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7Förord

Förord

Inom det område av ingenjörsarbetet som karakteriseras 
av återanvändning, likhet med tidigare projekt eller repeti-
tion görs det stora ansträngningar för att effektivisera och 
kvalitetsförbättra verksamheten med hjälp av metoder och 
verktyg. Dessa ansträngningar har varit framgångsrika inom 
sitt målområde – de repetitiva momenten. Däremot har de 
metoder och verktyg som utvecklats för detta ändamål visat 
sig vara mindre effektiva och ibland rent av kontraproduk-
tiva när nytänkande och innovativa inslag är dominerande 
i arbetet.

Genom det forskningsarbete som utförts på Combitech 
Systems, tillsammans med professor Bo Göranzon och fi l. dr 
Maria Hammarén, från 1996 fram till 2005 har fl era moment 
i ingenjörsarbete fått en belysning vilket gjort att det skapats 
en djup kunskap om ingenjörens yrkeskunskap bland många 
av de ingenjörer som arbetade på Combitech Systems under 
dessa år. Det område som är fokus i denna avhandling för-
djupar och förklarar de insikter som skapats kring hur man 
som ingenjör agerar professionellt när man ställs inför arbets-
uppgifter och projekt som har stora inslag av nytänkande och 
kreativitet.

Först och främst vill jag tacka min handledare Bo Göranzon 
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som oförtrutet inspirerat och med precision och timing 
pekat ut nytt läsmaterial som belyser, formulerar och inspi-
rerar i tankearbetet i varje steg. Dessutom vill jag tacka Maria 
Hammarén för hennes engagerade stöd. Hon har med sin 
breda och djupa kunskap hjälpt mig vidare i arbetet både 
genom exakta analyser och personliga berättelser.

Den stora inspirationskällan i arbetet är naturligtvis alla de 
medarbetare jag haft på Combitech Systems som lagt ner ett 
stort intellektuellt arbete och engagerat sig genom att refl ek-
tera över sitt yrkeskunnande, föra dialoger, skriva, läsa, pröva 
tankar och sedan tagit personliga risker i olika sammanhang. 
Frestelsen är stor att speciellt nämna vissa medarbetare sam-
tidigt som jag vet att listan endera skulle bli alltför lång eller 
att jag skulle tappa bort någon som jag senare skulle påmin-
nas om. Det är många som jag har jag haft en kontinuerlig 
dialog med under en följd av år vilket förhoppningsvis varit 
ömsesidigt stimulerande och utvecklande. Vissa har fört arbe-
tet vidare och fördjupat egna spår och många har vid olika 
tillfällen engagerat sig genom att formulera, ifrågasätta eller 
fånga något. För mig har allt detta engagemang varit stimu-
lerande och jag är tacksam för att få ha varit med att utveckla 
en så kraftfull gemensam förmåga som jag är säker på att alla 
inblandade känner sig stolta över att ha varit delaktiga i.

Christer Hoberg
Malmö 2006-04-20
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Inledning

I de kommande kapitlen beskrivs utvecklingen av ett an  -
greppssätt för arbetsuppgifter inom ingenjörsarbetet där för-
utsättningar och möjligheter i stora stycken är okända eller 
nya.

Initialt beskrivs en episod som i många avseenden väcker 
igenkänning hos ingenjörer samtidigt som den karakterise-
ras av att ”allt” är speciellt och att det är mycket svårt att 
dra generella slutsatser eller lärdomar. Min lärdom av det 
beskrivna projektet har varit viktig, samtidigt som det kräv-
des ett medvetet refl ekterande arbete för att jag skulle kunna 
förstå och formulera vilken erfarenhet det var som skapades. 

I kapitel 2 beskrivs hur vi på Combitech Systems startade 
ett forskningsprojekt i syfte att använda en metod – Dialog-
seminariemetoden – för att få en bättre förståelse för hur 
vi skulle kunna vidareutbilda våra ingenjörer och göra dem 
erfarna snabbare. I detta arbete utvecklades många insik-
ter och fl era delar av yrkeskunnandet började formuleras 
genom begrepp och exempel. En av de frågeställningar som 
ofta kom upp ur olika perspektiv var just frågan om hur 
man angriper arbetsuppgifter där man helt enkelt inte vet 
hur man skall göra. I ett kunskapsföretag som säljer tjänster 
för att lösa problem är detta en icke ovanlig situation men 
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ansträngningarna att ge stöd för sådana situationer är näs-
tan obefi ntliga i förhållande till stödet för arbetsuppgifter 
där man i stort vet vad som skall göras.

Den tydliga insikten som växte fram var att det inte fi nns 
någon steg-för-steg metod som leder fram till en lösning i 
sådana situationer men att det däremot kan växa fram ett 
förhållningssätt – en praxis – kring hur man kan agera i 
situationer som har likhet med varandra i det att man står 
inför något okänt. Detta att inte kunna härleda ett steg från 
det föregående är en tankestil som inte är en naturlig del 
av det ingenjörsmässiga förhållningssättet. Det är ett stort 
steg bort från en etablerad tänkestil att börja formulera ett 
arbetssätt som bygger på en analogisk förmåga och som 
understödjer att kunskap växer fram utan samband som går 
att härleda. Detta innebär samtidigt att det fi nns en stark 
tröghet att acceptera att det etablerade arbetssättet leder fel. 
För att ta detta språng krävs en stege i form av inspel från 
andra tankestilar med ett mer naturligt förhållningssätt till 
ett analogiskt tänkande samtidigt som dessa inspel fångas 
upp av ett gemensamt begrepp – komplexitetsmax.

I kapitel 3 beskrivs, kopplat till Episoden i kapitel 1, ett 
an  tal inspel som använts för att skapa exempel som ger be -
greppet komplexitetsmax ett innehåll. Det är fi losofer och 
vetenskapsmän som René Descartes, Ludwik Fleck och Hans 
Larsson som möter röster från författare, vinprovare och 
upptäcktsresande. Alla med det gemensamma att de refl ek-
terat över hur man får kunskapen att växa fram i situationer 
som kräver att man agerar eller tänker på ett nytt sätt. I 
avsnitten i kapitel 3 lyfts olika aspekter fram kring hur kun-
skap om samband och strategier knyts ihop med detaljer och 
exempel för att slutligt utgöra en helhetskunskap om hur 
man skall agera. Dessa avsnitt utgör tillsammans ett första 
steg att konstituera en praxis.

I kapitel 4 visas konsekvenserna av en sådan praxis exem-
plifi erat i projekt och företagsstrategier samtidigt som det 
kopplas till avsnitten i kapitel 3.

Detta arbete är ett första steg i att visa hur trådar vävs 
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samman för att tillsammans börja visa hur en helhet kring 
en uridé, ett begrepp – komplexitetsmax – kan växa ihop till 
en praxis.
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1. En episod

Förfrågan

Under ett av mina första år som konsult på Enea Data i 
Malmö – 1983– fi ck vi in en förfrågan från Saab på en offert 
för utveckling av programvara till en träningsanläggning 
för stridledningspersonal som utbildas på Pansarsskolan i 
Skövde. Tillsammans med förfrågan fanns en pärm med 
en beskrivning på hela systemets funktioner där även inre 
algoritmer för beräkning av sikt och möjliga skjutavstånd 
var väl specifi cerat. Den tekniska grunduppgiften för sys-
temet var att ta emot kommando via tangentbord från fyra 
stridledningsplatser samt att på en skärm på respektive plats 
visa symboler, inprickade på en karta, för egna förband samt 
för de fi entliga förband som är inom synavstånd. Dessutom 
fanns en ytterligare plats i ett annat rum med en simule-
rad stridsvagnsmiljö och omkring denna skulle det fi nnas 
en diabildsvisning av omgivningen på fl era olika skärmar. 
Överlagrat på dessa diabilder visades symboler för fi entliga 
fordon och fl yg med ljusprojektorer.

Efter någon dags studie av specifi kationerna gjorde jag 
och platschefen på Enea Data i Malmö ett besök på Saab 
i Husqvarna och gick genom den tekniska plattformen för 
systemet och speciellt utrustningen för grafi kgenerering och 
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symbolvisning. Datorn var tänkt att vara en VAX/730 vilken 
var den senaste modellen VAX-dator från datortillverkaren 
Digital Equipment. Grafi ken dvs. förbandssymboler skulle 
genereras med hjälp av ett grafi kkort från ett kanadensiskt 
företag vid namn Matrox.

Tidsplanen för projektet var kopplat till det sommaruppe-
håll som fanns på Pansarskolan då lokalerna var tillgängliga 
för installation.

Med utgångspunkt från specifi kationen och den övriga 
informationen vi fått om förutsättningarna för projektet 
lovade vi att återkomma inom några dagar med ett pris och 
en tidsplan. Eftersom tiden var knapp och jag inte hade 
någon erfarenhet av vare sig VAX-datorer eller Matrox-kort 
gjorde jag en uppskattning av utvecklingstiden baserat på 
mina tidigare erfarenheter från Ericsson. På Ericsson hade 
jag under ett antal år arbetat med utveckling av abonnent-
växlar och i huvudsak med en ny växel – MD110. Grund-
struktur i denna abonnentväxel var i huvudsak samma som 
den som används i AXE-utvecklingen. Detta innebar också 
att man, med förebild från AXE, hade skapat ett programme-
ringsspråk, PLEX-M, specifi kt för denna växel vilket var 
mycket effektivt och användbart för sin tillämpning efter-
som programmeringsspråket hade en inbyggd anpassning 
till det system det skulle styra.

Detta innebar samtidigt att man som applikationsutveck-
lare inte behövde ta hänsyn till många av de problemställ-
ningar som man annars tvingades göra med generellare 
datorsystem, operativsystem och anslutningar av omgivan-
de enheter som t. ex. vid utveckling i VAX-datorer, där en 
väsentlig kunskap om operativsystemet VAX/VMS krävdes. 
Icke desto mindre var det den enda djupare erfarenheten jag 
hade med i bagaget vilket gjorde att mina tidsuppskattning-
ar i mångt och mycket var som om de skulle ha konstruerats 
i en MD110-miljö. Problemet med att bygga systemet på en 
VAX-dator med Matrox-kort bedömde jag kunde hanteras 
med ett antal timmar vars innehåll framtiden skulle få 
forma.
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Arbetet med att göra en tidsuppskattning är ett arbete 
som består i att först göra en övergripande uppdelning av de 
funktioner som skall fi nnas i systemet. Detta kan vara funk-
tioner kopplat mot användaren som t. ex. grafi ksymbolvis-
ning eller kommandohantering. Det kan också vara interna 
funktioner i systemet som att periodiskt beräkna hur varje 
förband har förfl yttat sig eller om något nytt förband befi n-
ner sig inom synavstånd. Arbetet med att göra uppdelning 
innebär också att man gör en övergripande strukturering 
av hur systemet skall byggas samt att man bedömer vilka 
arbetsmoment som kommer att kräva en väsentlig arbets-
insats. När man kommit ner till så små delar av systemet att 
de är i en omfattning som kräver mellan en till fyra arbets-
veckor gör man en fördjupad bedömning av varje del samt 
en riskidentifi ering för att avgöra hur pass säker bedöm-
ningen är. Slutligen lägger man samman delarnas tidsåtgång 
och får en slutsumma samt en kvantitativ uppfattning av 
hur stor osäkerhet det fi nns i uppskattningen. Om det fi nns 
stor osäkerhet på grund av att vissa delar är svårbedömda 
fördjupar man studien av dessa moment.

Med viss säkerhetsmarginal och tillägg för installations-
resor bedömdes tidsåtgången till totalt 5  000 timmar vilket 
i sin tur innebar att vi behövde vara tre personer som arbe-
tade parallellt för att bli klara till den tidpunkt då det var 
övningsuppehåll på Pansarskolan och därmed möjligt att 
göra installationen.

Offerten, baserad på denna tidsuppskattning, skickades 
in med pris och leveransdatum och vi fi ck nästan omgående 
svaret att det var en ”bra” offert och affären var vår. Vår 
regionchef, som var en erfaren systemleverantör, bestämde 
att vi skulle vänta att fi ra affären tills vi levererat.
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Arbetet startar

För att få en djupare förståelse för den tekniska plattformen 
tog jag kontakt med Digital Equipment (DEC). Jag beskrev 
för dem hur jag hade tänkt bygga upp systemet och vilka 
förutsättningar vi hade kring grafi kkort m. m. Vi fi ck då en 
rekommendation att använda språket Pascal eftersom det 
var nytt och hade tillägg i DEC/VAX-versionen som gjorde att 
det kunde hantera realtidsfunktioner med hjälp ”signaler” 
på ett sätt som var snarlikt de ”signaler” som jag använt i 
PLEX-M på Ericsson. Grafi kkorten kunde då styras med en 
drivrutin vilket man kunde få stöd för att utveckla via två 
manualer. I en bisats nämnde jag att det var den nya VAX/730 
som skulle användas och fi ck då informationen att man låg 
efter i leveransplanerna och att datorn troligtvis inte kunde 
levereras förrän om 4 månader. Denna information kontrol-
lerade jag med SAAB Training som skötte kontakten med DEC 
och där hade man nyligen fått samma besked.

Med en tidsplan som hade färdigtidpunkt om åtta må -
nader var den oväntat sena leveransen av datorn ett stort 
 problem. Eftersom mycket var nytt för oss var det nödvän-
digt att kunna testköra programvaran efter hand som den 
konstruerades. Efter att ha hört mig för med kontakter på 
olika håll fi ck jag tipset att Kockums Computer Systems 
hade datorer där man kunde hyra in sig. Detta visade sig 
vara riktigt, men problemet var att datorerna stod på 
Kockums och vi behövde ansluta ett antal terminaler till 
datorn för att kunna skriva och köra våra program. Detta 
visade sig var ganska dyrt på grund av modemkostnader. 
IT-chefen på Kockums var van att hittat praktiska lösningar 
så han undrade om vi inte kunde nöja oss med en anslut-
ning för provkörning om vi samtidigt skrev ner våra pro-
grammoduler på stansblanketter och lät stansavdelningen 
på Kockums skriva in programkoden i datorn. Detta visade 
sig vara en effektiv lösning så vi kom överens om att köra på 
detta sättet.

I projektkalkylen hade vi konstaterat att det krävdes tre 
personer som i stort arbetade parallellt för att bli klara och 
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nu krävdes det även att vi anpassade projektplaneringen till 
att vi bara kunde testa en i taget.

Nu hade vi de stora dragen klara – datormiljö, språk, test-
förutsättningar, bemanning och tidsplan. Vi började struk-
turera upp systemets arkitektur på en övergripande nivå med 
dessa förutsättningar.

En liten detalj

Samtidigt kände jag en gnagande oro för hur man skulle 
styra grafi kkorten. Detta var i och för sig en ”detalj” på 
lägre nivå i systemet och inget vi kunde hantera i projektets 
slutskede. Samtidigt var det en ”vit fl äck” eftersom det inte 
var en lösning som levererades av DEC utan något vi själv 
skulle ta ansvar för. Dessutom såg de två manualerna från 
DEC för programmering av drivrutiner ganska avskräckande 
ut. Jag bestämde mig för att köra frågan i botten direkt och 
åkte iväg till generalagenten för Matrox-kort och pratade 
med honom. Det fanns väldigt bra information om själva 
grafi kkortet och dess prestanda men på frågan om hur man 
använde det i en VAX-dator fi ck jag svaret:

”Det har jag egentligen ingen aning om och jag vet bara en 
som gjort något liknande i Sverige. Det är en kille på Lunds 
Tekniska Högskola (LTH) som använt kortet i en äldre DEC-
dator – en PDP-11 – och det borde vara ganska likt. Jag har 
pratat med honom ganska mycket. Här har du namnet!”

Även om detta svar i sig var lugnande så var det något 
oroande i deras täta kontakt. Det gav mig en känsla av att det 
hade varit problem och att det här inte var en fråga som hade 
en självklar lösning. Direkt när jag kom tillbaks till kontoret 
ringde jag och bokade ett möte med personen på LTH.

På LTH fi ck jag och min projektkollega en initierad beskriv-
ning på hur grafi kkortet fungerade i praktiken och hur man, 
i den tillämpningen man hade på M-sektionen, hade löst 
integrationen med datorn. En erfarenhet härifrån var att 
man skulle undvika att försöka skriva drivrutiner eftersom 
det var en onödigt generell lösning som var tidskrävande 
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och så komplicerat att man måste gå på kurs för att lära sig 
det. Den alternativa lösningen man hade använt på LTH var 
att direkt lägga ut grafi kkommando på den fysiska adressen 
på kortet. Det var lite ”vilda västern” men fullt fungerande. 
Vi fi ck en genomgång av denna lösning på en timme. Med 
oss hem fi ck vi en rejäl programlista och en känsla av att 
detta kunde vara var en rejäl intellektuell utmaning.

Det gick inte att hitta någon vägledning i de tekniska 
manualerna till hur man skickar ut grafi kkommando till 
fysiska adresser. I kontakten med supportavdelningen på 
DEC blev det klart att det var just den typen av speciallös-
ningar man ville undvika med programspråk som DEC-
Pascal. Efter lite övertalning lovade man dock att se om man 
kunde hjälpa oss att hitta en lösning. Dagen efter ringde 
supportavdelningen upp mig och sa att det inte gick att lösa 
med Pascal men om vi kunde använda det äldre program-
språket Fortan-77 istället så kunde de beskriva en länknings-
procedur som gjorde det möjligt att lösa problemet. Det 
andra alternativet var att utveckla drivrutiner och då kunde 
de rekommendera en kurs som gick i USA om 6 veckor. I det 
tidspressade läget prioriterade jag vägar där man kunde 
komma fram fort. Mest för att undvika att vi skulle hamna 
i situationer där vi utvecklat en stor del av programvaran 
och sedan skulle upptäcka problem som krävde omkon-
struktioner.

Att använda Fortan-77 krävde att man konstruerade en 
hel del grundläggande funktioner för t. ex. realtidskommu-
nikation mellan olika programmoduler vilket i sin tur gav en 
förändring i helhetsstrukturen för att det skulle fungera. Vi 
fi ck därför göra en omstart på hela projektplaneringen och 
grundstrukturen i systemet men genom att vi inte hunnit så 
långt gick detta på någon vecka. Att testa en speciallösning 
med direktadressering av minne på datorn på Kockums, som 
användes för den dagliga driften i deras CAD-system, var inte 
möjligt. Detta innebar att vi skulle skapa en systemlösning 
med grafi kkorten som vi inte skulle kunna testa förrän vår 
dator levererades. Trots detta kändes det tryggt genom att 
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ett antal personer satt sig in i vårt problem och jag kände 
att vi nu hade ett kontaktnät som gjorde att vi skulle kunna 
hantera eventuella problem i framtiden.

Vi börjar igen

När vi nu var klara med den övergripande struktureringen 
av systemet påbörjades arbetet med de enskilda delfunktio-
nerna. En av dessa var kommandohanteringen. Denna del -
funktion skulle ta hand om tangentbordinmatningen från 
befälen som beordrade stridsvagnar och helikoptrar att göra 
förfl yttningar och eldöppningar. Genom att man inte använ-
de traditionella terminaler utan fristående tangentbord och 
speciella TV-monitorer som samtidigt visade grafi ksymbo-
ler för förbanden fi ck vi även utveckla programvaran för att, 
på skärmen, visa vilka tecken som matas in via tangentbor-
det. Detta var i sig ganska omständligt och lite tidskrävande, 
men samtidigt gav det möjligheter att göra anpassade lös-
ningar.

I syfte att skapa en användarvänlig lösning beskrev jag för 
konstruktören av användargränssnittet att vi måste tänka oss 
in i situationen när man sitter vid terminalerna i en strids-
ledningscentral. Man arbetar under hög stress, har strids-
mundering och i vissa lägen kanske man måste använda 
gasmask och handskar. Att i denna situation knappa in ett 
fyrbokstavskommando följt av tio siffrors koordinater blir 
lätt fel. Att använda den normala tekniken att kontrollera 
ett kommandos korrekthet efter det att hela kommandot är 
inmatat och man har tryckt Return är inte optimalt. Därför 
föreslog jag att vi hela tiden skulle kontrollera korrektheten 
i varje tecken, där detta var möjligt, så att inga orimliga 
tecken matades in. Genom denna övergripande bakgrunds-
beskrivning växte sedan ytterligare förbättringsidéer fram 
och vi fi ck ett, just för detta ändamål, anpassat och väl fun-
gerande användargränssnitt.
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I mål
Arbetet fortsatte genom resten av projektet i stort enligt 
förväntningarna. Vi skrev på stansblanketter, testade på 
Kockumsdatorn och när sedan vår egen dator levererades 
fi ck vi igång Matrox-kort efter en del experimenterande. 
Vi kunde efter några ytterligare veckors systemintegration 
åka upp och installera systemet på Pansarskolan i Skövde 
enligt tidsplan. Installationen genomfördes under två spän-
nande och intressanta veckor med mycket kvällsarbete när 
grafi kskärmar och diabildsprojektorer började fungera. När 
vi slutligen åkte hem kunde vi summera projektet och kon-
statera att vi hade lyckats hålla projektbudget med några 
enstaka procents överdrag och vi kände oss nöjda med ett 
intensivt och lärorikt projekt.

När jag skrev den avslutande projektsammanfattningen 
funderade jag över vad vi egentligen kunde dra för övergri-
pande lärdomar av detta och kunde, som alltid, konstatera 
att hela projektet var unikt och att det var svårt att formu-
lera någon allmängiltig regel utöver att det för det mesta 
blir annorlunda än man tänkt sig. Däremot har mycket av 
tillvägagångssättet för att lösa en ny uppgift blivit den erfa-
renhet som gjort att jag kunnat agera med större säkerhet i 
situationer av osäkerhet.



21Arbetet med att förstå yrkeskunskapen

2.  Arbetet med att förstå 
yrkeskunskapen

Första seminarieserien

När vi – nio deltagare från Combitech Systems, Bo Göran-
zon och Maria Hammarén – samlades 7 januari 1997 för att 
starta ett utvecklingsprojekt för en lärande organisation 
hade vi som utgångspunkt att vi ville pröva dialogsemina-
riemetoden för att förbättra och förmedla vårt yrkeskun-
nande. Vi hade tydligt sett ett behov av att hitta nya grepp i 
vår kompetensutveckling för systemutvecklare. Matematik 
och logik är viktig ingenjörskunskap för att kunna skapa 
modeller, men det behövs mer. Dialogseminariemetoden 
hade en tydlig form med moment av läsning, skrivande och 
dialog. Vi hade själva en ganska hårdhänt och praktisk erfa-
renhet av att det fanns nödvändig kunskap som vi inte 
kunde förmedla eller beskriva. Det var denna kunskap som 
vi ville fånga.

Vi startade med att prova en metod men övergick alltmer 
till att försöka förstå vari yrkeskunskapen bestod. Den kun-
skapssyn som vi började ta del av visade sig lösa upp en del 
låsningar vi haft kring hur man lär ut och bygger upp erfa-
renhet. Varje gång vi trodde vi närmade oss själva kärnan i 
yrkeskunskapen tycktes den dock glida oss ur händerna.

Under det första året fördjupade vi oss i den fråga som 
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är central i ett utvecklingsarbete – hur löser man en uppgift 
eller ett problem?

Intuition, rytm, komplexitet, inre bild och kreativitet var 
begrepp som efter läsning av Harry Martinson och Montaigne 
fylldes med exempel från egna och andras erfarenheter.

Vi knöt snabbt ihop frågan om problemlösning med de 
arbetsmetoder som fanns för utveckling av programvara. 
Det var först då som vi på allvar förstod att frågan om yrkes-
kunnandet skulle få många aspekter – den skulle inte kon-
vergera till ett svar utan divergera till fl era frågor. Metod-
frågan delade upp sig i förståelsen för vilket formellt stöd vi 
behöver för att formulera våra egna resultat – dialogen med 
oss själva och de modeller vi skapar i det individuella arbetet 
– och det stöd vi behöver för att beskriva och förmedla idéer 
till andra.

När nya aspekter kom in såg vi också en annan skillnad. 
Kring det individuella problemlösandet kunde vi ganska 
snabbt formulera oss och beskriva exempel, dilemman och 
erfarenheter. Vi kom in i frågan om ett mer övergripande 
synsätt på ett gemensamt kollektivt problemlösande i en 
projektgrupp eller organisation. Denna frågeställning omfat-
tade även uppgifter som att förmedla idéer, visioner och prin-
ciper till andra. Det visade sig då att vi hade mycket färre 
begrepp, strukturer och analogier att använda kring dessa 
uppgifter – vi hade kommit utanför det traditionellt ingen-
jörsmässiga.

Begreppet komplexitetsmax kommer in i dialogen

Det som visade sig vara en riktigt svår problemställning var 
frågan om hur man hanterade problem och uppgifter där 
man ställs inför något genuint ”nytt”. Vi började ofta dialo-
gen i denna frågeställning men kom lätt tillbaks till hur man 
löser problem med hjälp av metoder – som var konstruerade 
för att hjälpa en fram i kända problemställningar. Det blev 
tydligt att vi började väva ihop exempel kring något som 
gjorde att vår metodanvändning för problemlösning ledde 
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oss fel. Samtidigt började vi se enskilda exempel som till-
sammans började framstå som fragment i en annan helhet.

Protokoll från ett dialogseminarium där vi börjar se proble-
matiken i problemlösning och metodanvändning.

Klockan är åtta på kvällen och vi sätter oss i konferenslokalen på 
hotellet i Åre. Mikael och jag har varit med i Combitech Softwares 
första dialogseminarie-projekt under 15 månader och nu är det dags 
att pröva konceptet i en ny grupp. Dagen har varit full av aktiviteter 
och nu skall vi ha ett dialogseminarium om metodanvändning. Efter 
en lång resa och en hel dag med konferens och skidåkning tycker 
jag inte det känns som att det skall bli någon energi i diskussio-
nerna. Tomas har blivit sjuk. Han var dålig redan innan resan men 
hoppades bli bra på vägen upp från Stockholm. Trots en hel dags 
sängliggande har han inte blivit bättre – men plötsligt kommer han 
– har tagit några Treo och vill vara med så länge det går. Alla åtta 
har förberett sig väl och har läst Peter Brödners The two cultures of 
engineering, Stephen Toulmins Metodfrågor vid mänskligt bruk av tekno-
logi samt första utkastet till Precision och improvisation. Alla har gjort 
skrivuppgiften ”Mina erfarenheter av användning av metoder vid 
systemutveckling”, och det börjar kännas att det fi nns en spänning i 
luften. Det är dags att spela ut korten, kommer de att hålla? ”Vi skall 
ha en sekreterare”, säger jag. ”Ja, ja”, säger Micke för att bekräfta att 
han står kvar vid överenskommelsen att skriva protokollet. Efter att 
ha deltagit i vår första serie seminarier vet han vad det innebär, att 
hela tiden vara uppmärksam och tolka, skriva ner, sammanfatta, att 
inte ryckas med utan hålla distansen. Johan får börja, han läser upp 
sin text, alla följer med i sitt papper. Han visar på olika aspekter som 
gör metoder bra, är kritisk till alltför massiva kravanalysarbeten, 
vill ha mer prototyper och pekar på faran med en programvaruarki-
tekt som inte har kunskap om detaljer. Thomas, som arbetat på en 
forskningsavdelning för formella metoder, fyller i att prototyper kan 
användas för att tidigt testa prestanda. De andra håller med. Man går 
över till att prata om arkitekten. ”Arkitekten måste vara stark och 
veta vad han gör”, säger Thomas. ”Det är lätt att arkitekten inte är 
mentor utan kör över folk”, säger då Johan. Nu kom det in energi, två 
påståenden som nästan är varandras motsatser, säkert fi nns konkreta 
erfarenheter i botten som var och en tänker på. Några exempel lyfts 
fram, ytterligare inlägg görs och sen säger Thomas ”Arkitekten har 
ofta en för stark roll i organisationen och är svår att sätta dit”. Ingen 
reagerar på att han nästan vänt helt från sitt första uttalande, inte 
han själv heller. Han har inte bytt ståndpunkt, han har bara fått in 
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fl er aspekter i sitt synsätt genom dialogen, som inte blev en debatt. 
”Här är protokollet bra”, tänker jag, ”i dialogen inspireras dom av 
varandra men dom minns inte inläggen, varken egna eller andras”. 
Vi går vidare med texter från Anders, Tomas och Odd och dialogen 
börjar kretsa kring samma frågor som t ex att metoderna inte är hel-
täckande, skapar möjligheten till kommunikation, måste ge möjlighet 
till kreativitet osv. Det känns som om erfarenheterna börjar hitta 
varandra, man refererar till varandras exempel. Man cirklar runt men 
jag känner att det fi nns något som man inte kommer åt. Jag tittar på 
klockan – 22:30 – ”snart dags att bryta, vi kommer inte längre idag”. 
Kjell läser upp sin text. Han har 15 års erfarenhet från Ericsson och 
har använt både funktions orienterade metoder från AXE och objekt-
orienterade metoder som Objectory. Han pekar på de problem som 
fi nns med de olika synsätten och eftersom han har tung erfarenhet så 
lyssnar alla och värderar. För att försöka komma åt kärnan säger Odd 
”Det är intressant att du som har erfarenhet är kritisk till metoder”. 
Då svarar Kjell: ”Det beror på hur de används, jag vill ha en metod 
som strukturerar vad jag kommit fram till. Objektorientering beskri-
ver hur man skall göra analys och ta fram användningsfall men när 
man kommer till det svåra, att ta fram objekt och skapa systemet, så 
skall detta bara trilla ut på något magiskt sätt. Det är ju här det svåra 
ligger, det är här erfarenheten kommer in och här fi nns inget stöd i 
metoden”. Det blir tyst en stund. Det fanns på något sätt inte mer att 
säga – det är så här det är. Vi stod på en ny plattform. Kvällens dialog 
hade skapat något som gjorde att Kjells svar hade en innebörd för alla. 
Plötsligt börjar en ny diskussion, som ligger på en annan nivå, med 
en starkare koncentration och målmedvetenhet, om programvaruar-
kitekten och hans roll i projektet. Vad är det som han måste kunna? 
Under den tidigare diskussionen hade Johan sagt att han var kritisk 
till vattenfallsmodellen där man börjar med en tom helhet som man 
fyller med detaljer. Nu cirklar diskussionen kring hur man kommer 
upp på nivån så att man kan se helheten. Det är detta arbete som 
måste fi nnas innan man kan styra arbetet med delarna. ”Hur bygger 
systemarkitekten upp helhetssynen?” – det var här Kjell gett svaret. 
Genom att man först i detalj studerar förutsättningarna och sedan, 
genom sin erfarenhet, ser en väg att gå. ”Så tror jag att en husarki-
tekt arbetar” säger Key. ”Man vet att det går att bygga det man ritar 
– många av våra projekt startar med en helhetsbild som man inte vet 
om den håller – man måste hitta andra modeller”. Vi fortsätter att 
diskutera om en annan arbetsmodell där man inte släpper projektet 
vidare in i konstruktionsarbetet om man inte vet att arkitekturen och 
kraven fungerar tillsammans. Plötsligt är klockan midnatt – alla hade 
varit så inne i denna formulering av ett nytt sätt att arbeta att tiden 
försvunnit – nu fi nns en gemensam syn fångad i protokollet men 
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framförallt hos dem som varit med. När vi plockar ihop våra papper 
känner jag att vi är på rätt väg, vi börjar skapa arbetsformen för att 
utveckla yrkeskunskapen. Samtidigt förstår jag varför det tagit 10 år 
att hitta den – det hårda arbete som krävs för att tillägna sig nya per-
spektiv genom att läsa, skriva, lyssna och refl ektera gör att man hellre 
letar någon annanstans.

Vid fl era Dialogseminarier kommer liknande frågeställning-
ar upp och vid ett av seminarierna som hålls med en grupp 
från SAAB:s Gripenutveckling sätts ordet ”komplexitets-
max” i protokollet.

Exempel kring hur man bygger upp en gemensam för-
ståelse för ett nytt problems lösningar och bakgrund bör-
jar successivt vävas samman. Dessa exempel pekar i en 
riktning bort från våra traditionella metoders förmåga 
att låsa in tankar i strukturer som konvergerar mot lös-
ningar. Vi måste ta den smärtsamma vägen att stiga ur ett 
tankesätt.

Metod eller tankestil?

Efter att i ett antal dialogseminarier både direkt och in  direkt 
ha berört frågeställningen kring hur man löser problem har 
vi kunnat konstatera att det är oerhört svårt att formulera en 
metod för detta. Samtidigt kan man se likheter i de förhåll-
ningssätt till problemlösning som beskrivits av fl era perso-
ner. Det har blivit tydligt att det inte går att beskriva detta 
förhållningssätt med de begrepp som vi använt när vi beskri-
ver exempelvis konstruktionsmetodik – ett ingenjörsmässigt 
arbete där man steg för steg skapar ett system genom olika 
beskrivningssätt och modeller.

För att komma ur de tankemönster där vi hela tiden leds 
fel genom våra begrepp måste vi distansera oss och se vår 
problemlösning i ett nytt perspektiv där vi hittar nya tanke-
sätt och exempel.

I de kommande kapitlen kommer olika perspektiv att lyf-
tas fram genom att visa på tankar och erfarenheter som fi nns 
i helt andra verksamhetsgrenar än de traditionellt ingenjörs-
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mässiga. Vi skall möta formuleringar från personer som 
refl ekterat över erfarenheter av att möta det okända – från 
poeter till upptäcktsresande – som tillsammans väver sam-
man ett mönster.

Ludwik Fleck är läkare och har kunskapsteoretiskt be  skri -
vit framväxten av ett vetenskapligt faktum med syfi lisbe -
greppet som centralt exempel. I det kommande kap 3 ställs 
detta som en utgångspunkt för resonemang kring problem-
lösande, men redan här fi nns anledning att lyfta fram ett 
synsätt från denna studie. Det begrepp som är viktigt i Flecks 
kunskapsteori är tankestil. Detta begrepp kan ge oss en väg-
ledning till varför vi måste distansera oss från vårt dilemma 
för att kunna lösa det.

Fleck menar att kunskapsprocessen inte är individuell 
utan resultatet av en social verksamhet. Detta innebär att 
när man ”vet något” gör man det inom en tankestil eller ett 
tankekollektiv. En viktig del i en tankestil är den selektiva 
förnimmelsen – vi söker och ser likheter med det vi kän-
ner.

Om vi med tankestil betecknar det som under lång tid 
utvecklats inom ingenjörsarbetet och som tar sig uttryck i 
bland annat konstruktionsmetoder så kan man se grunden 
till vårt dilemma.

Konstruktionsmetoder är i de fl esta fall utvecklade för 
att strukturera ett utvecklingsarbete som till sin grundläg-
gande natur är lika från gång till gång men som innehåller 
olika kvantitativa och funktionella krav. Man kan också se 
att de fl esta konstruktionsmetoder är baserade på att få fram 
slutprodukter eller lösningar som i många stycken grundar 
sig på teknik och komponenter som är kända. I grunden 
fi nns induktiva och deduktiva ansatser – de olika stegen i 
konstruktionsarbetet går att härleda från varandra.

Man kan se motsvarande tankestil i företagsstrukturer där 
man har verksamheter som till en stor del är lika över tiden, 
endast med mindre kvantitativa förändringar i olika delar. 
I denna typ av företag är organisation och strategiutveck-
ling baserad på att man formar helheten på den hierarkiskt 
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översta nivån och sedan fördelar ansvar och instruktioner 
som delar nedåt i mindre beståndsdelar som väsentligen går 
att härleda från den övergripande helheten.

Vi återkommer till resonemang kring företagsstrukturer i 
de avslutande kapitlen.

Om vi utgår från tankestilen som utvecklats med ingenjörs-
mässiga konstruktionsmetoder så fi nns här ett synsätt på 
hur man löser ett problem inbyggt i begrepp och metoder. 
Om man nu i allt större grad börjar konfronteras med pro-
blemställningar där de vedertagna arbetssätten inte blir till-
lämpbara fi nns här – enligt Fleck – en tröghet i en tankestil 
som gör att man inte omedelbart är öppen att förändra sitt 
synsätt.

Detta är inte en försiktighet utan ett aktivt förhållnings-
sätt där Fleck beskriver hur motsägelser tycks otänkbara och 
det som inte passar in förtigs eller förblir osett. Man gör 
ansträngningar att förklara motsägelserna som icke-mot-
sägande.

När man identifi erar att ett projekt har en karaktär av 
nyskapande genom att det exempelvis bygger på nya tek-
niska förutsättningar och därigenom skapar nya möjligheter 
och problem måste projektet bedrivas på ett annorlunda sätt 
än om det endast är att betrakta som en variant av tidigare 
genomförda projekt.

I en organisation där många variantprojekt genomförs 
med hög effektivitet utvecklas också en tankestil och en 
praxis för hur man arbetar i projektet. När denna organisa-
tion möter krav i ett projekt som gör att man måste förändra 
arbetssätt fi nns det stor risk att detta inte identifi eras på 
grund av den tröghet och oförmåga att se avvikelserna som 
ett inarbetat arbetssätt skapar. Genom att man i variantpro-
jekt ofta redan från start har många detaljer och lösningar 
klara så tar man de strukturella besluten tidigt i kravspecifi -
kationer. Det fortsatta arbetet blir därefter spårbart och kan 
härledas från dessa initiala strukturer. I projekt där man är 
nyskapande måste en mer undersökande och experimente-
rande arbetsstil användas. Det har skett mer än en gång att 
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ett nyskapande projekt använt ett arbetssätt från en variant-
baserad verksamhet där resultatet blivit en mängd problem, 
omkonstruktioner och förseningar. Däremot är det ganska 
ovanligt att detta resulterat i slutsatser som pekar på att 
förhållningssättet till arbetet varit grunden till problemet. 
Det är mycket vanligare att man i utvärderingar formulerar 
problemen som kvantitativa och liggande inom det etable-
rade arbetssättet.

”Vi hade för dåliga kravspecifi kationer” är en vanlig slut -
sats som snabbt accepteras inom den befi ntliga tankestilen. 
Att det skulle ligga något paradoxalt i att skriva en kravspe-
cifi kation för något man inte kan överblicka är inte direkt 
uppenbart. Om man däremot går utanför detta sammanhang 
och diskuterar möjligheten att skriva en kravspecifi kation 
till Edison inför hans arbete med att uppfi nna glödlampan 
så kastar man nytt ljus på problemet.

Dialogseminariemetodiken

För att komma ur en tankestil kan man arbeta aktivt och 
den metodik som varit dominerande – dialogseminariemeto-
diken – har gett oss en möjlighet att närma oss vårt dilemma 
genom att, paradoxalt nog, distansera oss från det. Genom att 
utnyttja analogier från helt andra tankestilar och begrepps-
världar har vi, med exempel och detaljer, kunnat bygga upp 
en början till systematik och begrepp för en ny tankestil. Att 
börja utanför sin egen begreppsvärld innebär att man över-
vinner mycket av den tröghet man får genom att bara titta 
på ”sitt eget” problem.

”Uridén” är ett begrepp som Fleck använder för att be -
skriva ett viktigt initialsteg i uppkomsten av en ny tanke-
stil. ”Man kan, för vetenskapsgrenar, utvecklingshistoriskt 
iaktta en eller fl era ’uridéer’ som initialt uppstår ur ett kaos 
av tankar men som sedan utvecklas under en längre tid.”

Det är mycket svårt att […] på ett riktigt sätt beskriva en veten-
skapsgrens historia. Denna innehåller många olika tankemässiga 
utvecklingslinjer som korsar och ömsesidigt påverkar varandra. Alla 
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dessa måste beskrivas tillsammans, dels som beständiga linjer, dels i 
sina tillfälliga förbindelser med varandra. Dessutom måste samtidigt 
en huvudinriktning för utvecklingen som motsvarar en idealiserad 
genomsnittslinje, beskrivas för sig. Det är som ett upprört samtal 
där fl era personer talar med och förbi varandra och där trots detta en 
gemensam tanke utkristalliseras.

(Ludwik Fleck)

Huvudinriktningen ligger i utvecklingen av begreppet 
”komplexitetsmax” – vår ”uridé” – men vi skall, i de kom-
mande kapitlen, låta ett antal personer ”tala med och förbi 
varandra” för att väva samman det som man kan se som en 
tankestil för komplex problemlösning där ”komplexitets-
max” utgör ett begrepp – en kristalliseringspunkt.
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3. Komplexitetsmax

Den frågeställning som formulerades på dialogseminariet i 
Åre (se kapitel 2) och som är den i grunden viktigaste för 
utvecklingsingenjörer – hur gör man när man skapar en ny 
systemlösning – var central i många av de dialoger och semi-
narier som genomfördes på Combitech Systems. Det var ofta 
man mötte refl exioner som formulerade att man i grunden 
var ”ostrukturerad” när man skapade någon ny lösning. 
Samtidigt beskrevs tillvägagångssätten vid det kreativa arbe-
tet i någon mening lika i sin ”ostrukturerade” ansats.

Vid ett dialogseminarium på utvecklingsavdelningen i 
Linköping fördes en dialog som skapade en ”uridé” till struk-
tur för hur man utvecklar tanken i ett kreativt skede.

Från protokollet som skrevs av Niclas Fock och Göran 
Backlund:

Erik hakar på detta: – Kopplingen mellan att ’dra saker till sin kom-
plexitetsnivå’ och att välja rätt metaforer handlar om att göra rätt för-
enklingar. Man måste många gånger förenkla, men det måste ske på 
rätt sätt. Det är just här erfarenheten och omdömet kommer in. Det 
är med dess hjälp rätt förenklingar kan göras. Man måste med andra 
ord ha varit nere och blivit förtrogen med detaljnivån innan man kan 
lyfta sig till en högre mer generell nivå och skapa sig en helhetsbild 
och göra bedömningar utifrån helheten.
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Risto: – Det handlar på samma sätt om att använda metaforer 
i rätt sammanhang. ’Komplexitetetsmaxima’, det gillar jag! Jämför 
med projektplaner t ex: ’Den kan vi aldrig jobba efter!’ Man måste 
inse att verkligheten faktiskt är så komplex. Likadant med arkitektur. 
Det handlar om en uthållighet, att orka upp till komplexitetsmaxima 
och förbi, tillbaka!

Lars-Gunnar: – Precis detta handlar det om! Man måste förstå 
den komplexa verkligheten för att kunna tala om vad man gjort för 
förenklingar.

Med detta protokoll skapades en uppmärksamhet på begrep-
pet komplexitet som ett tankefrö eller en ”kristalliserings-
punkt” för andra erfarenheter och tankar. Komplexitet visa-
de sig vara den aspekt som var viktig för hur arbetet bedrevs 
i systemutveckling. Innebörden i begreppet komplexitet kom 
att successivt byggas upp.

En naturvetenskaplig modell som Tor Nørretranders be -
skriver, skapar en analogi till dialogen om komplexitetsmax. 
I den modell som Nørretranders beskriver visas en kur va med 
oordning–ordning på x-axeln och komplexitet på y-axeln. 
Kurvan startar i origo och komplexitet säga vara låg i total 
oordning eftersom detta enkelt kan beskrivas som en slump-
funktion. Vid total ordning till höger på y-axeln är komplexi-
teten också låg eftersom man kan beskriva saker med formler 
som t. ex. himlakropparnas rörelse vilka är enkelt förutsägba-
ra. Däremot fi nns det ett maximum däremellan där en mängd 
olika system samverkar som t. ex. i ett större biologiskt system 
där varje delsystem som t. ex. en blomma eller ett djur har 
någon form av lagbundenhet inom systemet, men det totala 
systemet av samverkande delsystem blir komplext och att 
göra utsagor om detta systemet kräver att man förenklar och 
tar bort väldigt mycket information. Innebörden i uttrycket 
”nu är det höst” är i sig enkelt men innehåller en djup mening 
och kunskap om det biologiska systemet.
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Problemlösning hos systemutvecklare

Denna modell gav en analogi till hur tankarna utvecklas hos 
en grupp systemutvecklare som står inför ett nytt problem. 
Initialt har man en mängd information om krav, teknik, 
tidplaner, ekonomi och projektbemanning som i varje del är 
fristående. Genom att värdera denna information tillsam-
mans med erfarenheter och i relation till varandra bygger 
man successivt upp kunskapen tills man kommer fram till 
en övergripande linje eller strategi för hur man skall gå 
till väga. Man går från total oordning till en strategi som 
uttrycks i enkla skisser och övergripande modeller, men som 
innehåller en kunskap och ett djup.
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Med denna ”uridé” som kristalliseringpunkt fördjupades 
insikten om att det inte är en isolerad ingenjörsfrågeställ-
ning hur man utvecklar kunskap och tankar vid system-
utveckling. Det blev uppenbart att vi inte kunde komma 
vidare genom att bara vända på våra egna exempel utan vi 
behövde nytt ljus på våra erfarenheter.

Genom att göra en mängd analogier till andra verksam-
heter kunde vi successivt bygga upp ett innehåll och ett djup 
i synen på komplexitet vilket i sin tur gjorde at vi kunde 
relatera våra erfarenheter och utmaningar till detta.

I de kommande avsnitten sammanfattas några av de för-
djupningar och analogier som lyfts in i bilden av komplexi-
tetsmax.
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3.1 René Descartes
Effektivitet är ofta kopplad till att arbeta metodiskt och plan-
mässigt. Vi har naturligtvis ett problem när vi står inför en 
uppgift där vi inte riktigt vet om (och hur) det är tekniskt 
möjlig att lösa.

Metod som styr

Användningen av ordet metod har olika innebörd och för att 
illustrera hur användningen av en metod i fel sammanhang 
leder till ett arbetssätt som inte löser problemet tittar vi 
på Per-Ola Malms refl exioner (Hoberg 1998) kring metod-
användningen i ett ubåtsprojekt.

Man valde en designmetod speciellt framtagen för design av Ada-
system. Metoden var framtagen av herrarna Shumate och Nielsen 
och det bästa med den var att den beskrev en metod för överföring 
av SA-diagram till Ada-design. Metoden gick i korthet ut på att SA-
diagrammen i sin helhet lyftes upp till en nollnivå, dvs. alla bubblorna 
i trädstrukturen lyftes upp till en gemensam nivå. När detta var gjort 
identifi erade man systemets processer och gränssnitten mellan dem, 
ett tillvägagångssätt som i stort gick ut på att ringa in de bubblor som 
skulle exekvera i gemensamma processer och skapa kommunikations-
mekanismer [rendez-vous] mellan dem. När detta var gjort överförde 
man processdiagrammet till Ada-diagram [med hjälp av Buhr-nota-
tion] som sedan med lätthet kunde implementeras i programspråket 
Ada. Den första delen i överföringsprocessen, att lyfta bubblorna till 
en gemensam nivå, var helt manuell eftersom verktyget inte stödde 
detta moment. Genom att skriva ut varje datafl ödesdiagram på en 
A4-sida och därefter klippa och klistra ihop dessa till ett stort lakan 
möjliggjordes framtagningen av processdiagrammet. Ett fascinerande 
arbetssätt som påminde om de tidiga skolåren då vi gjorde collage. 
Vad som också var mycket fascinerande var att hela bilden av systemet 
på något sätt klarnade. Man såg helheten med dess delar, det kändes 
på något sätt som om man hade löst problemet. Designmodellen var 
mycket lättförståelig och visade tydligt hur systemet var uppbyggt. 
Dessvärre ställdes vi inför ytterligare ett dilemma, vi fi ck prestanda-
problem vid exekvering i målmiljön [datorplattformen]. Vår tjusiga 
Ada-design var allt för prestandakrävande och vi blev tvungna att 
optimera designen. Denna optimering innebar bland annat en redu-
cering av antalet processer [Adatasks] kombinerat med ett minimalt 
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utnyttjande av Adas kommunikationsmekanismer. Vi blev alltså tvungna 
att utöva en hel del våld på vår tjusiga Ada-design. Vi hade inte tagit 
tillräcklig hänsyn till prestanda under designarbetet vilket straffade 
sig i slutet. Det regelbaserade tillvägagångssätt vi tillämpat gjorde av -
kall på prestanda till förmån för en snygg design.

Det här projektet visar oss en viktig aspekt på metoder 
– utvecklingsmetoder är inte generella struktureringsverk-
tyg utan har inbyggda förutsättningar om t. ex. prestanda 
och en väg mot en typ av lösning. Här visas på den pro-
blematik som gör att arkitektur och designarbete kräver 
erfarenhet. Den övergripande strukturen kräver kunskap 
om hur detaljer kan realiseras. Om man inte känner till vilka 
konstruktionsdetaljer som är styrande för den övergripande 
strukturen konstrueras helheten sönder när man kommer 
ner på detaljkonstruktionen. Denna erfarenhet liknar den 
vi såg i kapitel 1 där detaljkunskapen om lösningen kring 
grafi kkortet gjorde att hela strukturen fi ck förändras.

Samtidigt ser vi att det utanför den formella metoden 
skapades en annan nivå av metod. Genom att ”klippa och 
klistra på ett stort lakan” byggde man en helhetsförståelse.

Är detta en ”metod” och hur fångar vi den?

Metoden
Gadamers sätt att se motsvarar Sokrates syn på dialogen. Sanning 
nås inte metodiskt utan dialogiskt. Det dialogiska sättet att närma sig 
sanningen ses som antites till metod och till och med som ett sätt att 
övervinna metodens tendens att förstrukturera individens sätt att se. 
Strängt taget är metoder oförmögna att avslöja ny sanning. De kan 
endast klargöra den slags sanning som redan fi nns implicit i metoden. 
Upptäckten av en ny metod görs aldrig genom någon metod utan 
dialogiskt, dvs. genom en frågande svarsberedskap till det ämne man 
möter.

Ur Ideologi och systemutveckling Bo Göranzon (red)

Går det att skapa en metod för att hantera nya uppgifter och 
frågeställningar eller är en metod defi nitionsmässigt en for-
malisering och strukturering av ett återkommande arbets-
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moment? I ingenjörsarbetet har begreppet metod i stor ut -
sträckning fått innebörden att vara det senare.

Genom att läsa René Descartes (1596–1650) Avhandling 
om metoden (1637, Gidlunds 1982) kan vi hitta ett inspel till 
en annan syn på metoder:

Den första regeln var att aldrig godta något för sant … – med andra 
ord – att omsorgsfullt undvika överilning och förutfattad mening och 
låta mitt omdöme blott omfatta sådant som stod så klart … att jag 
inte hade någon anledning att betvivla det.

Den andra var att uppdela vart och ett problem jag skulle under-
söka i så många delar som möjligt och som behövdes för att bättre 
lösa dem.

Den tredje var att ge en sådan ordning åt mina tankar att jag började 
med de enklaste och lättfattligaste tingen för att så småningom grad-
vis höja mig till insikten i de mest sammansatta och därvid förutsatte 
en ordning till och med mellan de ting som av naturen inte följer på 
varandra.

Och den sista var att överallt göra så fullständiga uppräkningar 
och så allmänna översikter, att jag kunde vara säker på att inte ha 
utelämnat något.

Att se det man inte ser

Den första regeln kan initialt te sig trivial. Att inte överila 
sig eller ha förutfattade meningar kan nära nog betraktas 
som att inte slarva. Däremot är det mycket mer inbyggt i att 
låta sitt omdöme bara omfatta sådant som står klart – här 
fi nns en fälla. Vad är det som står klart? En van system-
utvecklare läser en omfattande kravspecifi kation och bygger 
snabbt upp en bild av vad som skall göras. Problematiken 
uppstår när man ställs inför uppgifter där man skall skapa 
nya typer av system och lösningar och försöker hitta fäste 
för sin förståelse i sådant man känner igen. Det blir lätt så 
att man missar att låta sitt omdöme omfattas av det som 
saknas och det man inte känner igen. Att vara omsorgsfull 
innebär inte bara att förhålla sig till det man känner igen 
utan att aktivt ta ställning till och undersöka även det man 
inte riktigt förstår.
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Bengt Molander (Dialoger 58–59) skriver ”Descartes är i 
första hand en praktisk tvivlare” som ser det som nödvän-
digt att betvivla allt som överhuvudtaget går att betvivla 
för att komma fram till en säker grund för sitt eget vetande. 
Detta är ett mycket starkare och mer aktivt förhållningssätt 
till sina egna förutfattade meningar än vad formuleringen i 
”regeln” ger intryck av vid ett första påseende.

I det arbete med tidsuppskattningen, som beskrivs i kapi-
tel 1, är den största felkällan inte att man bedömer arbets-
insatsen för en delfunktion så felaktigt att det har någon 
större påverkan på helheten. Oftast är det så att det man 
bedömer har man endera gjort tidigare i liknande system 
eller så rådfrågar man någon annan som gjort det. Den 
största felkällan är istället att man helt missar att det fi nns 
väsentliga problem, arbetsmoment eller delfunktioner efter-
som man relaterar sina uppskattningar till projekt man gjort 
tidigare. Det är de problem man känner till som man lägger 
mycket fokus och energi på medan de problem man inte sett 
förut har man en tendens att tappa bort.

Att lägga alla korten på bordet

Den andra regeln kopplar starkt till den oordning vi har i 
början på komplexitetskurvan. Att låta varje del behandlas 
för sig utan relation till andra delar är att acceptera att det 
är en oordning i den meningen att det fi nns mycket, av var-
andra oberoende fakta som kan uppdelas i mindre delar utan 
att ta ställning till relevansen i förhållande till helheten.

I kap 1 ser vi hur olika fakta som bemanning, grafi k-
kort, datorleveranstid, tillgång till testmiljö, starttidpunkt 
m. m. i senare skede visade sig vara viktiga för helheten. Att 
underlåta att undersöka vissa fakta, som ex. möjligheten att 
styra grafi kkortet, för att det inte vid första anblicken ser 
ut att behövas för stunden är ett farligt och ofta omedvetet 
val. Att göra den sortens val är att ta saker för givet. I nästa 
kapitel tar vi denna fråga djupare med analogi till Flecks syn 
på vetenskapligt faktum.
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Att börja knyta ihop

I den tredje regeln börjar man gå upp mot komplexitetsmax 
genom att skapa relationer och samband mellan de mindre 
delarna. Man börjar få insikter om större helheter och inte 
bara mellan saker som uppenbart hör ihop utan även med 
saker som inte direkt ser ut att ha med varandra att göra. 
I kapitel 1 ser vi att styrningen av grafi kkortet påverkade 
valet av programmeringsspråk, leveranstidpunkten av datorn 
påverkade strukturen i systemet eftersom testerna behövde 
göras i andra miljöer osv.

Kunskap om helheten byggs inte mekaniskt i enlighet med 
en exakt plan, utan först med insikter om tankeprocessen 
kan vi skapa förståelse för hur vi behöver gå till väga. Hans 
Larsson i kapitel 3.3. behandlar denna fråga omsorgsfullt.

3.2 Ludwik Fleck
I Ludwik Flecks arbete om uppkomsten av ett vetenskapligt 
faktum visas på hur en kunskap både byggs upp och existerar 
som någonting gemensamt. Denna belysning av den kollek-
tiva aspekten är viktig för tanken kring komplexitetsmax. 
Förutsättningen för att komma uppåt är en samverkan mel-
lan olika erfarenheter samtidigt som uppbyggnaden mister 
värde om inte förståelsen omfattas av bidragsgivarna.

Fleck beskriver hur det initialt fanns en vacklande och 
osäkert utformad tanke kring syfi lisbegreppet men som inte 
var förankrad i tidens nätverk. För att komma fram behövdes 
experiment som snarare blev tankefrön än resultat. Detta 
aktiva sökande som, i sig, inte har förutsättningar att ge 
direkta resultat ser vi återkommer hos Einar Már Gudmunds-
son som ett sätt att hitta vägar.

Genom att få igång tankarna utkristalliseras gemensam-
ma helheter vilka i sin tur leder vidare. Som Fleck visar så 
uppstår idéer långt före sina rationella grunder och samman-
fallande tankar kan bringa ovanliga fenomen till mognad. 
Han beskriver hur det inom kollektivet uppstår en växel-
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verka mellan idéer och detaljer. Ju mer ett sådant arbete går 
på djupet och blir systematiskt utbyggt samtidigt som det 
understöds av detaljrikedom, desto färre meningsskiljaktig-
heter. Man närmar sig komplexitetsmax med sin enkelhet 
och djup.

Att helheten uppstår innan den är understödd av detaljer 
– släktskap Hans Larssons intuition – benämner Fleck som 
uridéer. I exemplet syfi lis utvecklades denna ur kaos av tankar 
och under lång tid samtidigt som den blev innehållsrik och 
preciserad.

Utvecklingen av nya tankar eller ”faktum” är inte, på 
grund av tröghet i tankekollektivet, en organisk och smärtfri 
process och Fleck hävdar att man måste begå ”misstag” för 
att ledas in på nya tankebanor, eftersom man annars aldrig 
skulle kommit ur den etablerade ”fåran” och därmed inte 
börjat spinna nya tanketrådar.

Att tankeverksamheten inte är individuell lyfter Fleck 
fram genom att säga ”Endast en dålig iakttagare kan undgå 
att märka hur ett stimulerande samtal mellan två personer 
snart skapar ett tillstånd där var och en yttrar tankat som 
han eller hon, vare sig ensamma eller i ett annat sällskap, 
inte skulle vara i stånd att frambringa”. Tvärtom visar han 
att dialogen är en förutsättning för tanken uppkomst.

Om man tränger djupare in i ett område och stärker ban-
den med tankekollektivet så ökar också antalet ”aktiva ele-
ment” i kunskapen. Detta är i någon mening ett mått på den 
kvalitativa höjden man har när man når komplexitetsmax.

Genom sin naturvetenskapliga inriktning har Fleck en 
tydlig syn på experimentets värde och funktion. Det är inte 
så att man bestämmer sig för vad man vill veta och därefter 
gör man ett experiment eller en observation – i vart fall inte 
om man skall komma fram till något nytt och komplicerat. 
Det viktig är istället att lära sig att se och fråga – att ha en 
öppenhet i sitt varseblivande. I ett tidigt kunskapsskede blir 
experimentens resultat otydliga eftersom de inte bärs upp 
av annan kunskap. Genom att man inte kan härleda fram 
övergripande sanningar från dessa experiment krävs det 
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en analogisk förmåga för att skapa en ”melodi” av resulta-
tens ”kaos”. Efterhand som kunskapen byggs upp blir pro-
blemlösandet mer rationaliserat och schematiskt och det är 
samtidigt då man låser ute det nya – man kan inte uttrycka 
ofärdiga tankar med färdiga begrepp.

Här fi nns det en likhet mellan experimentens betydelse 
och den syn på handling som Bengt Molander beskriver hos 
Descartes – han genomför sina tvivlande undersökningar 
genom att fast och beslutsamt gå rakt fram åt ett och samma 
håll men med en osäkerhet och pågående ”dialog” mellan 
sig själv och det man varseblir.

I formuleringar kring tankestil säger Fleck att den innebär 
att man har en förmåga att omedelbart varsebli mening på 
ett sätt som förvärvas genom inskolning. Samtidigt är det 
ursprungliga seendet stillöst och kaotiskt; sammanför del-
motiv från olika stilar. Detta gör att en empirisk upptäckt kan 
uppfattas som en utveckling eller omvandling av en tankestil. 
Just denna process av successiv sammanfogning av delsystem 
utmärker vägen upp mot komplexitetsmax och förutsätter 
förmågan till att komma ur tankestilens låsning om det fi nns 
krav på lösningar utöver det etablerade och kända.

Fleck understryker problematiken med etablerade tanke-
stilar genom att markera att tankestilar fi xeras och får for-
mell struktur där den skapande stämningen reduceras till en 
bestämd, diskret och slätstruken nivå.

3.3 Hans Larsson
På dialogseminariet den 28 augusti 1997 summerade vi:

Vi har diskuterat hur man förbättrar sin förmåga att skapa en helhets-
bild. Vi vet att förmågan ökar med erfarenhet.

Genom att ta del av fl er lösningar, misstag och färdiga resultat, ser 
man in i det komplexa ursprungsmaterialet med en belysning på det 
man känner igen som viktigt. Bilden av systemet består både av krav 
och konstruktionslösningar förenade till en enhet.

[…]
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Begreppen rytm, inlevelse/distans och intuition har visat sig vara 
viktiga för att kunna beskriva de olika delar av tankeverksamheten 
som benämns problemlösning, problemformulering och skapande av 
helhetsbild.

Hur uppstår helheten när man binder samman delarna?
Från början består ett utvecklingsprojekt av en komplex 

samling underlag – kundbehov, erfarenhet, nya tekniska 
möjligheter och konkurrentinformation. I projekt som lyck-
as, skapas det ur detta en samlad och gemensam bild av hur 
arbetet skall gå fram. Hur uppstår då denna helhetsbild? 
Genom intuition, blir ibland svaret. Vad är då intuition? Är 
det något man kan förlita sig på? Något man kan träna upp? 
Vi tyckte att vi hamnade på ett intressant spår när vi läste 
fi losofen Hans Larssons bok Intuition från 1892 (Dialoger 
1997). En tankeverksamhet som steg för steg utforskar ett 
objekt eller resonemang och får insikt i delmomenten före 
helheten kallar Hans Larsson diskursiv – ett metodiskt 
arbete. Den motsatta tankeverksamheten kallar han intuitiv 
– det är när man utan medveten tankeverksamhet ser en 
lösning.

[…] intuition; […] denna akt är densamma, om det är en diktare, 
hvilken i ingifvelsens ögonblick ser lifvet upplysas vid en hastigt 
slocknande blixt, eller det är en forskare för hvilken en dylik stund 
tillvarons djup blottar sig, för att åter måhända lika fort tillslutas …

Hans Larsson, Intuition

Vi använder båda sätten – intuitivt och metodiskt arbete – i 
en framgångsrik systemutveckling och det är i förmågan att 
kunna växla som yrkeskunskapen fi nns, i att kunna använda 
den intuitiva processen för att skapa ny kunskap och den 
diskursiva för kritiskt jämförande utvärderingar. Detta sam-
manvävs så att den diskursiva processen i sin tur skapar 
underlag för den intuitiva processen.

Tvenne processer äro att följa för att vinna klarhet över intuitionens 
roll och ställning i tänkandet […] I ena fallet går vi tillväga liksom då 
någon genomvandrar ett land och efterhand göra sig en totalbild av 
detsamma, i det andra fallet hava vi förut från någon utsiktspunkt fått 
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den allmänna konfi gurationen av landet och hava sedan att justera 
enskildheter genom en undersökning punkt för punkt.

Hans Larsson, Intuition

Den nya kunskapen skapas genom det intuitiva arbetet men 
detta är inget passivt arbete där man väntar på intuition. 
När det inte fi nns en klar bild av vad som skall göras så 
måste man arbeta fram en kunskapsplattform för att denna 
insikt skall kunna skapas. Det aktiva arbete kan bestå i att 
agera i vad Donald Schön (1983) kallar ”on-the-spot expe-
riment” där man testar och gör försök på olika sätt för att 
genom refl exion över resultat komma vidare.

I kapitel 1 ”En episod” pendlar tankearbetet mellan ett 
helhetsperspektiv där kunskapen från t. ex. Ericssons AXE-
utveckling används som en utgångspunkt, men allteftersom 
arbete fortskrider med att undersöka detaljer som grafi k-
kort, programmeringsspråk, realtidsprimitiver i operativsys-
temet m. m. så förändras helhetsstrukturen stegvis. För att 
kunna bygga ett datorsystem utgår man oftast från struktu-
rer som använts i tidigare projekt där man upplevt konse-
kvenserna och egenskaperna ner på detaljnivå. I sådana 
uppstartssituationer är det viktigt att ha en bra utgångs-
punkt men lika viktigt är att vara beredd att ompröva och 
ifrågasätta denna utgångspunkt.

Vägen upp mot komplexitetsmax är ett rytmiskt arbete 
som kräver att man inser behovet av rytm mellan att formu-
lera helhetsbilder och detaljarbete som kan vara experimen-
terande och undersökande. Säkerheten i agerandet måste 
hela tiden fi nnas oavsett om man agerar snabbt i kritiska 
situationer eller över lång tid i en mer strategiskt inriktad 
uppgift. Man måste veta när man inte vet och kunna stanna 
upp för att ge tid och fakta så att helhetsbilden kan kännas 
solid. Att agera med säkerhet kan såväl vara en blixtsnabb 
respons som ett säkert agerande i ett omfattande uppbygg-
nadsarbete av en strategi. Rytm i växelverkan – att byta 
perspektiv – är alltid en del av yrkeskunnandet.

I det arbete med att göra kalkyler för nya projekt som 
beskrivs i kapitel 1 är den påtvingade rytmen väsentlig. Bo 
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Göranzon beskriver i Det praktiska intellektet (1990) skog-
mästarnas arbete med värdering av skogsfastigheter och 
använder där uttrycket ”Det dubbla greppet” för att fånga 
växelverkan mellan beräkning och bedömning. På mot-
svarande sätt fi nns en växelverkan mellan ett metodiskt 
arbete att bryta ner systemlösningen i mindre enheter som 
beräknas som enskildheter och ett mer helhetsmässigt bedö-
mande och re fl ekterande arbete där man utifrån en ”utsikts-
post” bedömer rimligheten och även fullständigheten i de 
resultat som kommer fram. I den senare delen måste man 
utnyttja erfarenheter från tidigare projekt och, för en stund, 
bortse från summan av delarna i kalkylen och istället fråga 
sig saker som – ”är det rimligt att detta tar dubbla tiden 
jämfört med projekt X som jag gjorde för två år sen”. Gör 
man inte detta fi nns det stora risker att man bortser från allt 
det oförutsedda som händer ”mellan delarna” eller att man 
adderar riskmarginaler i delarna till orimligheter utan att ta 
hänsyn till att ”blixten inte kan slå ner hur många gånger 
som helst”.

Det dubbla greppet blir viktigt i ingenjörsarbetet efter-
som man lätt förlorar sig i exakthet när man använder meto-
der för bedömning som ger förrädiskt många decimaler. 
Rytmen för det dubbla greppet är något som måste skapas 
och många gånger är det en påtvingad paus som skapar 
refl exion och helhetssyn. Att tvingas släppa fokus och titta 
bort för att det intensiva beräkningsarbetet skall få tid att 
lägga sig tillrätta vid sidan om andra erfarenheter. Man får 
genom denna paus en möjlighet till helhetssyn där man kan 
göra en analogi till vinprovningen som Anders Herdenstam 
beskriver: ”… när vinprovaren upplever vinet … när upp-
levelsen kommer över honom och inte tvärtom: det helhets-
intryck som växer fram i vinprovarens upplevelsesituation.” 
(2004)

När man nått den punkt, komplexitetsmax, där man 
beslutar sig för att starta genomförandet kommer arbetet in 
i en ny fas. Bakom sig har man en process där olika perspek-
tiv, system, aspekter, experiment, analogier, misslyckande 
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m. m. fått växa samman till en helhet. Helhetsbilden gör att 
man kan gå in i genomförandet med en övertygelse om att 
man – utan att chansa – kommer att kunna hantera de risker 
och oförutsedda händelser som kommer att uppstår. Detta 
är en kunskap eller insikt som fi nns hos dem som varit med 
i den kunskapsbyggande vägen upp till komplexitetsmax. I 
denna punkt kommer en kritisk övergång när fl er personer 
måste få del av denna kunskap. Men precis som man inte 
kan beskriva hur en bok skall skrivas innan man skrivit den 
kan man inte i exakthet redogöra hur saker skall göras men 
man kan förmedla inriktningar, ambitioner och strategier 
så att alla som kommer in börjar tänka i samma riktning. 
Verktyg och vägledning för denna kunskapsförmedling får 
vi hos Hans Larsson när han skriver:

Diktaren kan – och detta är från teknisk synpunkt hemligheten af 
hans konst – i ett ord, en utförd bild, en lycklig sammanställning gripa 
tillsammans en massa föreställningar hvilka vi annars nog skulle taga 
en för en, men så, att när vi fatta den ena, den andra glider undan, 
och det är därför ett sammanhang mellan föreställningarna som vi 
märka sväfvar för oss …

Hans Larsson fördjupar diktarens arbete i Poesins logik (1899, 
1966) där han bl. a. beskriver de poetiska fi gurerna som 
används för att formulera och uttrycka tankar. Han knyter 
samman förmågan att fånga en tanke med hur den uppstår 
genom minne (erfarenhet) och fantasi (kreativitet) vilket är 
själva kärnan i övergången i komplexitetsmax.

Men enligt min tro kan fantasien, även när den uppträder i eget 
ärende och skenbart skapar något overkligt, ytterst vara riktad mot 
overkligheten. Den konstnärliga fantasien är det alltid. Den avlägsnar 
sig från verkligheten för att få överblick över den … Den som hänger 
sig åt sina minnen och låter dessa skrida förbi sin inre syn, säges låta 
sin fantasi spela … I varje fall måste fantasien, i den mån den sam-
manfaller med minnet, sägas vara riktat till verkligheten.

I såväl minnet … som i fantasien ingår ett moment som kanske ej alla 
refl ekterat på … ett sammanfattande, ett sammangripande, vari lig-
ger gruppering och ordnande, en comprehension; …

Jag tror att den fi gurliga uttryckssätten avse en sådan comprehen-
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sion. De åstadkomma på det inre synfältet en gruppering, ett schema, 
en fi gurbildning. Så t. ex. i ett så vanligt uttryck som: ’Här börjar våra 
meningar divergera’ – en metafor som för den inre synen ritar upp en 
väg, vilken delar sig i två.

De poetiska fi gurerna eller uttryckssätten exemplifi erar och 
beskriver Hans Larsson som två kategorier – de som gruppe-
rar och fasthåller och de som verkar associationsutlösande.

I den första kategorin har vi bl. a. antitesen – ”Var icke 
hård, kung Helge, men endast fast”, paradoxen – ”Mitt brev 
har blivit långt – jag har ej tid att skriva det kortare”, tauto-
logien – ”lag är lag, affär är affär”, paralipsen – det retoriska 
förbigående, utrop, tilltal och fråga. Alla mer eller mindre 
retoriska verktyg som stryker under, fasthåller och skapar 
förståelse för de tankar som formuleras.

I den andra kategorin, som har ett starkare inslag av att 
skapa förmåga att föra och utveckla tanken vidare, fi nns 
framförallt synekdoke och bilder (metaforer, symboler, lik-
nelser).

Synekdoke är detaljen som fångar helheten – t. ex. ”seglen 
smattrade i vinden” som ger hela känslan av sommardag och 
väderförhållande m. m.

Vi ser i kapitel 1 hur beskrivningen av förhållanden i 
övningslokalen, med detaljer som gasmask m. m., skapade 
känslan för situationen vilket gjorde att utvecklingen av 
kommunikationsgränsytan för simulatorn fi ck en inriktning 
som blev välanpassad.

Synekdoke är ett starkt verktyg att enkelt och snabbt för-
medla och skapa en insikt medan bilder mer kan vara något 
som man, i en dialog, bygger en gemensam förståelse för. 
Ett uttryck (se kapitel 4) som använts är ”Porsche-känsla” 
som står för ett specifi kt kvalitetsinnehåll vid en produkt-
utveckling men samtidigt måste ett sådant begrepp få en 
gemensam innebörd genom att man i projektet visar hur 
detta kommer till uttryck i beslut – man skapar en projekt-
praxis genom dessa bilder.

Genom Hans Larsson får vi en analogi och brygga från 
ingenjör till poet som är fruktbar. Den förde oss till Island.
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3.4 Einar Már Gudmundsson

Mötet

I maj 1998 besökte vi på företaget Combitech Software Island 
med avsikten att få möta en författare som refl ekterat över 
sitt eget skrivande. Einar Már Gudmundsson hade tidigare 
medverkat vid ett Dialogseminarium i Stockholm 1997 och 
som förberedelse skrivit essän ”Vilka är friska och vilka är det 
inte” för Dialoger 39/96 Metaforer och analogier. Gudmundsson 
fi ck Nordiska litteraturpriset för sin roman Universums änglar 
som är en utgångspunkt för essän i Dialoger.

Som en förberedelse till mötet med Einar Már Gudmunds-
son hade samtliga 120 medarbetare läst artikeln i Dialoger 
och ett arbetsmanus av Einar Már om skrivandet med titeln 
”Mindship of words”.

Även om det fi nns mycket som skiljer konstnärliga yrken 
från ingenjörsarbetet ser vi att de kreativa delarna i arbetet, 
att bygga upp den inre bilden som tar stöd i detaljer och 
erfarenheter, i många delar har samma förutsättningar. Vår 
förmåga att kunna se lösningar bortom det som går att kal-
kylera fram är en yrkeskunskap och den kan vi träna upp 
genom att stimulera förmågan att hämta analogier från egna 
och andra erfarenheter.

För att vi, som arbetar i ett relativt ”ungt” yrke skall kun-
na bygga upp en yrkeskultur som tar stöd i erfarenheter från 
andra yrken, måste vi förstå vad som skiljer och vad som 
förenar. En författare har i många avseenden helt andra för-
utsättningar än vad vi har i en systemkonstruktion. Arbetet 
som författare kräver också andra arbetsmetoder. Men när 
vi vill gå till djupet med hur tanken och refl ektionen behö-
ver stöd och hur kunskap och kreativitet skapas så ser vi det 
tydligare och mer friliggande hos en annan yrkesgrupp.

Det är viktigt för oss att skapa förståelse för den kreativa 
delen av yrket. Ofta kommer den i skuggan av matematik 
och rationalitet, å andra sidan är den sidan den viktigaste 
vid skapandet av nya lösningar. Trots möjligheter att hitta 
likheter mellan författare och dataingenjörer fi nns det en 
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övertygelse om att det går att uppnå något mer när 100 
dataingenjörer reser från Sverige till Island för att träffa 
Einar Már. Kanske just i att hitta skillnaden – att ställa sig 
mitt i det annorlunda synsättet – och komma utanför den 
logik som både är vår säkerhet och som håller oss fången; 
den logik som kräver att varje steg kan härledas av det före-
gående. Istället erbjuds vi att ta del av den logik som fi nns 
i författarskapet – att bemästra mångfalden av inspirations-
källor och analogier – att ”klippa till” när det är dags – att 
med säkerhet behärska det analogiska tänkandet. Genom att 
se skillnaden insatt i ett system – en helhet – blir den inte 
bara en anomali i det egna synsättet – ett nytt område blir 
plötsligt tydligt i den egna erfarenheten – som när vi ändrar 
avståndsinställningen på en kamera.

Berättandet är ett ämne som skapar energi – kanske just 
för att vi verkar i ett yrke där alla rationaliseringar strävar 
mot att skapa exakta, entydiga och korrekta dokument som 
ska innehålla hela sanningen – utan att lyckas. Alla vet att 
förmedlandet av tankar och idéer kräver något annat men 
– fångad i kraven på ”ingenjörsmässighet” i metoder – går 
det inte att formulera. Genom att utgå från författarskapet 
kan vi göra oss friare i tanken och fördjupa berättandets 
möjligheter.

När vi haft diskussioner om hur systemarkitekturen utfor-
mas i ett system har vi sett att berättelser om bakgrunden 
till projektet, händelseutvecklingen och dess problem har 
tillfört kunskapen som behövts för att man ska förstå varför 
en systemarkitektur blivit som den blivit. Det fi nns inte en 
korrekt lösning utan en hel mängd olika sätt att utforma 
systemet som skulle kunna hitta framgångsrika försvarare. 
Därför blir det inte intressant att ta del av, i efterhand gjor-
da, kvantifi erade jämförelser mellan olika lösningsalterna-
tiv. Vad som tillför kunskap är snarare berättelserna om de 
situationer i vilka besluten togs. Vilka tidigare erfarenheter 
gjorde man analogier till? Vilka element i situationen hade 
man uppmärksamhet på? Vad kände man sig säker på och 
var fanns tvivlet? Konstruktionsbesluten görs av personer 
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som har sin specifi ka erfarenhetsbakgrund och sin person-
liga syn på situationen.

Den starka kopplingen mellan personlig erfarenhet och 
beslut gör att alla försök att beskriva besluten från ett gene-
rellt perspektiv blir ointressanta. Däremot kan berättelserna 
om beslutssituationerna – genom att de synliggör erfarenhet 
– hjälpa oss att få våra ögon att se samma saker.

Einar Már Gudmundsson pekar på att läsandet är vik-
tigt för att öka förmågan att synliggöra sin egen erfaren-
het: ”Genom andra författare fi nner du dig själv. Du kan 
inte lära dig till författare genom akademiska spekulationer. 
Berättelserna kommer från folk, författarna hämtar berättel-
serna från livet hos sig själva, men det är i kraft av litteratu-
ren de kan formulera dem”.

De modelleringsspråk och verktyg vi har för att bygga 
systemmodeller i vårt yrke är som en lykta som lyser från ett 
enda håll. De är formella och kan inte uttrycka det som inte 
går att formellt beskriva. Hur påverkar detta tankearbetet?

Just att språket skulle ge oss begränsningar för hur man 
tänker för in oss i en frågeställning om metoder inom sys-
temutveckling. De metoder och modelleringsspråk vi använ-
der beskrivs ofta som universella i den meningen att de kan 
användas för att beskriva alla typer av system. I detta synsätt 
ligger en fara som är svår att beskriva. Blir vi tänkta av en 
metod? Begränsas var tanke av ett modelleringsspråk? Svaret 
på dessa frågor får vi om vi ser på hur vi arbetar. Inte är det 
så att vi först tänker ut hur ett system ska byggas och sedan 
beskriver det. Det vi tänker skärps i beskrivandet som i sin 
tur skapar nya tankar. Vi får en dialog mellan tanken och 
formulerandet. En dialog som naturligtvis får sin styrning av 
vad som är möjligt att formulera. Detta öppnar metodfrågan 
på ett annat plan. Inte metoder som tagits fram för att 
(metodiskt) lösa ett problem under givna förutsättningar 
utan arbetsmetoder som försöker beskriva hur ett skapande 
tankearbete går till.

”Använder du någon metod när du skriver?” var den 
enkla men svåra frågan till Einar Már.
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”Du kan bara se metoden i efterhand”, svarar Einar Már. 
”Om du skriver efter en metod blir det – tror jag – meka-
niskt. Men efteråt kan du nog fi nna en struktur. En god 
roman är strukturerad, men ingen kan förklara hur fabu-
lering går till. Du skapar samband mellan två olika feno-
men utan logisk förbindelse. Berättelsen är för mig resan 
in i ovissheten. Konceptet ändrar sig under arbetets gång”. 
Detta arbetssätt – att ha konceptet öppet under en längre tid 
– känner vi igen från det egna arbetet när nya system skall 
designas men också från beskrivningar av systemarkitektens 
arbetssätt som hela tiden utforskar uppslag och låter idéer 
prövas i konkretisering och konstruktion som i sin tur ger ny 
kunskap och nya uppslag.

Är då inte detta en metod i sig för tankearbetet som krä-
ver ett förhållningssätt till sina egna resultat – ett samtidigt 
arbetande och betraktande. En förståelseuppbyggnad.

Gudmundir Gudmundsson, bror till Einar Már, cancer-
forskare vid Karolinska institutet, ser experimenterandet 
från denna synpunkt: ”Jag argumenterar hela tiden för expe-
rimentet. Det fi nns inga misstag, bara resultat som man 
kanske inte förstår. Man möter ofta attityden ’vi behöver 
inte testa, vi vet redan svaret’. Sanningen är att vi vet väldigt 
lite.”

Förhållningssättet till misstag skärps av Einar Már som 
säger: 

– Du frågar om negativa resultat. Jag ägnar mig åt en viss 
fatalism, men det är inte så att jag väntar på inspirationen. 
Man måste arbeta sig fram till inspiration. Bra dagar och 
dåliga dagar är likvärdiga i denna arbetsprocess. Det nega-
tiva är förutsättningen för att nå det positiva. Du måste 
börja jobba – läs en bok om du inte kommer vidare. Plötsligt 
kommer karusellen igång. Det är ett tivoli.

Men hur skall man då se på arbetsgången om hur idéer, 
verklighet och erfarenhet vävs ihop till en tanke – bygger 
upp en inre bild. Byggs den upp i någon sekvens där man går 
från ett moment till ett annat.

– Jag skulle inte beskriva arbetsgången inför Universums 
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Änglar som att jag först gjorde research och sedan läste 
skönlitterära verk för att stimulera fantasin och ännu senare 
började skriva. Boken var länge på väg. Jag kände till förhål-
landena genom min bror, jag hade skrivit noveller på ämnet. 
Men plötsligt – man anar det inom sig – så vet man att man 
skall skriva. Det tar tid för rösten att komma ut. Så kommer 
då tonen i det du skall skriva och då går du till läkarkon-
ferenser etc. Måste jag studera psykologi och läkarvetenskap 
så gör jag det bara, säger Einar Már.

Denna växelverkan mellan verklighet och fantasi, mellan 
detaljkunskap och känslan för helheten formuleras också i 
”The mindship of words” (2005) där ett av avsnitten lyder:

Var kommer konsten från? Från öde marker, från regnet, dimman, 
det grå, från var dags vardag? Ju närmare konstnären kommer verk-
lighetens kärna, desto högre svingar sig anden. Fisk och fågel, fena 
och vinge, någonstans där emellan är människan. Hennes fantasi är 
knuten till verkligheten med band som inte kan lösas. Och vice versa, 
i konsten fi nns ingen verklighet utan inbillningskraft.

Kreativitetens fundament är kunskap om verkligheten – det 
är inte ett svävande i luften. Detta skärper en insikt om att 
datorsystemarkitekten måste ha detaljkunskap, om förut-
sättningar och lösningar, som blir grundelement i det som 
tankemässigt byggs upp.

När Einar Már kommenterar frågan om hur han vet att 
det är ”rätt bok” han håller på att skriva säger han: ”När 
jag hittat tonen är jag berättelsens slav” och ”Det blir aldrig 
’rätt’ bok – luftbubbla eller verk som kristalliseras till klassi-
ker, det vet man inte förrän efteråt. I Laxness’ noteringar till 
Världens ljus framgår det att hans föresatser och första utkast 
är en totalt annan bok än slut   resultatet. Man skriver – om 
och om igen – men något saknas. Efter två år kommer ett helt 
nytt element in; det är så man arbetar, i lager på lager”.

Ur säkerheten kommer tvivlet – ur tvivlet kommer säker-
heten. När skall man ”klippa till” och satta igång? Att hitta 
sin rytm och kunna agera med säkerhet och att veta när man 
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inte kan vänta – alltid lika förvissad om att man gör rätt och 
samtidigt förvissad om att man i refl exionen kommer att se 
att andra möjligheter fanns.

Analogi till komplexitetsmax

Trots att Einar Már beskriver arbetet med att skriva en bok 
på ett sätt som både har detaljrikedom, exempel och struktur 
så säger han samtidigt ”Om du skriver efter en metod blir det 
– tror jag – mekaniskt” – vilket visar på att begreppet metod 
har en innebörd även för en författare som gör att detta i 
grunden är fel att använda för denna typ av utvecklings-
arbete. Begreppet praxis är ett begrepp som bättre fångar 
öppenheten i hur man går till väga samtidigt som det fi nns 
något som är gemensamt mellan yrkesgrupper kring hur 
tankearbete och kunskap utvecklas. Att det fi nns en aktivt 
styrd rytm i arbetet stryks under av synsättet ”det är inte så 
att jag väntar på inspirationen”. Genom att läsa, undersöka 
och pröva ”Det negativa är förutsättningen för att nå det 
positiva” – skapas kunskapen för att bygga upp en helhet och 
en struktur.

Det som man ser som det kreativa arbete i författarskapet 
har en likhet med det konstruktionsarbete som en ingenjör 
bedriver i inledningen av ett projekt. Det kreativa arbetet 
är hårt knutet till fakta och förutsättningar hos ingenjören 
precis som hos författaren, vilket Einar Már uttrycker med 
”Hennes fantasi är knuten till verkligheten med band som 
inte kan lösas”. På samma sätt som Descartes ser man också 
att det är förmågan att knyta ihop delarna på ett sätt som 
inte direkt faller ut som är en av de viktigaste delarna i det 
kreativa konstruktionsarbetet ”Du skapar samband mellan 
två olika fenomen utan logisk förbindelse”. Om vi ser på 
episoden i kapitel 1 skapas samband mellan tillgången till 
testmiljö, problematik med grafi kkort och projektbeman-
ning som ger planeringen av helhetsprojektet

Den syntes som Hans Larsson visar att man skapar genom 
att gå mellan helhet och detaljer fi nns även i författarskapet. 
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Även om man har en uppfattning om helheten så sker det 
en ständig dialog med det egna resultatet. ”Konceptet änd-
rar sig under arbetets gång” – denna dialog uttrycks både 
av arkitekter och ingenjörer som beskriver hur man arbetar 
genom att skärpa tanken och beskriva i bilder och modeller, 
men att sedan detta material påverkar den egna kunskapen 
varpå man skapar förändringar.

Det nyskapande författarskapet har en lång väg upp till 
kom plexitetsmax – punkten där man är mogen att börja 
skriva boken. ”Men plötsligt – man anar det inom sig – så vet 
man att man skall skriva. Det tar tid för rösten att komma 
ut”. Som vi sett så betyder inte denna punkt att det kreativa 
arbetet är slut och att allt är färdigt. Snarare betyder det att 
man byggt upp så mycket kunskap och idéer att man känner 
sig mogen att ge sig ut på resan och att man är trygg med att 
man kan hantera de övervägande och beslut som krävs fram-
över.

3.5. Fridtjof Nansen
I sitt tal som rektor vid S:t Andrewsuniversitetet 1926 säger 
Fridtjof Nansen:

… jeg har alltid syntes at den lovpriste retrett-linjen er en felle for 
folk som önsker å nå sitt mål. Lat meg fortelle dere en hemllighet 
vid slike såkalte heldige foretagender som det kan väre i mit liv, og 
here tror jeg at jeg kan gi dere virklig godt råd: det var å brenne mine 
båter, og bryte broer bak meg. Da kaster en icke tiden bort med å se 
sig tilbake, mens en skulde ha nokk å gjöre med å se fremover.

Att som upptäcktsresande i extrema miljöer ha en sådan syn 
på behovet av reträttlinjer kan förefalla både dumdristigt 
och oförsiktigt. För att förstå innebörden måste man se till 
hur Fridtjof Nansen agerade vid, till exempel sin färd med 
Fram för att utforska området runt Nordpolen.

Före avfärden byggdes slädar om och förbättrades enligt 
erfarenheter från tidigare färder på Grönland. Vid valet av 
besättningsmän var man utomordentligt omsorgsfull.
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Vid färden med Fram upp mot Nordpolen beslutar sig 
Fridtjof Nansen för att han tillsammans med en kollega 
Johansen skall lämna fartyget och göra en framstöt med 
släde mot Nordpolen för att utforska området dit fartyget 
inte kan komma. Förberedelser inför denna färd tar fl era 
månader och man provar ut skidmodeller och prövar olika 
träslag. Man bygger en släde i askträ och man gör provfärder 
för att se hur den glider. För att vara säker på att klara köl-
den provsover man sovsäckarna i 40-gradig kyla och kom-
mer fram till att dessa måste sys om. Här kan man se att 
Nansen är otroligt försiktig och omsorgsfull i sin väg upp 
mot komplexitetsmax – han prövar, experimenterar och ska-
par kunskap för att tillsammans med sina erfarenheter skapa 
en övertygelse om att han kan komma att lyckas.

När man slutligen gör avfärden från Fram 14 mars 1895 
görs detta med kunskapen om att man inte har möjlighet att 
hitta tillbaks till fartyget och att man måste hitta vägen från 
Nordpolen till Frans Josefs Land på egen hand och sedan 
därifrån försöka få lift hem med ett förbipasserande fartyg. 
Detta beskriver Nansen som ett av exemplen på att strategin 
med att skära av reträttlinjen är framgångsrik.

När man står i den punkt som vi benämner komplexitets-
max måste man många gånger ta ett beslut som innebär att 
man börjar gå en väg där man i praktiken inte kan vända. 
Här kan man se Nansens strategi – att skapa energi genom 
att bränna broarna bakåt – som ett sätt att skapa respekt och 
förståelse för vilket beslut man måste ta och vilka enorma 
försiktighetsåtgärder, experiment och vilken kunskapsupp-
byggnad som måste ligga bakom.

Med förståelse för Nansens kontext till sin strategi är det 
viktigt att se denna metafor – att bränna broar – som ett 
uttryck för försiktighet och inte tvärtom.





4.  Tillämpningar i företag 
och projekt

Komplexitetsmax och företagsstrategi
Strategi för att utveckla och driva ett företag är mångfacet-
terat och olika modeller och metaforer måste användas för 
att fånga olika aspekter, men komplexitetsmax-tänkandet är 
ett fruktbart synsätt på detta kunskapsområde.

Låt oss utgå från det synsätt som redovisas i Baghai Till-
växtens alkemi (1999) där man pekar på att ett företags olika 
utvecklingsaspekter kan uppdelas i tre s. k. horisonter.

Vinst

Tid

Horisont 1
Utvidga och bibehåll
kärnverksamheterna

Horisont 2
Skapa tillväxande 
verksamheter

Horisont 3
Skapa livskraftiga
valmöjligheter
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Den första horisonten ”Utvidga och bibehåll kärnverksam-
heten” är den som är grunden för att vara lönsam i det korta 
perspektivet och det är här de traditionella ekonomis ka 
nyckeltal som vinst, avkastning på investerat kapital, produk-
tivitet och effektivitet används för att skapa fortsatt konkur-
renskraft. Detta är att betrakta som en välkänd verksamhet 
och här kan man säga att man i sin verksamhets utveckling 
kommit förbi komplexitetsmax – dvs. man kan ut trycka och 
beskriva verksamhetens syfte och strategier i enkla former 
som har en djup innebörd som konstitueras av den verksam-
hetserfarenhet som byggts upp under många år.

Personer som är lämpliga för att driva denna del av verk-
samheten är att beteckna som ”operatörer” med disciplin 
och förmåga att upprätta klara ansvarsförhållande.

De två andra tillväxthorisonterna, horisont 2: ”Skapa 
tillväxande verksamhet” och horisont 3: ”Skapa livskraftiga 
valmöjligheter” – är att betrakta som vägen upp till kom-
plexitetsmax.

Horisont 3 har som mål att skapa chanser till framgång 
genom ett antal alternativ som kan utvärderas och detta 
drivs av visionärer med behov av att tillfredställa en intel-
lektuell nyfi kenhet samt att gå vidare till horisont 2. I 
den andra horisonten skapas tillväxt i utvalda alternativ av 
entreprenörer som vill ha självständighet och ser möjlighe-
ter i osäkerhet och förändringar.

Om vi då tittar på horisont 2 och 3 som de kreativa 
delarna i företagsstrategin så ser vi att vi har samma grund-
läggande arbetssätt som i konstnärligt och ingenjörsmässigt 
skapande.

Det fi nns ett starkt behov av att förankra ”horisont 3”-
projekt i verkligheten, dvs. kunskap om marknad, konkur-
renter, tekniska möjligheter och samtidigt måste det fi nnas 
en originalitet i i affärskonceptet som gör att det tar ett 
steg fram från konkurrenter. Denna originalitet består i att 
kunna se samband mellan möjligheter och förutsättningar 
och skapa en första helhetsidé – en ”uridé” – vilken sen 
kan prövas i experiment och misslyckanden. Precis som när 
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Einar Már skriver en bok kommer konceptet att utvecklas 
efterhand som det prövas mot marknaden – en dialog med 
verkligheten. Det är först när konceptet blivit starkt i mark-
nadsandelar och det börjar få en stabilitet som det är viktigt 
att fortsätta utvecklingen inom horisont 1 med en operatör 
som kan fortsätta skapa konkurrenskraft i ett koncept som 
blir kopierat av konkurrenter och därmed utsatt för en 
prispress som inte fi nns när man är ensam om idén. Desto 
mer sammansatt en affärsidé är av kunskap om olika inre 
och yttre system desto svårare blir den att kopiera varför 
själva framgången ligger i att ha ett stort djup samtidigt som 
konceptet framstår som enkelt och lättbegripligt för de som 
skall agera i denna affärsverksamhet.

Det som blir uppenbart är att det fi nns ett behov av att 
organisera ett företag på ett sätt som skiljer mellan verksam-
heter i de olika horisonterna. I horisont 1 där verksamheten 
är känd och artikulerad har man en organisationsmodell 
som i Hatch Organisationsteori (2000) kallas rationell.

Omvärld

Strategi

Mål MålMål

Handlingar
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Här är det i huvudsak så att man formar verksamhetens 
helhet uppifrån i form av direktiv och principer som sedan 
bryts ner som styrningsdirektiv i organisationen och som 
genomför och utför sina delar i helheten.

Om vi däremot ser på horisont 2 och 3 så lyfts en annan 
modell som kallas ”strategi – i – utveckling” fram där man 
lägger in en process som ger information och impulser 
nerifrån och upp i hierarkin – detta är en absolut nödvän-
dighet om man skall se till Hans Larsson synsätt till hur en 
helhet byggs upp – man måste både vandra i landskapet och 
betrakta det från en höjd. I en större organisation kan inte 
en person själv agera i dessa roller utan man måste bygga in 
en organisatorisk och kollektiv förmåga att skapa en syntes.

Omvärld

Strategi

Mål MålMål

Handlingar

Detta är en organisationsproblematik som man ofta ser 
i företag med en lönsam och väletablerad kärnverksam-
het och som behöver skapa tillväxt inom nya områden. 
Tar man inte steget att etablera en tillväxtorganisation där 
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man både ger möjligheten till en utvecklande organisations-
struktur och utrymme för människor som vill och kan leva 
med osäkerhet, experimenterande, misslyckande, otydlighet 
i ansvars fördelningar och med en övergripande drivkraft att 
skapa nya verksamheter, så kommer man aldrig att lyckas 
med etableringar i nya områden.

Einar Már Gudmundssons synsätt ”Om du skriver efter 
en metod blir det – tror jag – mekaniskt. Men efteråt kan du 
nog fi nna en struktur. En god roman är strukturerad, men 
ingen kan förklara hur fabulering går till. Du skapar samband 
mellan två olika fenomen utan logisk förbindelse. Berättelsen 
är för mig resan in i ovissheten. Konceptet ändrar sig under 
arbetets gång.” – är lika relevant för affärsutveckling och före-
tagsstrategier som för författarskapet.

Det näraliggande exempel som belyser detta är utveck-
lingen av affärskoncepten runt dialogseminairemetodiken på 
Combitech Systems. Genom att dels pröva metodiken i olika 
syften internt utvecklades en kunskap om vilka färdigheter 
som behövde utvecklas för att kunna genomföra seminarier 
framgångsrikt. Därefter har ett antal externa seminarier 
genom förts med olika syften och ambitionsnivåer. Genom 
att pröva koncept och samtidigt utveckla förmågan har det 
successivt – från en övergripande tanke att det gick att inte-
grera kunskapsteorin och metoden i affärsverksamheten –
vuxit fram fl era olika grenar. Det fi nns ett ”paketerat” projekt-
ledar program som skapar nätverk och fördjupar erfarenheter, 
en arbetsprocess för projektstyrning där erfarenheter från 
bl. a. uppstarten av HemoCue-projektet (OnTime nr 3/05) 
utnyttjas för att skapa bredden av aspekter i uppstartsskede 
och slutligt fi nns det Learning Lab 2 för att skapa en stark 
kunskaps utveckling hos konsulterna på Combitech Systems. 
I alla de delarna där dialogseminariemetodiken används har 
man vidare utvecklat eller spetsat till användningen för ett 
specifi kt syfte samtidigt som det integrerats med andra verk-
samhetsområden inom Combitech Systems.
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Komplexitetsmax och projekt

Att använda komplexitetsmax som en utgångspunkt för 
tankar kring hur man driver projekt har framförallt visat sig 
vara fruktbart när dialogen måste fördjupas kring hur stor 
kunskapen är kring det som skall utföras. Att ha Descartes 
utgångspunkt – att inte ta något för givet – är naturligtvis en 
ståndpunkt som de fl esta har men med Flecks resonemang 
om att man inte gärna ser anomalier eller avvikelser från 
ett etablerat mönster så är det lätt att göra som man alltid 
gjort. Det krävs aktiva åtgärder för att låta nya aspekter och 
perspektiv komma fram. Problematiken ligger ofta i att det 
etablerade är formulerat medan det nya, det avvikande eller 
kreativa, kanske bara fi nns som en tanke som behöver en 
aktiv dialog för att utvecklas.

Just i projektuppstart i helt nya projekt ser vi i exemplet 
HemoCue (OnTime 05/03) hur en grupp människor med 
erfarenheter från olika perspektiv på produkten som försälj-
ning, användning, service och utveckling, gemensamt kan 
formulera ambitioner. Dessa ambitioner uttrycks i meta-
forer, som har en djupare gemensam innebörd – en kom-
plexitet – som kräver en grundlighet i arbetet för att vara 
meningsfull. En av de metaforer som används är ”att skapa 
en Porsche-känsla” för att ge uttryck för att man vill skapa 
en produkt som ger en specifi k typ av kvalitetskänsla. Detta 
begrepp ges innebörd i dialogen genom exempel på hur 
detta skall komma till uttryck i produkten

När det sedan fi nns övergripande skisser och tankar kring 
helheten blir arbetet en väg upp mot komplexitetsmax. Som 
vi ser i Episoden i kapitel 1 måste omtag, experiment och detalj-
studier av olika problemområden avlösas av nya grepp kring 
helheten. I detta arbete är det viktigt att ha både en inre rytm i 
arbetet men också en påtvingad yttre rytm genom schemalag-
da genomgångar och granskningar där man tvingar fram ett 
formulerande och ett ständigt omprövande av helhetstankar. 
Den risk man löper om man inte kan acceptera att man har 
en väg upp mot komplexitetsmax är att projektet betraktar de 
initiala tankarna som sanningar som inte behöver ifrågasät-
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tas och därmed inte heller prövas. Prestandaproblem, eller 
som i kapitel 1 – ett problem med grafi kkortet, måste hela 
tiden ses som en triggsignal att ifrågasätta det som tidigare 
kändes rätt.

Profi len på projektet, dvs. om det är mycket nyskapande 
och prövande eller om det i huvudsak är revideringar av be -
fi ntliga lösningar, avgör om man har en snabb resa upp till 
komplexitetsmax eller om projektet måste anpassas till att 
man har en lång väg att gå för att komma upp.

Om vi ser analogin till horisonterna i det föregående 
avsnittet så kan man se att ett projekt som präglas av att vara 
en revidering eller anpassning av en befi ntlig lösning kan 
mätas och styras med nyckeltal som ligger runt effektivitet 
och framtagning av resultat i form av producerade specifi -
kationer, modeller och programkod. Detta följer en analogi 
med ”fabriken” som blivit etablerad. Processtyrningen av 
projekt bygger på att det fi nns stora likheter med en produ-
cerande verksamhet.

Dessa projekt tar ofta ett initialt ”språng” upp mot kom-
plexitetsmax genom att de genomförs av människor med 
stor erfarenhet av liknande projekt. Man dyker snabbt ner i 
konstruktionsdetaljer och lyfter sedan upp igen och skissar 
helheten. Den stora utmaningen ligger i att vara effektiv i 
genomförandet.

Lars Lundquist (Precision och improvisation, Hoberg 1998) 
har gett exempel:

Vid dessa tillfällen kunde det förekomma diskussioner som egentli-
gen inte hörde hemma i just denna fas och som inte togs med i det 
aktuella dokumentet. Detta bidrog säkert ändå till en djupare förstå-
else av det vi höll på att bygga, trots att fokus för en stund försköts 
från den aktuella nivån i systemarbetet. Denna förskjutning av fokus 
tilläts dock aldrig gå så långt att den så att säga stal kraften från den 
nuvarande fasen i arbetet. Efter en sådan utvikning, om säg olika 
design-alternativ, kunde det ofta kännas lättare att åter fortsätta med 
genomgången av en kravspecifi kation på bibehållen abstraktionsnivå; 
här passar analogin med segelfl ygaren som vinner höjd, inte genom 
att dra styrspaken till sig utan genom att dyka och ’hämta termi’ lite 
längre bort […] bärande punkter är skapandet av den gemensamma 
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bilden samt hanteringen av komplexitet. I detta projekt tycker jag att 
det fanns ett språng upp till komplexitetsmax. Detta språng upplevdes 
inte som något problem. En stor del av förklaringen till hur detta 
språng kunde tas är att den grundläggande arkitekturen var given 
och beprövad, samt att kravbilden om än omfattande ändå på sätt och 
vis var enkel. Det fanns erfarenhet av arkitekturens egenskaper och 
lämplighet. Detaljlösningar och problem kunde till stor del relateras 
direkt till tidigare lösningar. Projektet surfade alltså på en jättevåg av 
färdiga mönster förbi det initiala område av blindskär som anses vara 
en av vattenfallsmodellens största faror.

Om vi däremot har mycket nyskapande i projektet och hit-
tills oprövad teknik skall användas måste man se till andra 
styrkriterier, mätpunkter och nyckeltal. I analogi med nyck-
eltalen för horisont 2 och 3 så måste man i denna typ av 
projekt ha milstolpar som i första steget verifi erar att man 
använt metoder och angreppssätt som gjort att fl era olika 
perspektiv, erfarenheter och synsätts kommit till tals och att 
de viktigaste problemen identifi erats. Detta är ett iterativt 
arbete där man måste ta steg fram och låta olika människor 
på nytt konfronteras med lösningsskisser för att på så sätt få 
fram en dialog mellan erfarenheter och det successivt fram-
växande resultatet. Idéer och tankar föds när man ser hur 
saker blir och vad som är möjligt. Man bör också visa att 
man haft ett antal lösningsförslag och idéer som prövats och 
jämförts så att man på så sätt kan bedöma kvalitet och djup i 
de lösningsförslag som fi ltreras fram. I nästa steg måste man 
visa med nyckeltal i milstolpar att man löst de identifi erade 
problemen och undanröjt sådana hinder som kan få kon-
ceptförändrande påverkan.

Först härefter kan man komma över komplexitetsmax och 
komma in i en ”producerande” fas i projektet.

En vanlig konfl ikt i denna typ av projekt uppstår när kon-
struktionsgruppen upplever att man måste experimentera, 
testa, lösa problem och man samtidigt avkrävs resultat som 
om man var inne i en producerande fas. Dessa situationer 
upplevs som svåra att komma ur. Mycket beroende på att 
det ”producerande” synsättet varit välartikulerat med tydli-
ga artefakter medan synsättet som innebär att man måste ha 
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en ”problemlösande” och syntesskapande väg upp till kom-
plexitetsmax har saknat beskrivning och ”arbetsmodell”.

Lars Lundqvist ger ett sådant exempel i sina refl exioner 
(Precision och improvisation, Hoberg 1998).

Jag kan jämföra med andra projekt som jag deltagit i, med många oer-
farna konstruktörer inblandade och en svag projektledning. Även om 
’bilden’ eventuellt funnits så har den skymts av för mycket brus i form 
av dåliga lösningar och bristande förståelse för sammanhang. Man 
har då försökt hantera problemet genom införandet av standardise-
rade kodningsregler och gränssnitt m  m, utan att vinna någonting. 
Situationen har i stället gradvis blivit ännu värre, det har slutat med 
att alla heroiskt sitter och ’gör mer av samma sak’ för att rädda situa-
tionen. Jag har upplevt det fl era gånger och sett hjältarna frodas [och 
brännas ut]. Komplexitetsresonemanget förklarar det hela. Man har 
försökt uppnå ordning utan att passera över tröskeln för komplexi-
tetsmax genom en grundlig analys av problemet. Komplexitetsmax 
tycks då få hydras egenskaper att kunna skjuta upp ur varje punkt i 
det slutliga systemet.
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5. Avslutning

Att kunna agera i en situation av genuin osäkerhet är en vik-
tig del i yrkeskunnandet för systemutvecklare. Som en del i 
den praxis vi börjat bygga kring detta yrkeskunnandet har 
vi använt ett begrepp – komplexitetsmax. När detta begrepp 
används genom exempel kan man ta del av andras erfaren-
het och lära in en praxis.

Situationer av osäkerhet är inget specifi kt för systemutveck-
lare och för att belysa våra erfarenheter från olika håll har 
vi använt exempel från en mängd olika arbetsområden med 
andra problemställningar. Trots olikheter i förutsättningar 
för olika yrkesgrupper är det meningsfullt att, på en högre 
nivå, betrakta hanterandet av situationer med genuin osäker-
het som en praxis som sträcker sig över yrkesgränserna.

Vi kommer inte att kunna skapa en formell beskrivning 
som explicit visar hur man skall agera i situationer av osäker-
het men vi kan fortsätta arbetet med att skapa en praxis. 
Genom att delta i denna praxis kan man agera med säkerhet 
i dessa situationer.
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