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Introduktion 

De flesta har förhoppningsvis ägnat den långa, varma och torra 

sommaren 2018 åt en angenäm ledighet under vilken det inte funnits 

anledning att tänka på jobbet. Själv har jag gjort tvärtom. Sommaren har 

inneburit en välbehövlig paus för att gå igenom, sortera och ordna mitt 

arkiv. Det har dessutom funnits tid att fundera över vad jag gjort under 

min femtioåriga yrkeskarriär och förbereda mig inför de frågor och 

uppdrag jag vet dyker upp framåt hösten. 
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När jag läser gammalt material är jag mycket tillfredsställd med vad jag 

och Monica Hane åstadkommit tillsammans med uppdragsgivare och 

samarbetspartners. 

Materialet väcker många glada, goda och positiva minnen. De uppdrag vi 

har gjort, och det vi diskuterat på våra möten, har handlat om tankar och 

insatser som legat i framkant på utvecklingen. Vårt bidrag har varit att 

tillsammans med uppdragsgivare och andra berörda försöka 

dokumentera och beskriva hur den framgång dessa verksamheter fått, 

har gått till.  

Det har funnits många skäl till att få till stånd en sådan beskrivning och 

sprida den. Ett skäl har varit att stabilisera de goda verksamhetsformerna 

så att de trots sin innovativa karaktär skulle kunna leva vidare och 

utvecklas även om initiativtagarna drog vidare till andra uppgifter. Ett 

annat skäl har varit att initiativtagarna själva, som huvudmän eller som 

finansiärer, ofta närt en önskan om att kunskaper och insikter borde 

spridas och bli till nytta i samhället.  

Vi har kallt räknat med att utvecklingen skulle komma ifatt oss. Vad som 

nu, när jag läser allt material ytterligare en gång, allvarligt stör mig är att 

kärnpunkten i de erbjudna erfarenheterna oftast mötts av ett fullständigt 

ointresse som blivit värre med åren. Detta tyder på att vi har hamnat i ett 

paradigmskifte. När jag nu återigen går igenom materialet kan jag 

konstatera att våra beskrivningar har varit välgrundade, välgjorda och 

tydliga. Våra många referenser till aktuella artiklar och böcker visar att de 

också varit i linje med kunskapsfronten inom vårt område. Många av 

texterna skulle kunnat ha skrivits i dag. 

Allt borde således tala för att våra gemensamma målsättningar skulle ha 

infriats och att alla som hjälpt till att föra fram och formulera dessa nya 

tankar borde få medalj för att ligga rätt i tiden. Men så har det inte blivit. 

De presentationer vi gjort har allt mer legat utanför mainstream. Våra 

uppdragsgivare har därför snarare mött nya svårigheter och allt mindre 
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gensvar. Kärnan och den innovativa aspekten i vårt samarbete har 

således inte återspeglats i samhällets övriga utveckling. De 

arbetsgemenskaper vi berättat om har ofta förflackats och eliminerats. 

En titt på vårt material visar att detta gäller alla professionsområden – 

forskning, utbildning, vård, arbetsmiljö, konsultation, företagsledning, 

värdefrågor, strategidiskussioner och utvecklingsarbete. 

Under ett uppdrag i höstas slog vi slaget fullt ut. Med utgångspunkt från 

våra 129 rapporter, uppdrag och andra skrifter presenterade vi ett antal 

mycket konkreta exempel på alternativa förfaringssätt gentemot det 

modelltänkande som i den allmänna samhällsdebatten anges vara 

lösningen på hur personer långt från arbetsmarknaden nu skulle kunna 

integreras i denna. Många i vårt nätverk deltog i diskussionerna. Vi hade 

hoppats att få ett genombrott eftersom samhällsproblemet var så 

uppenbart, men trots sin tydlighet och praktiska ansats, och trots att 

exemplen motiverades med omfattande resonemang och kopplingar till 

dagens arbetsmarknad, fick exemplen mycket ringa gensvar.  

Jag har därför fått tänka om och tänka mycket och djupt. Vad är det för 

slags motstånd vi mött? Jag har därför skrivit denna serie av bloggar för 

att skapa en bakgrundsberättelse som skulle kunna göra detta begripligt. 

Då jag hämtat det mesta från våra tidigare diskussioner kommer de av er 

som har haft kontakt med oss tidigare säkert att känna igen grunddragen. 

Men som jag ser det just nu så är det helheten som betyder något.  

Fenomenet doxa 

Min historia börjar med fenomenet doxa. Doxan är enligt Mats 

Rosengren de utgångspunkter och överväganden som aktörerna och de 

som samtalar betraktar som självklara. Försöken att föra ”andra” samtal 

än som är förenliga med doxan undertrycks, förlöjligas eller negligeras. 

Även kritik följer doxan. Kritiken blir improduktiv om doxan är 

olämplig. Den får inte någon effekt på det faktiska problemet eftersom 
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den inte adresserar det faktiska problemet. Jag menar att våra 

beskrivningar har fastnat i doxan. De uppfattas ofta som kritiska men de 

beskriver egentligen något tredje som varken är för eller emot.  

Förhållandet att doxan kan omöjliggöra vissa samtal och hindra att vissa 

konstruktiva erfarenheter och påståenden förs fram är sedan länge känt 

av filosofer, språkvetare och retoriker. En praktisk demonstration av hur 

en doxa i praktiken kan dominera det offentliga samtalet finns bland 

annat i boken LTI – Lingua Terti Imperi – Det tredje rikets språk. Viktor 

Kemperer beskriver i denna bok hur nazisterna dominerade språkbruket 

i Tyskland.  

Nu räcker det inte med att bara referera till doxan. Jag menar att vi måste 

gå djupare. En av de personer som refererat till just det retoriska 

fenomen – förgivettagandet – som vidmakthåller doxan är 

kulturgeografen Gunnar Olsson – tidigare ledare för NORDPLAN. José 

Luis Ramírez har beskrivit relevansen av detta ofta ouppmärksammade 

fenomen i ett bidrag till Föreningen Apertums möte Open 2017. 

Begreppet ”förgivettagande” är lite lurigt. Det kan användas på flera 

olika sätt. Ett förgivettagande kan å ena sidan vara vad var och en person 

tar för givet. Det kan å andra sidan också användas som den allmänna 

grund som den gemensamma doxan vilar på. Det var detta Gunnar 

Olsson syftade på. 

Inom retoriken har man konstaterat att de samtal som vi utifrån kan 

observera, alltid bygger på gemensamma förgivettaganden. Om dessa 

förgivettaganden inte skulle vara förenliga mellan de som samtalar så 

skulle de inte begripa varandra. För att bli förstådda gentemot varandra 

måste således de som vill säga något ansluta sig till de förgivettaganden 

som styr resonemangen hos de som lyssnar och tvärtom.  När man ger 

gensvar på det som sagts försöker man därför svara på ett sätt som man 

tror de andra förstår. Det ömsesidiga växeltagandet formar samtalet så 

att deltagarna omedvetet medverkar till att den resulterande diskursen 
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kommer att bygga på några gemensamma förgivettaganden. De är ofta 

omedvetna och oartikulerade. 

Detta specifikt språkliga fenomen är väl känt inom naturvetenskapen. 

Thomas Kuhn kallade grunden för de tankestrukturer som styrde 

samtalen och analyserna av skeenden i naturen för paradigm. Ett visst 

framework – paradigm – gör det alltså möjligt att beskriva, observera, 

mäta och förstå ett visst skeende – exempelvis eld. Kuhn visade att när 

insikterna om världen förändras så måste också förgivettagandena 

förändras. Man trodde exempelvis under en period att elden bestod av 

partiklar – flogiston. När man fick möjligheter att mäta deras massa 

visade det sig att de inte hade någon massa. När man på detta sätt 

konfronterades med motsägelsefulla fakta måste ett annat paradigm växa 

fram. Det uppstod ett paradigmskifte. Jag hävdar alltså att det är detta 

som händer just nu och att det är fasthållandet av ett gammalt 

paradigm/doxa som försvårar för oss att få gehör för våra erfarenheter. 

David Snowdens Cynefin och frågan om komplexitet 
En forskare vars resonemang stödjer denna problemformulering är 

David Snowden. Hans modell Cynefin har intensivt diskuterats under 

våra möten och uppdrag det senaste året. Snowden hävdar att det finns 

fyra olika typer av kontext som var för sig behöver sin speciella 

”framework” för att kunna hanteras och förstås – enkel, komplicerad, 

komplex och kaotisk. Snowdens begrepp ”framework” kan i detta fall ses 

som en synonym till begreppen doxa och paradigm. 

Snowden konstaterar att de flesta analyser som görs i dagens samhälle 

och arbetsliv utgår från sådana förgivettaganden som gäller för de två 

fälten ”enkel” och ”komplicerad” medan den verklighet som vi i våra 

samtal engagerat oss i tillhör fältet ”komplex”.  
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Snowden konstaterar att om analyserna och åtgärderna från olika fält 

blandas samman så uppstår förvirring, konflikter och kaotiska förlopp 

som inte kan kontrolleras. När den komplexa kontexten visar sig, vilket 

man inte förberett sig för om man ordnat arbetsformerna som om 

kontexten var enkel eller komplicerad, så står man där utan 

handlingsberedskap. Ofta säger man då att man borde haft en ”annan” 

organisation eller kompetens men det hade inte hjälpt eftersom 

sannolikheten att det som då händer passar in i en annan enkel eller 

komplicerad kontext är liten.  

HPR är en olämplig framework för komplexitet 

Snowden är noga med att påpeka att Cynefin inte är en fyrfältsmodell. 

Han återkommer flera gånger till att fälten representerar olika kontexter 

som skiljer sig åt och som måste analyseras med olika framework. Jag har 

tagit fasta på det. Den framework som i dag vanemässigt används för 

resonemang om organisering och samarbete, och som passar för 

Snowdens kontexter ”simple” och ”complicated”, kallar jag HPR.  

H står för hierarki och betyder att man utgår från att det finns en given 

relation och rangordning mellan elementen i systemet och att de 

ingående elementen kan klassificeras på ett entydigt sätt.  Detta innebär 

att det i princip existerar en lösning som är tillämpbar för alla liknande 

situationer och kontexter och att denna lösning gäller för alla framtider 

och alla platser.  

P står för paternalism och för att goda lösningar bör införas av 

överheten för alla och överallt. Med morötter eller piska om så behövs. 

R står för regelstyrning och för att det är möjligt att skapa rättsregler och 

arbetsinstruktioner som är så övergripande, beständiga och generella att 

om de följs av alla så kommer det önskade resultatet att bli det 

förväntade.   
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Det fina med Snowdens Cynefin är att Snowden håller med oss om att 

om HPR används för en verklighet som varken är enkel eller 

komplicerad, utan som egentligen är komplex, så blir verksamheten 

ordnad på ett sätt som motverkar att man kan klara av komplexiteten. 

Utan förberedelse för, och vana vid, att hantera komplexitet kommer 

medarbetarna då att varken ha den beredskap eller kompetens som 

behövs. Då kommer det till synes oväntade och oplanerade – men 

egentligen på grund av komplexiteten fullt naturliga – skeendet att få allt 

svårare konsekvenser eftersom den framework som man lärt sig använda 

inte alls är tillämplig på den typ av verklighet som existerar.  

Används HPR som utgångspunkt blir därför samtalen om organisering 

och samverkan i en komplex kontext förvirrande och meningslösa. 

Åtgärder och förebyggande insatser blir missriktade. Man hamnar längst 

till höger i bilden av Snowdens Cynefin. När sedan det oväntade händer 

så uppstår kaos. För att förstå komplexiteten måste man därför överge 

HPR på samma sätt som man övergav flogistonet som beskrivning på 

elden. Jag skall i nästa blogg återkomma till vilka förgivettaganden man 

då behöver starta ifrån och hur den komplexa kontexten kan hanteras.  
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Att handla klokt under komplexitet 

Som jag noterade i min förra blogg så pekar David Snowden genom sin 

modell Cynefin på att många av de tankefigurer (frameworks) vi vanligen 

använder oss av i samtal om organisering och olika strukturer i samhället 

passar för kontexter som överensstämmer med domänerna ”simple” och 

”complicated”. De är enligt Snowden emellertid inte tillämpbara för 

komplexa kontexter. 

Genom att de som samtalar inte förstår skillnaden mellan olika kontexter 

och använder olämpliga tankefigurer, paradigm, doxor (frameworks) för 

att analysera dem så uppstår enligt Snowden förvirring och 

motsägelsefulla resonemang. Ett sätt att hantera förvirringen är att intala 

sig att det är enklare än det är och att allt egentligen fungerar väl. När 

Bilden tagen från artikeln av Snowden D och Boone M (2007): A Leader’s 

Framework for Decision Making.  
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komplexiteten slår till och visar sitt rätta ansikte så visar sig också 

bristerna. Man hamnar då lätt i det kaotiska fältet i bilden. Med dagens 

snabba tekniska utveckling händer detta allt oftare. Förvirringen tilltar. 

Snowden är tydlig med att hans modell Cynefin inte handlar om en enkel 

fyrfältsmodell i vilken man lätt kan byta utgångspunkt från den ena 

domänen till det andra. Problematiken är djupare än så. De framework 

som används i domänerna simple och complicated är invanda och i hela 

samhället etablerade samtalsmönster – doxor. I min förra blogg kallade 

jag den specifika doxa som huvudsakligen används för HPR (H=hierarki, 

P=paternalism och R=regelstyrning). Den starka dominansen av denna 

doxa gör det närmast omöjligt att urskilja och lägga märke till 

resonemang som tar fasta på Snowdens domän complex. Därför talar 

man ofta för döva öron. 

Vad är då skillnaden mellan det ena och det andra? I min bokhylla finns 

nu minst tre fyllda pärmar med artiklar om komplexitet. Begreppet har 

många olika definitioner och innebörder och beskrivs på olika sätt inom 

olika vetenskapstraditioner. Snowden själv anger att en komplex kontext 

skiljer sig från de andra genom att utfallet inte i förväg kan beräknas. Det 

finns alltså enligt Snowden i en komplex domän inga lagbundna 

orsakssamband genom vilka man under givna förutsättningar kan förutse 

ett bestämt utfall. Vilka specifika kontexter som inte kan beskrivas med 

HPR är inte självklart utifrån Snowdens texter. Det är heller inte från 

hans texter uppenbart varför försöken att tillämpa orsak-verkan-

relationer i dessa sammanhang inte blir framgångsrika. För att förstå 

detta måste man fördjupa sig i vetenskapsteori. 

Vår vetenskapliga praxis – och därmed också våra vardagliga resonemang 

– utgår från att händelser och samverkansmönster som inträffar, eller 

redan inträffat, empiriskt kan observeras, mätas och därmed analyseras. 

Vetenskap tar därvid för givet att vissa grundläggande samband som 
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visar sig genom det som hänt har en permanens, det vill säga de kommer 

att återfinnas i en framtid. 

Vår tekniska praxis har därefter utgått från att när väl orsakssambanden 

fastställts så kan generella och övergripande åtgärder vidtas av ledningen 

som garanterar önskade tillstånd och som motverkar oönskade. Skeendet 

i naturen kan styras uppifrån och utifrån. Mänsklig samverkan kan 

påverkas genom att se till att de inblandade personerna ”lyder” en ledare 

eller ledning och inriktar sig på att uppnå de mål och resultat personerna 

i dessa grupperingar fastställer. 

Detta är själva essensen i det tankeskelett – framework – som jag kallat 

för HPR (H=hierarki, P=paternalism och R=regelstyrning). 

Paternalismen fungerar då genom straff och belöning och 

regelstyrningen tillser att verksamheten håller sig "på spåret". Detta 

framework fungerar för enkla och komplicerade kontexter i vilka 

produktionsprocessen någorlunda väl kan förutses. 

Med komplexa skeenden menar Snowden kontexter där utfallet inte på 

detta sätt kan preciseras och bestämmas eftersom de enheter som 

genererar samspelet, och därmed bestämmer utfallet, har frihet att agera 

annorlunda från en situation till nästa. Det interaktioner som uppstår i en 

framtid är inte bundna av vad som tidigare hänt. De skulle kunna vara 

annorlunda än de var förra gången. Det finns alltså inget bestämt utfall 

som någon kan förbereda personerna i verksamheten på. Det finns bara 

alternativa, möjliga och delvis oförutserbara utfall. Kriser uppstår när 

man agerar som om situationen i framtiden kan bli den samma som den 

var tidigare. 

I rutorna ”disorder” och ”collapse” pekar Snowden på att sådana kriser 

är en direkt konsekvens av att man inte tagit hänsyn till och förberett sig 

för kontextens komplexa karaktär. Man har använt en olämplig 

framework. Man har tagit för givet att det som tidigare hänt – det som 
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där visat sig – oreflekterat kan läggas till grund för vad som skall hända i 

en framtid. 

De samband mellan olika variabler, tidpunkter och situationer som man i 

en komplex kontext möjligen finner när man använder en framework 

som passar för ”simple” och ”complicated” är därför inga ”äkta” 

samband av typ orsak-verkan. De samband man finner i en komplex 

kontext kan istället karaktäriseras som olika typer av samvariationer. Om 

åtgärder vidtas med utgångspunkt från att man tar för givet att de 

samvariationer man observerar har en stabil orsakskomponent så 

kommer åtgärderna – om det handlar om en komplex kontext – riskera 

att förfela sin avsedda verkan. 

Ett äkta orsakssamband som kan hanteras med HPR och ingå i Cynefins 

enkla och komplicerade domäner kräver att vissa skeenden och 

händelser alltid leder till vissa bestämda utfall. De skall således vara 

generellt giltiga. Man har inom teknik och vetenskap länge vetat att 

sådana samband normalt inte finns. När de inte kunnat verifieras har 

man därför skyllt på slumpen. I de fall man kunnat kompensera för 

slumpen så har man ändå ansett att de samband man funnit, tillräckligt 

väl beskriver en äkta lagbundenhet. En stor del av det vetenskapliga 

hantverket handlar därför om att göra olika statistiska analyser för att 

göra de hypotetiskt antagna orsakssambanden trovärdiga. 

Vetenskapens invanda sätt att behandla fakta och observationer gör att 

man inte kan uttala sig om enskilda fall annat än i sannolikhetstermer. 

Inom tekniken, där man istället söker en säker tillämpning, har man 

därför tvingats utveckla olika metoder för att – och i princip mot 

naturens egna lagar – styra fram det utfall man önskar. Den vetenskap 

som sysslar med att lägga den teoretiska grunden för detta kallas 

Complexity Science. Den vetenskap som används för styrning kallas 

cybernetik. Samma principer som vi återfinner inom Complexity Science 

och cybernetiken har emellertid numera också kommit att användas 
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inom fält som inte ingår i det naturvetenskapliga och tekniska fältet, som 

exempelvis ekonomi och samhällsvetenskap. 

En sociolog i Göteborg, Anton Törnberg har i en avhandling prövat om 

de begrepps- och styrsystem som med hjälp av ”complexity science” och 

cybernetik växt fram inom det sociala fältet är tillämpliga också för att 

analysera och påverka människors interaktioner i sociala system. Han 

kommer fram till att ”complexity science” inte kan beskriva sociala 

systems natur på ett tillfredsställande sätt. Den avgörande svagheten med 

tillämpningen är att det empiriska material man observerar, och som 

används för att argumentera för existensen av vissa önskvärda 

orsakssamband, inte är äkta orsakssamband. Det determinerar inte att 

det uppstår liknande utfall även i andra och helt identiska situationer. 

De sociala mönster som i frihet uppstår i mänskliga samspel är således 

varken lagbundna eller förutbestämda. Människorna om ingår i systemet 

kan komma att göra helt annorlunda val än som gjordes i de fall som 

tidigare studerats även under exakt lika förhållanden. Personerna kan i 

den nya situationen exempelvis upptäcka att det inte blivit som man 

önskar när det tidigare gjorts de val som gjorts. Då kan de hitta på något 

helt annat. 

Autonoma personer kan alltid välja att handla fritt. De kan alltid 

självständigt ta ställning till de interaktiva mönster de deltar i och till 

karaktären av de åtgärder från andra människor som de utsätts för. 

Mönstren i sociala system genereras därför alltid inifrån. De genereras 

alltid av individerna själva som en följd av deras uppfattning om den 

verklighet de deltar i – och om de konsekvenser deras handlingar kan få. 

Därför menar Törnberg att ”complexity science” inte duger som den 

ultimata metoden för att utforska sociala system, och att cybernetik inte 

duger som den ultimata formen för styrning. Ibland uppfattar de 

inblandade och autonoma personerna att de föreslagna mönstren är 

konstruktiva och lämpliga att följa – ibland inte. Törnberg kallar denna 
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frihetliga karaktär hos sociala system för ”wicked”. Den passar alltså inte 

in i de förgivettaganden som gäller för HPR. 

Jag skall i nästa blogg beskriva hur den komplexa kontext som Snowden 

lyfter fram, och som vi möter i naturen och i mänsklig samverkan, har 

sin grund i att naturens element autonomt kan forma sina interaktioner 

på många olika sätt. Vissa av dessa interaktiva mönster kan vi observera. 

Andra är bara potentiella möjligheter som vi inte har en aning om. 

Sådana potentiella möjligheter är fördolda för oss fram till att de visar 

sig. Först då kan vi ta ställning till hur denna tidigare fördolda aspekt av 

komplexiteten skall hanteras. Detta är grunden till att Snowden 

rekommenderar ”probe” som ett första steg i hanterandet av en 

komplex kontext. Det är först när vi gör ett ”inspel” som komplexitetens 

natur fullt ut visar sig. Det passiva ”tittandet” leder oss inte till någon 

djupare förståelse av systemet. 

Det som skiljer den specifikt mänskliga interaktionen i våra egna sociala 

system från andra samspel mellan enheter i naturen är att vi människor 

har förmåga att berätta för varandra om varför vi gör som vi gör. Vi 

människor kan förstå andra människors agerande genom vår kunskap 

om oss själva och vår gemensamma historia på ett sätt som inte är 

möjligt för oss när det gäller att förstå samspelet mellan atomer, kemiska 

processer, djur eller kosmiska skeenden. 

Denna faktiska skillnad när det gäller vad vi kan veta om naturens system 

och vad vi skulle kunna få reda på om våra egna mänskliga system ökar 

möjligheterna för oss att skaffa oss en fördjupad kunskap om just 

mänskliga samspelsmönster. När det gäller mänskliga system behöver vi 

inte, som fallet är med naturens system, gissa oss fram och göra 

experiment. Vi kan istället, genom att etablera en kommunikation med 

de som är med att skapa mönstren, och utifrån egen erfarenhet, förstå 

mänskliga samspelsmönster och pröva våra gissningar, 
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I varje sådan kommunikativ situation bär vi, var och en, med oss, en inre 

föreställning om hur människor vi möter kommer att handla i olika 

situationer. Det är dessa föreställningar som gör att vi tolkar andras 

handlingar som vi gör och därefter agerar så som vi gör. Dessa inre 

föreställningar är en implicit och ordlös kunskap. Denna kunskap bygger 

dock på föreställningar om varandra som är högst osäkra och i många 

fall missvisande. Dynamiken i ett samspelsmönster kan därför först bli 

begripligt för oss om vi var och en så öppet och rättvisande som möjligt 

hjälps åt att sätta ord på denna implicita kunskap. Detta ömsesidiga 

utbyte av information ingår i Snowdens begrepp ”sense”. 

Det direkta syftet med probe och sense är att dela grunderna för vårt 

handlande med varandra så att det agerande som kan förväntas – det 

Snowden kallar respond – kommer att ingå i det aktuella kollektiva 

kunnandet och därmed blir begripligt för alla berörda. Processen probe 

och sense skapar således det empiriska material som ger varje enskild 

individ en förmåga att, om denne så vill, integrera sitt agerande med 

andra. 

Det är enligt min mening en sådan kunskap som måste framställas för att 

aktörerna i den aktuella verksamheten skall kunna skapa en god och 

önskvärd integration i en komplex social kontext. I kommande bloggar 

skall jag belysa detta närmare. Jag kommer att börja med vad det är för 

grundläggande förgivettagande som då måste ifrågasättas. 
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En överblick av Complexity Science och litteratur om detta område finns 

på https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_system 

När det gäller användningen av Complexity Science inom det sociala 

fältet se 

https://www.uvic.ca/research/groups/cphfri/assets/docs/Co

mplexity_Science_in_Brief.pdf 
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De missvisande förgivettagandena och de 

mer realistiska 

Jag lovade i min förra blogg att jag skulle återkomma till frågan om vilka 

förgivettaganden som verkar skilja Snowdens kontexter simple och 

complicated från de framework som måste användas för hans kontext 

complexity.  

När det gäller just mänsklig samverkan så blir komplexiteten en 

konsekvens av att varje individ kan – om den så vill – välja att agera på 

ett annat sätt än tidigare. De mönster som tidigare observerats behöver 

därför enligt Anton Törnberg inte vara bestämmande för de som uppstår 

i en framtid. Mänskliga sociala system är därför enligt Törnberg 

”wicked”. De kan följa en viss yttre lagbundenhet men de kan också 

utveckla och uppvisa tidigare okända och ouppmärksammade former.  

Vetenskapsteoretikern Bruno Latour och flera andra har genom ANT 

(Actor Network Theory) framfört uppfattningen att denna 

valfrihetsprincip egentligen gäller för alla element i naturen. Alltså inte 
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bara människor. Även naturens element är enligt denna teori i viss 

mening intelligenta och kan forma sina interaktioner med andra element 

på många olika sätt.  

ANT konfronterar därmed uppfattningen att skeenden – även de som 

involverar döda element och artefakter – är lagbundna i meningen att de 

nödvändigtvis ingår i fasta orsak-verkan-relationer. ANT ser istället alla 

element som potentiellt generativa. De mönster som skapas genom deras 

interaktioner med varandra växer så att säga fram ur deras inbyggda 

egenskaper inte genom en yttre lagbundenhet. Detta innebär att bara 

vissa mönster materialiseras. Det finns andra potentiellt möjliga världar 

om inte visar sig. 

Språkanvändning är ett exempel på förekomsten av en generativ ordning. 

Språket består av ord som bildar satser. Orden kan inte ordnas hur som 

helst. Då blir satsen inte begriplig. Det är bara de satser som har orden 

ordnade på ett specifikt sätt – enligt en i språket inbyggd implicit ordning 

– som i ett visst språk är begripliga. Man kan därför säga att det för varje 

språk finns en osynlig, inbyggd och inbäddad ordning för hur satser 

bildas. Denna gör att uttalanden får mening och kommer att kunna visa 

sig. Denna ordning kallas inom lingvistiken för generativ grammatik.  

I sin bok ”From being to becoming” beskriver den belgiske 

nobelpristagaren Ilja Prigogine hur naturen verkar generera nya mönster 

som en direkt konsekvens av en sådan implicit ordning. Att naturen inte, 

som man förut trodde, befinner sig i jämvikt utan snarare existerar långt 

från jämvikt gör att de tidigare resonemangen som tar för givet att 

skeendet styrs av statiska lagbundenheter blir missvisande. 

Jag hävdar inte att ovanstående beskrivning är det ultimativa svaret på 

frågan om vilka andra förgivettaganden som man måste utgå ifrån när 

man inte längre kan luta sig mot HPR. Jag hävdar emellertid att det finns 

all anledning att fundera över och konfrontera de förgivettaganden som 

vi i dag opererar med. I en artikel av Ben Ramalingam och Harry Jones 
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som jag hittade på nätet beskrivs exempelvis tio koncept som kastar 

dagens traditionella syn på vetenskaplig praxis över ända.  

Jag har således för min del dragit slutsatsen att även de kontexter som 

kan analyseras som om de i Snowdens terminologi vore enkla och 

komplicerade sannolikt bara är specialfall av en annan djupare och mer 

grundläggande ordnande princip än den vi i dag tar för given. Världen 

verkar till sin grundläggande natur vara komplex. Den verkar inte 

vidmakthållas av lagbundenheter givna av någon högre makt av den typ 

vi tidigare föreställt oss. Världen blir till. Den skapas av egen kraft.  

Att, som man i dag gör, försöka omvandla diverse samband till generella 

lagbundenheter som kan ligga till grund för hur verksamheter skall 

introduceras eller ordnas, för att skapa det önskade och hantera de 

oönskade, strider därför mot vad vi numera vet om naturen. Den 

avgörande svagheten med de modeller som växer fram ur sådana försök 

är att de statistiska samband som man bygger sin analys på, inte 

determinerar att det uppstår liknande utfall i andra identiska situationer.  

Då denna tanke så kraftigt strider mot den vetenskapliga praxis som i dag 

tillämpas har jag därför frågat mig hur en sådan alternativ, generativ och 

ordnande princip skulle kunna illustreras. Den metafor jag fastnat för, 

och som jag tycker ger en bild av skillnaden mellan de i förgivettaganden 

som används i dagens vetenskapliga och tekniska ansats och den 

generativa princip som istället – utifrån dagens kunskapsläge – skulle 

kunna ligga till grund för analysen har illustrerats av den ungerske 

biologen Aristide Lindenmayer.  

För att simulera framväxten av celler och plantor har Lindenmayer 

skapat ett dataprogram. Punkterna som skrivs ut på skrivaren placeras 

enligt en i programmet inbyggd formel. Den bild som växer fram på 

skrivaren är således inte en konsekvens av en på förhand och i datorn 

inprogrammerad lagbundenhet eller givna orsak-verkan-relationer. Det 

som växer fram på skrivaren eller på skärmen bestäms stället av vad som 



24 
 

skulle kunna kallas en i programmet inbyggd ”intention”. Denna 

intention styr placeringen av varje ny punkt i förhållande till omvärlden 

och till alla andra punkter som producerats tidigare. Denna princip liknar 

den generativa ordning man talar om i språkanvändningen. 

Programmet kan sägas ha en ”vilja”, ett minne och en inbyggd logik som 

gör att det med ”avsikt” placerar nästa punkt där programmet tycker att 

den skall vara. Programmet liknar således i detta avseende en mänsklig 

aktör som gör överväganden och handlar i enlighet med dessa 

överväganden i sitt samspel med en omvärld och övriga aktörer.  

Man kan också i programmet programmera in olika aktörer med sina 

intentioner och överväganden och därmed illustrera hur de kommer att 

agera om och när de möter varandra – det vill säga deras interaktiva 

samspel. Med Lindenmayers program kan man på detta sätt simulera 

framväxten av växter, uppkomsten av mikroorganismer, bildandet av 

fågelflockar, rörelsen i fiskstim och bygget av myrsamhällen.  

Missförstå mig inte. Jag tror inte att Lindenmayers simuleringar, och 

andra liknande datorprogram, beskriver hur växter, celler och andra 

organismer i realiteten kommer till. Lindenmayers simuleringar erbjuder 

emellertid en helt annan princip för att förstå hur naturens olika mönster 

skulle kunna bildas än de föreställningar om statiska och tidsoberoende 

samband som den klassiska vetenskapen sedan länge använt sig av. Om 

Lindenmayers princip är mer rimlig än de förgivettaganden vi i dag 

använder så förklarar detta också varför HPR (Hierarki, Paternalism och 

Regelstyrning) inte ger relevanta analyser för komplexa kontexter.  

Lindenmayers datoriserade simuleringsförsök bekräftar för mig att det är 

mer rimligt att ta för givet att de kollektiva mönster som skapas av fåglar, 

fiskar, myror såväl som av människor, skulle kunna styras av en i 

respektive enhet inbyggd intention och logik än att de styrs av någon 

mystisk övergripande och yttre lagbundenhet. Det nya förgivettagande vi 

då måste använda oss av är att de enheter som är inblandade är 
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autonoma och väljer ett agerande efter en egen inre logik. Ett sådant 

förgivettagande är väl förenligt med så som vi i dag ser på människan 

som individ och hur hon är med att forma olika samverkansmönster.  

Detta betyder inte att yttre styrning, auktoriteter, regelsystem, sociala 

normer och den administrativa överbyggnaden saknar betydelse för 

individers handlande. Det betyder bara att om vi finner en samvariation 

mellan en sådan yttre påverkan och individers agerande så är denna 

samvariation en konsekvens av att individerna just då, självständigt, och 

med utgångspunkt från sin egen inre logik, valt att följa en sådan 

styrning.  

Jag utgår alltså från att människor alltid har frihet att välja att agera 

annorlunda än de gör oberoende av vad de gjort och valt tidigare. Ett 

sådant antagande stöds av Lindenmayers princip Det innebär att det 

samspelsmönster vi ser bara är ett av många möjliga och tänkbara utfall.  

Detta har visat sig stämma väl överens med själva definitionen på 

komplexitet. Det är av detta skäl olämpligt att uppfatta de 

samverkansmönster vi observerar som något lagbundet och per 

definition repetitivt. De uppkomna mönstren bör istället förstås utifrån 

de aktuella individernas olika överväganden och den process som lett 

fram till de val de gör. Ett sådant förgivettagande är inte förenligt med 

ett framework som utgår från HPR. Denna oförenlighet har dramatiska 

konsekvenser för vår syn på oss själva och de samspelsmönster vi formar 

med varandra. Detta skall jag beskriva i nästa blogg.  
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Radikalt förändrad människosyn 

”Demokratins framtid beror på möjligheten att förverkliga den individualism som 

varit det ideologiska målet för den moderna tanken allt sedan renässansen...  

Under den långa, och praktiskt taget oavbrutna, kampen för frihet sällade sig klasser 

som på ett visst stadium stridit för friheten till frihetens fiende sedan segern var vunnen 

och det fanns nya privilegier att försvara.” 

Erich Fromm i sin bok “Flykten från friheten” 
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Jag har länge varit fascinerad av den studie som kallas World Value 

Study. Den visar att svenskar svarar på frågorna annorlunda än många 

andra nationer. Svenskar tar således något för givet som andra inte gör. 

De ligger högt upp till höger i diagrammet. I detta fall är de synnerligen 

moderna. De verkar ha fångat en insikt som växt fram ur de senaste 

hundra årens forskningsaktiviteter kring det mänskliga psyket. Det har i 

denna konstaterats att individen får sin upplevelse av vem man är genom 

sin kommunikation och sitt samspel med andra människor. Eller snarare 

– hon erbjuds en möjlig identitet genom andra människors bemötande 

och de samtal som blir en konsekvens av att hon agerar och reagerar 

som hon gör.  

Jag tolkar svaren på studien som att många människor i vår tid har 

upptäckt att man kan utveckla och förändra sitt psyke i och genom 

samtal och samvaro med andra människor. Denna insikt verkar leda till 

att allt fler upplever sig som ett autonomt subjekt precis som Erich 

Fromm beskriver. Därmed blir begreppet ”frihet” viktigt. 

Jag har funnit att denna nya individualitet i litteraturen och i ett otal 

andra undersökningar och studier karaktäriseras av följande: 

Dagens människa är inte egoist. Samtidigt som hon är individualist har 

hon ett stort engagemang för världen, för de människor som hon känner 

och som hon finner autentiska, pålitliga och med ärliga avsikter. Hon ser 

det som fullständigt naturligt att man ingår i ett större sammanhang, men 

då i ett som man själv valt. Hon väljer sina vänner utifrån tilltro snarare 

än efter vilken ”social grupp” hon tillhör. Hon inser att det som behöver 

bli gjort skall göras i samarbete med andra – men inte alltid med dem 

som det är ”politiskt korrekt” att samarbeta med. 

Hon är införstådd med att allt mindre kan styras av överordnade beslut 

och riktlinjer. Inställningen till överheten är därför kraftigt förändrad. 

Den moderna människan behöver inte, och vill inte, bli motiverad och 
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”peppad”. Hon ser sig driven av egna inre krafter och inte som beroende 

av utifrån kommande stimulans.  

Hon vill inte ha och behöver inte någon som övervakar, belönar och 

bestraffar henne för att hon skall ”förmås” att göra sitt jobb. Hon har 

liten nytta av förmaningar om hur hon skall leva. Hon vill istället ha 

sådan information som gör det möjligt för henne att handla klokt.  

Hon är van vid snabba tidsförlopp och griper tillfällena i flykten. Hon 

vill och behöver vara inblandad i och ha tillräcklig personlig insyn i det 

som sker och som berör henne. Hon ser i detta fall sitt arbete och sitt 

bidrag till samhället som ett verktyg för egen utveckling.  

Hon söker sig till situationer och grupperingar där hon kan vara en 

”insider”. Hon känner också till spelreglerna för detta. Det är ok att för 

egen del dra nytta av att vara ”insider”. Hon gillar emellertid inte att de 

som på grund av att de har speciell information, speciell kunskap eller 

speciella kontakter fuskar eller tar genvägar på andras bekostnad.  

För den moderna människan är handlandet etiskt laddat. Hon lägger stor 

vikt vid både sitt eget och andras omdöme. Hon söker sig till dem som 

visar sig kunna vara betrodda. Hon tappar förtroendet för personer vars 

omdöme hon tycker sviktar och som inte håller vad de lovar.  

Hon bedömer inte alltid resultatet som avgörande för vad som är gott. 

Hon vet att ändamålet sällan helgar medlen. Hon vet att det ibland 

tvärtom är så att medlen helgar målet. Hur något kommit fram och 

skapats – exempelvis i samarbete människor emellan – kan för henne 

vara viktigare än vad som skapats.  

Hon tar inte bara ställning till vad människor faktiskt uträttar utan också 

till i vilka sammanhang de gör vad de gör. Hon är själv mycket medveten 

om vad hon deltar i och bidrar till. Många tar exempelvis ställning till att 

man inte bör arbeta i en industri som kommer att skapa stora 
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miljöproblem, Andra vill inte medverka till en produktion av produkter 

som kan medföra lidande för människor eller djur.  

En majoritet anser att man inte kan solidarisera sig med åtgärder som 

man tror kommer att förvärra samhälls- och världssituationen i stort. De 

flesta anser sig kunna påverka sitt eget liv men tvivlar på att deras 

begränsade politiska handlingar har någon effekt på de stora skeendena.  

Hon kräver – när det är möjligt – att få bli betraktad som en partner. 

Hon vill absolut inte se sig – eller omtalas som – som en ”utbytbar 

kugge”, en obetydlig student, en manipulerad konsument eller som 

någon slags ansiktslös stödtrupp som behövs för att rösta fram en ledare 

eller främja en viss ideologi.  

Protesterna mot resonemang där man ges sådana ansvarsbefriade roller 

blir allt starkare. Ett fördjupat och produktivt partnerskap i arbetslivet 

som skapar solidaritet och delaktighet blir allt viktigare. Samtidigt blir 

man allt mer ensam, osäker, oviss och otrygg. Individualiseringen löser 

upp de gamla sociala skyddsstrukturerna. Man måste klara sig själv.  

Man inser att man måste ta eget ansvar. Man måste medverka i de 

förändringar som krävs men man måste också känna delaktighet, förstå 

vad det handlar om, bli respekterad för sin kunnighet och blir sedd som 

en respekterad individ. Annars blir livet outhärdligt. Att vara någon som 

blir flyttad på, hunsad med, inriktad mot, motiverad eller omplacerad blir 

negativt, hur väl motiverade och genomtänkta sådana åtgärder än är. Än 

värre är det förstås om dessa åtgärder dessutom uppfattas irrelevanta 

eller till och med skadliga för systemet som helhet. 

Ovanstående beskriver alltså vad allt fler personer enligt många 

undersökningar i Sverige säger om sig själva.  Det är också så som man 

motiverar sitt handlande. Det är så man vill bli uppfattad av sin samtid. 

Det är så man vill att ens barn skall vara i en framtid.  
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Denna självförståelse skiljer sig dramatiskt från den självförståelse som 

blir en konsekvens av samtal som bygger på det framework som jag 

presenterat som HPR och som är anpassat till de kontexter i David 

Snowdens modell Cynefin som kallas ”simple” och ”complicated”. 

Följer man denna framework så förväntas individerna följa en på 

förhand och av överordnade given samordningsprocess. Detta påverkar 

identitetsupplevelsen. 

Antingen upplever sig individerna som robotar genom att de blir 

utförare av redan förutbestämda och förtänkta arbetsmoment eller också 

kommer de att uppleva sig som medlemmar i en elit – en klass, ett parti, 

en ideologi, en profession etc. – som kan bestämma över andra eftersom 

deras lösningar på samordningsproblemen får en karaktär av tvingande 

normer. De rör sig i en vertikal linje i sin självförståelse.  

I bägge fallen ansluter man sig till frihetens fiender. Detta skapar 

frustration eftersom dessa självbilder står i strid mot den upplevelse av 

ökad individualitet som varit nittonhundratalets signum och som 

medfört allt kraftigare protester mot totalitära tendenser.   

Därför har det fält som Snowden benämner ”komplext” också av detta 

skäl fått en ökad aktualitet. Det är numera inte bara viktigt för 

resonemang om hur verksamheter och samhälle bör organiseras. Det har 

också stor betydelse för hur samhällets individer av egen kraft skall 

kunna integrera sig med varandra. Fromms bidrag till vårt vetande är att 

ohälsa och psykiska störningar verkar ha en rot i en sådan bristande 

kollektiv förmåga som leder till bristande integration och en känsla av 

ofrihet.  

Den frustration som uttrycks i samhället kan därför tolkas som ett 

symptom på att de gamla och irrelevanta förgivettagandena som 

vidmakthålls genom HPR och det invanda tekniska språkbruket 

förhindrar den integrering i samhället som gör att individen kan se sig 

som ett autonomt subjekt.  
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I kommande bloggar skall jag därför närmare beskriva de konsekvenser 

av denna frustration som vi observerat och betydelsen av att etablera 

samarbetsformer som är förenliga med de nya förgivettagandena och 

därmed också med den moderna människans självbild. 

Referenser 

Fromm E (1993): Flykten från friheten. Stockholm: Natur och Kultur. 

Den senaste upplagan av World Value Study finner Du på 

http://www.worldvaluestudy.com 
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Den obeaktade kollektiva kompetensen och 

intelligensen  

Kraven på kompetens i arbetslivet har ökat dramatiskt under 1900-talet 

och början av 2000-talet. Därför måste många av de föreställningar och 

förväntningar på vad arbetet är och hur det skall utföras förändras. 

I mina senaste bloggar har jag visat att denna utveckling dels leder in i 

komplexa kontexter som kräver en ny kompetens av deltagarna och dels 

att individerna i samhället på grund av den sociala accelerationen måste 

förändra sin självbild. 

Detta medför att den organisatoriska struktur de verkar i måste ändras. 

Två för vår tid nya begrepp, som jag fastnat för och som illustrerar detta 

förhållande, är kollektiv kompetens och kollektiv intelligens. 
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Jag mötte dessa begrepp första gången i mitt arbete med dåvarande 

Armens Centrum för Ledarskap (ACL) i slutet av 1900-talet. Grunden 

lades av två forskare Jörgen Sandberg och Henrik Hansson från 

Handelshögskolan i Göteborg. Sandberg studerade motoroptimerare vid 

Volvo och Hansson studerade den kompetens som krävdes för 

kappsegling. Sandberg konstaterade att hur motoroptimerarna såg sin 

uppgift skiljde sig åt baserat på om de såg den kontext de verkade i som 

komplex eller komplicerad. 

Den komplexa kontexten krävde en helt annan förståelse för 

optimeringsarbetet. Optimerare med denna inställning arbetade enligt 

Snowdens principer ”probe”, ”sense” och ”respond” medan den som 

enbart såg processen som enkel eller komplicerad valde att följa på 

förhand fastställda moment för att nå ett resultat. Sandberg kallade 

denna kompetensskillnad för en vidgad ”förståelsehorisont”. 

Det visade sig att den komplexa ansatsen blev allt mer nödvändig ju mer 

kundorienterad man var. Den uppfattning om problematiken som 

Sandberg förde fram förändrade därför hela produktionsupplägget. Ville 

man vara kundorienterad kunde man inte begränsa sig till att utföra 

arbetet enbart efter på förhand givna instruktioner. 

Produktionsprocessen måste anpassas till varje kunds speciella krav. 

Detta tog Hansson fasta på genom att studera hur produktionsprocessen 

genomfördes på en kappseglingsbåt. För att segla en kappseglingsbåt 

krävs vissa bestämda procedurer och moment. Dessa kan studeras och 

dokumenteras. Kappsegling kan därför ses som en komplicerad kontext. 

Man kan se på den på samma sätt som den mindre kunnige 

motoroptimeraren såg på sitt arbete. Seglandet skulle då kunna utföras 

inom ramen för handboksliknande instruktioner. Vad som då skulle 

krävas var att varje person i besättningen förstod sin roll och rätt kunde 

utföra de instruktioner som beskrivningen erbjuder. Besättningen och 

optimeraren kunde på detta sätt verka inom ramen för en begränsad 



35 
 

förståelsehorisont. Genom Frederick Taylors, och Henri Fayols arbeten 

har detta förgivettagande blivit den vanemässiga inställningen hos 

ledningar och produktionsplanerare och i organisationslitteraturen. 

Hansson visade emellertid att denna inställning till produktionsprocessen 

inte utnyttjar besättningens fulla potential. Samarbetet blir mindre 

effektivt än det kunde vara – i varje fall när det gäller kappsegling. Denna 

samordning av produktionsprocessen utgår från förgivettaganden om 

människans kapacitet som inte stämmer. Kappsegling, på samma sätt 

som den motoroptimering mot kundens specifika behov som Sandberg 

studerade, är en komplex kontext. Denna insikt, som både Sandberg och 

Hansson kom fram till, gäller också alla andra produktionsuppgifter. 

Komplexiteten blir särskilt uttalad i en tjänstebaserad produktion. De 

verksamheter som kan hantera komplexiteten är mer framgångsrika än 

de som inte kan det. 

Komplexitet karaktäriseras av att de situationer som uppstår, både i 

Sandbergs och Hanssons fall, erbjuder variationer och nya utmaningar 

som ständigt måste hanteras av besättningen respektive av optimerarna. 

De som sitter i båten och de som konstruerar en motor behöver därför 

underkasta sig ett samarbetsåtagande för att synkronisera sina insatser i den 

komplexa kontext de måste verka i. I en kappsegling handlar 

synkroniseringen om att anpassa sig till varandra i båten och i fallet med 

optimering handlar synkroniseringen om att anpassa "produktionen" till 

kundens användning av motorn. I sådana komplexa kontexter är 

samarbetsåtagandet mer omfattande än att bara mekaniskt följa en 

instruktionsbaserad produktionsprocess eller följa en chefs order. 

Komplexiteten kräver en speciell professionalitet hos de som skall 

samverka. Även om det ideala sättet att utföra uppgiften, eller fullfölja 

funktionen, skulle kunna vara välkänd och kunna beskrivas i en doktrin, 

ideologi, regelbok etc., så skulle detta inte i sig medföra att de aktuella 

aktörerna har förmåga att synkroniserat utföra de moment och 
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handgrepp som krävs i de många och olikartade situationer de möter. 

Detta kräver en ny och annorlunda kompetens utöver den man tidigare 

har räknat med där arbetet delats upp i stuprör som koordineras genom 

en plan eller en instruktion.  

Det gemensamma resultatet är således också beroende av: 

• medarbetarnas förmåga att synkronisera sig, 

• varje persons förståelse för betydelsen av att samarbeta med de 
andra och 

• dennes villighet att underkasta sig det aktuella 
samarbetsåtagandet. 

Detta är grunden för den kollektiva kompetensen. Men det finns också 

något som kan kallas kollektiv intelligens. 

Under våra diskussioner med ACL, och senare också med Lysekils 

Trafikskola om körkortsutbildning, visade det sig att det också finns 

andra typer av samspelssituationer där kraven på synkronisering måste 

höjas. I dessa samarbetssituationer kan man inte tala om en gemensam 

uppgift eller kräva att aktörerna fullgör en specifik funktion. 

Ett sådant konkret exempel är flödet av människor på en station. Varje 

person har sina mål. Samtliga aktörer måste trots detta underkasta sig ett 

samarbetsåtagande – nämligen att hjälpa till att skapa ordning och flyt i 

folkströmmen. Flytet bestäms dels av personernas rörelseförmåga och dels 

av deras enskilda förmåga och villighet att uppfylla samarbetsåtagandet. 

När det gäller hur människoflödet på en station gestaltar sig, eller för den 

delen hur en mobilisering kan genomföras, hur en bra trafik uppstår eller 

hur de demokratiska strukturerna fungerar, kunde vi med ACL och 

Trafikskolan därför tala om behovet av kollektiv intelligens. 

Kollektiv kompetens och kollektiv intelligens utvecklas således mellan 

personerna genom att aktörerna tillsammans gör vad de gör. Resultatet, 
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de uppkomna positiva mönstren, kan inte kopieras av andra 

verksamheter bara genom att man kopierar den yttre arbetsprocess som 

uppstått. Vad som hänt är att det skapats en generativ process som lett 

fram till mönstret. En teknisk ansats som syftar till att genom studier av 

redan existerande mönster, som ju bara är ett specialfall och ett unikt 

resultat av en specifik generativ process, fastställa modeller för den bästa 

produktionsprocessen, förlorar därmed sin mening. 

Sandbergs och Hanssons forskning visar således att det finns en 

kunnighet som gör att personerna tillsammans kan hantera vissa 

situationer snabbare, effektivare och bättre än om de bara följde explicita 

instruktioner. De har då tillägnat sig en implicit kunskap om det aktuella 

samarbetsåtagandet genom sitt samspel med de andra. En ny medlem, 

även om denne har utmärkta formella kvalifikationer kan därför bryta 

mönstret och man måste på nytt bygga den kollektiva kompetensen. 

Daniel Stern ägnar i sin bok "Ögonblickets Psykologi" ett helt kapitel åt 

det han beskriver som det implicita vetandet. Enkelt uttryckt är implicit 

kunskap icke-symbolisk, ickeverbal, procedurmässig och omedveten i 

meningen att den inte är reflexivt medveten. Den växer fram ur själva 

upplevelsen Explicit kunskap är symbolisk, verbaliserbar, propositionell, 

möjlig att berätta och reflexivt medveten. Den formuleras i samtal med 

varandra. Genom samtalen om de gemensamma upplevelserna kan det 

implicita kunnandet bli explicit. 

Att för varandra verbalt förklara eller berätta om samspelssituationen 

och dess krav medför därför inte alltid en förändring av individens 

implicita kunnighet. Kunnigheten uppstår enligt Stern först genom en 

gemensam reflektion av känslor och handlingar i realtid – i den verkliga 

världen och med verkliga människor. Individen bär sedan med sig denna 

erfarenhet in i nästa möte. Detta gäller både kollektiv kompetens och 

kollektiv intelligens och såväl positiva erfarenheter om nya möjligheter 

som insikter om existerande begränsningar. 
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En nyckel till förståelse av hur kollektiv kompetens och intelligens 

uppstår verkar vara att kompetensen växer fram genom en kombination 

av två typer av erfarenheter. Dels att personen själv tvingas agera i 

situationen – vilket ger ett inifrån lärande – men också att personen 

genom sina kontakter med andra deltagare i kontexten lär sig att se sig 

själv i sammanhanget – ett slags utifrån lärande som man får del av 

genom att få reda på hur andra ser på en själv, på situationen som sådan 

och på det mönster som skapas av det man gemensamt gör. 

Om man, som ofta är fallet i dag, begränsar sig till Snowdens fält ”enkel” 

och ”komplicerad”, och använder sig av HPR som framework för 

analysen, så tar man för givet att behovet av kollektiv kompetens och 

intelligens täcks i samband med att individen löpande tränas in i de 

verksamheter denne ingår i. Detta var en rimlig utgångspunkt för hundra 

år sedan. Innehållet i samarbetet i det moderna arbetslivet har emellertid 

i dag blivit mycket mer omväxlande, föränderligt, omfattande och 

krävande. Det man en gång tränat in blir snabbt föråldrat. En bättre 

beskrivning av dagens arbetsliv är därför, som Runsten och Werr 

beskriver, att samhället och arbetslivet allt mer går mot att vara ett 

nätverk av självständiga individer. Det organisatoriska landskapet kan 

därför bättre beskrivas som ett antal flyktiga mikrosystem. 

Personerna i arbetslivets och samhällets nätverksstrukturer måste därför 

numera mellan sig ”på studs” skapa en kollektiv intelligens och personerna i 

de flyktiga mikrosystemen måste snabbt kunna bygga upp sin kollektiva 

kompetens. Detta gör att den enskilda samarbetskompetensen blir av 

avgörande betydelse. Detta ställer helt nya krav på att dagens 

arbetssituationer tillhandahåller möjligheter till gemensam reflektion och 

samtal för att därigenom utveckla det implicita kunnandet. 

Många frågeställningar blir då aktuella som man inte tidigare behövt bry 

sig om: Vilken implicit kunskap måste genereras? Hur kan denna växa 

fram naturligt i verksamheten? Hur skall ett sådant kunnande spridas och 
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förmedlas till nya generationer medarbetare? Vilket stöd måste ges av 

samhällets institutioner för att en sådan utveckling skall bli möjlig? I en 

kommande blogg skall jag närmare beskriva våra erfarenheter av dessa 

frågor. 
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Släpp medarbetarna fria – det är komplexitet 

Jag har i mina tidigare bloggar redogjort för David Snowdens Cynefin. 

Cynefin består av fyra domäner som representerar olika kontexter – 

simple, complicated, complex och chaotic. Domänerna beskriver 

kontexter i vilka något måste åstadkommas. Cynefin illustrerar hur olika 

kontexter kräver olika frameworks (tanke- och begreppssystem) för att 

beskriva hur det som skall åstadkommas kan bli till. 

Cynefins kontexter simple och complicated är sådana att man kan räkna 

med fasta och återkommande relationer och interaktioner mellan de 

enheter som är inblandade. Har man genom försök och observationer av 

det som hänt kunnat fastställa dessa relationer och gjort dessa 
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lagbundenheter kända, så kan man också räkna ut hur man skall kunna 

åstadkomma det önskade resultatet. Genom att sättet att åstadkomma 

resultatet är känt så är en styrning som jag kallat HPR möjlig. Några (H) 

som vet hur det skall gå till kan tala om och förmå (P) övriga att följa de 

instruktioner och direktiv (R) som gör att man gemensamt kan 

åstadkomma det som önskas.  

I en komplex kontext har emellertid de element som är inblandade en 

egen intelligens. De väljer att agera och reagera på det som händer 

utifrån egna avsikter och en av dem själva formulerad önskad framtid. 

För att då, i en sådan kontext, åstadkomma det man vill måste man både 

förstå dessa avsikter och "meningen" med att elementen i sitt samspel 

gör som de gör.  

Bilden illustrerar att aktörerna i en sådan komplex kontext har anledning 

att välja mellan alternativa handlingar beroende på hur de uppfattar den 

aktuella situationen. De kan då inte begränsa sig till att följa på förhand 

givna instruktioner som naturligtvis kan ha blivit irrelevanta som en följd 

av en förändring som medför att omvärlden agerar annorlunda än den 

tidigare gjort.  

Då det är kritiskt att man rätt kan bedöma den aktuella situationen måste 

alla deltagare också aktivt hjälpa till att skapa förståelse för den komplexa 

kontextens natur, ta ställning till vad som händer och bidra till att utifrån 

sin egen bedömning avgöra om det man gör har förutsättningar att leda 

till ett önskat utfall. Man måste också ta ställning till om det som händer 

är inom ramen för det samarbetsåtagande som beroendet av varandra 

skapar. 

Bilden illustrerar att samarbetet uppkommer genom hur var och en aktör 

väljer att agera i den situation som uppstår. Aktören bidrar till den 

gemensamma förståelsen av vad som i situationen är konstruktivt att 

göra genom att medverka i momenten probe, sense och respond. I dessa 

aktiviteter måste aktörerna utgå från sina egna individuella föreställningar 
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och sin egen bedömning av situationen. De kan inte bara referera till 

givna instruktioner och direktiv. För att kunna ta ställning till sina egna 

bidrag till samarbetet måste aktörerna dessutom vara klara över vilket 

samarbetsåtagande som de har med varandra och de beroenden som 

detta skapar mellan dem. 

Snowdens Cynefin illustrerar alltså att styrning och samverkan i en 

komplex kontext skiljer sig avsevärt från den styrning och samordning 

som är möjlig i kontexter som simple och complicated. Komplexa 

kontexter ställer helt andra krav på aktörerna och aktualiserar helt nya 

samarbetsformer. Vidmakthållandet av HPR som styrprincip – och 

motsvarande "fördumning" av aktörerna – innebär i komplexa kontexter 

stora risker och nackdelar. 

Om exempelvis arbetsformer, utrustning, lokaler, bestämmelser och 

medarbetares kompetens anpassas till en produktionslösning som följer 

en på förhand bestämd maskin- eller systemlogik så begränsas aktörernas 

agerande till lösningar anpassade till just denna. Aktörerna tränas då in i 

arbetsformer och uppföljningssystem som är anpassade till en förenklad 

bild av vad som skall göras. I en sådan kontext ser aktörerna inte någon 

anledning att fullt ut utnyttja den potential som ligger i deras egen 

kunnighet och erfarenhet. 

HPR riskerar också att leda till en ansvarsbefrielse för den enskilde 

individen. Även om utfallet blir oönskat så kan aktörerna, både ledning 

och medarbetare, avsäga sig sitt ansvar för att det blivit som det blivit i 

ett enskilt fall. Det kan alltid vara någon annans fel. Både ledning och 

medarbetare kan skylla på bristande rutiner, dålig organisation, dåligt 

ledarskap eller de andras illojalitet och olämpliga moral. Bundenheten till 

en lineär kontext omintetgör därmed en formulering och precisering av 

de gemensamma samarbetsåtaganden som är nödvändiga i en komplex 

kontext. 
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I HPR utgår man från att samtalen om ordnandet av en verksamhet kan 

skiljas från själva utförandet av verksamheten. Därmed formas en skarp 

och orealistisk gräns mellan teori och praktik och mellan modeller och 

det faktiska skeendet. Denna gräns kommer i komplexa kontexter att 

fjärma ledande befattningshavare från förståelsen av den praktiska 

aspekten av den verksamhet de antas styra och bestämma över. Om man 

i komplexa kontexter vidmakthåller HPR så leder detta alltså till en allt 

sämre tillit mellan huvudmän och medarbetare. 

Tankestrukturen HPR leder dessutom till försvårande byråkratiska 

avgränsningar – stuprör – och till en konkurrens om resurser mellan 

olika funktioner och enheter. Detta leder i sin tur till svårigheter för alla 

berörda att ta gränsöverskridande initiativ, och anpassa sitt agerande till 

verksamhetens krav. 

Även komplexa kontexter kan utforskas och förstås men beskrivningen 

måste då utgå från att den skall vara ett underlag för bedömning och 

handlande i konkreta situationer. Den måste också vara förenlig med den 

praktiska erfarenhet aktörerna fått genom att medverka i den verksamhet 

det är fråga om. Ofta är detta en implicit kunnighet som kräver samtal 

med ett speciellt fokus för att synliggöras. Fokus måste flyttas från HPR-

resonemang till ett framework som beskriver verksamhetens natur och 

villkoren för det samarbetsåtagande som aktörerna måste underordna sig. 

I nästa blogg skall jag beskriva hur koordinering i en komplex kontext 

kan åstadkommas genom samtal som fokuserar på samarbetsåtagandet. 

Poängen med sådana samtal är att de synliggör vilken position som 

aktörerna väljer att ta i förhållande till vad man gemensamt skall 

åstadkomma. Så länge man agerar inom ramen för HPR kan detta val 

förbli omedvetet eller döljas. Skälen till att man som individ väljer den 

ena eller andra positionen i förhållande till samarbetsåtagandet kan då 

inte konfronteras, utforskas och diskuteras. De kunskaper och 

erfarenheter som i realiteten skulle behövas för var och en som vill bidra 
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till att fullfölja ett gemensamt samarbetsåtagande kan då inte formuleras 

och förverkligas. De faktiska förhållandena kan då heller inte ändras så 

att de olika aktörerna ges möjlighet att allt bättre ställa upp på 

samarbetsåtagandet. 

Då doxan hittills styrts av HPR är dagens aktörer självklart ovana vid att 

hantera komplexitetens natur. Det blir därför inte helt lätt att få till stånd 

konstruktiva samtal om samarbetsåtagandet. Utan sådana samtal och 

utan en gemensam förståelse av naturen av detta åtagande så är man 

hänvisad till HPR – och därmed inne i en ond cirkel. Den bristande 

vanan gör att problemen fortfarande analyseras enligt HPR. Åtgärderna 

leder då till mer HPR. Mer HPR leder till fler problem. Den triadiska 

kommunikation som då krävs för att flytta fokus skall jag försöka 

illustrera i nästa blogg. 
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Triadiska samtal krävs för att formulera 

samarbetsåtagandet 

Strutsen som gömmer huvudet i sanden har blivit en bild av människan 

som inte vill se eller anpassa sig till det ofrånkomliga. 

Men strutsen letar efter mat i sanden. Bägge bilderna är relevanta för 

människans situation i dag. I denna serie bloggar har jag försökt beskriva 

hur vi tidigare blundat för den komplexitet som präglar det moderna 

samhället och arbetsmarknaden. Detta är en del av förklaringen till att vi 

får en förvirrad debatt och en ökning av totalitära och auktoritära 

lösningar och ledningspersoner. Vill vi angripa komplexiteten måste vi 

överge den doxa – HPR – som vi så länge vant oss vid och som driver 

fram denna utveckling. Det är en dramatisk utmaning. 

Men å andra sidan. Om vi lyckas så kanske vi kan komma till rätta med 

ett stort antal problem som vi länge plågats av. Tidigare generationer har 
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varit med om liknande utmaningar. Varför inte dra nytta av de 

erfarenheter som dessa gav oss? 

En stor möjlighet till att protestera mot det då starkt patriarkala 

samhället väcktes genom Immanuel Kants skrifter i slutet på 1700-talet. 

Kant deklarerade att människan borde ta sig ur sin självförvållade 

omyndighet och öva sin egen förmåga att göra bruk av sitt förstånd och 

inte bara förfalla till att härma andras åsikter och böja sig under en 

paternalistisk regim. Många lärare såg därför i början av 1900-talet den 

auktoritära inriktningen i skolan som negativ och som ett 

maktinstrument för överklassen. De ville något annat. Folkbildnings-

rörelsen i början av 1900-talet gjorde det möjligt att förverkliga en sådan 

politisk ambition. 

Som stöd för sin kamp kunde man luta sig mot upplysningstidens 

tänkande, som premierade ett ”objektivt” och ”rationellt” resonemang 

om naturvetenskapliga, tekniska och sociala fenomen. Det pedagogiska 

arbetet inom folkbildningen präglades därför av intensiva diskussioner 

om vilka pedagogiska möjligheter som fanns att bryta den auktoritära 

lärarrollen. 

Tankar om vilket pedagogiskt nytänkande som dessa tidiga diskussioner 

hade lett till låg till grund för ett uppdrag vi gjorde för Studieförbundet 

Vuxenskolan 2001. Frågan var om den pedagogiska folkbildningstraditionen 

– och därmed arbetet med studiecirklar – kunde ge Studieförbundet 

Vuxenskolan en alternativ pedagogisk profil, nu när den ursprungliga 

politiska kampen för ett mer demokratiskt samhälle inte längre var 

aktuell. 

En del i uppdraget blev därför att tillsammans med erfarna och 

engagerade verksamhetsledare försöka sätta ord på de pedagogiska 

traditioner man byggde på – det vill säga en pedagogik i vilken eleverna 

erbjöds stor delaktighet i inriktningen av sitt lärande. Parallellt med detta 

arbete intervjuades representanter för de pedagogiska institutionerna i 
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Sverige för att undersöka i vad mån man där hade utvecklat den 

moderna pedagogiken i motsvarande riktning. 

Ett problem som ganska snart dök upp visade sig emellertid vara att det 

fanns en konflikt mellan de i organisationen som var inskolade i 

folkbildningens pedagogiska politiska traditioner och de som såg 

Studieförbundet som en kommersiell verksamhet i konkurrens med det 

övriga utbildningssystemet enligt en mer nyliberal modell. Den tradition 

som traditionalisterna inom folkbildningen byggde sin verksamhet på var 

inte förenlig med den framework för utbildningsaktiviteter som övriga i 

organisationen använde och som jag i mina tidigare bloggar kallat HPR 

(H=hierarki, P=paternalism och R=regelstyrning). 

Folkbildningspedagogiken med elevens fria sökande efter kunskap som 

riktmärke riskerade helt enkelt att utplånas av HPR. 

Kanske behöver den känsla av ”förtryck” som vissa personer 

identifierade när folkbildningen föddes inte förklaras med ”klasskamp”. 

Den kan, som jag hävdat i denna serie bloggar, förklaras av att man 

utgick från olämpliga förgivettaganden. Den doxa – HPR – som man 

använde sig av bygger på en föreställning om att verkligheten kunde 

förstås och hanteras enligt den engelska forskaren David Snowdens fält 

”simple” eller ”complicated”. Detta har lett till att de frameworks som 

visat sig lämpliga för just dessa kontexter har präglat samtal och analyser 

i det industriella och kapitalistiska samhället. 

HPR tar för givet att ”sanningen” kan formuleras och förmedlas av de 

som vet bättre till de som vet mindre. HPR tar för givet att de som vet 

bättre skall ordna verksamheten för de andras bästa. HPR tar för givet 

att erfarenheten kan omvandlas i modeller som styr framtiden vilket 

leder till den maskin- och systemlogik som i dag präglar samtal och 

analyser i arbetsliv och samhälle. 

Vid läsningen av gamla redogörelser för folkbildningen har jag fått 

intrycket att det var just detta stöd till HPR, och de klasskillnader som 
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detta stöd medförde, som de gamla folkbildarna protesterade emot. Som 

jag ser det var alltså folkbildningsrörelsen ett försök att frigöra sig från 

HPR. Strävan mot en sådan frigörelse ledde dem att tillämpa en annan 

pedagogik. Det fanns dock de som trodde att problemet kunde lösas 

med klasskamp. Om bara arbetarna fick makten så … 

Men makten bytte bara plats. HPR levde vidare i högönsklig välmåga 

också hos de nya makthavarna. Jag har i denna serie bloggar försökt visa 

att det inte räcker med att flytta om personerna. Om man vill bryta HPR 

så måste dess förgivettaganden ändras och de nya samarbetsåtagandena 

identifieras. Detta gjorde de tidiga folkbildarna i sitt pedagogiska arbete. 

Men vad de egentligen gjorde var naturligtvis obegripligt för de som 

envist höll fast vid en doxa som fortfarande byggde på HPR. 

Folkbildarnas brott mot de gamla förgivettagandena manifesterades 

praktiskt i de tidiga och ursprungliga cirklarna genom det som kallats 

triadiska samtal. Med triadiska samtal menas vanligen att man i samtalet 

gemensamt observerar och analyserar något yttre tredje som man 

tillsammans behöver förstå. De triadiska samtalen skiljer sig från så 

kallade monadiska samtal där auktoriteten uttalar sig och där replikerna 

inte förväntas bygga vidare på varandra i syfte att undersöka något. 

Monadiska samtal är en räcka oberoende monologer. Det uppstår inget 

samtal eller utbyte. 

Triadiska samtal skiljer sig också från dyadiska samtal. I dessa tas för 

givet att mottagaren är, eller bör bli, någon som tycker som en själv. Det 

handlar om att övertyga de andra om att det man själv tycker är ”rätt” så 

att man tänker och tycker ”lika”. Men visst. Man kan själv ändra åsikt 

men då i linje med den andres. Dyadiska samtal kännetecknas därför av 

en önskan att bekräfta varandra och vara överens. Om man tror att 

världen bestäms av givna och eviga lagbundenheter så är detta förstås en 

rimlig ståndpunkt. Hur det egentligen förhåller sig – det vill säga som 

man själv och ens likar ser världen – bör alla förstå. Pedagogiken handlar 
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om att lära ut det goda och det rätta. Det som formulerats av den elit 

eller ideologi man själv är ansluten till. 

De triadiska samtalen i folkbildningens studiecirklar bröt mot detta. De 

var istället utforskande. De accepterade olikheter i synsätt och 

uppfattning. De hade inte bara syftet att förmedla kunskap. De syftade 

också till att göra deltagarna mer medvetna på samma sätt som 

Immanuel Kant hade uppmanat oss. Cirklarna hade två inriktningar. De 

hade dels som ambition att belysa jordnära naturvetenskapliga frågor – 

exempelvis gödning av jorden – där deltagarna var för sig bidrog med 

sådant de kände till från sin vardag, dels klarlägga och utforska sociala 

fenomen och rikta uppmärksamheten på de samhällsförhållanden som 

vid denna tid medförde lidande för samhällets aktörer. 

Att man frångick tanken på att enbart förmedla det ”rätta” och ”sanna” 

och därmed stödja HPR innebar helt andra pedagogiska ansatser än de 

som användes inom det konventionella utbildningssystemet. I detta tog 

man för givet att det fanns en ”sanning” som skulle läras ut. 

Folkbildningen ville istället skapa triadiska samtal som krävde jämlika 

parter eftersom ingen på förhand helt säkert kan veta vad man genom 

samtalet om det gemensamma tredje kommer fram till. 

Folkbildningspedagogiken som den tillämpades i begynnelsen passade 

därför väl in i tanken om verkligheten som komplex och i tanken om 

något som blir till snarare än något som ”är”. Folkbildningens 

ursprungliga praktik erbjöd alltså just det arbetssätt som enligt 

Tillitsdelegationen skulle kunna skapa den tillit som delegationen fått i 

uppdrag att stärka. Folkbildningen i sin ursprungliga form såg alltså 

kunskap som en fråga om integrering av människors olika erfarenheter 

av och kunskaper om den verklighet man mötte tillsammans. Dess 

ursprungliga praxis var, och är, därför lämpad att främja framväxten av 

kollektiv kompetens och kollektiv intelligens. 
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Men folkbildningspedagogiken har också en djupare klangbotten. Den 

ifrågasätter några av de förgivettaganden som från början låg till grund 

för industrisamhällets doxa. Den komplexitet som Cynefin refererar till 

är en konsekvens av att naturen ”blir till” och aktivt ”visar sig” i vår 

kontakt med den. Det har under de senaste hundra åren visat sig allt mer 

omöjligt att härleda ett framtida skeende till fasta och tidlösa lagar och 

principer hur ofta man än kunnat observera dessa tidigare. 

Om naturen hela tiden ”blir till” och växer fram ur lokala erfarenheter 

kan det inte finnas någon bestämd kunnighet om vad som behöver göras 

i en aktuell situation som är giltig för alla, överallt och alltid. I en 

komplex kontext kan man därför inte utgå från att kunnigheten om det 

lämpliga handlandet redan finns. Skapandet av kunskap – det vill säga 

förståelsen av en aktuell situation – blir då en ”joint activity”. När det är 

fråga om det lämpliga handlandet måste det till något som kan kallas 

”sensemaking”. Att gemensamt formulera en kunskap om vad man 

deltar i, hur detta växer fram och vad som då måste göras blir ett 

samarbetsåtagande. 

Självklart finns det fenomen som mer eller mindre approximativt kan 

antas se likadana ut och följa liknande orsak-verkan-relationer överallt 

och alltid. Självklart är det bra med vanor och rutiner som bygger på 

tidigare erfarenheter. Visst kan sådana modeller och teorier fungera men 

de är osäkra. Särskilt när det gäller mänsklig samverkan. Fenomen inom 

fältet organisering och samverkan är alltid komplexa. Samverkan och 

synkronisering uppkommer inte i dessa sammanhang som en konsekvens 

av orsak-verkan-logiker utan skapas av enheternas löpande samspel med 

varandra. 

Ingen situation som inkluderar mänsklig aktivitet är exakt lik en annan 

situation. Detta gör att utfallen inte på förhand kan bestämmas. I 

komplexa sammanhang som kräver synkronisering behövs analyser som 

bygger på hur var och en av deltagarna ställer sig till det samarbetskrav 
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som uppstår genom de beroenden som finns. Sådana gemensamma 

analyser kräver triadiska samtal om det som händer. Dessa samtal är av 

samma typ som de som fördes inom folkbildningspedagogiken. Triadiska 

samtal leder då till en gemensam och ökad förståelse av den komplexa 

kontext man verkar i och hur var och en kan agera i denna för att bidra 

till ett konstruktivt utfall. 

Ett problem när det gäller triadiska samtal är att vår kunskapsbildning i 

dag är så specialiserad. Vi ser kunskap som något som tillhör olika 

professioner i samhället. De triadiska samtalen syftar mot något annat. 

De kräver istället att det utvecklas ett för den speciella verksamhetens 

aktörer funktionellt språk. Först om varje aktör rätt kan tillämpa detta 

språk blir det möjligt att koordinera insatserna så att man lyckas göra det 

man just där och då skall göra gemensamt. Det är ett sådant funktionellt 

språk som dagens aktörer måste använda för att göra sig förtrogna med 

sin verksamhet. Detta språk skall inte förväxlas med det specialiserade 

språk som utvecklas inom olika professioner som exempelvis biologi, 

fysik, ekonomi, psykologi etc. 

Det verkar vara tre områden som i första hand behöver fokuseras vid 

sådana samtal. 

• Hur bemötandet mot varandra bör och kan vara med hänsyn till 

verksamhetens natur. 

• Vilka specifika moment som måste utföras och hur de kan och 

måste koordineras med varandra för att skapa en ”joint activity” 

och slutligen 

• Vad som krävs för det skall skapas en gemensam 

”sensemaking”, det vill säga så att alla inblandade aktörer 

löpande ges möjlighet att förstå den situation man har att 

gemensamt hantera. 

I nästa blogg skall jag gå djupare in på denna fråga. 
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Den specifika verksamhetens funktionella 

språk 

”Det är lustigt att vi uppfattar ordet "dia-log" som ett "tal mellan två parter". Man 

blandar det grekiska prefixet "dia" (som betyder "genom", dvs. "medelst") med ordet 

"duo" (som betyder "två"), - som om det räckte med samtalet - och struntar i vilken 

erfarenhet orden återger.  

Det är således "genom orden" som vi försöker beteckna och förmedla erfarenheten och 

kompetensen. Ordet "språk" sammanblandar orden med ordbruket, som om 

hammaren vore detsamma som vad vi gör med hammaren. På tyska skiljer man noga 

mellan "die Sprache" och "das Sprechen" (båda substantiv, men den ena åsyftar 

verktyget och den andra dess användande handling). Vi tvingas ibland använda oss 

av den tyska skillnaden och säga: "Jag menar inte ’SPRÅKET’ utan 

’SPRÅKANDET’ (för att undvika en vilseledande sammanblandning).”  

 (José Luis Ramírez) 
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I mina tidigare bloggar i denna serie om komplexitet har jag hävdat att 

ett konstruktivt och disciplinerat samspel mellan människor i dagens 

moderna arbetsliv och samhälle kräver en helt annan typ av 

samarbetsåtagande än det som är förenligt med den doxa och de 

frameworks (HPR) som formar dagens analyser och samtal. Att denna 

doxa vuxit fram åskådliggörs i Cynefin av David Snowdens fält ”enkel” 

och ”komplicerad”.   

HPR (H=hierarki, P=paternalism och R=regelstyrning) var en rimlig 

framework i en värld utan de tekniska möjligheter till kommunikation 

som nu finns. Vad som blir problematiskt i dagens värld är inte själva 

språket och vad detta betecknar – vi har ord och benämningar för det 

mesta – utan själva språkandet. Det är användningen av språket som gör 

att vi inte för varandra kan beskriva och hjälpas åt att förstå vad som 

konkret händer med oss och mellan oss och i världen i övrigt. Vi blir 

beroende av experter och specialister. Det är således en olämplig 

användning av språket och en bristande förståelse för dialogens betydelse 

som gör att resonemangen upplevs meningslösa.  

HPR tar för givet att vissa personer, på grund av att de tänker ”rätt”, 

skall kunna bestämma vad andra skall göra. HPR bygger också på en 

primitiv tanke att det ”rätta” alltid segrar över det destruktiva. HPR utgår 

också från att det goda handlandet, genom naturens lagbundenhet, kan 

förutbestämmas oberoende av de enskilda individernas erfarenheter både 

av sin egen tillvaro och sin lokala värld. Så är det naturligtvis inte. Det är 

alla vi människor som genom våra samtal med varandra bestämmer vad 

som är det ena eller andra.  

Man kan i princip säga att Cynefins två fält enkel och komplicerad 

kännetecknas av att man talar ”till” varandra i föreställningen att det 

alltid finns ett bästa sätt att koordinera sina insatser.  En komplex 

kontext kan emellertid vara olika från gång till gång. Den kräver att man 

talar ”med” varandra – triadisk kommunikation – för att gemensamt 
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utforska vilken koordination av olika insatser som i just den aktuella 

situationen är den bästa. Vad som vid ett tillfälle var det bästa att göra 

och visat sig vara en bra koordinering behöver inte vara det i ett annat. 

Det är inte vad som har gjorts och resultatet av detta som är den basala 

erfarenheten och kunskapen utan den analys och den 

problemformulering som ligger bakom att man gjort som man gjort. 

Enligt Snowden så består det gemensamma hanterandet av en komplex 

kontext av:  

Probe 

Att man gemensamt utforskar karaktären av det samarbetsåtagande som 

är möjligt och önskvärt. Samarbetsåtagandet kan röra sig om en hel skala 

av tänkbara beroenden från att medverka i en trafiksituation till att kunna 

hantera ett problem man gemensamt möter eller skapa ett specifikt 

resultat som någon förväntar sig. Utforskandet bygger på att man tar 

ställning till vad som händer, blir till, när man gör eller gjort något. Man 

går således inte alltid direkt på att åstadkomma det önskade. Man prövar 

sig fram för att förstå kontexten. 

Sense 

Att man gemensamt försöker förstå den kontext man har att hantera för 

att klara av samarbetsåtagandet. Kontexten inom vilken 

samarbetsåtagandet skall genomföras kan ju variera från att man varken 

känner varandra eller är bekant med situationen till att man har lång 

erfarenhet av varandra och har erfarenhet av liknande situationer. Men 

kontexten kan också innebära att man tvingas komma överens med 

personer man tidigare uteslutit eller har konflikter med. Sensemaking kan 

alltså omfatta en hel skala av kunskapsfrågor från att förstå ”meningen” 

med det man skall göra tillsammans till att på djupet förstå det större 

sammanhang i vilket man verkar. 
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Respond 

Att man gemensamt måste hantera den situation man hamnat i. Det 

handlar då om att ta ställning till vad som krävs av varje enskild medlem 

för att det som kallas ”joint activity” skall uppstå. ”Joint activity” 

omfattar då inte bara vilka enskilda moment som krävs utan också frågor 

om hur dessa moment skall koordineras och hur man vid olika 

koordineringstillfällen bör bemöta varandra. Respond omfattar också 

kravet att efteråt gemensamt reflektera över det gensvar man fått på sina 

handlingar i den kontext och det yttre sammanhang man befinner sig i. 

Om man tar för givet att verkligheten är lagbunden och att det som skall 

åstadkommas kan styras fram genom en från början given maskin- eller 

systemlogik ser ovanstående moment ut på ett sätt. Då finns det, eller 

borde finnas, en HPR som definierar vad man som deltagare skall göra. 

Denna kunskap kan förmedlas från den som vet till den som inte vet. 

Den som vet kan styra den logik som bestämmer hur de olika 

handlingarna skall koordineras. 

I en komplex kontext existerar inte någon sådan kunskap. Den är i varje 

fall osäker. Då tvingas den enskilde deltagaren att på ett helt annat sätt 

engagera sig i samtal med alla de andra om just den aktuella situation 

man befinner sig i, och de krav på åtgärder denna situation ställer. Det 

går då inte för någon att på förhand formulera några generella 

påståenden för vad var och en skall komma fram till och vad denne bör 

göra. Poängen är att man i en komplex kontext i stunden löpande måste 

förstå verksamheten som den visar sig i det skeende man medverkar i. 

Varje verksamhet bygger på aktörernas tidigare erfarenheter. Om man 

kan anta att det man skall hantera är en enkel eller komplicerad kontext 

så kan man föreställa sig att man kan förutse ett framtida skeende genom 

att använda sig av de generella orsakssamband man tror sig se av det som 

tidigare hänt. I en komplex kontext är några sådana samband emellertid 

inte på förhand givna.  
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Förutsättningarna, och hur de olika ingående elementen reagerar på dem, 

kan vara radikalt annorlunda än de varit tidigare. Det lämpliga agerandet 

måste då alltid sökas utifrån den faktiska situationen – här och nu. 

Aktörerna i en komplex verksamhet har därför anledning att hjälpa 

varandra med förståelsen genom att kommunicera om vad som händer.  

I min förra blogg har jag konstaterat att det för detta ändamål behövs 

triadiska samtal. De monadiska och dyadiska samtal som tidigare kunnat 

motiveras genom HPR fungerar alltså inte i en komplex kontext. De 

samtalande måste istället gemensamt observera, och bli överens om, 

följderna av den samverkan de skapat tillsammans och analysera 

konsekvenserna av var och ens bidrag. Detta underlättas om man 

accepterar att:  

• varje aktör lever med sina förutfattade meningar och intränade 

förgivettaganden.  

• de lösningar som presenteras ofta utgår från olika 

problemformuleringar som vanligen inte är klarlagda.  

• användandet av HPR är olämpligt då detta användande gör det 

möjligt att framföra kritik av varandras bedömningar och 

kompetens, inläggens kvalitet mm. Denna kritik skapar tystnad 

och befrämjar en monadisk eller dyadisk kommunikation.  

• man måste undvika att någon upplever sig att inte bli förstådd 

och kanske till och med förlöjligad genom det som sägs. Många 

kan nämligen ha tidigare erfarenheter av att ens engagemang har 

missbrukats; att det man säger inte har bemötts på ett schysst sätt 

eller att det man sagt har använts emot en. Detta skapar negativa 

föreställningar om hur framtidens samtal kan komma att gestalta 

sig. Då håller man förstås tyst. Tilliten måste återupprättas. 
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Ovanstående acceptans och tillit i samtalet uppstår inte genom att man talar 

till varandra på nya sätt utan att man talar med varandra om verksamheten 

på nya sätt. Acceptans och tillit uppstår när alla bättre förstår och kan 

beskriva komplexiteten i den verksamhet man deltar i. Det man behöver 

behandla för att en verksamhet skall fungera väl och handlingarna 

koordineras är inte en kunskap om hur något ”är” utan en fråga om att 

förstå hur något kan ”bli till”.  Jag skall återkomma till detta i nästa blogg.  
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Det ”perfekta” samhällets sammanbrott 

”1918 är året då vi i detta land tar det viktiga beslutet om allmän rösträtt för män 

och kvinnor. Sverige tar det definitiva steget in i demokratins värld och demokratins 

tidevarv. Sedan dess och för framtida generationer är det så att demokrati är vår 

viktigaste gemensamma tillgång.  

Vi lever nu i en tid då väldigt mycket av våra demokratiska fundament blir 

ifrågasatta. Vi måste då komma ihåg att det som gör demokratin så oerhört djupt 

mänsklig och enligt min mening gör demokratin oöverträffad i sin mänsklighet, är att 

det är med demokratin som med oss människor – den är inte perfekt.  

Gud nåde oss den dagen då vi tror att vi kommit på det perfekta systemet för 

politiskt beslutsfattande.  Gud nåde oss för den dagen – för det har historien lärt oss 

att föreställningen om det perfekta samhällssystemet är havande med den fullständigt 

groteska idén om den perfekta människan och det spåret leder rakt till Gulag eller 

Auschwitz.” 

Per T Ohlsson 

I SVT:s program 180705 ”Länge leve demokratin”.  
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Vi lever just nu i ett samhälle där vi överöses av en kakafoni av budskap. 

Vad vi skall tycka? Vad krävs av oss som medborgare? Hur skall våra 

verksamheter styras och samhället administreras? 

Budskapen är ofta förklädda som några enkla informationer om 

tillståndet i vårt samhälle. När Jonas Sjöstedt, ledare för vänsterpartiet, 

säger att vårt samhälle är ett skatteparadis för de rika så har detta 

budskap en undertext, nämligen att om vänsterpartiet bara kom till 

makten, eller fick större inflytande, så skulle de kunna ändra på den 

saken. Liknande undertexter hör vi ofta från alla partier och 

företagsledningar. 

Jag har i mina tidigare bloggar hävdat att dessa undertexter nästan alltid 

bygger på – och därmed också förstärker – tankefiguren HPR. HPR skall 

tolkas som H=hierarki, P=paternalism och R=regelstyrning. H antyder 

att det är några få ”överställda” som skall bestämma över resten som är 

”underställda”. P betyder att den ordning som de överställda anser sig 

både ha rätt och möjlighet att åstadkomma kommer att skapa välstånd 

för det stora flertalet. I P ligger också en paternalistisk underton – dvs. 

att ordningen genomförs av de starka och kunniga av omsorg och 

välvilja mot de svagare och mer okunniga. R betyder att den elit som har 

makten har förmåga och legitimitet att skapa regler för det beteende som 

gör det möjligt för det önskade tillståndet att bevaras på sikt.  

När vi nu ser tillbaka på 1900-talet kan vi konstatera att det i grunden är 

märkligt att den doxa som bygger på HPR, kan ha sådan kraft. Många av 

våra erfarenheter av de senaste hundra årens händelser talar emot en 

demokrati som utgår från HPR. Flera åtgärder som föreslagits av våra 

politiker har inte visat sig hålla vad som lovas. De har istället visat sig 

medföra slöseri av resurser, korruption och negativa konsekvenser för 

många enskilda medborgare. Det verkar vara helt andra faktorer som 

gjort framstegen möjliga. 
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I det stora perspektivet har mänskligheten drabbats av stora katastrofer 

och lidande genom olika envåldshärskare som styrt med HPR. Den brist 

på rationalitet som HPR verkar leda till både i stort och smått skadar 

tilliten inte bara mellan människor utan också mellan medborgare och 

politiker och mellan ledning och medarbetare. Ändå fortsätter man att 

lita till HPR i hopp om att makten så småningom skall hamna hos ”den 

rätte” och att förnuftet skall segra.  

Snowden ger oss en ledtråd till hur det har kunnat bli som det blivit och 

varför förvirringen och besvikelsen över våra överheter är så stor. 

Snowden illustrerar genom Cynefin att vi måste se på den sociala 

kontexten på olika sätt. Vi kan se den som enkel, komplicerad, komplex 

eller kaotisk. Beroende på hur vi uppfattar den kontext vi agerar i – vare 

sig vi är stadshuvud, företagsledare, forskare, konsult eller ser oss som 

”bara medarbetare” – så måste vi enligt Snowden lära oss att använda en 

framework som tillräckligt väl fångar den aktuella situationens natur när 

vi skall analysera och hantera de praktiska frågor vi möter.  

De två domänerna enkel och komplicerad i Cynefin bortser helt från 

kontextens komplexitet. Resonerar man enligt dessa frameworks blir 

åtgärder som legitimeras av HPR rimliga. I komplexa kontexter blir 

emellertid sådana resonemang meningslösa och åtgärderna i bästa fall 

bara verkningslösa. De fångar helt enkelt inte situationens sanna natur. 

Detta skapar problem eftersom allt fler situationer vi möter i det 

moderna samhället måste uppfattas som komplexa. Analyser enligt 

domänerna enkel och komplicerad skapar en olämplig 

komplexitetsreduktion. Vad som nu krävs är därför ett annat framework.  

Alternativa resonemang och protester mot den doxa som bygger på HPR 

har formulerats av många forskare i vår tid. Jag bifogar några av dem i 

referenserna. Då frågor om samarbete och organisering hör till det 

sociologiska fältet knyter jag emellertid i min serie bloggar an till den 

sociologiska traditionen. Den avgörande skillnaden mellan de två 
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tankefigurerna, den som dominerar dagens doxa och den som jag ser 

som mer konstruktiv att använda i det moderna samhället, är fångad av 

Anton Törnberg i hans avhandling ”The wicked nature of social 

systems”.  

Törnberg tar upp den skillnad som finns mellan de tankefigurer som 

fransmannen Gabriel Tarde i slutet på 1800-talet grundade sin 

sociologiska forskning på, och den sociologi som hans landsman Emile 

Durkheim något senare lanserade. Tarde definierade samhällen som 

resultatet av interaktioner mellan individer. Han föreställde sig att dessa 

individer var för sig hade en intelligens som gjorde att de valde att 

koppla sig samman på ett visst sätt. Det är dessa mönster vi utifrån 

observerar.  

I motsats till Tardes syn på dessa mönster som interaktiva skeenden så 

hävdade Durkheim å sin sida att individernas beteenden styrdes av den 

ordning som etablerats i samhället. Enligt Durkheim är det denna 

ordning – det vill säga den styrande elitens bestämmelser och modeller – 

som garanterar samhällets välstånd.  Durkheims tankefigur leder till 

föreställningen att det är en överhet – en elit – som genom sin styrning 

frambringar samhället och präglar människorna. Det är då viktigt för alla 

att det är ”rätt” elit som styr. Det vill säga den elit som förmår forma ett 

perfekt samhälle och en perfekt människa. Tanken bygger också på det 

”naturliga urvalet” – det vill säga att den ”bästa” organiseringen vinner i 

längden. Olika samhällen och ideologier konkurrerar med varandra och 

det bästa systemet vinner. Detta blir det perfekta samhället. 

Tanken på det perfekta samhället leder emellertid också till 

föreställningen att det finns människor som per definition inte ”passar 

in” i det samhälle som någon eller några inom överheten skapat eller 

tänkt ut. De som inte passar in kan ha fel hudfärg, fel kultur, fel kön, 

vara för rika eller för fattiga och till och med bara ha fel åsikter. Det 

ligger då mycket nära till hands att hävda att existensen av just dessa 
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människor är orsaken till att vi övriga i samhället inte kommer till rätta 

med våra integrationsproblem. ”De avvikande andra”, måste då – om 

inte avlivas, interneras, isoleras och avvisas – så i varje fall göras 

maktlösa.  

I min serie bloggar förkastar jag Durkheim och hävdar istället Tardes 

ansats. Jag gör det för att man numera även inom andra 

vetenskapsgrenar allt mer lutar åt uppfattningen att världen ”blir till” 

genom samspelet mellan dess element snarare än att den styrs av eviga 

lagbundenheter. Om man utgår från världen som något som ”blir till” så 

blir enligt min mening Gabriel Tardes syn på sociala skeenden mer 

relevant och fruktbar än Emile Durkheims.  

Kanske kräver mina abstrakta resonemang om skillnaden mellan 

Durkheim och Tarde ett mer praktiskt exempel. Vi har försökt beskriva 

en Durkheimsk lösning i en video om ”Henpower”. I Durkheims anda 

vill man med ”henpower” konstruera en lösning som är bra nog för alla 

äldreboenden och de flesta äldre. Henpower är ett försök att med hjälp 

av hönsuppfödning minska ångest och psykiska störningar hos de 

boende. Genom att i utvärderingar visa att denna organisatoriska lösning 

förbättrar medelvärdet så är det en lösning som man menar skall kunna 

spridas över landet. Det finns de som mår sämre av höns. Men det får 

man leva med. Då tänker man ”Durkheim”. 

Om man istället följer Tarde så handlar det om att försöka förstå och 

hantera den sociala komplexitet som präglar de interaktiva mönster som 

man observerar i verksamheten ifråga. Genom att bidra till att en sådan 

förståelse skapas hos de som arbetar i verksamheten kan de berörda 

själva synkronisera sina insatser, formulera sin speciella samarbetsuppgift 

och välja ett samspel som tar hänsyn till den faktiska olikheten mellan de 

aktuella människorna. Hur en lösning som är förenlig med Tardes 

utgångspunkter kan växa fram i ett äldreboende beskrivs i en artikel av 

Dorothy och Galvin Whitaker som Du återfinner i referenslistan.  
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Jag skall i nästa blogg illustrera hur den typ av insikter och kunskaper 

som är nödvändiga för att förstå en viss komplex och interaktiv kontext 

kan växa fram. Man kan då använda en typ av workshop som jag kallat 

”clearing house”. En sådan workshop genomfördes redan 1947 i USA av 

Kurt Lewin, en judisk forskare i socialpsykologi som flytt från nazismen. 

I min kommande blogg skall jag beskriva principerna för upplägget och 

hur man kan se på det ”lärande” som genererades. 

Referenser 

Videon om henpower kan ses på: https://vimeo.com/207316385   

Archer L, Hicks L, Whitaker D & Whitaker G (1994): Research 

Partnerships – Ways in which organisations and university-

based facilitators/researchers may work together to carry out 

research, facilitate programme and staff development and 

improve quality of work and worklife. York: Social Work 

Research and Development Unit, Department of Social Policy 

and Social Work. University of York. Kan laddas ner här: 

http://www.samarbetsdynamik.se/images/dokument/RPartne

rships.pdf  

Bohm D, Peat D (1987): Science, Order and Creativity. London: 

Routledge. 

Fleck L (1997): Uppkomsten och utvecklingen av ett vetenskapligt 

faktum. Inledning till läran om tankestil och tankekollektiv. 

Stockholm: Brutus Östlings bokförlag Symposium. 

Gibbons, M et al. (1994): The New Production of Knowledge – The 

Dynamics of Science and Research in Contemporary Societies. 

London: Sage. 

Hallerstedt G (red.) (2006): Diagnosens makt. Göteborg: Daidalos. 

https://vimeo.com/207316385
http://www.samarbetsdynamik.se/images/dokument/RPartnerships.pdf
http://www.samarbetsdynamik.se/images/dokument/RPartnerships.pdf
http://sv.wikipedia.org/wiki/1987


67 
 

Kristensson P (2009): Den tjänstedominanta logiken. Innebörd och 

implikationer för policy. Vinnova Rapport. VR 2009:7. 

Latour B (2008): Gabriel Tarde and the End of the Social.  

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/82-TARDE-

JOYCE-SOCIAL-GB.pdf 

och https://mdm35.files.wordpress.com/2010/03/a-

presentation-of-gabriel-tarde-and-the-end-of-social.pdf 

Luhmann N (1995): Social systems.  Stanford: Stanford University Press. 

Nordengren Christensen S (2011): Approaching Counterfactuals in 

History. Oslo: Humanistiska fakulteten på Oslo Universitet. 

Prigogine I (1980): From Being to Becoming. Time and Complexity in 

the Physical Sciences. San Fransisco: W H Freeman and 

Company. 

Runsten P, Werr A (2016): Kunskapsintegration – Om kollektiv 

intelligens i organisationer. Lund: Studentlitteratur AB. 

Snowden D, Boone M (2007): A Leaders Framework for Decision 

Making. Harvard Business Review. November 2007, sid 69-76. 

Stengers I (1997): For en demokratisering av vitenskaperne. Oslo: 

Spartakus Forlag. 

Törnberg A (2017): The wicked nature of social systems. Göteborg: 

Doktorsavhandling vid sociologiska institutionen på 

Göteborgs Universitet. 

  

http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/82-TARDE-JOYCE-SOCIAL-GB.pdf
http://www.bruno-latour.fr/sites/default/files/82-TARDE-JOYCE-SOCIAL-GB.pdf


68 
 

  



69 
 

Clearinghouses som förberedelse för att 

hantera komplexitet 

Nationalsocialismen, marxismen, sionismen och en mängd andra ismer 

bygger på en tankefigur som jag kallat HPR. H står för hierarki, P för 

paternalism och R står för regelstyrning. När denna doxa omvandlas i 

konkreta sociala strukturer verkar den omöjlig att ta sig ur.  

Tankefiguren HPR är så listigt konstruerad att även om man har viss 

yttrandefrihet och försöker finna dramatiska former att protestera på så 

tystas man. Varje sådant försök hotar den elit som dominerar 

språkbruket och som genom den legitima makt som den skapat sig aktivt 

kan upprätthålla HPR. I praktiken skapas då en slags självcensur.  

När samhällets doxa är fångat av 

HPR kommer utvecklingen 

antingen präglas av hets, förvirring 

och interna strider eller obevekligt 

röra sig åt ett visst håll. För den 

som ser en sådan framtid som 

destruktiv kan det kännas som att 

man sitter på ett tåg som skenar 

mot stupet och att alla försök att 

protestera bara ökar farten.  

I denna blogg skall jag belysa hur 

utforskande samtal och möten 

kring viktiga samhällsteman och 

verksamhetsfrågor kan medverka 

till att det växer fram ett språkbruk 

som bryter HPR. Jag skall med 

hjälp av ett exempel, en workshop 
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arrangerad av Kurt Lewin 1947, illustrera hur sådana möten kan se ut, 

vad de kan syfta till och hur de kan genomföras.  

Jag vill emellertid påpeka att det finns olika typer av exempel. En del är 

efterhandskonstruktioner för att klargöra ett tillvägagångssätt. De syftar 

till att det som gjorts skall upprepas så som det gjorts tidigare. Mitt 

exempel är inte ett sådant exempel. Det är beskrivet i en mängd texter 

både av de som var med och många andra som i efterhand reflekterat 

över själva handlingen bakom vad som gjordes. Genom att presentera 

exemplet vill jag belysa vilka principer som jag menar behöver beaktas 

för att skapa den förändring i doxan som många i dag anser vara 

angelägen. 

Kurt Lewin var jude. Han var en polskfödd forskare inom 

socialpsykologin som i sitt liv mötte alla de tre ismer som jag började 

bloggen med. Han studerade marxism i den tidiga Frankfurtskolan, han 

måste skilja sig när hans fru emigrerade till Palestina och han var 

professor i socialpsykologi i Berlin. Han tvingades fly från nazisterna 

först till England och senare till USA där han blev professor vid MIT.  

Men också där, trots att man i USA såg sig som frihetens hemort på 

jorden, fanns en doxa som uttryckte samma typ av HPR i form av 

rasdiskriminering, främlingsrädsla och förakt för svaghet som Lewin 

upplevt i Europa. Lewin var därför hela sitt liv upptagen med att försöka 

förstå hur denna doxa kunde uppstå och om det fanns något sätt att 

bryta den. Tyvärr har hans erfarenheter och resonemang inte fått det 

genomslag de förtjänar. Problemen med HPR och hoten mot 

demokratin är lika stora nu som de var då.  

För att om möjligt flytta fram positionerna har jag i denna serie av 

bloggar tagit utgångspunkt i David Snowdens Cynefin. Jag fångades av 

Cynefin eftersom Snowden adresserade frågan om komplexitet. 

Snowden konstaterade att de samtal som fördes om samarbets- och 

organiseringsfrågor blev förvirrande och ledde till i praktiken orealistiska 
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åtgärder om man inte skiljde mellan enkla, komplicerade, komplexa och 

kaotiska kontexter. Enligt Snowden så behövde var och en av dessa 

kontexter sin egen framework för att kunna begripliggöras och åtgärdas. 

Olika frameworks ger helt olika resultat från gjorda analyser eftersom de 

bygger på helt skilda förgivettaganden. På ett djupare plan handlar det 

alltså om att överge föråldrade och missvisande förgivettaganden.  

Lewin verkar ha tänkt i liknande banor. Som socialpsykolog studerade 

Lewin de intentioner människor hade bakom valet att göra som de 

gjorde. Detta val är inte lagbundet. Enligt Lewin styrdes aktörernas val 

både av deras medfödda personlighet men också av deras erfarenheter. 

Det var också i samtalen med andra som de kunde förvärva det 

språkbruk som kunde göra deras intentioner medvetna och synliga. Det 

var genom sådana samtal som de för sig själva och andra kunde motivera 

att de gjorde som de gjorde. Dessa samtal skapade enligt Lewin ett 

socialt fält. Jag har i stället valt begreppet doxa. 

Vi vet numera att världen inte är en statisk konstruktion bestående av 

eviga lagbundenheter. Den är under ständig tillblivelse. Den är, genom 

att dess enheter interagerar med varandra utifrån någon slags intelligens, i 

grunden komplex. HPR är då inte svaret på hur man kan förstå 

mönstret. HPR är bara ett sätt att försöka tvinga fram en förenkling av 

den faktiska komplexiteten. Det handlar om att i olika 

samverkanssituationer begränsa möjligheten att några av de potentialer 

som föreligger i verkligheten skall kunna visa sig. Detta verkar Lewin ha 

insett. Förändring handlade därför enligt Lewin om ”re-learning”. Det 

vill säga att ersätta olämpliga förgivettaganden och en olämplig doxa som 

byggde på statiska antaganden med andra förgivettaganden och ett annat 

språkbruk som var mer förenligt med den tidens vetenskap.  

För att studera och skapa denna ”re-learning” utgick Lewin i sina 

analyser från det interaktiva mönster som i praktiken genererades i 

grupper, verksamheter och samhälle. Hans forskningsmetod var ”action 
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research”. Om fokus ligger på samarbete och organisering så måste 

Lewins tanke utvidgas.  

Om människor skall kunna synkronisera sitt agerande – utan att vara 

styrda av ett HPR som inte tar hänsyn till komplexiteten – så måste både 

intentionerna bakom att man gör som man gör och konsekvenserna av 

agerandet kunna belysas. Först då blir det möjligt att skapa en gemensam 

bild av hur var och en kan bidra till samarbetsåtagandet.  

Jag har nu i efterhand, när jag reflekterat över våra olika uppdrag, insett 

att den workshop som genomfördes i USA 1947 av Kurt Lewin 

illustrerar en aktivitet som gör det möjligt för var och en deltagare att 

tillägna sig ett sätt att resonera som fångar aspekterna i en komplex 

kontext på ett helt annat sätt än den doxa som tillämpas i dag.  

Bakgrunden till workshopen var förekomsten av rasdiskriminering. 

Franklin D Roosevelt hade 1941 instiftat The Fair Employment Practices 

Act. Denna hade som syfte att minska diskriminering inom försvars-

industrin framför allt för att öka dess produktivitet och effektivitet i den 

upprustning som var nödvändig. Men integreringsfrågan blev förstås 

minst lika viktig efter kriget. Självklart var frågan central för Lewin. 

Uppdraget knöt också an till hans funderingar om hur man kunde 

integrera praktik, träning och forskning.  

Till workshopen inbjöds olika funktionärer som alla stod inför den 

komplexa uppgiften att bryta diskrimineringen och skapa den önskade 

integrationen i sina kommuner. Deltagarna kom dit med olika 

yrkesbakgrunder, ambitioner och intressen. Styrmodeller med 

utgångspunkt i HPR – det vill säga förmedling av kunskaper och hur 

man gör – var inte aktuellt. Lewin var istället inriktad på att göra det 

möjligt att under workshopen beakta hela det spektrum av vetenskapliga 

kunskapsfält som berördes. Samtidigt var det viktigt att ta hänsyn till alla 

de ömsesidiga beroenden som kännetecknar en komplex kontext och 

bygga på, och utnyttja, alla deltagarnas erfarenheter.  
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Workshopen arrangerades med tre parallella studiegrupper med var sin 

handledare och var sin observatör. I dessa studiegrupper skulle de 

deltagande funktionärernas olika erfarenheter av det egna 

förändringsarbetet hemmavid redovisas och behandlas och på bästa sätt 

med hjälp av handledarna belysas med aktuella teorier och existerande 

kunskaper inom olika vetenskapliga fält. Observatörerna, handledarna 

och Kurt Lewin träffades en gång om dagen. Till detta möte bjöds 

dessutom alla deltagare in. Detta stormöte började med att 

observatörerna redogjorde för sina observationer av arbetet i grupperna.  

Vid de gemensamma genomgångarna uppstod många och intensiva 

samtal om vad som egentligen hade hänt i de olika grupperna och hur 

dessa skeenden kunde tolkas. Samtalen i storgrupp påverkade sedan det 

fortsatta arbetet i de mindre grupperna vilket i sin tur redovisades i 

storgrupp osv. Om fokus läggs på själva interaktionen, det vill säga valet 

av agerande i olika situationer så ställer sig deltagande funktionärer, 

handledare och forskare självfallet olika frågor med utgångspunkt i hur 

erfarenheterna från workshopen har relevans för handlandet i deras 

respektive vardag. De formulerar därmed också erfarenheterna från den 

gemensamma aktiviteten i workshopen olika. Workshopens upplägg 

förverkligade därmed möjligheten att alla – deltagare, utbildare och 

forskare – fick ett underlag för just sitt specifika lärande om de fenomen 

som de var intresserade av.  

Så här tänker jag mig att deras intressen kan ha varit. De deltagande 

funktionärerna kan ha varit intresserade av hur de i sina kommuner 

kunde bidra med samtal och andra åtgärder som gjorde en ökad 

integration möjlig. Utbildarna kan ha varit intresserade av att komma 

underfund med vad de deltagande funktionärerna, var och en, måste 

förstå och kunna när det gällde olika sakområden för att i sitt speciella 

sammanhang bidra effektivare till denna förändring. Vi vet från 

dokumentationen att Lewins intresse var att försöka förstå vilka 

processer som medförde den integrering av forskning, träning och 
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praktik som gjorde framväxten av en ny doxa utifrån de nya 

förgivettagandena möjlig. Ingen part gick in i workshopen med en 

ambition att övertyga varandra om något. 

Workshopen byggde på ett samarbetsåtagande som omfattade alla – 

forskare, handledare och deltagare – lika. Ingen stod över den andre. Var 

och en skulle ges möjlighet att lära sig något av värde för den egna 

praktiken om den frågeställning som workshopen adresserade.  

För funktionärerna handlade workshopen om implementeringen av The 

Fair Employment Practices Act i den egna kommunen. För handledarna 

handlade workshopen om hur olika defensiva strategier kunde undvikas 

och vilka frågor som det i dessa sammanhang kunde vara viktigt att som 

handledare belysa för personer som mötte samma utmaningar som deras 

deltagare. För forskarna handlade workshopen om vilka generella 

lärdomar som kunde dras av de processer som genererades och i vad 

mån dessa kunde främja ”re-learning”.  

Lewin utgick från att varje människa agerar utifrån sina förutsättningar, 

sina erfarenheter och vad som är acceptabelt och begripligt i den kontext 

som personen vistas i. Varje person har därför ett naturligt och genuint 

intresse av att förstå och beskriva just den kontext i vilken man befinner 

sig. Lewin kallade den process med vilken man lär sig detta för 

”lärspiralen”. Det är samma idé som Snowden bygger på när han menar 

att det är genom probe, sense och respond som man kan förstå och 

hantera en komplex kontext.  

När observatörerna i Lewins workshop i den stora gruppen presenterar 

sina observationer – som i deras perspektiv utgår från de interaktiva 

mönster som de observerat – så möter de reaktioner. Detta är ”probe”. 

Hur uppfattar de som genererat mönstret de observationer av ”systemet” 

som presenteras? De olika tolkningarna och intentionerna blir då genom 

samtalen uppenbarade. Frågan är då hur man skall tolka – sense – att 

dessa reaktioner och mönster uppträder. Vari ligger oklarheterna, 
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otydligheten eller missförstånden? Vilket gensvar – respond – behöver då 

ges både i den stora gruppen men också senare i den egna mindre 

arbetsgruppen för att de inblandade aktörerna skall få ut något 

konstruktivt av det som hänt?  

Genom deltagarnas ansträngningar att för varandra begripliggöra 

skeendet uppstår ett funktionellt språk på flera nivåer. Dels vad man som 

funktionär – när det gäller integreringsfrågor – måste kunna bemöta i de 

samtal som skall föras hemmavid. Dels vilka frågor och kunskapsområden 

som man som handledare har anledning att lyfta fram i komplexa 

sammanhang och bearbeta i sina samtal med sina deltagare och dels 

frågan om forskning och ”feed-back”, det vill säga hur det skeende man 

som engagerad medarbetare eller medborgare deltar i kan beskrivas och 

formuleras på ett sätt som gör att det skeende som behöver förändras 

blir lättare att hantera för de som berörs.  
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Efterord 

Jag har förstått av en del kommentarer att mina försök att beskriva den 

komplexa naturen av organisering och mänsklig samverkan har 

uppfattats som ännu en, fast bättre, framework som passar 

komplexiteten. Det finns då risk att vi bara återskapar en ny HPR 

(H=hierarki, P=paternalism och R=regelstyrning) i vilken min tolkning 

blir tongivande.   

Jag har haft en helt motsatt ambition.  Jag bygger min ansats på en 

systemsyn. När det gäller komplexa sociala system så har Niclas 

Luhmann noterat att vi, för att göra världen begriplig, använder oss av så 

kallade komplexitetsreduktioner. HPR är en sådan. Utfall som en följd av 

komplexitet är emellertid äkta oförutsägbara. Komplexa system 

innehåller således potentialer som inte blir synliga om de reduceras med 

HPR. Genom att tillämpa olämpliga frameworks baserade på HPR 

förlorar man den kreativa möjlighet som finns att hantera 

samverkanssituationer och organisering av mänsklig verksamhet på ett 

nytt och tidigare obeaktat sätt.  

En del av dessa sätt leder till önskade och andra till oönskade 

konsekvenser. Möjligheten att åstadkomma de förra och undvika de 

senare ligger i att gemensamt analysera de potentiella möjligheterna med 

sådana välgrundade och realistiska samtal som ger människor större 

möjligheter att konstruktivt bidra till den samverkan som krävs.  

Även om själva samverkan är ett praktiskt problem så är i princip 

möjligheterna att hantera samarbetsåtagandet en fråga om 

kunskapsintegrering och om en förmåga att samtala om det man gör 

gemensamt – det vill säga ett retoriskt problem. Jag planerar att använda 

nästa serie bloggar för att belysa detta.  


