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Förord

De nya produktivitetspotentialerna ligger i att den mänskliga kunnigheten görs produktiv genom nya samverkansmönster. Detta betyder att
man måste bryta gamla invanda kategoriseringar och istället söka sig
fram till sociala interventioner som tar fasta på det totala samspelet.
Så är också fallet när det gäller arbetsmarknadens utveckling.
Vi har försökt visa hur insatser för att effektivisera redan etablerade
och stora företag kan kombineras med insatser för att vitalisera ett
arbetsliv utifrån småföretagsamhet och nätverk. Denna vitalisering
kan kopplas till insatser för de arbetslösa och i sin tur kopplas till en
effektivisering av existerande företag genom en snabbare integrering
av nya medarbetare.
Den centrala fokuseringspunkten i alla dessa exempel är kunnighet. Inte
den traditionella kunnighet som skapas på högskolor och universitet
utan den kunnighet som är en följd av erfarenhet och som måste få
inverka på arbetets uppläggning och samordning. Ett problem med
detta är att denna erfarenhet ofta är osynlig. Därför kan den inte tas i
beaktande av forskare, chefer, utredare, politiker, experter, opinionsbildare etc som därmed kommer att famla i blindo.
Denna rapport vill ge ett annat och annorlunda perspektiv på frågan
och ställa upp ett alternativ. Vad händer om vi ser på saken på detta
sätt? Vi menar att det vore väl värt att aktivt pröva hur insatser som
syftar till att göra kunnighet produktiv och därmed skapa större värden
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i samhället påverkar sysselsättningen. Bara aktiviteten och försöken
i sig skulle medföra en förbättring och ett lärande som i sin tur kan
lösa krisen och medföra en frisk vind i debatten.
Restad Gård 13.5. 1996
Bengt-Åke Wennberg och Monica Hane

4

En produktivitetskris - inte en
sysselsättningskris

Samhället plågas i dag av arbetslöshet. Att samlas kring att försöka
komma till rätta med detta problem, förstå det och gemensamt organisera de aktiviteter som krävs för att tillsammans bemästra det, skulle
vara av stort värde. De som lyckas kan ge hopp och kanske impulser
till andra som brottas med samma svårigheter.
Att därför mobilisera alla krafter, få igång aktiviteter och satsa all
intellektuell klokskap i ett praktiskt försök att komma till rätta med
frågan kan aldrig vara fel. Det värsta som kan hända är att vi inte heller
i detta nya försök kommer till rätta med problemet men sannolikheten
är stor att vi i alla fall kommer en bra bit på väg.
Vi vet att kriser medför stridigheter, blockeringar, misstänksamhet
och frustration. De är ingen bra förutsättning för att mobilisera gemensamma resurser. Ändå säger man ofta att en kris är en möjlighet.
Men detta sägs först efteråt. Inte när man är mitt i krisen. Det som i
efterhand har varit den springande punkten för att ta sig ur krisen har
inte varit krisen som sådan utan att man fått syn på en ny möjlighet.
Denna nya möjlighet har kunnat mobilisera hopp och samverkan.
En sak är i dagens kris alldeles säker. Alla tycks vara överens om att vi
inte kan fortsätta att leta efter lösningarna i precis samma tankebanor
som tidigare. I brist på några sådana nya alternativ fortsätter man i de
gamla, för något skall man ju göra.
Vi kommer därför i denna rapport att pröva tanken att vi kanske inte
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befinner oss i en sysselsättningskris utan i en produktivitetskris. Tar
man en sådan tanke som utgångspunkt så skall vi inte till varje pris i
första hand leta efter de nya jobben och ökad sysselsättning. Vi skall
istället gemensamt agera så att människors insatser i samhället bli
mer produktiva än de är i dag, vad de än gör och i vilken position på
arbetsmarknaden de än befinner sig.
Vi måste byta referenspunkt. Istället för att skapa jobb så skall varje
krona och varje enskild persons entusiasm och engagemang användas
väl för att skapa en högre livskvalitet och större värde för oss alla.
Arbetslösheten försvinner om den mänskliga produktiviteten stöds.
Vårt resonemang lyder så här:
Hopplöshet och tröstlöshet uppstår när man inte tycker sig
ha någon framtid. Framtiden är relativ. Vi ser alternativ som
våra föräldrar inte såg. De nya möjligheterna ökar ambitionsnivån i samhället .
Kraven på nytta och service har därför växt och är i dag
mångdubbelt större än förr. När den gemensamma prestationen
är för dålig i förhållande till människors krav så uppstår en
ekonomisk kris. Kostnaden blir för stor i förhållande till vad
människor i gemen kan eller vill betala. Samhället som helhet
blir fattigt även om vissa grupper kan fortsätta att vara rika.
Lyckas vi istället använda allas resurser, entusiasm, kunnande och samhällets värden mer effektivt så kommer värdet
av vad vi redan gör att öka och därmed kommer också den
ekonomiska aktiviteten igång.
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Det mänskliga kunnandets produktivitet.
Vårt organiserande och våra policies har sedan industrialismens
genombrott varit fixerade vid teknikens potentialer. Man har som en
bärande vision haft det arbetslösa samhället där tekniken skött allt.
Teknikens tid är nu förbi. Den har gjort mycket gott men dess möj
ligheter att bidra till ökad välfärd utan att också bidra till en kraftigt
försämrad livskvalitet blir allt mindre. Ett av många exempel är att
investeringar i teknik inte längre försörjer allt flera som de gjorde
förr. De är nödvändiga men man kan inte bara förlita sig på dom.
Under mer än tjugo års tid har vi som författat denna skrift studerat
en helt annan typ av välfärdsgenerator och produktivitetspotential. Vi
talar då om det mänskliga kunnandets potential. Genom att utveckla
och ta hänsyn till det mänskliga kunnandet så kan varje insats bli
mer produktiv i det sammanhang i vilken den görs. Den ökade produktiviteten uppstår genom att man inte bara försöker göra tekniken
så lönsam som möjligt utan också strävare efter att dra fördel av det
gemensamma kunnandet om den verksamhet man bedriver.
Det som är hoppsfullt i detta sammanhang är att det sedan mer än ett
halvsekel tillbaka i Sverige och i Norden finns många goda exempel
på hur man lyckats bryta sig ur gamla mönster och istället skapat en
samverkan där man utnyttjat kunnandets potential. Vi har tex sedan lång
tid tillbaka studerat Volvos många olika försök, nya utbildningsformer
på universitet och högskolor, det framgångsrika servicetänkandet inom
SAS så länge det fanns, effektiva nätverk i småföretagarvärlden, nya
försök inom vår krigsmakt osv.
Ett annat exempel är vår unika förmåga att hävda oss i lagidrotter trots
att vi är en mycket liten nation. Detta beror just på att vi inte bygger
på "stjärnor" utan låter laget utnyttja varje individs unika kunnande.
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Våra studier har visat att de goda resultaten i alla dessa goda exempel
har uppnåtts genom att varje persons insats har större effekt för det
sammantagna resultatet i dessa nya samverkansformer än de får i de
traditionella och invanda samverkansformer som industrisamhället
har etablerat. I vår kultur känner de flesta människor igen just denna
aspekt på produktivitet och ser den som naturlig.
Man uppskattar när människors insatser koordineras, när de stödjer
och förstärker varandra istället för att motverka eller blockera varandra. När man kan se att det som görs är rätt avvägd och ”tajmat" i
förhållande till de övrigas bidrag.
Ett sådant samarbete om att utnyttja kunnandets potentialer visar sig
ha många fördelar. Man fullföljer det man gjort så att det blir bra. Man
slösar inte med tid och energi på sådant som saknar betydelse. Man
behöver sällan göra om sådant som inte fungerar eftersom det mesta
fungerar rätt med en gång. Om problem uppstår hjälps man åt att
reda ut dem. Missförstånd, motsättningar, konflikter, revirtänkande,
rivalitet etc klaras snabbt ut och kräver mindre arbete och energi än
om man organiserar sig på ett traditionellt sätt.
Att utnyttja kunnighetens potential leder också till positiva effekter för
individerna. Alla tar ansvar och rycker in när det behövs. Kreativiteten
är stor vilket gör att verksamheten och människorna i den utvecklas.
Man förvånas över den mångkunnighet och den insiktsfullhet som
växer fram när människor på detta sätt tar ansvar och skapar ett mer
produktivt samarbete.
Trots den höga produktiviteten präglas de flesta verksamheter som
organiserar sig på detta sätt av en god arbetsmiljö. Människor är
friskare, gladare, mer motiverade och lider mindre av skadlig stress.
Dessa företag har stabilare och bättre relationer till sina kunder.
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Isolerade öar - småskalighet
Dessa produktivitetseffekter är numera välkända och väl kartlagda.
De är något som man önskar sig i varje verksamhet. Det är uppenbart
för oss att samma effekter i större skala skulle kunna vända krisen
till en möjlighet.
Den entusiasm som dessa verksamheter skapar på grund av sin effektivitet har lett till att de utnyttjats som förebilder från allt från att visa
på enskilt företagandes välsignelser till att påvisa precis motsatsen,
nämligen betydelsen av kollektiva lösningar. De har också utnyttjats
kommersiellt för att marknadsföra olika koncepts och modeller och
de har utnyttjas av olika forskningsskolor för att argumentera för just
deras teser om hur effektivitet och produktivitet uppstår.
Dessa olika förklaringsmodeller är som modevågor. De blir populära
under en tid för att de passar med den tidens ideströmningar men
leder inte till den mer genomgripande förändring av den storskaliga
strukturen, dvs att produktiviteten uppstår över ett större område.
Potentialerna fortsätter att utnyttjas i den lilla skalan. Så är det i hela
världen.
Den fråga vi därför sedan tjugo år tillbaka har brottats med är att
dessa potentialer ännu bara tycks ha kunnat utnyttjas i den lilla skalan
och under en begränsad tid. Det produktiva samarbetet kan plötsligt
försvinna på ett ställe där det funnits länge för att dyka upp på ett helt
annat ställe. De goda exemplen är fortfarande isolerade öar som i dag
blir allt färre i ett i övrigt ganska traditionellt arbetsliv.
När man hänvisar till dessa potentialer hör man ofta från många en
uppgiven suck. Bara konstaterandet att de finns räcker inte för att
mobilisera den energi och den samverkan som krävs.
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Vi har därför under mer än tio år tagit som vår uppgift att försöka förstå vad som hindrar dessa erfarenheter att omsättas i större skala och
leda till en uthållig produktivitet. Vi har nu lyckats klargöra vad det
är som hindrar människor att förstå hur de goda exemplen fungerar.
Vi har nu också lyckats visa hur de nya samverkansformer som kan
utveckla kunnandets potentialer kan startas och spridas. Det är detta
som denna rapport kommer att handla om.
Olämpliga beskrivningsmodeller
Vi har funnit att hindret för spridning främst har att göra med det
språk som används för att förmedla och förstå hur de goda exemplen
fungerar. Många forskare har pekat på att det i dag finns en splittring
mellan den logik som tycks styra våra resonemang och den logik
som tycks styra vårt handlande. Den logik som styr resonemangen
är överbyggnadens språk, dvs det språk som behövs för att besluta,
stödja och hjälpa, kontrollera, planera, styra och undervisa.
I dag är detta språk för fattigt för att kunna synliggöra och klargöra
erfarenheter och kunnande i basen, dvs det kunnande som i praktiken
styr hur man klarar olika situationer, hur man hanterar olika problem,
hur man utför olika sysslor, hur man sköter vad man är satt att sköta
och hur man producerar det som behöver produceras.
Överbyggnadens språk tvingar oss att tolka de goda effekterna utifrån
industrisamhällets antaganden och sanningar. Detta skapar tvetydigheter och missförstånd eftersom de inte stämmer med vad människor
intuitivt "vet" från sin egen uppfattning av hur det fungerar. Till sin
natur är detta ett kunskapsproblem. Vi har misslyckats med att göra
den empiri som finns i basen gemensam. Vi förstår inte vår egen och
andras verkliga kunnighet.
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Förslag och lösningar som presenteras knyter inte an till individernas
erfarenheter och kunnande och motverkar därför, snarare än förstärker, förtroende och integrering. Därför uppstår i dag en ökande klyfta
mellan bas och överbyggnad som upplevs frustrerande och skapar än
större misstro och misstillit som i sin tur försvårar möjligheterna att
gemensamt komma till rätta med de problem vi står inför.
Lösningen på gåtan är därför att finna former för att synliggöra basens empiri så att man kan mötas i realistiska analyser, samtal och
överenskommelser i överbyggnaden.

ÖVERBYGGNAD
Beslu
era
ta Styra St
ödja Kontrollera Plan

BAS
Klara

Hantera Utföra Sköta Producera

Ofullständiga beskrivningsmodeller genererar en klyfta mellan
vad som görs i överbyggnaden och vad som görs i basen.
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Problemet ligger i tillämpningen

Vi har under lång tid prövat dessa alternativa resonemang i samtal med
många olika människor. Vi har talat med forskare, experter, chefer,
arbetare, ombudsmän, politiker etc. Alla har uppfattat dessa resonemang som rimliga och riktiga utifrån sina egna erfarenheter. Vi har
genomfört samtal utanför företagen och i verksamheterna. Problemet
är att den ytliga kunskapen om hur det hänger samman inte påverkar
handlingsmönstret. Problemet att potentialerna inte utnyttjas kvarstår.
Att visa på alternativa förklaringsmodeller och lösningar räcker inte.
Problemet tycks vara att den typ av sammanhangsförklaringar som
individen använder sig av i sitt handlande till största delen är omedvetna och osynliga och påverkas inte av yttre förklaringar av denna
typ vilka baseras på logik snarare än på erfarenhet. De sammanhangsförklaringar som styr handlandet är också normalt mycket stabila.
Därför är det viktigt att förstå hur dessa individuella sammanhangsförklaringar utvecklas och förändras om man inte vill famla i blindo
och tala för döva öron.
Individens sammanhangsförklaringar förändras genom empiri, dvs
konkreta informationer om erfarenheter, föreställningar och sambandsförklaringar från basen. Utan sådan empiri saknar individen anledning att förändra sina förklaringsmodeller och diskussioner, analyser
och samtal kommer att gå "i tomme". Det osynliga kunnande som
finns i praktikens värld måste således göras synligt för att individers
förklaringsmodeller och handlande skall ändras.

21

komplexiteten är liten och där man väl känner varandra. Det finns
också god kunskap om hur sådana försök skall kunna byggas upp på
lokal nivå. I en värld som blir allt mer integrerad och socialt komplex
får sådana småskaliga försök att upprätthålla livskvalitet emellertid
svårt att överleva om de inte stöds av välgrundade resonemang i den
överbyggnad som behövs för att integrera systemet.
Om överbyggnadens resonemang och aktiviteter baseras på föråldrade
förklaringsmodeller från industrisamhället och saknar förmåga att få
del av den empiri som ligger i människors vardagliga erfarenheter så
släcks dessa småskaliga ansatser ut och förlorar i kraft.
Hinder som måste övervinnas
Även om det naturligtvis är av värde att förstå hur man lokalt och i
liten skala kan skapa dessa goda samarbetsformer och goda effekter
blir det övergripande problemet därför främst att förstå hur dessa kan
överleva och integreras i den större sociala värld som vi alla befinner
oss i. Vi tycker oss kunna identifiera följande hinder för detta och som
vi menar att vi alla måste medverka till att undanröja.
Hinder 1: Vanföreställningar om samarbete
Insikten om individens kunnighet och produktiva insats som
grund för välfärdsutvecklingen är dåligt spridd eftersom de
goda exempel som finns misstolkas utifrån traditionella modeller. Detta innebär att de offentliga samtalen ofta baseras
på grova vanföreställningar av vardagens verklighet. Detta
skapar förakt för de resonemang inom överbyggnaden som
samtidigt är nödvändiga för att integrera ett större system.
Åtgärd: Ökad information och fler offentliga samtal om
erfarenheter av kunnighetens betydelse och hur denna påverkar förhållanden i vardagen.
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De mentala blockeringarna
Som alltid när den verkliga faktorn är fördold så skapas fantasier
och fördomar baserade på de existerande teorierna om vad man tror
är "orsaken" till vad som händer. Ett vanligt missförstånd är att de
konflikter , motsättningar och oklara resonemang som i dag florerar
har att göra med människors personlighetsegenskaper.
Man förlägger skälen till att man inte klarar av att samarbeta eller att
man skapar improduktiva mönster till faktorer som ”fel personkemi”
eller till felaktiga värderingar, bristande moral, olämpliga attityder,
mänsklig destruktivitet etc. Våra studier visar att de som kunnat arbeta i dessa nya former är helt vanliga människor som har de fel och
brister som människor i allmänhet har. De kommer från alla typer av
miljöer och har olika bakgrund. Samarbetsformerna och den ökade
produktiviteten har således inte, så vitt vi kan se, uppstått genom att
människor ändrat sig eller genomgått någon frälsningsprocess.
Det man emellertid har gjort är att man förstått att utnyttja det mänskliga
kunnandets potential och därmed skapat arbetsformer som, till skillnad
från de industriella formerna, ligger mer naturligt till för människan.
De har lyckats åstadkomma samarbetsformer som bygger på människans sociala natur och de kan därför i princip tillämpas överallt.
Eftersom dessa strävanden är i harmoni med den enskilda människans
strävan mot att skapa livskvalitet för sig och andra i sin vardag så är
det lätt att få människor entusiasmerade av idéerna och ta till sig dem.
De behöver därför inte initieras uppifrån eller utifrån. Vår erfarenhet
är istället att dessa ambitioner naturligt spontant växer fram underifrånoch att engagemanget måste väckas snarare än stimuleras fram.
Spridningsproblemet har att göra med de mentala hinder som finns.
Dessa hinder har normalt kunnat övervinnas i den lilla skalan där
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Hinder 2: Misstro och misstänksamhet
Samordning kräver tillit och förtröstan. Produktivitetskrisen
och den bristande förståelsen mellan bas och överbyggnad
skapar emellertid misstro och misstänksamhet. Detta försvårar möjligheterna att få till stånd den empiriska beskrivning
av vardagens erfarenheter som behövs.
Åtgärd: Ökad användning av neutrala och trovärdiga "tredje
parter" för att inbjuda till konferenser och seminarier för att
samla kunskap och erfarenhet om aktuella problem och frågor.
Hinder 3: Kunnighet utvecklas inte av sig självt
De problem man gemensamt ställs inför, både när det gäller rent mänskliga frågor och verksamhetsfrågor är ofta
komplexa. De kan visa sig övermäktiga med hänsyn till
den kunnighet man snabbt skulle behöva tillvinna sig för att
klara en svår situation. Man återfaller då gärna i traditionella
mönster istället för att hålla fast i ambitionen att lära.
Åtgärd: Ett sätt är att sprida och vidga nätverken mellan
olika verksamheter, institutioner och kunskapsresurser och
anlita redan kunniga människor att delta i arbetet som modeller och därmed skapa lärande.
Hinder 4: Fragmentiserad kunskap
Den sakkunskap som sitter i staber och andra expertorgan
och som behövs för att klara olika frågor i verksamheten
är ofta mycket fragmentiserad. Följden blir att man blir
beroende av utsedda experter eller speciella befattningshavare för att klara sådana uppgifter som borde ingå i det
gemensamma åtagandet. Dessa experter är ofta ovilliga att
avsäga sig sitt kunskapsmonopol då detta kunskapsmonopol
24

är grunden för deras position, befordran och lönebildning.
Dessa blockeringar i den gemensamma kunskapsbildningen
utanför den lokala verksamheten begränsar dess flexibilitet,
handlingsfrihet och expansionskraft.
Åtgärd: Starta aktiviteter som utvecklar och fördjupar
experternas kunskaper så att de kan komma till produktiv
nytta i det praktiska arbetet och så att deras kunnande kan
bli tillgängligt för andra utanför experternas egen krets.
Hinder 5: Ovana att samtala om handlingar
Människors kunskaper om efter vilka principer vi individer
resonerar och handlar och om naturen av vår handlingslogik är begränsade. Man har därför svårt att både förstå och
samtala om egna och andras ambitioner och handlingsmönster utan att bli missförstådd. Denna typ av konflikter,
eller enbart rädslan för att orsaka dem, äventyrar ofta hela
det nya arbetssättet.
Åtgärd: Skapa studie- och samtalsgrupper där människor
ges tillfälle att reflektera över och formulera sina erfarenheter för andra.
Hinder 6: Organisationsgränser som försvårar
Verksamheter är av tradition organiserade på ett sätt som
försvårar möjligheterna att tydliggöra hur det gemensamma
handlandet leder till att det blir som det blir. Ofta skapas en
organisation som ett verktyg för ledningen för att styra skeendet i önskad riktning. Denna styrning motverkar kraftigt
möjligheterna att förstå kunnighetens natur då den driver
det autonoma handlandet under jorden.
På ytan följer man organisationen men på djupet ändå inte.
Åtgärd: Samla tvärgrupper och andra konstellationer för
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att tillsammans analysera, beskriva och åtgärda frågor som
man gemensamt är berörd av, och genom sådana diskussioner och samtal belysa att det är organiserandet — inte
organisationerna — som måste påverkas om förändringar
skall inträffa.
Hinder 7: Tidsbrist
Det visar sig också ofta att man har svårt att avsätta tid för
reflektion och samtal. Man gör vad man alltid gjort - bara
fortare - vilket ytterligare förvärrar tidsbristen.
Åtgärd: Använd externa resurser och personer i överbyggnaden för att hjälpa till att fånga upp några av de största
resurs- och tidstjuvarna och engagera människor att försöka
komma till rätta med dem.
Hinder 8: Otrygghet
Människor känner sig också ofta otrygga i sin arbetssituation. Medarbetare känner sig otrygga med varandra och med
ledningen och ledningen känner sig i sin tur otrygg med sina
kolleger och sina medarbetare. Allt detta försvårar möjligheterna att starta och vidmakthålla goda samtal.
Åtgärd: Utforska aktivt allt som görs i omvärlden, och den
egna verksamheten, som kan skapa otrygghet och osäkerhet
och sätt in åtgärder för att eliminera och blockera sådant.
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