 
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get i svansen dröjer 
det flera månader 
innan det händer 
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Mellan 1970 och 1985 
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I storföretagen min
skade samtidigt 
sysselsättningen 
med 4-5 mil joner. 
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Hjälplösa jätteföretag 
Inom bilindustrin är General Motors världens största företag. Mätt i omsättning 
är denna gigant ca 50% större än Ford och GM säljer mer än de två största 
japanska bilföretagen tillsammans. Dock kan inte GM dra några fördelar av sin 
storlek. Produktionskostnaderna per bil ligger högre än hos alla andra tillverka
re i USA. Produktionen av delar och komponenter är vertikalt integrerad, hela 
62% av delarna är av egen tillverkning. 

En extern, konkurrensutsatt marknad har ersatts aven intern förhandlings
ekonomi. Just detta hindrar rörligheten och GM har förlorat marknadsandelar 
stadigt under 80-talet. För att klara sig mot konkurrensen måste GM gå ihop med 
mindre utländska konkurrenter och på licens tillverka eller sälja deras bilar. 

Den förre VD-n för GM, Eliott M. Estes, sade en gång ångerfullt: "GM är ett 
monster. När man drar bolaget i svansen dröjer det flera månader innan det 
händer något i huvudet. Bolaget är så gigantiskt att det inte går att styra. Det 
enda man kan göra är att försöka hålla det på spåret." 

I den amerikanska stålindustrin har de senaste 10 årens fusioner skapat en 
branschstruktur där tre giganter, USX, Betlehem och LTV, dominerar i storlek 
totalt. Trots sin storlek behöver alla tre bolagen statsstöd för att klara konkurren
sen utifrån. Inga nya teknologier har heller kommit från det hållet, t ex ligger 
fortfarande andelen stränggjutning (senaste teknologin) på mindre än 50%. I 
Japan ligger andelen på 90% av allt tillverkat stål. 

De stora stålverken klarar inte konkurrensen ens från de inhemska mindre 
stålverken. Med hjälp av produktiv teknik, entreprenörskap och innovationer 
har dessa mindre stålverk erövrat marknadsandelar. De har dessutom lyckats 
förhindra att världens ståljättar har slagit sig samman i en världsmarknadskar
tell. De mindre stålverken kan erbjuda lägre priser än sina utländska konkurren
ter från J apan och Sydostasien. 

Färre arbeten hos jättarna 
I USA skapade de 500 största bolagen mellan åren 1970 och 1985 inte en enda ny 
arbetsplats. Istället minskade sysselsättningen med 4-5 miljoner anställda. 
Samtidigt skapade det amerikanska näringslivet nästan 30 milj orter nya arbets
platser under samma period. (Wirtschaftwoche 21 april 1989.) 

De stora konglomeraten som ITT eller GUlf & Western fann att de synergier 
man skulle uppnå t i teorin inte alls fanns. Delarna fungerade var för sig bättre 
än helheten tillsammans. Orsaken låg i den stora byråkratin som krävdes för att 
föra information uppåt och nedåt i organisationen. I båda dessa enorma orga
nisationer fanns mellan 50 och 100 olika chefsnivåer! 



ITT har sedan 1980 gjort sig av med 100 dotterbolag och 250.000 anställda och 
är nu nere il /3 av sin storlek. Gulf &Western har gjort sig av med 60 bolag inom 
socker, zink, cigaretter, ja, till och med en kapplöpningsbana! Dessa bolag 
koncentrerar sig åter på det de kan bäst. 

I Sverige köptes under perioden 1979-1983 74 stora företag med över 500 
anställda. Dessa uppköp kontrollerades fem år senare av SPK (Statens Pris och 
Konkurrensverk). SPK fann att hälften av de företag som köptes av ett annat från 
en främmande bransch då hade sålts igen. 

Dinosauriernas död 
Jättarna sätter bl a hoppet till den moderna informationsteknologin. Den högsta 
ledningen hoppas att genom enorma datorer kunna processa all den informa
tion som krävs för att skapa den fulla överblicken. 

Klarar datorerna detta? Ja, kanske rent tekniskt men knappast ekonomiskt. 
I alla organisationer härskar faktiskt en form av kaotiskt tillstånd. Ju större 
företag desto fler nivåer och desto mer kaotiskt. I den stora organisationen måste 
den högsta företagsledningen kunna hantera det kaotiska tillståndet utan att ha 
full information. Annars bryts organisationen isär om inte de enskilda delarna 
upplever någon fördel med att tillhöra helheten. 

En ITT -chef på det förra dotterbolaget SRA i Sverige beskrev det omöjliga i 
att ha 29 olika chefer över sig, som alla var ansvarig för någon speciell resultatdel 
i den stora organisationen. ITT hade skapat en 29-dimensionell matris för att 
klara informationsflödet! 

Precis som dinosaurierna en gång utgjorde den biologiska maximalnivån, 
kanske vi just nu bevittnar de sista jätteföretagens sista kamp innan de splittras 
upp och försvinner. Precis som dinosaurierna för 65 miljoner år sedan försvann 
och lämnade rum för de första däggdjuren och till slut människan. 

Uppsplittringen 
Trots alla jättefusioner som syns på affärspressens förstasidor är framtidens 
företag troligen små. I världens alla stora företag är ledningarna nu hårt 
sysselsatta med att splittra upp dem i mindre enheter. V åra metoder för att 
integrera företagen har kanske nått sin naturliga gräns. 

Jämför med mästersmederna på 1600-talet i kapitel 7. De var självständiga 
och självmedvetna experter som ansvarade för hela produktionskedjan och till 
och med ansvarade för inköpen. Från början var det ingen som integrerade 
bitarna. Bruksledningen var liten och platt. Sedan kom fabriken, som för 100 år 
sedan också var en platt organisation men där kunskaperna så småningom blev 
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alltmer koncentrerade till toppskiktet. Arbetarna reducerades alltmer till assis
tenter eller manuella arbetare som gjorde som de blev tillsagda. Chefen var den 
enda med total överblick, hans roll var att vara befälhavare. 

Så här säger Nordisk Familjebok om chefer: "Chef (fr. af lat. ca'put, huvud), 
öfverhufvud, befälhavare, anförare; styresman (inom ett ämbetsverk, en han
delsaffär, en fabrik o.s.v.). Inom svenska krigsmakten benämning på hvarje 
person som har verkligt befäl öfver en avdelning. Inom flottan den officer som 
är befälhavare på fartyg. Chefen för på fartygets stortopp sitt befälstecken, för 
officer örlogsvimpeln, för underofficer en blå galjadet." (Nordisk Familjebok 
1919.) 

I och med det löpande bandets specialisering krävdes allt större enheter och 
allt fler mellanled för att processa all den information som behövdes för att hålla 
ihop och integrera bitarna. Den funktionella hierarkin kom att dominera orga
nisationen. Integrationen skedde på huvudkontoret. 

Just nu verkar det som om balansen istället är på väg att tippa över till 
dotterbolagens fördel. Den stora organisationens centrala administration måste 
varje dag kunna bevisa sitt existensberättigande. Snart kommer de nybildade 
dotterbolagen att vilja slita sig loss. Management buy-outs blir kanske 90-talets 
stora aktivitet på kapitalmarknaderna. 

Ju mer kunskap och mjukvara vi bygger in i produkterna, desto mer osäker
het byggs in och desto svårare blir det att övervaka och hålla ihop organisatio
nen på det traditionella sättet. När flexibiliteten blir så viktig kommer därför 
troligen alltmer arbete att göras i projektform i framtiden. 

2. Informationen flyter snabbare 
Informationssamhället märks kanske främst i att "alla vet allt om alla". Det 
gäller allt från modetrender, som numera märks på alla marknader, till konkur
rentinformation och information om nya metoder och patent. Tiden har därmed 
blivit en viktig konkurrensfaktor. Att vara först är redan den kanske enskilt 
viktigaste konkurrensfördelen som finns. 

Jämför med kunskapsföretagen som aldrig haft en chans att patentskydda 
sina metoder och vars affärsideer ju går ut på att överföra sin kunskap till 
kunderna i form av problemlösning. I kunskapsföretagen är tiden därför sedan 
länge en verkligt kritisk bristresurs. 

Produktutveckling på Honda och Volvo 
Hur kunde Honda introducera över 100 nya modeller på motorcyklar på mindre 
än 2 år? Antingen hade Honda utvecklat produkter under 10-15 år för att sedan 
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Tiden betyder alltmer även för tillverkningsföretagen. När t ex Volvo började utveckla sin 480-modell år 
1978 ville amerikanerna ha sådana bilar. Genom en samlad insats av utvecklingsresurser lyckades Honda 
utveckla och lansera sin 480-liknande Aerodeck på drygt fyra år och prickade därför mera rätt än Volvo i 
konsumentefterfrågan. (Källa: Ledarskap nr 12 1988.) 

vräka ut alla på en gång eller så satsade bolaget plötsligt enorma resurser i FoU 
eller så hade de använt nya metoder för att strukturera och utveckla nya 
motorcy klar. 

Svaret är det senare. Honda hade lyckats reducera tiden mellan ide och 
produkt. Volvo råkade oturligt nog stöta ihop med fenomenet Honda med sin 
modell Volvo 480 som på marknaden mötte Honda Aerodeck, en bil som ser 
nästan exakt likadan ut. För Volvo tog utvecklingen av Volvo 480 drygt 7 år. 
Honda däremot ägnade mindre än 4 år åt sin Aerodeck. Effekten var att Honda 
p g a den kortare utvecklingstiden kunde anpassa sin bilmodell bättre till 
kundernas ombytliga efterfrågan. 
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Volvo, som var tvingat att förutse marknadsutvecklingen mycket längre 
framåt i tiden gjorde misstaget att utveckla sin bil för USA-marknaden. Ett 
beslut som var helt riktigt då det fattades men helt fel fyra år senare. Volvo 
tvingades därförockså att avstå från USA-marknaden, vilket drastiskt förändra
de förutsättningarna för modellens överlevnad. Honda däremot spårade det 
förändrade efterfrågemönstret i USA och satsade direkt på Europa. 

Exemplet Toyota 
Tid kan man spara överallt i produktionsprocessen. I slutet av 70-talet hade 
Toyota strömlinjeformat sitt produktionssystem så att fabriken kunde tillverka 
en bil på mindre än 2 dagar. Det tog emellertid hela 26 dagar från det att en order 
var tagen tills dess att bilen var levererad. Hanteringen av order och distribution 
kostade faktiskt mera än att tillverka den. För att bryta detta mönster separerade 
Toyota sin produktion från försäljningen och bytte ut sina försäljningschefer 
mot just-in-time-tränade chefer från produktionsavdelningen. 

Ut åkte den traditionella batch-hanteringen av information, in kom just-in
time-information. År 1987 hade leveranstiden sjunkit till 8 dagar, inklusive 
tillverkningen. Nästa mål är att leverera en bil skräddarsydd enligt kundens 
önskemål inom 6 dagar var som helst i Japan. Det skall ta max 4 dagar i Tokyo. 

Japanska företag använder nu liknande organisations tekniker i produktut
vecklingen. I den ena tillverkningsindustrin efter den andra kommer japanerna 
med nyutvecklade produkter som de har tagit fram på 1/3- eller 1/ 4-del av 
tiden, jämfört med sina västerländska konkurrenter. 

Hemligheten är densamma: små tillverkningsvolymer (batches), flerfunktio
nella team av specialister, lokal "på golvet" - planering. 

Fördelarna med att se tiden som ett konkurrensvapen är flera: flexibla 
fabriker kan hantera små ofta förekommande förändringar. Bolag med korta 
utveckling s cykler kan snabbt dyka in i och snabbt ta sig ur nya marknader med 
produkter utan att behöva göra marknadsundersökningar. 

De här företagen kan också tolerera misstag utan att det kostar så mycket. 
Den långsamma konkurrenten är däremot pressad att lyckas med varje nyintro
duktion aven modell. För Volvo och Saab är modellbytena traumatiska, 
ohyggligt dyrbara jättesatsningar som varje gång nästan sätter företagets hela 
existens på spel. 

Exemplen Sony och Apple 
När japanska Sony introducerade den första CD-spelaren (digitala grammofon
skivor) valde företaget att direkt produkttesta utan föregående marknadsun-



dersökningar. En hel serie av olika lanseringar av provrnodeller klargjorde att 
marknaden var mycket priskänslig. Sony följde därför upp med 9 nya lägre 
prissatta produkter inom loppet av 9 månader, etablerade på så sätt sitt mark
nadsledarskap och skapade en ny massmarknad. (Strategic Direction, novem
ber 1988.) 

Apple tillverkar sina datorer i Singapore, där det tar 1,5 dagar från råmaterial 
till att datorn skeppas ut ur hamn. Det tar 7 dagar att distribuera den från hamn 
till kund i USA. Annu längre i Europa. Investeringen i systemet att få de korta 
tiderna har varit 40% högre än hela kostnaden för automationen av fabriken. 

Tiden - den nya bristvaran 
De stora företagen med stora marknadsandelar brukade kunna lita till sin 
storlek. Det gjorde ingenting om de var 1-2 år efter. De stora fördelarna som 
finns i uppbyggda organisationer gjorde att när de väl kom in på marknaden 
kunde de ändå slå ut konkurrenten. 

När konkurrensfördelen ligger i flexibilitet och snabb kundanpassning blir 
den stora organisationen inte längre konkurrensmässig. 

Det som ändå talar för att den stora organisationen har fördelar, är att man 
många gånger kan tvingas vara global och världsomspännande för att hinna 
agera och kunna agera med lokal anpassning. Det finns trender inom konsu
mentvaruindustrin som pekar på detta, t ex Benettons framgångar. Benetton 
skräddarsyr sortimenten efter marknader men tillverkar centralt och följer 
noggrant upp kundernas köpmönster i olika delar av världen via sitt totalinte
grerade informationssystem från kassaterminal till fabrik. 

Tiden lägger flera nya dimensioner till begrepp som marknadssegmentering 
och nischer eftersom tid betyder olika saker för olika människor: 

• Hastighet är det man kanske först kommer att tänka på. Det har blivit en 
framgångsfaktor för transportföretag som erbjuder snabbtransporter typ Fe
deral Express, DHL. 

• Bekvämlighet, man har inte tid att gå runt och titta efter t ex kläder i affärerna. 
Därmed uppstår behov av specialbutiker med tidsbeställning, (finns redan i 
Stockholm.) 

• Kvalitet, såsom när den tidspressade människan söker ersätta kvantitet med 
kvalitet i upplevelsen. 

Upp levelseind ustrin 
När tiden blir en bristvara och informationen samhällets nya dynamiska kraft 
blir kanske upplevelser dess nya industri. Konsumenternas beteende undergår 
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förändringar, från tillfredsställande av grundläggande behov till självutveck
ling, och från köp av produkter till upplevelser av olika slag. 

Allt fler människor frågar: "Vad vill jag uppleva av det som jag inte upplever 
nu?", istället för att fråga "Vad behöver jag äga som jag inte äger nu?" Mat blir 
en del aven middagsupplevelse, kläder blir en del av jaget och ens egen 
identitet. För många blir varuinköpen en del aven "köpupplevelse". 

3. Högre utbildningsnivå i samhället 
Som vi såg i kapitel 1 betyder ungdomarnas högre utbildningsnivå att de har 
massor av referatkunskap och de har lärt sig att tänka abstrakt, ifrågasätta och 
söka lösningar på problem. De abstraherar gärna, söker helheter, tycker om att 
lösa problem och vill fortsätta att lära sig mera. De har också blivit medvetna om 
sitt värde. De har på grund av sin utbildning fått andra värderingar, vill andra 
saker och tänker helt annorlunda. 

Nu ställer dessa ungdomar till problem med sin ovilja att acceptera de 
sönderstyckade tayloristiska arbetsprocesserna. Men i framtidens fabrik kom
mer de här ungdomarna, med sin förmåga att abstrahera och vilja att se helheter, 
att vara helt nödvändiga- annars kommer den inte att fungera. 

De nya nätverken 
Informationssamhället gör det också möjligt att integrera tillverkningen mycket 
mer med både kunder och leverantörer. Man knyter relationer som i mångt och 
mycket liknar de personliga relationer som kunskapsföretagens konsulter har 
med sina klienter. 

Runt de egentliga tillverkningsföretagen vidgas floran av underleverantörer 
och entreprenörer till ett nätverk av tillverknings-, service- och kunskaps före
tag. Människorna som arbetar inom de här nya verksamheterna har helt andra 
värderingar än vad det gamla tillverkningsföretaget stod för. Mycket ofta har 
dessa avknoppningar skett som en protest mot arbetsmiljön på det stora 
tillverkningsföretaget. Anställda och delägare i de nya, små kunskapsföretagen 
och tjänsteföretagen uppvisar alltså mycket ofta värderingar som är precis rakt 
motsatta tillverkningsföretagets anda. 

Ju fler avknoppningar och små tjänste/kunskapsföretag som uppstår i 
samhället desto större blir de nya företagens andel av värderingsklimatet. De 
nya företagen står för flexibilitet, små enheter, delegering och allt som är 
kunska psföretagets egen logik. 

De nya företagen är oerhört mycket mer beroende av sina kunder, leveran-



törer och en stor omvärld än vad industriföretaget någonsin har varit. Det här 
kan man se som en utveckling från bruksföretaget, som var tvingade till att svara 
för alla funktioner själv, via industriföretaget, med en betydligt större och 
komplicerad infrastruktur, till det nya kunskapsföretaget i dagens samhälle. 

1600-talets bruksföretag valde inte sin helintegrerade organisation därför att 
den var överlägsen andra former, utan därför att dess ledning var tvungen att 
själv skaffa all råvara och själv tillverka all infrastruktur. Dåtidens självhushål
lande bruk var naturliga i de självhushållande jordbrukens tidevarv. 

Idag behöver tillverknings företagen kanske inte tillverka något alls utan kan 
helt lita till en infrastruktur av nätverk. 

Exemplet Holmbergs Industriutrustningar 
Holmbergs Industriutrustningar HB i Kramfors har inga anställda utom de två 
bröderna Holmberg. Deras affärside är att lägga ut tillverkningen av sina 
produkter på andra företag i trakten omkring Kramfors. Endast produktutveck
ling och marknadsföring behålls inom det egna företaget. Hans Holmberg säger 
"Vi tänker fortsätta att vara små. Vi behöver inte bygga ut vår egen organisation 
för att öka produktionen och vi kommer att växa i framtiden." 

Den nya fabriken 
Den nya fabriken som börjar skönjas är en fabrik utan löpande band med nya 
material och en produktionsprocess som inte längre följer den nära lS0-åriga 
verkstadsmekaniska arbetarkulturen. Detta skifte möjliggörs av informations
teknologin, kombinerad med robotar. Det är dock den mänskliga förmågan att 
organisera sig kring de nya produktionsprocesserna som avgör med vilken 
hastighet detta går. 

Robotisering av tillverkningen minskar behovet av arbetskraft, åtminstone i 
teorin. När en fabrik introducerar robotar och· automatiserade linjer behövs en 
kompletterande kunskap om tillverkningsprocessen, formaliserad på ett sätt 
som inte fanns förut. Det verkar vara detta som hållit tillbaka robotiseringen och 
automatiseringen i fabrikerna hittills. Det är ju tämligen svårt att formalisera 
tillverkningsprocessen i dataprogram, om ingen har hela processen klart för sig. 

Riktigt illa är det på många arbetsplatser där tillverkningsprocesserna till och 
med är felaktiga. Arbetarna har lärt sig kompensera för detta. Kunskapen är 
spridd bland individerna på fabriksgolvet genom hela fabriken och organiseras 
ihop av arbetarna och arbetsledarna. 

Skall denna kunskap återfinnas, centraliseras och kodifieras kostar det 
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enorma belopp. I de flesta svenska verkstäder är kunskapen om produktions
processen en i många avseenden verkligt tyst kunskap. 

Nya, tankekrävande arbetsuppgifter 
De framtida arbetarna på fabriksgolvet blir kanske mer lika den gamle mäster
smeden. Produktionsexperter som hanterar och styr maskinsystemen istället 
för hammaren och blåsbälgen. Arbetsuppgifterna blir allt mindre manuella och 
allt mer tänkande, t ex styrning och kontroll av datastyrda maskiner, förebyg
gande av fel, planering, maskinunderhåll, kvalitetsuppföljning, justeringar av 
styrprogram och kontroll av regleringssystem, verktygsbyten och -service. 

Tidigare har det varit produktionsteknikerna, kontrollberedarna och pro
duktionsplanerarna som i sann tayloristisk anda styrt och kontrollerat arbetar
nas manuella arbete. 

I princip har de talat om för varje enskild arbetare vad han skall göra, var och 
när och hur. Tjänstemännen har talat om hur lång tid arbetet skall ta och de har 
kontrollerat resultatet. När nu maskinerna tar över det direkta manuella arbetet 
försvinner de här arbetsuppgifterna och det blir de nya produktionsexperterna 
som tar över även den funktionen. Istället för att vissa människor styr andra 
människors arbete blir det så att olika specialister på olika typer av maskiner och 
system samverkar för att uppnå gemensamma mål. 

Samtidigt kommer kraven från marknaden att vara: högre grad av specialde
sign, kortare produktlivscykler etc. Produkterna blir också tekniskt sett alltmer 
komplicerade med större informationsinnehåll, vilket i sin tur ställer större krav 
på utvecklingsavdelningarna, att de är i takt med kunderna och klarar av att 
förändra produkterna. 

Hur det än blir med den här visionen, ett är säkert, det behövs informations
system aven hittills helt oanad kapacitet för att klara den stora fabriken med de 
många produkterna och de många specialisterna. Och en organisation som ser 
helt annorlunda ut. Som ett kunskapsföretag? Kanske - kanske inte. I alla 
händelser måste något göras mycket snart. Det verkar som om den nya tidens 
krav kommit som en obehaglig överraskning för industrin. 

Krisartad rekrytering ... 
Hösten 1989 stod mer än hälften av platserna på gymnasiets verkstadstekniska 
linje tomma. Endast 43 elever per 100 platser hade valt verkstadsteknik. I hela 
Göteborg valde bara 58 elever verkstadsutbildning. Som jämförelse gick det 9 
sökande på varje plats till djurvårdarutbildningen och närmare 3 ungdomar för 
varje plats i teater och dans. 



... extrem personalomsättning ... 
Den höga personalomsättningen i SKF:s svenska fabriker kostar ca 90 miljoner 
kronor per år har ledningen räknat ut. Det är hela 11 % av den totala lönesumman 
i fabrikerna. År 1988 slutade 500 metallarbetare och företaget fick nyanställa 450 
personer. Kostnaden innan den nya arbetaren var på plats var 215.000 kr per 
person, enligt en studie utförd av Socialhögskolan i Göteborg. 

Tillverkningen av rullningslager är ett precisionsarbete med stora krav på 
yrkeskunnande. Det är framför allt den utbildningen som kostar. Företaget 
räknar med att det tar ca ett år att skola in en ny arbetare. 

Företagsledningen har satt upp ett mål gemensamt med fackklubbarna att på 
tre år minska personalomsättningen från 20% till 10% . 

. . . och rekordhög frånvaro 
Ytterligare förtjänst finns att hämta om arbetarna verkligen infinner sig på 
jobbbet. På SKF är varje dag 25 arbetare av 100borta. För att kunna nå detta satsar 
SKF nu på utbildning, arbetsrotation och på att förbättra arbetsmiljön. 

Svenskarna var i slutet av 80-talet världens sjukaste folk om man skall döma 
av frånvarostatistiken. Sjukfrånvaron var uppe i 25 dagar i genomsnitt i landet. 
I inget annat land var människorna borta så mycket från jobbet. Svenskarna 
arbetade bara 1.400 timmar igenomnsitt mot ca 1.800 timmar i de flesta andra 
länder. Beror frånvaron på sjukdom, högkonjunktur, alltför generösa ersätt
ningsregler eller otrivsel? Begrunda följande lilla tabell hämtad från Stockholms 
läns landsting: 

Statusnivå Sjukfrånvaro 

1 . Läkare 10 dagar 

2. Sjuksköterskor 20 dagar 

3. Undersköterskor 30 dagar 

4. Sjukvårdsbiträden 40 dagar 

5. Ekonomibiträden 50 dagar 

6. Städerskor 60 dagar 
1 ____ --------------

Den här tabellen är visserligen från sjukvården men den ser likadan ut för alla 
organisationer. Ju större ansvar man har, ju mer uppskattat ens arbete är, desto 
bättre mår människan. Frånvaron i industrin är inte ett arbetsmiljöproblem utan 
ett rop på hjälp för att få en förändrad arbetsledning och ett större arbetsinnehåll. 

I Sverige har vi genom diverse generösa regler sett till att man inte förlorar 
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något om man är hemma från jobbet. Om en del då tycker att det bättre hemma 
än på jobbet och visar detta genom att fuska med sjukskrivningar och genom 
annan frånvaro, vilken är den mest framkomliga vägen? Att göra jobbet intres
santare eller hemma tiden otrevligare? 

Här har vi den verkliga utmaningen för framtidens tillverkningsindustri. 

Sju personliga råd 
Om Du håller med om att det som står i det här kapitlet verkar rimligt borde 
följande råd kunna bli: 

79. Gå kritiskt igenom Ditt företag. Finns verkligen stordriftsfördelarna? Om 
inte, bör organisationen splittras upp i små enheter. 

80. 

81. 

82. 

83. 

84. 

85. 

Tag in tiden som ny konkurrensfaktor. 

Tänk på att ju fler högutbildade Du anställer, desto mer av förändrade 
värderingar bygger Du in och desto mer likt ett kunskapsföretag blir or
ganisationen. 

Dagens "bortskämda" ungdomar visar hur framtidens arbetare och 
makthavare kommer att se ut. Tag fasta på deras värderingar och försök 
skapa organisationen efter dem. 

Erfarna yrkesarbetare är i framtiden kanske värdefullare än dagens så 
omhuldade högutbildade experter. Behandla dem därefter! 

I över hundra år har den effektivaste organisationsformen för tillverkning 
varit specialisering längs ett löpande band. I framtiden kommer detta inte 
att gälla. Tag bort det, särskilt där Du vill ha kreativitet och skräddarsydda 
lösningar. 

Se frånvaron i Din fabrik inte som ett arbetsmiljöproblem utan som en 
protest mot föråldrad arbetsledning. 



KAPITEL XI 

Kunskapsledning i 
tillverkningsindustrin 

Chef eller specialist? 
Många tillverkande företag liknar kunskapsföretagen och har också problem 
som liknar dessas. I det här kapitlet skall vi ge några exempel på hur tillverk
ningsindustrin idag försöker lösa en del av sina organisationsproblem med 
metoder som liknar kunskapsföretagens. 

Exemplet Pharmacia 
Låt oss först besöka ett företag som ligger nästan mittemellan tillverkningsindu
stri och kunskapsföretag- läkemedelsföretaget Pharmacia. 

Hur ser en bra chef ut i Dina ögon? 
- En bra chef? Ja, han ser till att vi får resurser så att vi får en rimlig chans att 

lyckas med de projekt vi håller på med. Han skall vara insatt i forskningsområ
det så att han kan ge stöd men inte vara rädd att delegera. Och så måste han 
kunna ta beslut - inte vela. 

Den som säger detta är doktor i oorganisk kemi och forskare på läkemedels
divisionen på Pharmacia. Han är samtidigt också chef för en forskargrupp på 4 
personer. Han är en lågmäld försiktig sakorienterad person. Förmodligen en bra 
forskartyp. Han uppfattar sig som forskare i första hand. 

- Man har stor frihet som forskare på Pharmacia. Jag har t ex varit över hela 
världen antingen på kurser jkonferenser eller för projekt jag jobbat med. Det är 
den största fördelen. Sedan är det väldigt litet hierarki här jämfört med företagen 
utomlands. 

- Men man måste välja karriärväg. Chef eller vetenskapsman. Det finns ingen 
mellanväg. Jag tog mitt beslut redan i unga år och trivs fortfarande med det. 

Forskare på Pharma
cia: "En bra chef ger 
oss resurser. Han 
skall vara så insatt 
att han kan delegera 
och inte vara rädd att 
ta beslut." 

"Man måste välja 
karriärväg. Chef 
eller vetenskapsman. 
Det finns ingen mel
lanväg." 

223 



KAPITEL Xl 

"Lön, ansvar och 
status följer chefs
rollen. Individuell 
kreativitet betalas 
inte." 

"Sina chefsjobb har 
de fått som belöning 
för att de är bra 
forskare men nu 
hinner de inte med 
det de är duktiga 
på." 

"Om jag fick välja 
helt fritt skulle jag 
helst vilja ha en liten 
forskargrupp och ett 
utmanade projekt." 
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Hans forskarkollega, 33 år, har ännu inte bestämt sig. Han verkar utåtriktad 
och tycker själv att han är iderik. Han anser att skall man bli något på Pharmacia 
gäller det att bli chef. 

- Jag anställdes som forskare på bioteknikgruppen men det har blivit alltmer 
projektledning för min del. Det är väldigt fritt som forskare att själv experimen
tera, men samtidigt är det ont om resurser. Har man en bra ide får man 
genomföra den själv! 

- Lön, ansvar och status följer chefsrollen. Man kan få ett pris på 10.000 dollar 
för en fin forskningsinsats men indiviuell kreativitet betalas inte. Som grupp
chef får man både bättre lön och större frihet att utföra sina ideer med hjälp av 
assistenter. 

Han är samtidigt kritisk till de högre cheferna inom Pharmacias forskning. 
- Sina chefsjobb har de fått som belöning för att de är bra forskare men nu 

hinner de inte med det de är duktiga på. Jag skulle t ex vilja ha mer tid med min 
chef för att lära av honom. Hans chefsjobb verkar mest gå ut på att slåss internt 
för att skaffa oss tillräckligt med resurser. Jag har inte haft ett enda utvecklings
samtal på de tre år jag jobbat här. Jag klagar inte för jag ser ju hur tidspressad han 
är, men en bra chef bör kunna ge feedback på om man är bra eller dålig. Nu har 
vi organiserat om oss i en matris och det gör tidspressen ännu värre. 

Chef eller forskare 
Trots kritiken tycker de båda ändå att en bra forskningschef i första hand måste 
vara vetenskapsman, annars kan han inte känna igen en bra ide eller prioritera. 
Samtidigt verkar ändå chefsrollen ta mesta tiden, trots att tiden inte räcker till 
för medarbetarna. 

De verkar båda tjusade av chefsrollen men är samtidigt avståndstagande. 
- Jag vet inte vad det är för oundvikliga processer som driver så många 

forskare till att bli chefer, säger deras chef, en riktig långvägare i Pharmacia som 
anställdes år 1955 när han var 17 år. Idag är han forskningschef på avdelningen 
organisk kemi i läkemedelsdivisionen. Han har 20 forskare på sin avdelning. 

Han tycker att det finns alldeles för många forskare som klamrar sig fast vid 
chefsstolen. Han känner sig själv sliten mellan att vara chef och att vara forskare. 
Han arbetar ungefär 50/50 med personalledning och forskning. 

- Jag har aldrig självmant sökt ett chefsjobb och vill inte g~ upp min egen 
forskning. Om jag fick välja helt fritt skulle jag helst vilja ha en liten forskargrupp 
och ett utmanade projekt. 

Tre forskare, tre olika människor. Men samma slitningar. Chef eller forskare? 
Forskare eller chef? 



Mittemellan kunskapsföretag och industri 
Deras personliga dilemma är en spegel av Pharmacias eget. Sedan gammalt är 
läkemedelsindustrin mycket forskningsintensiv. Ca 10-15% av alla anställda är 
forskare och tillverkningen svarar för endast 30% av Pharmacias produktions
kostnader. 

Pharmacia är således någonting mittemellan en vanlig tillverkningsindustri 
och ett kunskapsföretag utan tillverkning. Det är på att tillverka produkter som 
företaget tjänar sina pengar men FoU-avdelningarnas personal som utvecklar 
dem och de har satt sin forskarprägel på hela företaget. 

- Jag som kom från den ingenjörstyngda och snåla hierarkiska byråkratin i 
Ericsson blev mycket överraskad av Pharmacias horisontella organisation och 
den slösaktiga kulturen här, säger den tekniske direktören. 

Han blev 1982 rekryterad för att höja tillverkningens status och ge bolaget 
bättre ordning i produktionen. Förr var den prisgiven åt FoU-sidans ständiga 
ändringar och krav på små specialkörningar och testtillverkningar. "De kom till 
och med och körde våra maskiner!" 

En annan chef som också kan se Pharmacia med ett utifrån perspektiv skräder 
inte orden. 

- Värsta chefstypen är" överläkaren" som blir forskningschef. Han är aukto
ritär som personalledare, bara intresserad av sina egna projekt och bryr sig inte 
om kunderna. Vi har haft för många sådana här. 

- Jag tror att av tio forskare är det bara en som någonsin besökt en kund och 
kan namnge honom och den produkt han köper. Vi har t ex en forskare här som 
påstår att han har utvecklat massor av produkter. Men det har han inte. Bara 
prototyper. Han arbetar 15 timmar per dygn och han kommunicerar inte med 
någon. "Det står i min rapport" är hans svar när någon frågar om vilket värde 
hans projekt har för kunderna. 

Forskarkulturen krockar nu alltså med det nya marknadstänkandet och detta 
ger chockvågor i hela organisationen. 

Olösligt dilemma? 
På Pharmacia har man funderat mycket på dilemmat forskare - chef. En viktig 
fråga i omorienteringen är hur man ska få en bättre karriärväg för specialisterna. 
"Bra specialister ska inte behöva bli chefer. Det måste finnas andra vägar för att 
få en position där man kan påverka. Men Chefen som begrepp är så djupt rotat 
i industrin", är utgångspunkten i Pharmacias försök att komma ur dilemmat. 

Pharmacia uppmärksammade problemet redan 1978 och ledningen införde 
då lite halvhjärtat en fin titel "Senior Scientist", utan att riktigt reda ut vad den 
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"Värsta chefs typen 
är "överläkaren" 
som blir forsknings
chef." 

"Bra specialister ska 
inte behöva bli 
chefer. Det måste 
finnas andra vägar 
för att få en position 
där man kan påver
ka. Men Chefen som 
begrepp är så djupt 
rotat i industrin". 
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Olöst problem: För 
de forskare som är 
intresserade av ve
tenskapen är chef
skapet egentligen 
främst ett sätt att 
komma åt mer 
resurser för sin 
egen forskning. 

Den bästa forskaren: 
Han/hon vill driva 
egna ideer, är inåt
vänd och otålig samt 
vill gärna göra rätt i 
detaljerna. 

Den bästa chefen: 
Lagorienterad, 
mycket utåtvänd och 
betydligt mer risk
villig än forskaren. 
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innebar. Därmed slog den aldrig igenom och det utnämndes heller aldrig någon. 
Idag finns inga titlar. Pharmacia försöker på andra sätt ge forskarna karriärer. 
Den mest använda metoden är att ge forskarna frihet att söka akademiska 
meriter genom att hjälpa dem i deras avhandlingar. Det har bl a resulterat i att 
forskarstaben innehåller 9 adjungerade professorer. Akademisk meritering ger 
också högre lön. . 

Ett problem som Pharmacia inte lyckats lösa kvarstår dock. För de forskare 
som är intresserade av vetenskapen är chefskapet egentligen främst ett sätt att 
komma åt mer resurser för sin egen forskning, mer pengar och fler assistenter. 
De är alltså inte intresserade av det personalansvar som följer med chefsansva
ret. Och troligen inte ens lämpade att ta det. Dessutom är det ju faktiskt" fint" 
att vara chef! Alla ens kamrater, frun och mamma vet att ordet" chef" i titeln 
innebär att man kommit upp sig här i världen. Vårt industrisamhälles värde
ringar belönar chefskarriären, bådemateriellt och immateriellt. Lönen slår titlar 
med hästlängder när det gäller att bestämma ens status i en organisation. 

Kan således en forskare t ex ha högre lön än sin chef på Pharmacia? "J a" , säger 
personalavdelningen, "men vi hittar ingen!" Då är det kanske inte så underligt 
att chefsstolen är svår att lämna ... 

Två olika krav 
Problemet, som Pharmacia har gemensamt med vanliga kunskapsföretag, är att 
kraven på en bra forskare (proffs) är helt annorlunda än på en bra chef. 

Att den bra forskaren och den bra chefen faktiskt är varandras motsats i 
många avseenden finns det undersökningar som bekräftar, bl a gjorda inom det 
medicinsktekniska företaget LKB med hjälp av ett instrument som llläter vilka 
preferenser som människor har. LKB har använt det sk Predictive Index. (Se 
bilden nedan.) 

Enligt Predictive Index ser denbästa forskaren ut så här: Han/hon vill driva 
egna egna ideer, är inåtvänd och otålig samt vill gärna göra rätt i detaljerna. 

Den bäste FoU-chefen ser däremot ut på ett helt annat sätt. Denne bör vara 
mer lagorienterad, mycket utåtvänd och betydligt mer riskvillig. Han måste 
våga handla utan full information och riskera personligt nederlag ibland. 

Pharmacia liknar i mångt och mycket ett kunskapsföretag. Bolaget har 
många forskare, som därför är i en helt annan maktposition än i de flesta andra 
kunskapsintensiva industrier. Företag som Ericsson eller Asea har visserligen 
många civilingenjörer och teknologidoktorer anställda, men själva tillverk
ningsprocessen är mycket mer komplicerad än Pharmacias så därför får chefer
na inom produktionen automatiskt mer att säga till om. 



Dominance 
I nd ividorienterad 

Målorienterad 

+ 

Grupporienterad 
Processorienterad 

Olika profiler för forskare och chef 
Predictive Index 

Extroversion 
Utåt, handlande 

+ 

Inåt, tänkande 

Patience 
Metodisk 

+ 

Snabb 

Blameavoidance 
Detaljorienterad 

Vilja göra rätt 

, , , , 

+ 

NORM 

Generell 
Riskvillig 

Fo~s.karen vill en!ig~ det psykologiska testet Predicitive Index ha möjlighet att driva egna ideer, är teknisk och 
otalzg samt detaljorzenterad. Chefen är däremot mer lagorienterad, utåtvänd och vågar ta risker för personliga 
nederlag. 

Den nya tillverkningsorganisationen 
Det ökade beroendet av experter har fått tillverkningsindustrin att börja se sig 
om efter nya modeller för organisationen. Det jättelika elektronikföretaget ABB 
har bl a börjat kalla sig för kunskapsföretag. 

- Från att ha varit ett traditionellt verkstadsföretag är ABB på väg att bli ett 
kunskapsföretag, säger Magnus Bylander, chef för personalutveckling inom 
ABB Sverige. Kompetensutveckling är ett centralt strategiskt instrument, en 
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"Från att ha varit ett 
traditionellt verk
stadsföretag är ABB 
på väg att bli ett 
kunskapsföretag." 
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Viktig punkt blir 
informationsansva
ret: "Vem i den här 
organisationen är 
beroende av mig och 
min information för 
att kunna fullgöra 
sin uppgift - och 
vem är jag beroende 
av?" 

En utmaning i den 
stora organisationen 
blir att ge specialis
terna möjlighet att 
erhålla en helhets
syn. 

Proj ektledarna kan 
komma att ersätta 
många av dagens 
mellanchefer i de 
stora organisationer
na. 
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förutsättning för att kunna konkurrera på världsmarknaden. KOlllpetensut
vecklingen innebär att man utvecklar hela jndividen. 

- Kompetens är både kunskap, förmåga och vilja. Förutom specialistutbild
ning krävs därför kontinuerlig träning i förmågan att kommunicera, sätta upp 
mål osv. Kunskap förvärvar man genom kontinuerlig fort- och vidareutbild
ning men också genom att experimentera och testa nya ideer i det dagliga 
arbetet, menar Magnus Bylander. 

Managementgurun Peter Drucker tror att den nya informationsbaserade 
tillverkningsorganisationen kommer att innehålla många experter och specia
lister men få koordinatörer (mellanchefer). 

Den nya, splittrade, dynamiska, flexibla organisationen som han och många 
andra organisationsexperter tror kommer i framtiden, medför att kraven på 
helhetssyn hos de anställda ökar kraftigt. Att kunna se sin egen lilla roll i det 
stora hela blir viktigt. 

En viktig punkt i en sådan här organisation blir troligen informationsansva
ret. "Vem i den här organisationen är beroende av mig och min information för 
att kunna fullgöra sin uppgift - och vem är jag beroende av?" En lista på namn 
i det här informationsnätverket kommer att innehålla många namn överallt i 
organisationen. Både överordnade och underordnade och sidoordnade perso
ner. Den kanske viktigaste frågan att ställa sig själv är vilken information man 
behöver för sitt jobb och kräva att få den. 

Stenstaplare eller katedralbyggare? 
Jan Carlzon, VD i SAS, exemplifierar helhetssynen med muraren som stolt säger 
när han murar sin sten: "Jag murar inte sten, jag bygger en katedral." 

Men om katedralen inte syns? Katedralerna är osynliga i framtidens företag, 
som löser problem snarare än bygger produkter. Det ställs alltså stora krav på 
abstraktionsförmåga hos framtidens anställda i tillverkningsföretagen. 

En utmaning i den stora organisationen blir att ge specialisterna möjlighet att 
erhålla en helhetssyn. Normalt finns helhetssynen idag endast hos toppledning
en. För att klara framtidens organisation måste specialisterna uppmuntras att 
skaffa den, t ex genom att få arbeta i olika grupper och på olika ställen i 
organisationen. I Japan används den metoden just för att ge de anställda en 
möjlighet att lära känna de stora organisationerna. 

Men vem kommer att vara affärschef? Kommer det att vara projektledaren 
eller ett tvåhövdat monster, en kombination av specialist och generalist? Peter 
Drucker tror att projektledarna kan komma att ersätta många av dagens 
mellanchefer i de stora organisationerna. 



Redan i dag görs det mesta av arbetet i de kunskapsintensiva industriföreta
gen i· form av projekt. Den traditionella sekvensiella arbetsordningen forsk
ning/ utveckling/beredning/ tillverkning/ marknadsföring ersätts av team av 
specialister som arbetar tillsammans från födelsen aven produkt fram till 
marknaden. 

Helhetssynen viktig 
Helhetssyn och abstraktionsförmåga är två egenskaper som man brukar för
knippa med hög utbildning. Kravet på hög utbildning kommer alltså att öka 
dramatiskt i framtidens tillverknings företag ända ner på verkstadsgolvet. 

Och så är cirkeln sluten. Fler högutbildade människor i företagen kräver mer 
inflytande, mindre ordergivning, plattare organisationer. .. Precis det som dag
ens ungdomar kräver så högljutt! 

Fokus och koncentration blir därför också allt viktigare i framtidens tillverk
ningsföretag just av denna anledning. Ju snävare affärsiden är definierad, desto 
lättare är det att släppa loss specialisterna och ha stora platta organisationer men 
ändå bibehålla helhetssynen. 

Det går att skapa helhetssyn på många olika sätt. HosRagn-Sells har t ex varje 
sopåkare totalansvar för sin sopbil. Ingen annan får använda den utan hans 
tillåtelse. När bilen så småningom skall bytas ut är han med och väljer ut den nya 
bilen. På Tetra-Pak arbetar arbetslagen med stora komplicerade maskiner. Efter 
att maskinen är färdig, får den ett eget identifikationsnummer och en handling 
som visar vilka som varit med och tillverkat den. Varje arbetare får sedan veta 
när det är "hans" maskin som sedan går sönder. 

I Volvos nya Uddevallafabrik kommer arbetarna att sätta ihop bilarna från 
början till slut. Varje bil går att identifiera tillbaka till vem som varit med och 
tillverkat den. 

Yrkesstolthet lyfter vinsten 
Skultuna Flexible förädlar aluminiumfolie genom laminering, lackering och 
tryckning. Folien används till omslag och förpackningar. I början på 1980-talet 
gick personalomsättningen upp. Företaget hade 40% personalomsättning i snitt 
och hela 60% på nyckelbefattningarna. 

Laminerings- och tryckningsarbete av det här slaget förekommer inte på 
många håll i landet och skolutbildning tilllaminerare saknas. Tidigare fick en 
nyanställd lära sig genom att arbeta tillsammans med en erfaren arbetare. Efter 
5 år ansågs man utlärd. Men med den höga personalomsättningen fungerar inte 
den metoden alls. 
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När erfarna arbetare 
slutade gjorde de 
nyanställda som 
cheferna sade och då 
blev det fel. 
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När den yrkeskunniga personalen försvann sjönk kvaliteten, leveranser 
försenades och lönsamheten blev allt sämre. Från och med 1984 minskade 
resultatet varje år för att 1988 vara en förlust på 7 miljoner kr. 

När de kunniga slutade upptäcktes felaktigheter i organisationen. Erfarna 
och kunniga arbetare hade tidigare korrigerat felaktigt gjorda arbetsorder. De 
nya okunniga gjorde som de blev tillsagda av cheferna och då blev det fel. 

Skultuna satsade därför 1 miljon kr aven totalomsättning på 130 miljoner på 
ett utbildningspaket för att öka yrkeskunnandet hos personalen. Hela persona
len (100 arbetare och 35 tjänstemän) får numera gå igenom en utbildning som 
inom två år ger en yrkesutbildning inkl diplom. De får också visitkort med titlar, 
t ex folieIaminerare, folietryckare, färgblandare. 

Utbildningsprogrammet plus ett antal åtgärder för att förbättra styrningen 
och miljön i fabriken har sänkt personalomsättningen radikalt. Den ligger nu på 
ca 10%. Flera av de gamla yrkesarbetarna som för några år sedan flyttade från 
företaget har återvänt till folieIamineringen. 

Företaget går från och med 1989 med en liten, men ändock, vinst. 

De nya bilfabrikerna 
I Sverige byggs under 1989 och 1990 tre nya bilfabriker där nya organisations
former prövas. Det är Volvos Uddevalla-anläggning samt Saab Sca nias fabriker 
i Trollhättan och i Malmö. 

Det nya med Volvos Uddevalla-anläggning är att det löpande bandet för
svinner. Istället skall arbetsgrupperna bygga hela bilen med hjälp av nio 
bilbyggare i åtta arbetslag. De ca 3.000 detaljerna, varav 1.800 är olika, levereras 
i paket till monteringslagen. 

Monteringstiderna har beräknats till ca 2 timmar, vilket är unikt inom 
bilindustrin där 99% av bilarna fortfarande byggs enligt löpande band-princip
en och där monteringscyklerna inte är längre än 2-3 minuter. 

Det är montörerna själva som förflyttar de färdiga bilarna och det finns inget 
direkt beroende mellan olika arbetsstationer. Arbetslagen får egna rum och 
t o m tvättmaskiner för att främja gruppsammanhållningen. Man inför också ett 
mästare-Iärlingssystem där de äldre bilbyggarna får ansvar för att lära upp de 
nyanställda. På Torslandaverken finns 11 nivåer av management. På den nya 
Uddevalla-fabriken räknar man med att ha endast tre nivåer. 

Saab i Trollhättan 
Saab-Scania har under 80-talet haft stora problem med kvaliteten på sina bilar 
p g a mycket hög personalomsättning, på vissa avdelningar över 100%. Företa-
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get införde då s k kompetens matriser. Det innebär att montörerna får en specia
lutbildning i tre olika områden: gruppledare, kvalitetsmätare, linjemekaniker, 
förutom att arbeta i produktionen. 

Gruppledaren är en slags "halv" arbetsledare som arbetar med daglig 
planering och uppföljning under arbetsledaren. Kvalitetsmätaren håller på med 
mätning och redovisning av kvaliteten. Linjemekanikern underhåller utrust
ningen, t ex maskiner, robotar och datorer. 

Varje specialtjänst kräver ca 300 timmar i utbildning och när man inte jobbar 
sin vecka i produktionen har man någon av specialtjänsterna i den mån man 
behärskar dem. Arbetsledaren har ansvar för ca 20 personer och skall främst 
arbeta med att utveckla verksamheten och personalen i den grupp arbetare som 
ingår i hans ansvarsområde. 

Volvo tar bort arbetsledaren 
Det som skiljer de här två organisationerna, Saab-Scania och Volvo, är framför 
allt synen på arbetsledaren. 

I Volvos Uddevalla-anläggning skall det inte finnas några arbetsledare alls, 
utan de nio montörerna i arbetslagen som har en roterande uppgift inom laget. 
Det finns åtta sådana arbetslag som har en produktverkstadschef med en 
assistent, kallad samordnare. 

I Saabs fabriker finns det löpande bandet kvar men man försöker förlänga 
arbetsmomenten till åtminstone 20 minuter vilket åstadkommes genom att 
ibland kunna ta monteringsvagnen åt sidan för speciella arbetsmoment. 

Vid projekteringen och uppförandet av Volvos Uddevallafabrik bildades en 
projektorganisation med specialister och erfarna människor från alla möjliga 
håll i bolaget inkl facket. Projektledaren, Sven Date: "Vi lade kompetensen på 
bordet. All prestige med titlar lades åt sidan och kompetensen fick avgöra vem 
som bestämde. Endast så kunde projektet bli lyckosamt." 

Det är ett oerhört intressant experiment som Volvo gör. Den traditionelle ,-~rbetsledarna.s roll 
ordergivande och kontrollerande arbetsledaren kommer att försvinna. Vem~r d~nsamma.l 
som kommer istället verkar oklart. Ett slags halvproffs kanske? fkabnkken 0f~.h l 

J.. f·· d l d . k k f 00 • 00 b uns aps oretaget. am or me grupp e aren l uns aps oretaget, som JU ar en expert som ara D t t d o tt 
00 e y er pa a 

delvis har en ledande roll. Ar det den rollen som den nya arbetsledaren kommer arbetsledarna i 
att få? I så fall behöver inte arbetsledarna oroa sig för att mista jobben. De får en framtiden inte 
ny roll och blir snarast uppvärderade! försvinner utan 

Den nya organisationen har blivit häftigt kritiserad av Sveriges Arbetsledar- tvärtom blir uppvär
förbund (SALF) som kanske inte vill bli av med den traditionella arbetsledarrol- derade. 
len av andra skäl? 
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Specialistkarriären 
Kvalifikationskraven på experterna/ specialisterna/proffsen är betydligt större 
i industrin än i de så media omsusade finansbolagen t ex. En aktie- eller 
penningmäklare kan rekryteras direkt från skolan. Efter tre månader väntas han 
betala sig. Han är alltså ganska lätt att byta ut - betydligt lättare än en industriell 
utvecklingsingenjör, som har lång upplärningstid och vars innovationer man 
in te kan förutse. 

Förklaringen till att de industriella specialisterna sällan syns eller hörs beror 
förmodligen på att man i tillverkningsindustrin hittills inte sett kopplingen 
mellan vinst och specialistkunskap på samma raka sätt som i kunskapsföreta
gen. Specialisten jobbar t ex sällan ensam. Det krävs en kår av ingenjörer under 
åtskilliga år för att få fram så komplicerade produkter som t ex Ericssons AXE
växel eller Saabs Turbomotor. När produkten börjar ge pengar är det svårt att 
spåra vem av specialisterna som direkt ligger bakom jobbet. 

Den svenska verkstadsindustrin har ingen tradition i att se ingenjörerna som 
någon speciell grupp som måste omhuldas mer än andra grupper. l den svenska 
jämlikhetens namn och under den solidariska lönepolitikens period har det 
snarast varit tvärtom, att de högt utbildade specialisterna har haft svårare att få 
gehör för sina önskemål om särbehandling än de lågavlönade icke-specialister
na. 

De enda tillverkningsföretag som haft specialistkarriärer har egentligen varit 
dataindustrin, t ex lBM. En av de första att skapa sådana karriärer var annars 
amerikanska General Electric, som för 30 år sedan skapade "Parallell opportu
nities" för specialisterna i organisationen. 

När insikten gradvis växte under 1980-talet, att den här gruppen människor 
satt på en betydande och värdefull kompetens som det gällde att vårda, har 
kunskapsföretagen kommit att stå som modell för hur man bör se på specialister 
i en större organisation. Fram till dess hade egentligen den enda karriärvägen för 
industrispecialisterna varit att bli chef. 

Ericssons specialisttrappa 
En av orsakerna till den kraftiga tillväxten av mellanchefer i Ericssonkoncernen 
är att den enda karriärvägen som stått till buds för specialisterna varit att bli chef. 
Chefskåren och byråkratin har därmed ökat men inte produktionen. 

Nu har dotterbolaget Ericsson Telecom skapat en karriärtrappa i tre steg för 
specialisterna. Högsta utnämningen är" expert", där normalkravet är doktors
grad och minst 15 års arbete inom området. Experterna skall vara företagets 
främsta inom strategiska teknikområden och de skall vara auktoriteter gent-



emot kunder och samarbetspartners. De har hand om kontinnerliga och krävan
de kontakter internt och externt. 

"Avdelningsspecialist" kan man bli om man har högskola och 9-13 års 
arbetserfarenhet. Arbetet skall vara av utpräglat utvecklande och skapande 
natur med lösning av komplexa problem. 

"Specialist", det första steget i karriärtrappan, når den som har viss formell 
utbildning och 5-9 års erfarenhet i jobbet. Arbetet är av analyserande, utredande 
och värderande natur och består av lösning av nya problem. 

De tre slagen av specialister arbetar inom sina arbetsgrupper som vanligt. 
Skillnaden är att de får mer information, samma information som chefsnivån 
inom sitt område. De skall avsätta minst 10% av sin tid för att utbilda och sprida 
kunskap i organisationen och de har även ansvar att utveckla och hålla sin egen 
kompetens aktuell. 

Specialisterna finns överallt 
Syftet med den nya organisationen är inte i första hand att skapa en karriärtrap
pa utan att slå vakt om och höja kompetensnivån samt tillförsäkra företaget att 
de strategiska specialisterna inte lämnar bolaget. Ledningen vill ha kompeten
sen identifierad till personer. Och man vill trygga den framtida tillväxten av 
både kompetens och specialister i och med att dessa skall bidra till vidareutbild
ningen inom företaget. 

Specialisterna i Ericsson Telecom utgör en elit som har stort strategiskt värde 
för företaget. De första utnämningarna gjordes 1987, och fram till 1990 hade ett 
100-tal personer utsetts till specialister. 

Specialistkunskap är viktig inom alla områden, även sådana som inte är 
högteknologi. Konsum Stockholm har t ex skapat karriärer för vissa kvalificera
de medarbetare i detaljhandelsledet, t ex kött- och fiskmästare samt färskvaru
specialister. Konsum Stockholm har ungefär 250 butiker med 9.000 anställda. 
Av dessa tillhör 500-600 personer den kategori man vill premiera särskilt. Det tar 
ungefär 4 år att få fram en kvalificerad köttmästare. 

- En avsikt är att vidga arbetet och göra det mer innehållsrikt. I Stockholm har 
vi svårt att få tag i kvalificerat folk och vi har stor personalomsättning. Dessutom 
måste vi erbjuda stimulerande arbete och utveckling i jobbet, säger Gunnar 
SandelI på Konsum Stockholm i en intervju i Ledarskap 1989. 

Många frågetecken och fallgropar 
Arbetet med att skapa andra karriärvägar än den traditionella är ännu bara i 
början och det finns många frågetecken. Vem är nyckelperson? Även om en 
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personalkategori, t ex utvecklingsingenjörer, anses särskilt viktig, kan man 
snart räkna med att andra grupper finner sin verksamhet lika väsentlig och 
begär liknande system. Tänker man dessutom i traditionella termer aven 
hierarki, med titlar av allt högre dignitet, kanske vitaliteten i en kreativ organi
sation hämmas. Detsamma kan effekten bli om lönerna kopplas till platsen i 
hierarkin. 

Ytterligare en invändning är att människor knappast är så statiska att de kan 
välja rätt karriärväg från början, dvs att antingen bli chef eller specialist. 
Förmågan visar sig efter hand. Det måste alltså finnas tydliga syften för att den 
alternativa karriären skall fungera väl i företaget. Man premierar de specialister 
som främjar syftena, som t ex Ericssons kompetensutveckling och Konsums 
kvali tetshöjning. 

Än så länge har alltså industrin inte kommit särskilt långt. Längst fram ligger 
de högteknologiska företagen men även dessa har svårt. (Se t ex exemplet 
Pharmacia) . 

Alternativa karriärer för experter diskuteras eller är redan införda inom 
Astra, Digital Equipment, IBM, Saab-Scania i Södertälje, Tetra Pak, Viak, Volvo 
Flygmotor, Volvo Data, Philips Järfälla, Electrolux, Kabi Vitrum, Ericsson 
Telecom, Ericsson Radio, Ellemtel, Rifa och FFV. 

"Skall man bygga ett företag på kunskap kan man inte begränsa de anställdas 
möjligheter genom ett system där man främst värdesätter hur många underly
dande de har. Det avgörande skall vara det ansvar man har och hur betydelsefull 
den anställde är för företaget". (Personalchefen på Digital). 

Exemplet Telub 
Inom elektronikföretaget Telub kan numera de anställda välja tre karriärvägar 
vid sidan av den traditionella chefskarriären: konsult, specialist och projektle
dare. Varje karriärväg är kopplad till skräddarsytt utbildnings- och utvecklings
program och en titel "Certifierad konsult/ specialist/ projektledare" vilket inne
bär att man kan företräda företaget både internt och externt. 

Med utnämningen följer också lönepåslag, stipendium och ett årligt anslag 
för personlig utveckling. Utnämningen utvärderas löpande under 5 år och om 
kraven inte uppfylls dras certifikatet in. Lyckas man kan man däremot bli 
utnämnd till "senior". (Svenska Dagbladet 30 mars 1980.) 

Bolagisera kunskapen 
Sedan några år pågår en bolagisering av specialistkompetenserna inom Sveri
ges stora internationella bolag. Koncernerna samlar sina specialister i hel- eller 



delägda bolag som hjälper kunderna med olika former av problemlösning. Den 
nya enheten får en egen affärside och ska vara lönsam genom affärer utanför den 
egna koncernen. 

Volvo har t ex samlat sin specialistkompetens kring verkstadsarbete i ett 
speciellt konsultbolag- Volvo Dealer Facilities AB med 21 konsulter, 2 arkitek
ter, 4-5 anläggningskonsulter och 6-7 specialister på verktyg. Det nya konsult
bolaget skall utforma verkstäder, lager, försäljningslokaler och tvätt- och lack
eringsanläggningar åt Volvos agenter. 

SAS avkoppar ett konsultbolag inom flygplansunderhåll, SAS Technitrade, 
som säljer sitt underhållskunnande till flygbolag som är för små för att ha eget. 

Stena Line bildar ett samriskprojekt med en brittisk firma för att slå mynt av 
sitt kunnande om fartygsdrift. 

Till och med driften av företagens egna interna datasystem läggs allt oftare 
ut på en fristående firma. Detta har blivit en egen industri som kallas Facilities 
Management och är det snabbast växande segmentet inom databehandling och 
har inneburit ett nytt uppsving för de sedan länge dödförklarade dataservice
byråerna. 

Genom att lägga ut driften byter industriföretaget ut en fast kostnad mot en 
rörlig och låter andra ta hand om problemet att få beläggning på maskinerna. 
Man slipper ha dyr reservpersonal, den kan man hyra in av servicebolaget och 
ofta kan nya servicebolaget sköta driften billigare genom att det får stordrifts
fördelar när de säljer tjänster även till tredje part. (Financial Times 27 oktober 
1989.) 

Exemplen kan mångfaldigas. Genom en kunskapsorienterad syn på alla de 
kompetenser som finns i tillverkningsindustrins stora organisationer kommer 
många nya affärsideer fram och många nya sätt att lösa kundernas problem. 

KAPITEL XI 

235 



KAPITEL XI 

236 

Elva personliga råd 
I det här kapitlet har Du fått några exempel på kunskapsorienterade strategier 
i den tillverkande industrin idag. Sammanfattar vi dem i ett antal råd skulle 
dessa kunna se ut som följer: 

86. Uppmuntra helhetssyn hos alla anställda genom job-rotation. 

87. Betrakta arbetarna och deras kunskap om Din tillverkning som ett kun
skapskapital som det gäller att vara rädd om, utveckla och låta växa. 

88. Betrakta utbildning och vidareutveckling av arbetarna som investeringar. 

89. Identifiera nyckelarbetarna i produktionen och se till att behålla dem med 
alla medel. 

90. Inrätta dubbla karriärer, en för specialister och en för projektledare/ 
chefer. 

91. Avdramatisera" chefens" roll och höj upp arbetarnas status till de pro duk
tionsspecialister som de verkligen är. 

92. En bra arbetare skall kunna tjäna mer än sin arbetsledare. 

93. Knoppa av all verksamhet som inte tillhör den verkliga kärnkunskapen 
och fokusera kring ett fåtal affärsideer. 

94. Utöka lönespannet kraftigt. De bästa arbetarna bör kunna tjäna mycket 
mer - kanske dubbelt så mycket som idag! 

95. Led inte hela företaget på samma sätt. Identifiera de professionella öarna 
och skapa bättre förutsättningar för dessa. 

96. Jämför arbetsledaren med gruppchefen för proffsen i kurtskapsföretaget; 
det är samma roll och utmaningar. 



KAPITEL XII 

Makten och härligheten 

Vem skall äga? 
Vem skall egentligen ha makten över företagen? Och hur ska överskotten -

härligheten - fördelas? Det är en urgammal fråga, alltid lika aktuell och den blir 
inte mindre aktuell av kunskapsföretagens framväxt. I en kapitalistisk mark
nadsekonomi och med dagens juridiska system tycks svaret självklart. Ägaren 
är den som satt in riskkapitalet i företaget och det är ägaren som bestämmer hur 
överskottet ska fördelas. 

I den västerländska kapitalismen har ägandet av riskkapitalet inget samband 
med vem som råkar arbeta i företaget, dvs de anställda. De börsnoterade 
aktiebolagen är den yttersta konsekvensen av detta resonemang genom att 
ägaren kan sälja och köpa aktierna - andelarna av kapitalet - helt fritt på en 
marknad utan att de anställda har en aning om vem som för tillfället äger 
företaget. 

De första kapitalisterna såg de anställda bara som en av produktionsfaktorer
na vid sidan av kapital, råvaror och mark. Under hela det kapitalslukande 
industrisamhällets uppbyggnad har det dessutom varit ont om riskkapital. Vad 
var då naturligare än att de som kunde bidra med den knappa resursen kapital 
också säkerställde kontrollen över det? Och fick hela överskottet? 

Råa kapitalister födde arbetarrörelsen 
De första kapitalisterna stammade ur jordbrukarsamhället med dess råa syn på 
människan. Deras ohämmade utsugning av arbetarna födde för hundra år 
sedan arbetarrörelsen som en motkraft. Arbetarna var tvungna att organisera 
sig för att kunna stå emot kapitalägarnas växande makt. 

Kapitalägarnas makt i Sverige är ett fenomen som är intimt förknippat med 
arbetarrörelsen, industrisamhället och dess stora kapitalkrävande företag. Det 
är svårt att tänka sig arbetsgivarna utan facket eller fabriken utan kapitalisten. 

I den västerländska 
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På jordbrukarsamhällets tid var det makten över den knappa maten, dvs 
jordbruksmarken som bokstavligen" avgjorde liv eller död. Den som med hjälp 
av vapen eller på andra sätt kom över produktiv mark fick makt. Mycket mark 
gav mycket makt och mycket mat. 

Hur dåtidens makthavare fördelade sitt överskott ser vi på tavlorna av de feta 
adelsmännen med alkoholpussig hy och läser vi i beskrivningarna av överdådi
ga matorgier vid de kungliga hoven. 

Eftersom makten över maten inte längre var viktig i industrisamhället 
ändrades maktbalansen och gjorde adeln till bönder vilka som helst. Idag har 
adeln ingen makt i Sverige trots att de fortfarande äger stora jordegendomar. 
Makten har övergått till de stora kapitalägarna. 

Kapitalisternas värderingar 
Värderingarna har därför ändrats också. När det inte längre är status att vara fet 
är det ingen som vill vara det ens om man har råd. Särskilt inte som praktiskt 
taget alla människor idag har full möjlighet att bli det oavsett om man vill eller 
ej. (Därför är det istället status att vara smal!) 

Den som har råd i industrisamhället konsumerar prylar. Mycket kapital ger 
mycket makt och många prylar. 

Kapitalisternas innersta värderingar syns i hur de mest extrema av de nyrika 
utnyttjar sina överskott, t ex i finans- och fastighetshajarnas prylkonsumtion i 
form av "vackra bilar och snabba kvinnor". 

Kommer kapitalisternas maktbalans och deras värderingar någonsin att 
ändras? 

Arbetare och kapitalister 
Eftersom arbetarrörelsen i sin ideologi är en motrörelse till kapitalismen accep
terar den helt kapitalisternas värderingar om vad som är viktiga värden i livet. 
Arbetaren som blir rik på Lotto sätter således gärna igång med en konsumtion
sorgie. Fackbasen ser också arbetet som ett tvång som det gäller att slippa ifrån 
med så mycket ledighet och så mycket pengar som möjligt. 

Efter hundra år av" socialistisk kamp" verkar det kapitalistiska systemet stå 
fastare än någonsin, sammanvävt som det är med sin motkraft. Det är således 
numera mycket få personer inom socialdemokratin som vågar stå för åsikten att 
företagen skall ägas av de anställda, statligt eller i andra kollektiva former. 
Exemplen förskräcker. 

Men tänk om de anställda skulle äga företagen direkt då? Eller indirekt 
kooperativt via individuella löntagarfonder? 



Arbetare och kapitalister är barn av samma tidsålder, dvs Industrisamhället, och de delar samma värderingar 
om vad som är framgång här i livet. Vem kommer inte ihåg denna valaffisch fär Socialdemokratiska 
Arbetarpartiet i valet 1985? (Byrå: ARE ide 2.) 

Personalägda företag 
Det finns en hel del personalägda företag i Sverige men inga som låtit tala om 
sig som framgångsrika just på grund av sitt personalägande. 

I en studie över drygt 100 personalägda företag som Curt Olov Mann på 
Kooperativa Institutet gjorde 1989 framkommer att de personalägda företagen 
utgör en mycket heterogen grupp. De finns i många olika branscher. Knappast 
något av dem verkar ha löst sitt personalägande på ett likartat sätt. Varianterna 
verkar vara oändliga. Det tycks dock finnas klara begränsningar när det gäller 
storlek. Ju större företaget blir desto svårare tycks det vara att bibehålla pers 0-

nalägandet. Beslutsfattandet blir helt enkelt för omständligt över en viss gräns, 
tycker de intervjuade. 

En annan slutsats i studien är att de personalägda företagen tycks ägna 
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förhållandevis mycket tid och resurser åt gemensamma studieresor, kurser och 
andra slag av intern utveckling. Några av företagen framhåller att detta är en av 
de största fördelarna med personalägande, där överskotten inte försvinner ut ur 
företaget. 

Inget i studien tyder på att de personalägda företagen är lönsammare eller 
effektivare än sina konkurrenter. Varför är inte de anställda bättre ägare än 
kapitalisterna? Borde inte kunskapskapitalets ägare också äga motsvarande del 
av företaget? 

Det vore frestande att svara "Ja" på den frågan men svaret är inte fullt så 
enkelt. Företag som arbetar på en marknad finns till för sina kunder inte för sina 
anställda. På en konkurrensutsatt marknad klarar sig i längden bara de företag 
som sätter kunden främst. 

Maktens i kundens t j änst 
Ägandet är ett maktinstrument. Bara den som vet vad han/hon vill göra med det 
för att bäst tjäna kunden bör äga företaget. Annars går det i längden illa för 
företaget. 

Den som inte har intresse av att anyända ägarmakten för att utveckla 
organisationen för kunden, utan t ex främst söker makten för att skapa raka rör 
från företagets kassa till sin plånbok kan i längden inte äga företaget. På en fri 
marknad kommer det alltid fram andra företag som bättre kan tillfredsställa 
kundernas behov om de anställda är alltför upptagna med att fördela överskot
tet eller resa omkring på studieresor. 

Lika fel är det om ägarna sätter "trygg arbetsplats" som högsta mål. Det 
katastrofala resultatet av sådana resonemang ser vi i de skattemiljarder som 
välmenande politiska makthavare slösat bort på diverse industriprojekt "för att 
trygga jobben". 

Sanningen är att det finns inga trygga jobb för dem som inte ser bokstavligen 
sin livsuppgift i att betjäna kunden. Ingen maktposition är säker om den som 
besitter den inte har kundens bästa för ögonen. Ingen ägare kan undgå denna 
enkla sanning, inte ens staten. Den omvälvning som nu sker inom den offentliga 
sektorn skulle aldrig behövts om ägarnas representanter (politikerna) använt 
sitt maktinstrument för medborgarnas, dvs kundernas/patienternas bästa. 

Politikerna är inte längre trovärdiga som ägarrepresentanter eftersom de inte 
har använt sin makt för att förbättra servicen för kunderna. Makten är därför på 
väg att glida ifrån dem. Det har inte ens hjälpt att de försökt säkra sina 
maktpositioner genom att gå i koalition med de anställdas fackrepresentanter i 
form av MBL, trygghetslagar och lagar om styrelserepresentation. Detta "kors-



ägande" är naturligtvis lika förkastligt och i längden ohållbart som Volvos och 
Skanskas. 

Det framtida ägandet 
Men är då kapitalägarna de i alla sammanhang mest lämpade ägarna? Nej, bara 
om deras kapital behövs för att kunden ska få en bättre service. I industriföre
tagen är idag det finansiella kapitalet av stor betydelse för att företagen skall 
kunna genomföra sina affärsideer. Därför är det ingen som ifrågasätter det 
naturliga i att industriföretagen ägs av dem som bidrar med riskkapitalet, 
oavsett om det är privat eller statligt. 

Endast där det finansiella kapitalet är en väsentlig del av kundnyttan kan 
kapitalägarna göra anspråk på att vara ägare i framtiden. Där andra faktorer, 
t ex de anställdas kunskaper, är viktigare kommer kapitalisterna inte att kunna 
sitta som ägare. 

Hur kan detta framtida ägande då se ut? Ett tänkbart svar är att det i 
framtiden troligen kommer att finnas många olika typer av ägande men att 
ägandet och fördelningen av överskottet i verksamheten kommer att knytas 
betydligt närmare affärsiden och kundnyttan än tidigare. 

Endast de företag som behöver mycket kapital för att skapa kundnytta borde 
kunna ha passiva kapitalister som delägare. Men även i dessa kommer de 
verkliga makthavarna vara de som besitter kunskaper som kunderna är intres
serade av. 

Kunskapsföretagen visar vägen 
En ledtråd kan vi få genom att studera dagens kunskapsföretag. I kunskapsfö
retagen är det inte finanskapitalet som är väsentligt för framgången på markna
den utan de anställdas kunskapskapital, dvs deras individuella förmåga att 
förbättra klienternas resultat. 

De anställda utgör bokstavligen den enda resursen, det enda kapitalet. I de 
kunskapsföretagen brukar de anställda samtidigt vara företagets delägare. Men 
inte alla, bara de som äger den för yrket väsentliga kompetensen, kunskaps
kapitalet, och som arbetar ut mot klienterna brukar få bli delägare. 

Överskottet av verksamheten fördelas mellan delägarna ofta i relation till 
insats eller delägarnas "värde". Andra anställda, t ex den administrativa perso
nalen äger sällan några aktier i företaget. Dessa brukar ofta heller inte få del av 
vinsten utan får nöja sig med en marknadslön, kanske kryddad med en bonus. 

Delägarna, vars levnadsstandard helt beror på hur mycket var och en drar in 
till firman, lever ett utsatt liv. De måste bokstavligen varje dag bevisa att de är 
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värda att vara delägare. Miljön blir därför gärna utpräglat elitistisk och många 
orkar inte med arbetstakten och kraven. 

De här kunskapsföretagen domineras alltså av yrkesmänniskornas värde
ringar som ser sin egen framgång i yrket mer väsentlig än framgången för 
organisa tionen. 

Byrån har ingen professionell företagsledning, brukar inte överleva grundar
na och om den byter personal byter den även ägare och affärside. Den typen av 
kunskapsföretag kallar jag "byrå". 

Det litet större kunskapsföretaget brukar ha byggt upp ett strukturkapital, 
dvs den samlade erfarenheten hos alla som arbetar där, historik, manualer, 
relationer med leverantörer och kunder. 

Även i stora kunskapsföretag brukar det främst vara konsulterna eller den 
debiterbara personalen ut mot klienterna som är delägare. Men om de behöver 
kapital för att fullfölja sin affärside, brukar även ägare som inte bidrar med annat 
än kapital välkomnas, t ex i fastighetsbolagen, finansbolagen eller fondkommis
sionsbolagen, som man skulle kunna kalla för kapitalintensiva kunskapsföre
tag. Att sådana företag söker sig till aktiemarknaden är således helt i sin ordning. 
De passiva kapitalägarna och de aktiva delägarna kompletterar varandra. 

Det finns flera andra börsnoterade kunskapsföretag som uttalat att de 
behöver externt kapital för att kunna utvecklas, t ex Saatchi & Saatchi och 
Indevo, vars affärsideer, konsultation, normalt inte kräver pengar men vars 
företagsledning behöver kapital för att företaget skall kunna växa genom 
förvärv av andra kunskapsföretag. 

Industrins kunskapsarbetare 
Hur ser det då ut i industrin? Den vanliga arbetaren som Taylor hittade i 
fabrikerna finns snart inte längre. Istället står en välutbildad, högavlönad 
kunskapsarbetare vid den datorstyrda svarven eller vid kontrollbordet för 
robotarna. 

Hur kommer den här arbetaren att resonera i framtiden? Han är inte längre 
en kostnadspost av någon betydelse, utan en intäktsskapare med ett mycket 
högt värde för det företag som han/hon är anställd i, precis som den högutbil
dade advokaten på Lagerlöfs advokatbyrå eller konsulten på Indevo. Men 
arbetaren har troligen fortfarande industrisamhällets värderingar, dvs att arbe
tet är bäst på fritiden och att ersättningen för arbetet är lön i första hand. Sina 
självförverkligande intressen utvecklar arbetaren vid sidan av jobbet. 

Så är det inte i kunskapsföretagen. De som jobbar där brukar se till att jobbet 
innehåller tillräckligt mycket utmaningar för att de ska kunna själv förverkliga 



sig där, och de duktigaste ser inte sin lön som en ersättning för arbetet utan som 
en andel i det förädlingsvärde som de är med och skapar. 

I kunskapsföretagen är det de anställda som får ut den allra största delen av 
förädlingsvärdet - oftast 85% och däröver. I industrin ligger andelen lägre, ca 
65-75%. Andelen brukar paradoxalt nog bli lägre ju bättre det går för industri
företaget. När det är högkonjunktur får riskkapitalets ägare således en högre 
andel av förädlingsvärdet medan de anställda får se sin andel gå ned. Och 
omvänt. Om kunderna inte vill ha industriföretagets produkter brukar de 
anställda få behålla sin lön om de bibehåller jobbet. Kapitalägarna får däremot 
sämre avkastning på sitt kapital. 

Personalen tar hand om vinsten 
Den riskfördelningen är fullständigt naturlig i de företag där kapitalet tar hela 
risken att kapitalägarna ser till att kapa åt sig de goda årens" övervinster" i form 
av ökad avkastning på det satsade riskkapitalet. 

Inte så i kunskapsföretaget, där personalen oftast har en andel i företagets 
vinst. När det går bra följer de med upp i ersättning och om det går dåligt följer 
de med ner. 

Ett aktuellt exempel är arkitekterna, en typisk kunskapsbransch, som lidit 
länge under bristande efterfrågan. Arkitekternas löner hängde inte alls med 
under sjuttiotalet men nu kompenserar de sig med råge. 

Den som bara bidragit med pengar i ett kunskapsföretag som inte behöver 
kapital för att fullgöra sin affärside måste alltså vara beredd på att aldrig kunna 
få den riktiga jättevinsten på sitt ägande, det kommer de anställda att se till. 

De anställda i kunskapsföretagen kan göra detta i kraft av att de verkligen 
behövs mer än finanskapitalet behövs, att deras kunskaper är en bristvara och 
att de därför kan sätta makt bakom orden. 

Ägandet mindre intressant 
Ägandet i industrisamhällets mening, i form aven andel av riskkapitalet, är 
således mindre intressant i kunskapsföretaget. Det är bara den som aktivt bidrar 
till kund nyttan genom sin andel av kunskapskapitalet i företaget, som kan göra 
anspråk på att äga det. Och inte ens då kanske det är rätt eller ens intressant för 
den anställde att vara delägare. 

Ägandet är som sagt ett maktinstrument som bör användas för kundens 
bästa. Endast den eller de som är intresserade av detta och som vill använda 
organisationen för detta ändamål bör därför ha tillgång till verktyget. Annars 
riskerar organisationen att förlamas eller brytas isär. 
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Det blir problem om 
inte det formella 
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med insatsen ut mot 
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har kvar sitt ägande i 
ett kunskapsföretag 
har ingen moralisk 
rätt till det överskott 
som bildas. 
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Det osynliga kapitalet 
Vi läser nästan dagligen i tidningarna om ägarstrider i kunskapsföretagen som 
beror på att det formella ägandet av bolaget inte stämmer överens med den 
faktiska insatsen ut mot kund. Den anställdes andel av kunskapskapitalet är 
större eller mindre än hans/hennes formella andel av det finansiella kapitalet. 

Problemet idag är att den anställde mycket väl kan mäta sin andel av det 
formella aktiekapitalet men däremot inte sin andel av det osynliga kunskapska
pitalet. Därmed uppstår osäkerhet: "Är min andel verkligen rättvis?" Och 
företagsledningen står inför närmast oöverstigliga problem när det gäller 
fördelningen av ägandet. 

I många kunskapsföretag är ägandet av historiska skäl koncentrerat till ett 
litet fåtal personer (grundarna), som agerar "upplysta despoter" när det gäller 
fördelningen av det förädlingsvärde som alla producerar tillsammans. 

Denna lösning fungerar troligen bra så länge som ägarna arbetar inne i 
kunskapsföretaget men troligen inte alls när de pensioneras eller om de lämnar 
det av andra skäl. Många konsultföretag med de pensionerade grundarna kvar 
som ägare har problem att få tillräcklig effektivitet i sina organisationer av detta 
skäl. 

Andra kunskapsföretag med före detta anställda kvar som ägare upplever 
samma problem: "Föredettingarna" bidrar helt enkelt inte längre med sin andel 
av det totala kapitalet i företaget. Att de civilrättsligt äger en del av aktiekapitalet 
spelar härvidlag ingen roll. Moraliskt har de ingen rätt till det längre menar de 
proffs som arbetar kvar. 

Avskaffa lönen! 
Att ägandet har sådan betydelse i kunskapsföretagen beror dels på rena makt
aspekter. Den som juridiskt sett äger företaget äger också det osynliga struktur
kapitalet och makten att förändra inriktning på bolaget genom att ingå juridiskt 
bindande avtal med andra parter eller nyanställda. 

Men ägarproblemen beror också på att fördelningen av överskottet blir så 
mycket mer förmånlig om man är ägare än om man inte är det speciellt i Sverige. 
Det finns helt enkelt inget förmånligare sätt att ta ut överskottet på än genom att 
vara ägare, bygga upp bolaget och sedan sälja det eller göra skalbolagsaffärer. 

Detta är ett olyckligt faktum som kanske förbättras i det nya skattesystemet. 
Fördelningen av förädlingsvärdet i kunskapsföretaget behöver nämligen alls 
inte ha något att göra med det formella ägandet av aktiekapitalet. 

Ett proffs kan mycket väl välja att stå helt utanför ägandet men istället få sin 
rättmätiga andel i form av lön och vinstandelar. 



Lön förresten ... Varför ska de som arbetar i ett kunskapsföretag ha lön över 
huvud taget? Är inte också "lön" ett typiskt industrisamhällebegrepp som 
bygger på att den anställde bidrar med sitt manuella arbete på dagen men 
lämnar huvudet hemma? Och "arbetstid" - hur mycket är en bra ide värd? Den 
tid det tog att kläcka den, dvs en tiondels sekund? Knappast. Värdet kan vara 
värt flera årslöner för klienten. 

Därför måste vi hitta andra former än lön och arbetad tid att fördela 
produktionsöverskottet mellan dem som åstadkommer det. 

Fördelning av överskottet - en formel 
Om man bestämde sig för att dela på förädlingsvärdet enligt en viss bestämd 
formel skulle den kunna se ut så här: 

• Antag att konsultföretagets intäktspersoner fakturerar 700 tkr i genomsnitt. 
Kontorsomkostnader, avskrivningar, sekreterare och administration kostar 
300 tkr per intäktsperson. 

• Intäktspersonernas förädlingsvärde är alltså 400 tkr per person. 
• Av detta förädlingsvärde bör han/hon ha en viss summa för utbildning mm 

(dvs "reparationer och underhåll" av kunskapskapitalet), säg 40 tkr (exkl 
lönen). 

• Återstår 360 tkr. Anställda i industrin brukar normalt få ut omkring 65-75% 
av sitt förädlingsvärde i lön + sociala avgifter. Detta blir i exemplet 260 tkr. 

• Återstår 100 tkr. Av detta bör finanskapitalet få sin del (vi antar att finansnet
tot är noll). Säg att avkastningskravet på det egna kapitalet inkl riskpremie är 
12% efter verklig skatt (35%), dvs 18,5% före skatt. Säg att det egna kapitalet 
uppgår till 200 tkr per intäktsperson. Finanskapitalets avkastningskrav tar då 
ytterligare 37 tkr. 

• Återstår 63 tkr. Denna summa kan kallas kunskapskapitalets "övervinst" om 
man så vill. Hur skall denna fördelas? 

Det är givetvis en känslig fråga och måste avgöras från fall till fall. Det finns 
ingen given fördelningsnyckel, men detta sätt att räkna ger en bättre förståelse 
hos alla parter vilka faktorer man bör ta hänsyn till innan man sätter lön och 
delar vinst. 

En viktig fråga är investeringar. Skall en del av de 63 tkr återinvesteras i.FoU 
för att öka kunskapskapitalet? Ja, troligen. Säg att ledning och intäktspersoner 
är överens om att avsätta 30 tkr för FoU och utbildningsinvesteringar per 
intäktsperson i detta exempel. Dessa investeringar tas direkt som kostnader i 
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misstänksamhet. 
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resultaträkningen och minskar den synliga vinsten. Därefter återstår 33 tkr i 
vinst. Antag att fördelningen blir 50/50. Då erhåller intäktspersonen 16,5 tkr i 
vinstandel och finanskapitalet får 16,5 tkr ytterligare i vinst. Finansiären/ 
ägaren har därmed fått totalt 37 tkr + 16,5 tkr = 53,5 tkr. 

Intäktspersonen har fått ut en fast lön + en vinstandel och bör rimligen inte 
kunna klaga på behandlingen. Han/hon har nämligen dessutom fått 40 tkr i 
utbildningsbidrag och 30 tkr i pengar för satsning i forskning och utveckling. 

Exemplet Michael Milken 
Det är många delägare i kunskapsföretag som har ordnat det på det här sättet. 
Kanske inte alla med sådan (kortsiktig) framgång som Michael Milken, före 
detta underbarn på Wall Street: 

Michael Milken lyfte under åren 1984-1987 lön och provision från invest
banken Drexel- Burnham Lambert i New York sammanlagt 1,1 miljarder dollar. 
Rekordåret 1987 fick han 550 miljoner dollar. Förklaringen till dessa osannolika 
lönebelopp ligger i ett avtal som Milken gjorde att få 35% av vad hans arbetsgi
vare drog in på hans affärer. Då var affärerna små, liksom företaget. 

Sedan uppfann Milken en ny typ av värdepapper, junk bonds, "skräpobliga
tio ner" med hög risk och hög avkastning som blev favoritmodellen för att 
finanisera fientliga uppköp iscensatta av företagspirater. 

Den som missunnar Milken pengarna kan trösta sig med att han sannolikt 
blir av med hela sin förmögenhet om han fälls i de kommande rättegångarna, 
som dock gäller insideraffärer i aktier och inte provisionsinkomsterna. 

Hur skall utbildning och FoU redovisas? 
Satsningar på utbildning och FoU kommer kunskapskapital och strukturkapital 
direkt till godo. Man kan kalla dessa satsningar för kunskapskapitalets motsva
righet till avskrivningar /underhåll och investeringar. 

Rätt genomförda har satsningarna samma effekt som motsvarande åtgärder 
för industriföretagets kapital, dvs kunskapsföretagets kunskapskapital och 
strukturkapital hålls minst intakt eller ökar. 

Ett stort problem för kunskapsföretagen är att det här rätt självklara samban
det mellan kapital, investeringar, avskrivningar och vinster inte syns i den 
traditionella redovisningen. Forskningen på det området har inte hängt med i 
utvecklingen. Idag använder kunskapsföretagen därför samma redovisnings
metoder som stålverk eller bilfabriker, vilket gör livet onödigt svårt för företags
ledningarna. 

Ägarna har heller inga verktyg att bedöma om deras kapital förräntas bra 



eller dåligt. Det som verkar vara en fantastisk avkastning på det satsade 
kapitalet kan ju lika gärna bero på att ledningen helt negligerat FoU-investering
arna så att det vitala kunskaps- resp strukturkapitalet i själva verket minskat. 

De anställda har också svårt att avgöra om de kommer bra eller dåligt ut med 
hjälp av dagens redovisningssystem. Att det inte blev någon vinst alls ett visst 
år kanske beror på en stor FoU-satsning på en kunskapsinhämtande resa som 
ökat deras kunskapskapital. 

De anställda kan därför lätt bli misstänksamma mot ägarna om redovisning
en inte visar resultatet på ett relevant sätt. Misstänksamheten övergår lätt i 
öppen konflikt. 

Den ägare som försöker att sko sig på de anställdas bekostnad i ett kunskaps
företag och inte ser till att en rättvis andel av förädlingsvärdet går till dem som 
bidrar mest till kundnyttan har därför snart inga nyckelmedarbetare kvar utan 
äger bara ett juridiskt skal med ett namn - och ett strukturkapital vars värde 
minskar snabbt. 

Lämna industrisamhällets värderingar! 
Innan man bestämmer vem som ska äga organisationen långsiktigt bör man 
göra klart för sig att det blir mycket stora skillnader i utveckling beroende på 
vilken organisationstyp man valt. Den juridiska formen har mindre betydelse. 
Däremot är det viktigt att försöka klargöra vilken roll som själva organisationen 
skall spela långsiktigt. Skall den t ex vara ett proffs styrt nätverk eller ett 
ledarstyrt företag? 

Det är detta som avgör ägandet. Om den som äger organisationen inte är 
intresserad av att utveckla den för dess egen skull fungerar den bäst som ett 
federativt nätverk. Om den som har makten är intresserad av själva organisa
tionsbyggandet och organisationens överlevnad kan den bli en professionell 
organisa tion. 

Men det är långt ifrån säkert. Den kan faktiskt oftare bli ett imperium. 
Organisationen blir gärna ett uttryck för maktinnehavarens personliga driv
krafter och värderingar. Om han (nästan alltid en han!) hittar sina förbilder hos 
industriföretagens ledare ligger det tämligen nära till hands att försöka bygga 
upp något liknande en fabrik med många människor och en produktion i form 
av ett löpande band ... 

Imperiebyggaren finner dock snart att de bästa proffsen slutar och det blir i 
värsta fall slutet även för imperiedrömmarna. 

Å andra sidan är proffsen sällan intresserade av själva organisationen. 
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Därför bör de inte heller ha ett avgörande inflytande över en organisation om 
målet är att utveckla denna. Ett proffsstyrt nätverk blir sällan så starkt i sig självt 
att det kan locka en centralt placerad organisationsutvecklande intresserad 
ledare. 

Hur ska man då klara av att bygga upp en organisation som överlever, 
utvecklas och inte snart blir ett skenande monster sett ur proffsens synvinkel? 
Så länge som proffsen har makten är det tämligen säkert att organisationen inte 
blir ett imperium utan kreativ kvalitet. Å andra sidan överlever den heller 
troligen inte långsiktigt. 

Ja, den här knuten löses bara om kunskapsföretagens ledare slutar upp med 
att snegla på industrisamhällets VD-ar och i stället griper sig an med att försöka 
skapa framtidens organisation! 

Risker och utmaningar 
Här finns kanske en av de största riskerna (och utmaningarna) för Dig som är 
Ledare i dagens unga expansiva och kunskapsintensiva organisationer. 

Du säger kanske att Du aldrig i Ditt liv vill jobba i ett traditionellt industri
företag eller offentlig förvaltning med dess byråkrati. Ändå är Du så kraftigt 
påverkad av det industrisamhälle vi håller på att lämna att Du har kvar dess 
värderingar. Några exempel: 

• Har Du inom Dig förstått att stor inte behöver betyda stor i volym eller antal 
underställda? 

• Tror Du ärligt - och kan argumentera för det - att Din organisations totala 
kunskapskapital faktiskt kan vara större än Din grannes - trots att han i sin 
fabrik basar över tio gånger så många människor? 

• Vågar Du handla efter insikten att Din framgång inte mäts i hur mycket 
pengar Du har skrapat ihop innan Du dör? 

• Törs Du lita på att livet inte är ett nollsummespel där Din framgång mäts i hur 
stor andras motgång är? 



Fem personliga råd 
Om Du tycker att det som står i det här kapitlet känns meningsfullt bör följande 
råd vara: 

97. 

98. 

99. 

100. 

Skilj på ägande = makt och ägande = överskottsfördelning. 

De anställda är inte nödvändigtvis de bästa ägarna. De bästa ägarna 
sätter kundens intresse främst och är intresserade av att utveckla organi
sationen. 

Proffs ska inte ha lön - utan sin rättvisa andel av det förädlingsvärde de 
är med och ska par. 

Det svenska skattesystemet har tvingat fram felaktiga ägarkonstruktio
ner för att maximera utbytet efter skatt. Skapa inte ägarsystem som i 
första hand skall fungera som ett belöningssystem, då får Du stora 
problem med styrningen. 

101. Tänk på att Du är påverkad av industrisamhällets värderingar. Försök 
bearbeta dessa. De leder Dig troligen till felbeslut. 

KAPITEL XII 
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Många lagar är 
skrivna endast för 
ind ustrisamhällets 
behov. 
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är rätt eller fel, 
brottsligt eller ej 
kommer att ändras 
om kunskaps sam
hället slår igenom. 
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KAPITEL XIII 

Färdigt för 
ombyggnad! 

Nytt samhälle - nya lagar 
Ett samhälle där majoriteten av företagen inte håller på med tillverkning av 
produkter, där det viktigaste kapitalet inte är pengar utan kunskap och där 
människorna inte är ett grått kollektiv utan självmedvetna och kompetenta 
individer. Är det så som Sverige kommer att se ut på 2000-talet? 

Låt oss för ett ögonblick antaga att det ser ut så. Vad skulle då behöva ändras 
i vårt nuvarande samhällsbygge? 

Relativt mycket faktiskt. Många lagar är skrivna endast för industrisamhäl
lets behov. Människor som bryter mot dessa bestämmelser blir brottslingar. 
Troligen kommer vår syn på vad som är rätt och fel, brottsligt eller inte, att 
ändras högst väsentligt, åtminstone på vissa områden om kunskapssamhället 
slår igenom. 

Vi begränsar oss till de områden där de största förändringarna i så fall 
troligen kommer att ske. 

• Arbetslagstiftningen. 
• Lönepolitiken. 
• Synen på ägandet. 
• Synen på utbildning. 
• Skattesystemet. 

Arbetslagstiftningen 
Vår arbetslagstiftning i Sverige är omfattande och relativt heltäckande. Den 
innefa ttar: 



a) Lag om vissa anställningbefrämjande åtgärder. 
b) Lag om anställningsskydd. 
c) Lag om föräldraledighet. 
d) Lag om arbetstagares rätt till ledighet för utbildning. 
e) Lag om jämställdhet mellan kvinnor och män i arbetslivet. 
f) Lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. 
g) Lag om arbetsförmedling. 
h) Arbetsmiljöiagen. 
i) Medbestämmandelagen (MBL). 
j) Lag om styrelserepresentation för de anställda. 

Lagstiftningen är uppbyggd i första hand för att skydda svaga arbetare mot 
en stark arbetsgivare. Det är Industrisamhällets verklighet. 

Den är dock en helt annan värld än den som kunskapsföretagens personal 
lever i. Lagstiftaren tänkte sig att arbetsgivaren gärna (om han får chansen) 
bygger en fabrik som smutsar ner naturen och är livsfarlig att arbeta i. Lagstif
taren räknade med att arbetsgivaren hade full kontroll över sina anställda och 
makt att tvinga dem att arbeta långt utöver sin fysiska kapacitet och, när den 
anställde inte orkar längre, sparka ut honom/henne på gatan. 

Detta var säkert sant en gång i tiden. De svenska lagarna på arbetsrättens 
område är till för att skydda den enskilde arbetaren mot en maktfullkomlig 
organisation ägd aven kapitalist och företrädd av dennes verktyg. Därför finns 
mycket få motsvarande lagar till skydd för arbetsgivaren. Lagen om skydd mot 
stöld av företagshemligheter är en av de få men den har visat sig mycket svår att 
tillämpa i praktiken. 

Industrisamhällets lagar 
En anställd, mycket skicklig erfaren konsult kan idag utan att behöva räkna med 
påföljd lämna sitt företag på dagen och starta en konkurrerande verksamhet. 
Han kan, trots att det är förbjudet, ta med sig sin förra arbetsgivares kundkar
totek och dataprogram och i smyg utnyttja dessa utan att behöva räkna med 
något svårare straff om han skulle bli ertappad. Han behöver heller inte betala 
tillbaka ett enda öre av de pengar hans förra arbetsgivare satsat i form av 
utbildning på honom. Kort sagt, hela hans indivduella kunskapskapital betrak
tas idag som hans eget, oavsett vem som bekostat det. 

Vad är det för syn på människan och arbetet som framträder i den här 
lagstiftningen? Jo, det är industrisamhällets syn, som i korthet innebär att de 
som arbetar i ett företag är svaga och okunniga. Att de arbetar i företag vars 
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ägare ser de anställda som en produktionsresurs vilken som helst jämfört med 
kapital, råvaror och mark. Det man skaffat sig i form av kunskapskapital kan 
man därför gärna ta med sig när man går. Kapitalisten har ändå alla övriga 
resurser. 

Lagstiftaren har förutsatt att det råder en motsättning mellan den som äger 
kapitalet i företaget och den som arbetar där. Den som äger kapitalet försöker 
suga ut så mycket som möjligt ur arbetaren och arbetaren å sin sida försöker ta 
ut så mycket som möjligt av överskottet som annars bara går till kapitalistens 
fickor. 

Lagstiftaren har ansett att enda möjligheten för de anställda att skaffa sig 
inflytande är genom att sluta sig samman i kollektiv som får förhandlingsrätt 
och vars rättigheter skyddas i lagstiftning. 

Lagstiftaren har också trott att det är i styrelserummen på de stora företagen 
som de avgörande besluten fattas och har sett till att fackföreningsrepresentan
ter skall få tillträde dit. 

Kunskapsarbetarnas makt 
Det här är en verklighet som ligger långt från den som kunskapsföretagen lever 
i. De anställda i kunskapsföretagen har en helt annan ställning än arbetarna vid 
det löpande bandet. De har i själva verket en mycket stor makt i kraft av sin 
kompetens, eller om man så vill i kraft av sin andel av det totala kapitalet i 
företaget. Må vara att deras andel oftast är osynlig men den finns och den märks. 
Det har många ägare till kunskapsföretag bittert fått erfara när anställda utan 
föregående varning hoppat av. 

De anställda i många kunskapsföretag har faktiskt en sådan makt att de kan 
tvinga även den mest kapitalistiske ägare till stora eftergifter. Som t ex persona
len på Stockholm Fondkommission som tvingade Fredrik Lundberg att sälja 
bolaget till Pronator under hot om massavhopp. Därmed miste det noterade 
moderbolaget Östgöta Holding sin enda rörelse och måste lösas in av Lundberg. 

Listan på avhopp skulle kunna fylla hela den här boken. Ingen av företags
ägarna har haft några medel att sätta emot när missnöjet blivit så stort att 
personalen hoppar av. Visserligen beror det akuta missnöjet och personalav
hoppen ofta på att företagsledningen inte hanterat sitt företag på rätt sätt och 
därför egentligen bara har sig själv att skylla. 

Som t ex Jerry Bergström, VD på det OTC-noterade informa.tionsföretaget 
BNL säger: "Femtiotvå av mina tidigare medarbetare driver nu egna rörelser. 
Jag har gjort mer för att stimulera nyföretagandet i det här landet än de statliga 
utvecklingsfonderna." 



En annan syn på människan 
Handlar de anställda rätt när de hoppar av utan påföljder? Ja, idag gör de det. 
Enligt gällande lagstiftning och moraluppfattning på arbetsmarknaden uppträ
der de korrekt - om än en smula okonventionellt. 

Men tänkt om arbetslag stiftningen såg annorlunda ut? Tänk om den anställ
de inte skulle få starta en konkurrerande verksamhet utan vidare om man 
hoppar av. Tänk om den anställde måste hålla lika långa uppsägningstider som 
arbetsgivaren? Tänk om den anställde skulle tvingas betala tillbaka det som 
arbetsgivaren investerat i honom om han hoppar av? 

Vad skulle en sådan arbetslagstiftning säga om synen på människan? Jo, att 
hon är kunnig, stark, självmedveten och fullt kapabel att själv ta hand om sitt liv. 
Och att människan därmed också är fullt kapabel att ta ansvar för sina handling
ar. 

Arbetsrätten är utformad för industrisamhället och utgår från det integrera
de tillverkningsföretaget. Principen är att arbetsgivaren har ett ekonomiskt och 
socialt ansvar för arbetskraften. 

Den stora påskyndaren till arbetslagstiftningen har varit fackföreningarna 
som med lagarnas hjälp kunnat få en maktposition inne i industriföretagen trots 
kapitalisternas motstånd. Tack vare den makten och fackets position är det 
numera ytterst sällan som så flagranta övergrepp görs mot de anställda som 
under industrisamhällets uppbyggnad för hundra år sedan. 

Men nu har det börjat knaka i fogarna på den här byggnaden. Knakandet 
upplevs givetvis som ett hot av de etablerade organisationerna, både på arbets
givar- och arbetstagarsidorna. 

Utvecklingen på arbetsmarknaden och uppväxten av de nya kunskapsföre
tagen, dvs" fragmenteringen", ses av fackföreningsrörelsen som ett stort hot 
mot deras uppnådda landvinningar. Fackföreningarna vill t ex hindra utveck
lingen av franchising som modell för egenföretagande. Facket ser också uthyr
ning av arbetskraft som ett sätt att gå runt förbudet mot arbetsförmedling i 
vinstsyfte och vill ha förbud mot detta. Dessutom vill facket bibehålla det 
statliga monopolet på arbetsförmedling med ett effektivt sanktionssystem som 
förhindrar arbetsförmedling i privat regi. 

Makt och ansvar måste följas åt 
Idag skyddas kunskapseliten av samma lagar och regler som är skapade för att' 
skydda en svag arbetarstam som inte hade någon reell makt. 

Om man har makt men inget ansvar och det inte finns några sanktionsmöj
ligheter är det många som lockas gå för långt. Man kan t ex fråga sig vilken etik 
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som ledsagat en del av de anställda i företagen på den snabbväxande kapital
marknaden under SO-talet. 

Både kapitalmarknaden och databranschen har på några år fyllts på av unga 
människor utan erfarenhet av arbetsmarknaden men med en klar uppfattning 
om vad deras nyvunna kunskap är värd - för tillfället. 

En 30-åring på penningmarknaden och en programmerare av specialsystem 
med några års erfarenhet är veteraner i sina branscher. De här ungdomarna har 
snabbt lärt sig att de är värdefulla och att det inte finns några hinder i vägen för 
den som vill utnyttja sin makt. Deras etik och moraluppfattning vägleds 
naturligtvis av den rådande lagstiftningen som inte alls hängt med utvecklingen 
på de här nya marknaderna. 

Vart tog moralen vägen? 
Det är alltså ingen som idag ställer de grundläggande moraliska frågorna av 
typen: 

1. Är det god moral att ta anställning i ett företag, gå igenom en dyr utbildning 
under ett par år och sedan hoppa av? 

2. Är det god moral att gå in som delägare i ett konkurrerande företag med 
kunskaper som man förvärvat hos sin f d arbetsgivare? Skall konkurrensbe
gränsningsklausuler i anställningsavtal verkligen inte kunna genomdrivas? 

3. Ar det god moral att utnyttja ett informationsförsprång t ex på aktiemarkna
den för den egna personliga vinningen på bekostnad av kunderna? 

4. Är det god moral att ta med sig kopior på dataprogram som man utvecklat 
hos sin f d arbetsgivare till sin nya arbetsplats? 

Troligen svarar de flesta läsarna nej på de här frågorna. 
Skall inte samhället då skapa lagar som gör den sortens beteende brottsligt? 

Är då inte i själva verket avsaknandet av lagar och sanktionsmöjligheter på det 
här området ett indirekt erkännande av de här metoderna? 

Dilemmat för lagstiftaren är att det knappast går att lagstifta utan att rucka 
på den nuvarande lagstiftningen. Kärnfrågan är: kan samma lagregler gälla för 
industrisamhällets svaga arbetare som för kunskapssamhällets elitmänniskor? 

Kunskapssamhällets elit behöver förmodligen inte samma skydd som indu
strisamhällets arbetare. Det räcker med att kontrollera hur många av dem som 
är med i facket för att inse detta. Idag är frestelsen stor för kunskapsföretagens 
anställda att utnyttja den lagstiftning som egentligen är tillkommen för en 
annan tids problem. 



Förmodligen kommer det att dröja många år innan lagstiftningen hinner 
ikapp på det här området. (Ovanstående avsnitt har .tidigare delvis varit 
publicerat i Affärsvärlden 1987.) 

Facket och kunskapsföretagen 
För fackföreningsrörelsen är kunskapsföretagen svåra att förstå sig på. TCO 
rapporterar från ett datakonsultföretag: "Ett slående drag som tydligt kommer 
fram under en diskussion med medlemmar i ett datakonsultföretag är deras 
stora lojalitet gentemot företaget. Identifikationen med företagets mål och 
kultur var fullständig och lämnade ingen plats åt ett fackligt engagemang. Man 
angriper facket med arbetsgivarargument. Ändå följer företaget ifråga inte 
gällande avtal och lagar. Övertiden är obegränsad. Det finns godtyckliga beslut 
i personalfrågor, aldrig någon MBL-information eller förhandling etc". 

"Företaget ställer stora krav på sina anställda vilket kan leda till stress, 
utbrändhet och så småningom utslagning. Trots detta ställer de anställda glatt 
upp på dessa villkor. På frågan "Vad kommer att hända med dig den dag du inte 
längre klarar av jobbet och inte längre anses göra nytta för företaget?", svarade 
den anställde utan tvekan "Jag kommer att säga upp mig själv och starta 
laxodling" . 

"Företagets vara eller icke vara bygger helt på elitgruppen, eller rättare sagt 
på deras kunskaper. Konsulterna är därför de som är föremål för all omsorg, de 
som till varje pris måste behållas så länge de är högproduktiva. För dem bygger 
man pool och pianobar. Denna positiva arbetsmiljö och intensiva personalpoli
tik kommer naturligtvis hela personalen till godo. Alla har rätt att bada bastu 
och simma i poolen, alla tillhör samma glada familj. Därför känns inte heller 
facket särskilt viktigt för den här gruppen av anställda." 

Inget intresse för facket 
Nej, facket känns inte viktigt. Endast 378 av de 3.364 anställda i de 15 största 
datakonsultföretagen i Sverige Var organiserade i enSIF-klubb eller motsvaran
de år 1986. Det fanns SIF-klubb på endast tre av företagen. 

Vi fortsätter att läsa TCO-rapporten: 
"Den administrativa personalen har dock i längden kanske inte samma 

motivation att ställa upp och jobba övertid. Det är en grupp som har svårt att 
"säga ifrån". Ställer inte sekreteraren upp på övertid är det lätt att hitta en annan 
lika trevlig och effektiv person som är beredd att acceptera villkoren. Vissa av 
konsultföretagen har lyckats skapa en framgångsbild omkring sig. Det ligger 
status i att arbeta i dessa beundrade företag och individen dras med. En del av 
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denna uppmärksamhet riktas även mot den administrativa personalen." 
"Den gruppen som inte hörs alls, konsulter som av någon anledning inte 

längre hänger med, består av relativt isolerade människor som sannolikt kom
mer att öka i antal och då med säkerhet behöva stöd från facket." 

Lönepolitiken 
LO-förbunden inom den privata sektorn har krävt en lagstiftning om etable
ringskontroll för att förhindra skattefusk och överetablering inom vissa bran
scher. Fackföreningarna vill påverka lönebildningen så att lönen skall sättas 
utifrån" objektiva kriterier" som t ex ansvar och arbetssvårighetsgrad. De vill 
inte" överlåta åt marknadskrafterna" att värdera de anställda och bestämma lö
nesä ttningen. 

Ur TCO-rapporten: "I praktiken innebär fackets synsätt att vissa bör få ut en 
lön som överstiger 'marknadsvärdet' även om andra därigenom får ut mindre. 
Möjligheterna för facket att påverka lönesumman och omfördela den i enlighet 
med den solidariska lönepolitiken minskas också genom att den personal som 
inte får ut sitt fulla marknadsvärde kan förbättra sitt utbyte genom att sätta sig 
själva på bolag eller ta anställningar hos ett kunskapsföretag." 

"Fackets dilemma i lönefrågan är att avgöra om ordentliga satsningar som 
behöver göras på datakunnig personal får ske på bekostnad av den övriga 
personalen. Om den största delen av det tillgängliga utrymmet i lönehöjningar
na går till en redan priviligierad grupp, hamnar facket i en besvärlig situation. 
Om datafolket inte erhåller 'marknadsmässiga' höjningar finns det å andra 
sidan risk för att lämna företaget. Den traditionella svenska löne- och socialpo
litiken har kommit på kollisionskurs med den marknadsanpassade lönsamhets
poli tiken." 

Fackets syn på lönen speglar Industrisamhällets värderingar. Det kanske inte 
är så konstigt eftersom fackföreningsrörelsen är ett barn av det samhället. Facket 
har också varit framgångsrikt. I dag får de anställda i industrin ut ca 65-75% av 
det förädlingsvärde de är med och skapar i form av lön. Men i kunskapsföreta
gen får de anställda ut betydligt mer - 80% och därutöver - utan fack. 

De som bidrar mest till förädlingsvärdet får mest i lön. Skillnaderna är därför 
stora mellan den lägst avlönade kontoristen och den högst betalde konsulten. 

Skillnaderna är dock inte så stora i Sverige som i kunskapsföretagen utom
lands. Troligen kommer därför löneskillnaderna att bli betydligt större i fram
tiden om kunskapssamhällets värderingar får slå igenom för fullt i Sverige. Den 
solidariska lönepolitiken kommer därför troligen inte gå att upprätthålla. 



Arbetstidslagstiftningen 
Under 80-talet diskuterades allvarligt en kort period att sänka arbetstiden till sex 
timmar per dag, 30 timmar per vecka. Att så också inte skedde berodde på att 
landets ekonomi inte ansågs klara detta då. Varför skall alla männi8kor tvingas 
ta sex veckors semester på 90-talet? Semesterlagen utgår från att arbetet är så 
fysiskt betungande att en så lång viloperiod är nödvändig. Vad säger denna 
diskussion om inställningen till arbetet? Att det är roligt eller tråkigt? Att det är 
tungt eller lätt? 

Inställningen till sextimmarsdagen speglar Industrisamhällets värderingar 
till arbetet såsom något nödvändigt ont och som bara är till för brödfödan. 
Kommer det att vara så i Kunskapssamhället? 

En anställd får idag inte jobba övertid mer än 200 timmar på ett år. För vissa 
yrkesgrupper, t ex chaufförer är kraven hårda. De får inte köra sina bilar mer än 
viss tid utan rast. 

Lagstiftningen kring övertiden är till för att skydda arbetstagare från att bli 
utnyttjade, eller för att skydda trafikanter från att bli överkörda av lastbilar eller 
tågsätt med sovande förare. 

Men vad är rimlig arbetsbörda för en person som sitter hemma och tänker? 
Åtta timmar per dag? Eller femton? Eller två? Vad är rimlig arbetstid för en 
människa som älskar att skriva eller måla? 

Industrisamhällets normer kan naturligtvis inte gälla för dessa människor. 
Troligen måste sådana här lagar luckras upp eller anpassas för ett annat 
samhälles behov. 

Pensionslagstiftningen 
Dagens lagstiftning på pensionsområdet utgår också från industrisamhällets 
värderingar. Det ansågs på 60-talet som en framgång att kunna sänka pensions
åldern till 65 år för stora grupper. Många kan gå i pension redan vid 63 års ålder. 
För vissa grupper, t ex lokförare, gäller 55 år. Den lägsta pensionsåldern har 
balettdansare som pensioneras vid 41 år. 

Balett tar hårt på kroppen. Men vilken är den rätta pensionsåldern för en 
kreativ människa som inte sliter på kroppen? Inte slutar väl huvudet att fungera 
vid 65? Mycket talar tvärtom för att kunskapssamhällets kreativa människor 
bara blir allt värdefullare ju äldre de blir. Så varför tvinga bort ett värdefullt 
kunskapskapital ur produktionen? Om inte kunskapskapitalet själv vill förstås. 

Debatten om våra pensioner kommer säkert att fortsätta länge. Troligen 
kommer lagarna att ändras på den här punkten, så att pensionsåldern blir rörlig. 
Det är den enda rätta modellen i framtiden. För människor med hårda kropps-
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arbeten kanske pensionsåldern bör sänkas så långt att de inte riskerar bli 
utslitna. Varför skulle inte gruvarbetarnas kroppar kunna vara lika pensions
mässiga vid 41 år som balettdansösernas? 

Ny syn på ägande 
Lojalitet är det kitt som håller ihop organisationer, som skiljer vänner från 
fiender och inspirerar människor att avstå från egoistiska drivkrafter till förmån 
för sin grupp. Under hela industrisamhällets uppbyggnad har industriledarnas 
främsta medel att upprätthålla lojaliteten varit den trygghet det inneburit att 
vara anställd. Arbetslagstiftningen har ytterligare ökat kraven på lojalitet från 
arbetstagarnas sida. 

Är man medlem i en fackförening, får man ett ekonomiskt skyddsnät mot 
arbetslöshet. Är man dessutom anställd i ett storbolag kan man vara rätt säker 
på att få skydd från politikerna i form av ett "Uddevallapaket" eller "Bergslags
paket" om det skulle hända något med bolaget. Sysselsättningen måste alltid 
räddas. Det är viktigare att vara anställd och" sysselsatt" än att ha ett utvecklan
de liv. 

Den här värderingen kommer troligen också att förändras i framtiden. I 
framtidens samhälle kan inte bolagen lita på en absolut lojalitet från de högt 
utbildade kunniga anställda, som har mängder av alternativa jobb, en mängd 
utåtriktade aktiviteter och en egen yrkesidentitet snarare än en bolagsidentitet. 

Som vi sett i så många exempel både i den här boken och nästan dagligen i 
massmedia är inte de formella ägarbanden längre tillräckliga för att hålla ihop 
organisationer. I kunskapsföretagen är det helt andra band: 

• Relationer mellan nyckelpersonerna. 
• Nätverken med leverantörer av kunskap. 
• Nätverken med kunderna. 
• Gemensamma lokaler. 
• Gemensamma erfarenheter och traditioner. 
• Gemensamma yrkesmässiga intressen hos nyckelpersonerna. 

Den kanske viktigaste anledningen till att man behöver hålla ihop i en och 
samma organisation är behovet av yrkesmässiga relationer med andra inom 
gruppen för att kunna hitta bästa lösningarna på klienternas problem, dvs 
kunskapsrelationen. Man tror helt enkelt att det inte finns något bättre sätt att 
göra detta än att hålla ihop. 



De här relationerna är tillsammans mycket starkare än vilket ägarsamband 
som helst. Om de formella ägarna inte kan bidraga med något av detta kan de 
inte kvarstå som ägare till ett kunskapsföretag. 

De verkliga ägarna kan vara helt andra än de som står på aktiebreven i 
bolaget. Ja, man kan faktiskt fråga sig vilket som är själva kunskapsföretaget. 
Bör man till" företaget" räkna de anställda, inklusive eller exklusive de som 
fungerar som underentreprenörer? Relationen med underentreprenörena kan i 
många fall vara betydligt starkare än med de formella ägarna. 

De viktiga kunskapsleverantörerna då? De utländska kontakterna som leve
rerar datachipsen eller superteknologin? Utan dem skulle kanske företaget inte 
alls finnas. Är inte de en del av organisationen egentligen? 

Och klienterna? Som i många fall blir så intimt involverade med kunskaps
företaget att de anställda tillbringar mer tid hos klienten än i den egna organi
sationen. 

Det här är bara några av de frågor som ställer hela vårt affärsjuridiska system 
inför svåra avgöranden i framtiden. Idag fungerar ju inte juridiken för. kun
skapsföretagen. Som ensam kunskapsföretagare kan man t ex enligt gällande 
lagstiftning råka ut för att betraktas som anställd i kundföretaget X, trots att man 
inte är det formellt. 

Som vi såg i kapitel 8 är en av de viktigaste källorna till irritation och 
personalavhopp i kunskapsföretagen att det formella ägandet inte stämmer 
överens med hur förädlingsvärdet egentligen skapas. Idag har vi en lagstiftning 
som förutsätter att det är finansiären som satt in det finansiella kapitalet som är 
den rätta ägaren. Men om det finansiella kapitalet bara utgör en liten del av det 
totala kapitalet och kunskapskapitalet istället är den väsentligaste delen? Skall 
då fortfarande finansiären anses vara den rätta ägaren? 

Inför omvandlingen av industrisamhället till ett framtida kunskapssamhälle 
kan kanske frågan om ägandet av företagen att utgöra en av de stora stridsfrå
gorna. Idag röstar de kunnigaste anställda "med fötterna", dvs de lämnar den 
stora trygga organisationen för att leva på sin kunskap, och äga sitt företag till 
100%. De blir frilansare och kanske flyttar ut ur landet. 

Kommer den här utvecklingen att accelerera? Hur länge kommer detta att 
tolereras av storbolagen? Av de hotade fackföreningarna? Av de hotade lagvår
dande myndigheterna? Kommer det krav på motverkande lagstiftning? 

Aktie bolagslagen 
Sverige fick sin första aktiebolagslag år 1848. Därmed blev det för första gången 
möjligt att satsa pengar i en riskfylld verksamhet utan att behöva riskera hela sin 
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existens om företaget skulle gå under. Visserligen hade andelar i riskfyllda 
projekt köpts och sålts ända sedan de venetianska köpmännen handlade i 
skeppsandelar men det moderna aktiebolaget kom att bli industrialismens 
kanske främsta redskap. 

Tack vare aktiebolaget blev det möjligt att samla ihop kapital från många 
källor för ett och samma ändamål. Den fattige kunde bidra med sin skärv, den 
rike med sitt silver. Båda fick en andel i framgången som motsvarade insatsen 
utan att behöva riskera hus och hem. Den ursprungliga tanken med aktiebolaget 
är att kapitalägarna är passiva och överlåter på en styrelse och en verkställande 
ledning att sköta själva verksamheten. 

Aktiebolagslagen fungerar bra så länge detta förhållande existerar. Men vad 
händer om aktieägarna själva arbetar i företaget, som t ex i familjeföretag? Så 
länge familjen bara utgörs av ledningen går det fortfarande ganska bra. Men 
bankerna brukar bli oroliga och kräva skötselborgen ibland eftersom insynen 
blir dålig i sådana bolag. 

Men om familjen blir riktigt stor? Om "familjen" utgörs av de anställda? Ja, 
då blir det bekymmer med aktiebolagslagen - särskilt styrformerna. 

Aktiebolagets formella styrning 
Den formella styrelsen i kunskapsföretaget är ett problem. Begreppet" styrelse" 
hör ihop med att verksamheten bedrivs som ett aktiebolag. Aktiebolagslagen 
förutsätter att ägarna tillsätter en styrelse som sedan sköter verksamheten åt 
ägarna med den verkställande direktören som styrelsens redskap inne i bolaget. 

Så är det ju inte alls i kunskapsföretagen, där de anställda ofta samtidigt är 
ägare, ibland de enda ägarna. Som vi sett är det dessutom inte ens säkert att det 
är VD som har den reella makten i kunskapsföretaget. Kanske den verklige 
ledaren sitter där ute i organisationen någonstans helt utan formell makt (och 
ansvar!). 

Hur ska då styrelsen bemannas? Det är vanligt att de anställda själva är i 
majoritet i styrelsen. Det får de mest märkliga följder, t ex att VD får sina formella 
underställda över sig. Styrelsen är ofta (över)full av informella makthavare som 
sitter där med olika argument. "Jag har alltid suttit här.", styrelsemedlemmar 
som den stackars VD-n ena dagen formellt har under sig, nästa dag formellt över 
sig. Då gäller det att kunna byta hatt. Kunskapsföretag som drivs i aktiebolags
form är fulla av bortbytta hattar. .. 

De kunskapsföretag som inser att detta är en omöjlig och löjlig situation vill 
gärna ta in externa styrelsemedlemmar. Då uppstår nästa problem. Det är 
nämligen inte alls givet att den som skulle vara en lämplig styrelseledamot i en 



industri utan vidare platsar i kunskapsföretagets styrelse. Det krävs nämligen 
ett helt annat styrelsearbete i kunskapsföretagen för att kunna uppfylla aktiebo
lagslagens formella krav. 

Problemet för den externe styrelseledamoten är att han/hon måste vara 
betydligt närmare organisationen än i andra företag. Det händer så mycket som 
inte går att rapportera formellt. 

Mardrömmen för externa styrelseledamöter är om VD-n går bakom ryggen 
på styrelsen (Fermenta, Gusum). Ännu värre blir det ju om VD-n inte ens är den 
som har den reella makten! Det han/hon rapporterar kanske egentligen inte alls 
är riktigt fastän VD tror det. För att vara säker på att kunna uppfylla sitt formella 
ansvar måste därför styrelsemedlemmen arbeta mycket informellare och myck
et närmare den dagliga ledningen än vad aktiebolagslagen egentligen förutsät
ter. 

Börsens roll för kunskapsföretag 
Riktig fart på kapitalbildningen blev det när de mer eller mindre oreglerade 
marknadsplatserna runt om i landet institutionaliserades till Stockholms Fond
börs i början av 1900-talet. Börsen utvecklades till kapitalismens hjärta. På den 
marknadsplatsen kan köparnas och säljarnas förväntningar mötas i ett pris på 
aktierna. Här säljs och köps ägarandelar. 

Börsens viktigaste uppgift är att tillhandahålla nytt riskkapital från dem som 
har överskott till de företag som behöver friska pengar för nysatsningar i 
riskfy lIda projekt. 

Den här uppgiften har den svenska fondbörsen skött med den äran under BO
talet tack vare ett antal avregleringar. Antalet nya företag som sökt sig till denna 
kapitalkälla har också ökat starkt under BO-talet. Antalet noterade bolag har mer 
än fördubblats på mindre än 10 år. En stor del av de nya företagen på börsen eller 
OTC är kunskapsföretag, både kapitalintensiva sådana som t ex flera fastighets
bolag och investmentbolag, och mer normala konsultföretag av typen Indevo, 
BNL, AW A-patent, VIAK, ÅF-Mandator etc, etc. 

Hör kunskapsföretag hemma på börsen? 
Många, både företagsledare och anställda i kunskapsföretag, ser en börsnote
ring som ett hägrande mål. Det är det slutliga beviset på att man blivit fullvuxen. 
En börsnotering ger status, publicitet och PR. Men en börsnotering ställer också 
hårda krav på kunskapsföretaget. 

Varje företagsledning i ett kunskapsföretag måste därför fråga sig: "Varför är 
en börsnotering viktig för oss?" Börsens viktigaste roll är att bidra med risk-
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kapital. Ett företag som inte behöver riskkapital utan bara publicitet gör nog 
klokast i att stanna utanför börsen. 

Visserligen finns det kunskapsföretag som behöver kapital men de rena 
kunskapsföretagen med affärsiden "konsult" behöver sällan pengarna för 
annat än att lösa ut gamla ägare. Frågan är då om det inte är bättre att skaffa ägare 
som kan bidra med något till affärsutvecklingen än att skaffa passiva riskkapi
talsparare på börsen. 

Några motiv som kunskapsföretagen brukar ange för börsnotering i sina 
prospekt handlar inte om kapital: 

a) Bli kända hos dem som lägger ut uppdrag. 
b) Möjliggöra delägarskap för medarbetare. 
c) Köpa andra företag med egna aktier. 
d) Växla av gamla ägares aktieinnehav. 

En börsnotering innebär att kunskapsföretaget börjar spela på industrisam
hällets villkor. Kapitalet och kapitalets avkastning blir plötsligt mycket väsent
liga styrinstrument. Före börsnoteringen var det knappast någon som frågade 
efter det egna kapitalets avkastning men efter börsnoteringen fokuseras affärs
pressens hela intresse på just denna fråga. 

Är detta rätt typ av publicitet? Leder det inte lätt tankarna från fokuseringen 
på kunskapskapitalets utveckling? Affärspressen börjar t ex fråga efter tillväxt, 
gärna i form av företagsköp. Företagsledningen börjar snart bli jagad av mark
nadens krav på ständigt ökad avkastning för att försvara aktiekursen. En 
aktiekurs som efter det initiala lyftet i samband med marknadsnoteringen nu 
plötsligt blivit en barometer för stämningen inne i företaget. 

Det är många ledningar i kunskapsföretag som funnit att börskursens 
rörelser blivit ett störande moment. Det är ju ganska påfrestande för många att 
se sin privatförmögenhet variera från dag till dag. 

Ytterligare ett problem i samband med börsnoteringen är att lojaliteten i de 
formella ägarbanden, som trots allt funnits, därmed försvinner. Efter initiallyf
tet är det troligen inte så spektakulära kursuppgångar att hämta längre och då 
är det säkert frestande för många medarbetare att" casha hem" och sedan lämna 
företaget. 

Det var detta som hände BNL när bolaget sökte sig till den då ganska nya 
OTC-listan år 1983. BNL hade i flera år målet "Till OTC!", och personalen 
jobbade hårt med detta mål för ögonen. När väl OTC-noteringen var ett faktum 
försvann de viktigaste nyckelpersonerna efter att ha sålt ut sina aktier till den 
ovetande allmänh~ten och BNL tappade nästan hela vinsten. 



Det blir konstigt om ägaransvar och kapitalinsats inte står i överensstämmel
se med varandra som i de publika börsnoterade men personalkontrollerade 
konsultbolagen. Då kan besluten i den personaldominerade styrelsen gå de 
externa kapitalägarnas intressen emot. 

Utbildning får nyckelroll 
Det har blivit allt tydligare vilken roll utbildningen spelar för ett land. Japan har 
t ex inga andra naturresurser än en högutbildad arbetskraft. Detsamma gäller de 
framgångsrika små asiatiska ekonomierna i Singapore och Hong Kong. 

SIFO tror att utbildningsfrågor kommer att vara den mest kritiska frågan för 
att nå framgång på 90-talet. I Sverige har debatten om skolan och utbildningen 
i samhället bara börjat. Att det är hög tid framgår bl a av hur det är ställt med den 
högre formella utbildningen. 

Höstterminen 1989 sökte omkring 60.000 personer till någon av de utbild
ningar som ingår i det centrala antagningsregistret. Mot detta svarade ett utbud 
av ca 22.000 utbildningsplatser. Universitets- och Högskoleämbetet, UHÄ, 

Antal högskoleutbildade i Sverige 

Antal, tusental 

1960 1975 1990 2005 2020 
Antalet personer i Sverige med högskoleutbildning längre än två år har stadigt stigit under efterkrigstiden. 
Tillväxten kommer dock att avta en bit in på 2000-talet i och med att utbyggnaden av högskolorna upphörde 
under 1910-talet. 
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Svenskarna är inte så högutbildade som många kanske tror. Sverige har en låg andel högutbildade människor 
jämfört med de flesta andra OECD-länderna. Bara drygt 10% av svenskarna har en eftergymnasial utbild
ning som är längre än två år, samma som finnarna. Norge leder överlägset i Norden med 20% akademiker 
bland männen och 16% bland kvinnorna och ligger tvåa i världen strax efter USA. (Källa: OECD Employ
ment Outlook July 1989.) 

beräknar efter ett antal antaganden om dubbelsökande, ålder etc att ca 12.000 
sökande aldrig kommer in på någon högre utbildning. Ett bortfall alltså av 
studievillig ungdom på ca 15% aven årskull ungdomar. 

Den här situationen beror på att högskolorna inte har byggts ut på nästan 20 
år. Vi har i stort sett samma utbildningskapacitet i landet i början av 90-talet som 
i början på 70-talet. 

Trots stoppet har antalet högutbildade fortsatt att öka i landet eftersom det 
sker ett utbyte i befolkningen av lågutbildade äldre mot högutbildade yngre 
hela tiden. Men nu varnar UHÄ för att Sverige kommer att halka efter omvärl
den om vi inte bygger ut högskolan. Alla våra viktiga konkurrentländer har 
identifierat utbildning som en nyckelfaktor för framgång på 2000-talet. UHÄ 
räknar med ett "behov" av ca 29-32% av högutbildade människor i befolkning
en år 2015. Behovet var ca 17-19% år 1985. 



UHÄ menar att Sverige hävdar sig väl internationellt men det är en sanning 
med modifikation. Siffrorna i OECD-rapporten "Employment Outlook July 
1989" är tyvärr en obehaglig läsning för Sveriges del. 

Sverige ligger långt ner i fältet när det gäller högre utbildning med endast 
11 % av befolkningen som genomgått akademiska studier. (Med akademiska 
studier menas att man tagit minst en universitetsexamen.) I topp ligger USA, där 
inte mindre än 23% av befolkningen har detta, Storbritannien med 17% och 
Japan 15%. Norge och Finland ligger mycket nära Sverige. 

Sverige halkar efter 
Det finns bedömare som menar att här finns förklaringen till att Sverige halkat 
efter i de högteknologiska branscherna och fastnat i den industristruktur som 
byggdes upp redan vid sekelskiftet. (Tillväxtens Drivkrafter Ohlsson-Vinell 
Industriförbundet 1987.) 

Utbildning är viktig i alla sektorer men inom forskning och utveckling är den 
det kanske viktigaste kapitalet. Ca 35% av all forskning utfördes av akademiskt 
utbildad personal år 1987. År 1973 var samma andel 21 %. Om utvecklingstren
den håller i sig skulle redan år 1995 ca 55% av all forskning behöva göras av 
akademiskt utbildad personal. Nyrekryteringsbehovet av nyutbildade civiling
enjörer skulle i så fall behöva ligga på ca 1.500 per år. År 1995 skulle då behovet 
bara inom industrins FoU-avdelningar ta hela nytillskottet av svenska civiling
enjörer till tillverkningsindustrin. Sverige kommer knappast att klara en sådan 
utbildningstakt av ingenjörer på akademisk nivå på 90-talet i statlig regi. 

Detta inser företagen. Allt större del av utbildningen i Sverige läggs därför 
redan idag utanför det formella skolsystemet, inne i företag och organisationer. 
År 1987 ökade den företagsinterna utbildningen med 6% i volym enligt SCB, 
vilket är en accelererad tillväxttakt. 

Fortfarande är emellertid personalutbildningen i företagen mycket låg. 
Enligt en rapport från LO 1988, "Personalutbildning - en kartläggning", var det 
bara 24% av den totala arbetskraften som ficknågon personalutbildning år 1987. 
Om man fördelar totala antalet utbildningsdagar på hela arbetskraften blir det 
endast 2,8 dagar i genomsnitt per person och år. 

Det kan jämföras med att IBM räknar med att deras chefspersonal kommer 
att ägna bortåt 50% av sin arbetstid till att utbilda sig i framtiden. 

Efter så lång tid av stillastående på utbildningsområdet är det mycket stora 
behov som finns i Sverige. Vad är det för ett samhälle som vägrar 12.000 
studieintresserade ungdomar en studieplats? Inte kan man kalla det "kunskaps
samhälle" i alla fall. 
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UHÄ har gjort en prognos över hur många högutbildade invånare Sverige 
kommer att ha år 2020. Prognosen visar att Sverige riskerar att halka efter övriga 
länder även om vi ökar antalet studieplatser med 1.000 varje år från 1989. 

Är utbildning en "produkt" eller "investering"? 
Hur är det möjligt att vi hamnat i ett sådant här läge? Förmodligen beror det på 
att vi, i och med besluten om högskolan som togs 1977, valt att dimensionera 
utbildningsbehovet efter "efterfrågan", dvs skolan dimensioneras efter hur 
många akademiskt utbildade som näringsliv och förvaltningar efterfrågar. 
Detta synsätt låter ju logiskt och marknadsanpassat. Beslutet skall dessutom ses 
i ljuset av att de som tog det just hade genomlevt ett akademikeröverskott på 
arbetsmarknaden. 

Men är det rätta sättet att se utbildning? Är utbildning en produkt som en 
central fabriksledning skall producera i enlighet med samhällets efterfrågan? I 
så fall har uppenbarligen fabriksledningen missbedömt efterfrågan i åtskilliga 
år, trots tämligen tydliga signaler. 

Dessutom är för den som tror på kunskapsledning utbildning detsamma som 
investering i kunskapskapital. 

Den fabrikschef som vill förändra sin produktion måste bygga om sina gamla 
maskiner eller köpa nya, dvs investera i sitt anläggningskapital. Detta måste han 
göra innan han kan ändra sin produktionsinriktning. 

Felbedömt "investeringsbehov" 
Vilket pris får vi därför betala på 2000-talet för att AB Sveriges fabriksledning 
missbedömt investeringsbehovet så länge? Är detta en av orsakerna till Sveri
ges uppenbara svårigheter att hänga med i den kunskapsintensiva industrins 
framväxt i högutbildarländer som Japan och USA? Är det därför vi istället 
applåderar de hundraåriga stora (numera inte längre svenska) succeföretagens 
investeringar i gruvor i Norrland och mekaniska verkstäder i innerstäder? Och 
fnyser åt de många unga kunskapsföretagens ännu större investeringar i datorer 
och kontor? 

Om vi tror att utbildning är detsamma som investering i framtida kunskap
skapital måste vi alltså producera ett överskott av högutbildade människor. Då 
först blir det fart på utvecklingen när dessa söker förändra intlustristrukturen så 
att den ska passa dem och deras värderingar. 

Vill vi ta oss ur industrisamhället måste vi investera i det framtida samhället 
innan vi kan nå det. Det går knappast av sig själv. 

Jag håller det för troligt att ökad satsning på högre utbildning i vårt land är 



ett av de säkraste sätten att komma dit och att olika påtryckargrupper (speciellt 
de studiesugna ungdomarnas föräldrar!) kommer att se till att satsa resurser på 
utbildningssektorn igen under 1990-talet. 

Skattesystemet 
Det svenska skattesystemet har samma rötter som andra lagar: 1800-talets 
industrisamhälle. Kommunalskattelagen kom år 1928 och har sedan dess lap
pats på i det oändliga. 

I grund och botten är det dock samma system fortfarande och det bygger på 
industrisamhällets värderingar. Skattesystemet förutsätter alltså att den domi
nerande formen av verksamhet är avlönat arbete. Att det normala är att man är 
anställd i ett företag som svarar för ett antal formella åtaganden gentemot 
samhället, t ex inbetalandet av ett sparkapital för framtiden (pensionen). 

Företaget kan också åläggas att ifrån intjänad lön betala skatteskulder eller 
andra skulder (införsel). En annan bärande tanke i systemet är att stödja 
företagsamheten och kapitalbildningen i dessa genom generösa reserverings
möjligheter i form av lagerreserver, lönefonder, överavskrivningar etc. 

Att det är storföretagen som är mest omhuldade även i skattesystemet 
behöver ingen tvivla om. Storföretagen betalade år 1987 i genomsnitt ca 20%av 
sina vinster i skatt medan de mindre företagen betalade 26-30% enligt Familje
företagens skatteberedning. Den nominella skattesatsen i aktiebolag är närmare 
60%, vilket endast ett fåtal bolag betalar. 

Om en medborgare inte passar in i dessa normer, då blir det besvärligt. En 
mycket utsatt grupp är t ex de fria konstnärerna, som dels har osäkra inkomster, 
dels inte är anställda någonstans. 

Myndigheternas förtvivlade försök att passa in dessa människor i ett omöj
ligt system vore löjeväckande om de inte vore så tragiska (t ex Ingmar Bergman
fallet). Andra som också brukar råkar illa ut i skattesystemet är enskilda 
yrkesutövare såsom hantverkare, frilansare. 

Inte heller kunskapsföretagen passar in i industrisamhällets skattesystem. 
Kunskapsföretagen har inga möjligheter att använda de reserveringsmöjlighe
ter som förutsätter att man tillverkar varor med hjälp av maskiner och fabriker, 
varor som man har i lager. Kunskapsföretagen är nästan de enda företagerri det 
här landet som är egentligen är tvingade att betala full skatt. 

Att de ändå inte gör det beror på att kunskapsföretagens ledningar hittar på 
allehanda äventyrliga transaktioner, typ finansbolag, fartygsleasing etc för att 
und vika det. 

KAPITEL XIII 

Det svenska skatte
systemet har samma 
rötter som andra 
lagar: I800-talets in
dustrisamhälle. 

Skattesystemet 
förutsätter att den 
dominerande for
men av verksamhet 
är avlönat arbete. 

Kunskapsföretagen 
passar inte in i 
Industrisamhällets 
skattesystem. 
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KAPITEL XIII 

Det nya skatte
systemet tar mycket 
större hänsyn till 
kunskapsföretagens 
och de fria yrkes
utövarnas situation. 
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Det nya skattesystemet, som i skrivande stund åtminstone är aviserat, tar 
mycket större hänsyn till kunskapsföretagens och de fria yrkesutövarnas situa
tion. Det är bara att hoppas att det går igenom. Ändå kommer det inte att räcka 
till. Vi kommer att få se många nya skattelagar på 90-talet. 



KAPITEL XIV 

Framtiden genom 
kunska psglasögonen 

Maktskiftet 
Syftet med den här boken har varit att ge Dig som är ledare i en kunskapsintensiv 
organisation ett antal ideer, tankegångar och verktyg som gör livet litet lättare. 

Ditt största problem är att den typ av verksamhet som Du försöker leda 
egentligen tillhör en annan tidsålder än den vi just nu lever i. Den tillhör 
framtiden. 

Problemen som Du möter i Ditt dagliga liv är dock i högsta grad dagens 
problem. Många av dem som diskuteras i den här boken är inte ens nya- utan 
mycket gamla problem som alltid bekymrat ledare i organisationer. De handlar 
om hur ledare skall få människor med sig, hur de skall motivera och belöna de 
anställda, om att skapa bärkraftiga affärsideer, om att välja strategi, om att 
investera rätt. 

Det är inte problemen som är nya eller tillhör framtiden - det är läsningarna 
som måste se annorlunda ut i det framtida samhället än de har gjort i industri
samhället. Om Du kan använda åtminstone några av råden i den här boken för 
att lyckas bättre i Din företagarroll har syftet med den uppnåtts. 

Ofattbara konsekvenser 
Men, kan man vara så djärv att tro att det går att generalisera framtiden utifrån 
en sådan liten grupp av organisationer som de jag studerat? Går det att dra 
generella slutsatser om kunskapsintensiv verksamhet i alla olika typer av orga
nisationer utifrån en liten grupp? Jag tror det men är samtidigt öppen för att hela 
tiden ifrågasätta detta. Konsekvenserna av resonemanget i den här boken för 
vårt samhälle är nämligen så pass omfattande att de verkar nästan otroliga. 

Du som är chef i en 
kunskapsintensiv 
organisation leder 
en verksamhet som 
egentligen tillhör 
framtiden, men 
problemen Du möter 
är dagens. 

Det är inte proble
men som är nya eller 
tillhör framtiden -
det är lösningarna 
som måste se annor
lunda ut i det fram
tida samhället. 
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KAPITEL XIV 

Konsekvenserna av 
bokens resonemang 
blir att "kunskaps
ägarna" tar över 
makten från "kapi
talägarna" . 

Framtidens maktin
nehavare kommer 
att tvingas ta betyd
ligt större hänsyn till 
proffsens värdering
ar än vad industri
ledarna har varit 
vana att göra när det 
gäller arbetarna i fa
brikerna. 

Framtidens organisa
tioner kommer att ha 
stora likheter med 
kunskapsföretag 
oavsett bransch eller 
ägare. 
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Om man drar ut konsekvenserna riktigt långt måste man tämligen djärvt 
förutsätta att det blir ett maktskifte mellan kunskap och kapital i framtiden. 

Det blir "kunskapsägarna" som tar över makten från "kapitalägarna". Kapi
talägarna kommer naturligtvis att kämpa emot. Kampen kommer att föras på 
alla plan och vi har inte ens sett början ännu och det är möjligt att de hittar 
metoder som gör att de får bibehålla makten över organisationerna. 

Vi har t ex sett att proffsen sällan själva är intresserade av makten över 
organisationerna för maktens egen skull. Att de idag råkar ha makten i så många 
kunskapsintensiva organisationer beror mest på att dessa inte har ledare som är 
kunniga i kunskapsledning. 

I de organisationer där proffsen inte har makten och som leds på det gamla 
industrisättet använder de sitt främsta maktmedel i dagens samhälle; vetorät
ten, dvs rätten att säga nej och försvinna om organisationen inte tillvaratar deras 
intresse på rätt sätt. 

Ökat inflytande för proffsen 
Vetorätten är emellertid ett defensivt maktverktyg. Det ger inte innehavaren 
mer än ett indirekt inflytande över hur organisationen skall utvecklas framåt. 
Även i framtiden kommer det naturligtvis att vara den som är intresserad av 
organisationen som sådan och att utveckla den som med hjälp av sina initiativ 
kommer att behålla inflytandet. Så har det alltid varit och så kommer det nog att 
förbli även i framtiden. 

Skillnaden kommer troligen att bestå i att framtidens maktinnehavare kommer 
att tvingas ta betydligt större hänsyn till proffsens värderingar än vad industri
ledarna har varit vana att göra när det gäller arbetarna i fabrikerna. 

Det är bl a därför jag tror att framtidens organisationer kommer att ha större 
likheter med kunskapsföretag än de har idag - oavsett vem som råkar ha det 
formella ägaransvaret och oavsett i vilken bransch de råkar befinna sig. 

Det blir därigenom mycket svårare att enbart genom ett stort kapitalinnehav 
automatiskt kunna tillförsäkra sig den största makten. Därmed skulle man 
kanske kunna säga att ett maktskifte är på väg att ske även om kapitalägarna 
även i fortsättningen skulle ha det juridiska formella ägarinflytandet. 

Om det är så, kommer "kunskapseliten" att vara den största maktfaktorn i 
framtidens samhälle. Det är en prognos som för övrigt gjorts av sociologer ända 
sedan 60-talet. Kunskapsföretagens utveckling ger ytterligare argument för att 
denna prognos är rimlig. 

Låt oss se på en jämförelse mellan de tre olika samhällstyperna vi genomlevt 
och ha denna som bas för några scenarier. Vad skall vi då kalla det nya samhället 



som är på väg? Postindustriellt samhälle, Tjänstesamhälle, Kunskapssamhälle, 
Informa tionssamhälle, Ekosamhälle? 

Trots alla nackdelar väljer jag att kalla det nya samhället för Kunskapssam
hället även om ordet Informationssamhälle bättre beskriver det faktum att så 
många kommer att syssla med informationsbehandling i alla former. 

Jordbrukssamhället Industrisamhället Kunskapssamhället 

Trång sektor Jorden Riskkapitalet Kunskapen 
(=maktbas) 
Makthavare Jordägarna Kapitalisterna Kunskapseliten 
(Adeln) 
Människans mål Överlevnad Vällevnad Självförverkligande 

Konsumtion Mat Ting Upplevelser 

I Jordbrukssamhället var jorden den trånga sektorn och adeln var därfär de självskrivna makthavarna. De 
fick i Industrisamhället släppa ifrån sig makten till kapitalisterna och nu är det kapitalisternas tur att släppa 
makten. Till vem? Till" dem som kan något"? 

30 möjliga utfall på 2000-talet 
Om vi antar att detta maktskifte verkligen blir av de närmaste 10 åren, vad kan 
vi då förvänta oss av 2000-talet? Här kommer 30 prognoser som följer om man 
drar ut denna boks resonemang: 
• Proffsen, Kunskapsarbetarna, Hjärnarbetarna, Den kognitiva eliten och allt 

vad de kallas, blir allt mäktigare i alla delar av samhället. 
• Deras löner och andra förmåner kommer att öka kraftigare än andra grup

pers de närmaste åren. 
• Antalet sådana här proffs kommer att fortsätta växa och "ta marknadsande

lar" i befolkningen när allt fler genomgår akademiska examina. 
• Attityder och värderingar i samhället kommer därigenom att bli mer intellek

tuella, vilket innebär att konst, arkitektur, litteratur och kulturella värden 
kommer att bli mer uppskattade i framtiden. 

• Därav följer också att konstnärer och artister borde få betydligt bättre 
levnadsvillkor än kanske någonsin tidigare. 

• Hantverksyrkena får troligen också ett uppsving. Vackra hem och designa
de offentliga miljöer kommer att kräva yrkesskickliga hantverkare. De bästa 
av dem kommer att ingå i den yppersta kunskapseliten. 

KAPITEL XIV 

"Kunskapseliten" 
blir den största 
maktfaktorn i 
framtiden. 

Förmånerna ökar 
snab bare än andra 
gruppers. 

Attityderna blir mer 
"intellektuella" i 
samhället. 

Hantverksyrken får 
uppsving. 
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KAPITEL XIV 

Tillverkningsindu
strin blir kunskaps
orienterad. 

Tjänstesektorn tas 
på allvar. 

Storföretagen drab
bas av konflikter 
mellan kunskapselit 
och traditionella 
chefer. 

Frilansandet breder 
ut sig. 

Storföretagen 
splittras upp. 

E tik b lir lednings
verktyg. 

Nationalstaten 
minskar i betydelse. 

Närregionen ökar 
i betydelse. 

Skattesystem och 
välfärdssystem blir 
vapen i kampen om 
den attraktiva 
kunska pseli ten. 
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Ekonomer åker ut 
• Traditionell tillverkningsindustri måste anpassa sig till kunskapsorientera

de strategier för att överleva, vilket troligen bl a innebär att produktionen får 
ett uppsving igen, att ingenjörerna återkommer på chefsstolarna och att eko
nomerna åker ut. 

• Tjänstesektorn får sitt slutliga genombrott även hos politiska beslutsfattare 
och betraktas inte längre som tärande. 

• Konflikterna inom de stora företagen kommer att bli allt mer skärpta när 
kunskapseliten kräver större inflytande. 

• Frilansandet och trenden att sätta sig själv på bolag fortsätter även om det blir 
straffskatt på egenföretagare. 

Storföretagen bryts upp 
• Många av de nyligen sammanslagna jätteföretagen kommer att splittras upp 

igen när ledningarna inte kan ta hem stordriftsfördelarna. 
• Många av de nyskapade kunskapskonglomeraten, som bygger på strategier 

hämtade från tillverkningsindustri, kommer att splittras upp i federationer 
eller helt dela på sig. MBO, Management Buy Out, kommer att bli vanliga. 

• Etiska och moraliska frågor samt kulturfrågor blir viktiga ledningsverktyg 
för att hålla ihop organisationer i framtiden. 

Gränserna suddas ut 
• Den enskilda nationalstaten kommer att få allt mindre betydelse i samband 

med att informationsnätverken byggs upp och kunskapseliten blir allt min
dre beroende av det land den råkar arbeta i. 

• Däremot kan lokalsamhället, den lilla regionen, få en större betydelse. 
Attraktiva regioner som erbjuder en attraktiv miljö för människor och företag 
kommer att växa kraftigt på bekostnad av de regioner som inte kan det. 

• Det blir allt svårare för nationalstatens ledning att upprätthålla skattesystem 
och juridiska system som skiljer sig från den övriga världens. Det beror på att 
dessa system kommer att användas som konkurrensvapen i kampen om 
kunskapseliten och informationen om olika länders villkor kommer att 
spridas fritt över gränserna. 

Erfarenhet värderas högre 
• Erfarenhet och visdom kommer att öka i betydelse. Människor kommer att 

snarare betraktas som" erfarna" än "gamla". 



• Pensionsåldern kommer att förskjutas både uppåt och nedåt, och bli helt 
flexibel. 

• Förhoppningsvis kommer den offentliga sektorn att inse att en mängd av 
dess organisationer är kunskapsintensiva och därmed skapa förutsättningar 
för att bryta den nuvarande nedåtgående spiralen. 

• Framtidens konsumenter kommer att efterfråga mer immateriella värden 
såsom erfarenheter, upplevelser, nya bekantskaper, än prylar. "Upplevel
seindustrin" borde få lysande tider när den välbetalda kunskapseliten söker 
nya erfarenheter. 

• Vi kan också komma att få en ny syn på ägandet när materiella tillgånger inte 
blir så viktiga. Att hyra istället för att äga bilen, segelbåten, sommarhuset eller 
TV -n ger större flexibilitet för den rörliga 2000-talsmänniskan. 

Kvinnorna kommer på allvar 
• Kvinnorna kommer äntligen in som ledare i organisationerna på allvar, 

denna gång på sina egna villkor på grund av att de behövs och inte som 
"kvinnor i manskläder" . 

• Troligen kommer dock många kvinnor att välja helt andra karriärer än i 
företagen. 

• JämO försvinner därför, saknad av ingen. 
• Människor kommer att ständigt befinna sig under utbildning. Även om den 

mesta utbildningen kommer att ske utanför det formella skolsystemet kommer 
ändå troligen läraryrket och de pedagogiska kunskaperna att uppvärderas 
kraftigt jämfört med idag. 

• Chefsrollen avdramatiseras. Det kommer inte längre vara lika hög status att 
vara chef utan det jobbet kommer att ses som ett yrke som andra. 

• De stora kunskapsföretagen kommer att söka sig till världens börser - och 
sedan därifrån igen. 

• Det kan bli ett kapitalöverskott i världen. I så fall borde priset på kapitalet
räntan - gå ned. 

• Den nuvarande normförvirringen i samhället kommer att ersättas av mer 
etablerade sanningar, värderingar och normer. De kommer då att spegla 
kunskapselitens värderingar snarare än Industrisamhälletskapitalisters. 

• Dagens fackföreningar kommer att tvingas till omfattande strategiförän
dringar, allteftersom deras traditionella rekryteringsbas av medlemmar 
sjunker i antal, men de fackliga organisationerna dör inte utan hittar en ny 
grupp att stödja: den nya underklassen. 

KAPITEL XIV 

Människor blir 
betraktade som 
"erfarna" snarare än 
"gamla". 

Framtidens konsu
menter efterfrågar 
upplevelser. 

Vi får en ny syn på 
ägandet. 

Kvinnorna kommer 
in som ledare. 

Läraryrket uppvär
deras. 

Chefsrollen avdra
matiseras. 

Det kan bli ett 
överskott på kapital 
i världen. 

Kunskapselitens 
värderingar blir 
normgivande. 

Fackföreningarna 
hittar en ny grupp: 
Den nya under
klassen. 
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KAPITEL XIV 

Framtidens kun
skapsyrken är 
oberoende av var ar
betet råkar utföras. 

I detta mer rörliga, 
intensiva, oberoende 
och individuella 
samhälle kommer 
det att vara trevligt 
att leva för 
kunskapseliten och 
dess närmaste. 

Den nya överklassen 
kommer att bli 
betydligt större än 
dagens "kapitalist
elit" . 

Rimligen kan det 
framtida samhället 
bli mer jämlikt än 
industrisamhället. 
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Den nya överklassen 
Vad är det för samhälle som tonar fram ur de här blixtbilderna ? J a, det är ett 
samhälle som kommer att vara mer mänskligt, erbjuda bättre arbetsplatser och 
mer spännande miljöer. Arbetet blir inte längre något man gör 8 timmar om 
dagen utan arbetstiden kommer att bli betydligt mer flexibel. 

Organisationerna kommer att erbjuda många olika typer av anställningskon
trakt: jobba hemma, jobba hos klient, jobba på kontoret eller från sommarstugan. 
Många av framtidens kunskapsyrken är helt oberoende av var arbetet råkar 
utföras. 

I det här mer rörliga, intensiva, oberoende, individuella samhället kommer 
det att vara trevligt att leva för kunskapseliten och dess närmaste. 

Hur stor den eliten är vet vi knappast idag. Möjligen kan man få en ledtråd 
genom att studera antalet akademiskt utbildade i landet, som idag utgörs av ca 
10% av befolkningen. Det är en grupp som nu ökar kraftigt och som troligen 
kommer att öka ännu kraftigare i och med att den högre utbildningen kommer 
att byggas ut. På sikt (efter år 2020) bör 25-30% av befolkningen ha akademisk 
examen i Sverige. 

Hälften av befolkningen 
Till denna grupp skall läggas en stor grupp icke-akademiskt utbildade yrkes
kunniga hantverkare och andra utan formell utbildning men med stort erfaren
hetskapital. Sammanlagt kommer den här gruppen kanske att utgöra över 50% 
av befolkningen en bit in på 2000-talet. Den kommer alltså inte att vara en 
minoritet som dagens kapitalistelit utan istället den kanske största" överklass" 
som det här landet någonsin haft. 

Överklassen kommer dock att vara så heterogen att den inte går att klassifi
cera med enkla inkomstmått. En rätt stor grupp kommer t ex troligen att inte ha 
särskilt stora (mätbara) inkomster utan istället leva med små utgifter. 

Rimligen kan det framtida samhället därför sägas bli mer jämlikt än industri
samhället. 

Men den stora gruppen som inte tillhör den här stora överklassen? Ja, den 
kommer även i fortsättningen troligtvis att utgöras av mer eller mindre skickliga 
och framgångsrika människor i alla typer av yrken och organisationer. En del 
kommer att vara jordbrukare (många av jordbrukania kommer dock att tillhöra 
den nya eliten), andra arbetare i enklare tillverkningsindustrier, ytterligare en 
stor grupp förmodligen arbeta med enklare serviceuppgifter. 

Kommer vi alltså att få ett samhälle där människorna arbetar med enkla 
servicegöromål? Där tjänsterna industrialiseras och blir så urvattnade på inne-



håll att de liknar det löpande bandet? Från USA kommer rapporter som visar att 
tjänstesektorn har en mycket stor och växande grupp lågt avlönade människor 
med mycket enkla göromål. 

Den här farhågan är berättigad - men bara om vi förutsätter att ledning av 
tjänsteföretag och kunskapsintensiva organisationer måste ske med industri
metoder. Varför måste vi förutsätta det? Jag hoppas att Du som kommit så här 
långt i den här boken håller med mig om att det är verkligen inte nödvändigt
ja inte ens sannolikt. 

Högutbildade människor som har ett socialt skyddsnät, kommer inte att nöja 
sig med den sortens enkla arbeten utan kräva att de ser annorlunda ut. Annars 
kommer de inte till jobbet. Att vi i dag ser en annan verklighet i USA beror 
troligen dels på att det sociala skyddsnätet inte är så heltäckande som i Europa, 
dels på att det finns en stor grupp lågutbildade illegala invandrare där. Samt 
också troligen på att det amerikanska sättet att leda tjänsteföretag inte är 
framtidens modell utan bara hämtat direkt från tillverkningsindustrin. 

I framtidens samhälle kommer det dock även att finnas en grupp människor 
som inte klarar kompetenskraven. Om inte politiska åtgärder sätts in, kommer 
kanske den gruppen t o m att bli större än den är idag. 

Och - den grupp som inte kommer att finnas kvar alls är dagens "Medel
svensson" . 

Den svenska ledarstilen - framtidsstilen ? 
I omvärlden förundras många över den svenska ledarstilen. Den sprids via de 
stora svenskstyrda koncernernas dotterbolag i utlandet och av framgångsrika 
entreprenörsdrivna bolag som Ikea, Hennes&Mauritz och Tetra Pak, samt flera 
spektakulära företags köp som t ex ABB. 

Faktum är att den svenska ledarstilen är annorlunda jämfört med praktiskt 
taget alla andra länder. Så här tycker t ex västtyskarna (Ur artikel i Wirtschafts
woche): "De västtyska cheferna som är underställda svenskar har problem med 
den svenska ledarstilen. De förstår inte varför deras svenska chefer inte fattar 
några beslut. Medan de väntar på beslutet kan de inte företa sig någonting." 

"De kan inte förstå hur svenskarna kan överlåta åt underställda yngre, mer 
oerfarna chefer att själva ta initiativ. Det kan ju mycket lättare bli fel då. De 
förstår inte att detta är en del av deras egen lärprocess. Den lösliga svenska 
ledarstilen är möjlig eftersom den kombineras med consensusbeslut där flera 
blir inblandade och på så sätt förbättrar resultatet. Den hänger också på att alla 
har tillgång till, nästan, all information." Betoningen av uppnådda resultat 
snarare än formella meriter överraskar också tyskarna: "Betydligt starkare än i 

KAPITEL XIV 

Kommer antalet 
lågavlönade, enkla 
och trista jobb att 
öka? Bara om vi för
utsätter att ledning 
av tjänsteföretag och 
kunskapsintensiva 
organisationer måste 
ske med industri
metoder. Men varför 
måste vi förutsätta 
det? 

Det amerikanska 
sättet att leda 
tjänsteföretag är inte 
framtidens modell 
utan bara hämtat 
direkt från tillverk
ningsindustrin. 

Den lösliga svenska 
ledarstilen hänger på 
att alla har tillgång 
till nästan all infor
mation. 
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KAPITEL XIV 

Är den svenska 
ledarstilen framti
dens ledarstil? 
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här prövar man i Sverige de blivande chefernas personlighet. I Tyskland är vi 
betydligt mer noga med formella betyg och yrkesmässiga erfarenheter." 

Det svenska kunskapskapitalet 
Till de drag som tyskarna har svårast att förlika sig med hör också att om de 
hamnar i en svensk koncern blir de ofta av med både den chaufförsstyrda 
direktionsbilen och direktörsmatsalen. Den svenska informella stilen med 
duande uppfattas ibland som en ren oförskämdhet. (Jfr Laine-Sveiby 1987). 

Wirtschaftswoche sätter den svenska ledarstilen i samband med den allmänt 
högre utbildningsnivån i Sverige: "De högst kvalificerade medarbetarna är den 
viktigaste resursen som ett företag har. Dessa människor vill ha en annan 
ledarstil än den allmänt förhärskande i Tyskland. Med sådana medarbetare 
måste man tala, förbereda besluten och delegera ansvar och ge mycket informa
tion." 

Människan viktigaste resursen, hög utbildningsnivå på medarbetarna, låta 
de högkvalificerade söka sig egna vägar, lös hierarki, gruppen sätts före indivi
den. 

Låter inte tyskarnas uppfattning om den svenska ledarstilen som en förkor
tad, lätt idealiserad bild av "kunskapsledning" såsom de bästa kunskapsföreta
gen klarar det? 

Tyskarna är bekymrade över sina chefers ledarstil och tror inte att den håller 
i framtiden. Amerikanarna är också bekymrade (kapitel 11) och fruktar japaner
na mest. 

Kan det vara så att vi svenskar råkar ligga före en stor del av den övriga 
världen? Att "kunskapen om kunskaps ledning" kanske kommer att visa sig 
vara vårt kanske viktigaste kapital på framtidens världsmarknader? 

Varför åker vi i så fall över till USA och hämtar förlegade managementmeto
der? Det borde vara betydligt bättre att gräva där vi står! 
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