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Det är viktigt att känna till hur en
fungerande organisation kan brytas
sönder och förlora sin kompetens, sin
kunskap och kreativitet. Inte därför att
någon självklart medvetet vill åstad-
komma något sådant utan därför att man
i tid skall känna igen de administrativa
grepp som kan leda till en för organisa-
tionen destruktiv utveckling, eller var-
för inte avveckling? Destruktiviteten
kan finnas på olika nivåer. Från den
högsta, ofta politiska, ledningen ner till
verkstadsgolvet och den enskilda per-
sonalmedlemmen.

1. Välj en lagom flummig idé som
garanterat inte är prövad med de förut-
sättningar som gäller den aktuella orga-
nisationen.

2. Undvik förankringsarbete inom
institutionen framför allt hos de högsta
cheferna. De kan ha lång erfarenhet av
organisationens uppbyggnad och de
kan också ha sakkunskap som kan vara
störande vid implementeringen av den
nya ideologin.

3. Försök gärna splittra den nuvaran-
de organisationen genom att poängtera
olikheter mellan olika chefers ledarstil
samt finna några representanter för
facket som är missnöjda med den nuva-
rande organisationen och lyft fram des-
sa som om de vore representanter för
»the silent majority».

4. Tillsätt en arbetsgrupp med så
»bred förankring» som möjligt, men låt
dem för Guds skull inte få reda på vad
syftet är eller det egentliga förslaget går
ut på, utan betrakta dem som gisslan. Ju
mindre vederbörande kan om verksam-
heten och organisationen, desto mer
kan de i tid få ta del av projektförslaget.

5. Håll hårt på »lojaliteten», dvs inte
lojaliteten mot vetenskap och erfaren-
het, inte lojaliteten mot patienter och
befolkning, utan lojaliteten mot den
övergripande politiska ledningen. Den
kan i alla fall utan hörande av tjänste-
män eller personalorganisationer ge-
nomföra de beslut den önskar, naturligt-
vis under förutsättning att de kan uppnå
en majoritet i styrelsen.

6. För att undvika styrelseledamöter
som mot förmodan i tid vill sätta sig in
i förslaget, beteckna det som ett arbets-
material. Gör en tillräckligt lång utred-
ning som sänds iväg så sent som möj-
ligt, så att man inte riskerar att styrelse-
ledamöterna hinner läsa igenom – och
framför allt inte hinner ta kontakt med
vederbörande organisation eller lokala
beredningsgrupper.

7. Det är viktigast att ge sken av ett
förankringsarbete genom att med kort

varsel – och utan att i förväg utsända en
skriftlig information om innehållet –
bjuda in arbetsledare, beredningsgrup-
per och personal för att i övertygande
monologform presentera förslaget. För
att inte onödig kritik skall uppstå är det
lämpligt att påpeka att tecken på föränd-
ringsvilja är en viktig egenskap för den
som vill komma framåt här i livet. På-
peka att tillsättandet av chefer förutsät-
ter att dessa skall »gilla läget» och vara
lojala med förslaget. Stapla gärna en rad
allmänna honnörsord på varandra som
alla kan vara överens om och dra snabbt
därav den, för ditt projekt, mest gynn-
samma tolkningen som ett slags själv-
klar slutsats av det tidigare sagda.

8. Se till att den som skriver utred-
ningen saknar kunskap om verksam-
hetsfältet så att inte uppenbara erfaren-
heter och kunskapsfaktorer stör den
ideologiska modellen. Om den trots
skickligt upplagd manövrering skulle
stöta på motstånd, gör då en symbolisk
reträtt genom att tillåta någon veckas
väntetid innan förslaget till beslut förs
upp till den politiska ledningen.

Sign Moma Cevelli

Tankar i en glugg
Från sina bläddrare oavsett riktning

får varje redaktör (eller föreståndare)
förr eller senare frågan: »Hur bär ni er åt
så att det alltid går jämnt upp på sidor-
na?» Svaret är att antingen stryka (van-
ligast, åtminstone sedan skribenterna
fick ordbehandlare) eller lägga till (svå-
rast). Problemet med att fylla en s k
glugg i spalterna är evigt och har skapat
en alldeles egen konstart: notisen. I re-
gel blir det dock några lika intetsägande
rader som de här.

PS
ALLEHANDA OM VARJEHANDA

Avdelningen upplever sig som åter-
kommen, denna gång med en kortfattad
administrativ handledning.

Självt erbjuder avdelningsförestånda-
rens enmansföretag föga utrymme för om-
organisationer emedan all gruppdynamik
saknas. En hierarki med utsikt att bestå
kräver ju minst tre personer: en som be-
stämmer, en som håller med och en som
sköter verksamheten. Medhållaren kan för
den oinvigde te sig onödig, men han (det
är mestadels en han) har i själva verket
central betydelse för systemets upprätt-
hållande och fortbestånd. Utan en rejäl
och pålitlig jasägare riskerar varje organi-
sation att slås sönder och samman. (Där-
emot är det inte lika säkert att verksamhe-
ten i sig är nödvändig för organisationens
tillväxt eller ens fortbestånd; salig Parkin-
son visste mycket om detta.) 

Understundom något kluven blir före-
ståndaren onekligen av att vara både chef
och anställd i sitt företag, men i huvudsak
överväger fördelarna, framför allt då att
själv få begå alla de misstag som man an-
svarar för.

I brist på arbetsledning försjunker före-
ståndaren dock gärna i tankar framför sin
dagliga bildskärm. Den här gången är det
den svenska EU-debatten som har försatt
honom i detta improduktiva tillstånd. Hur
kan någon, frågar han sig, frukta några
som helst genomgripande förändringar
från en församling, vars konstruktion förut-
sätter att Tyskland och Frankrike ska kom-
ma överens om någonting som Storbritan-
nien kan godkänna?

Detta sakernas tillstånd, resonerar fö-
reståndaren, måste vara en bättre garanti
mot nyordningar än någonsin både Rid-
darhuset och första kammaren på sina re-
spektive tider.

Med lika stor förvåning som vanligt
noterar föreståndaren för övrigt att hans
kärva hemtrakter åter ligger inbäddade i
försommargrönska. Breddgraden är ju så-
dan att vinter råder på vintern och sommar
på sommaren. En rejäl höst finns även, åt-
minstone i föreståndarens kusthembyg-
der, men våren är föga mer än en glimt i
Pohlmans öga. Den som bara för några
dagar sviktar i uppmärksamhet riskerar att
missa hela evenemanget.

Avdelningen riskerar att återkomma.

Hur förstör man
en fungerande organisation?


