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Förord

Detta är resultatet av åtta års kombinerade studier och arbete. 
Denna tid som industridoktorand och konsult har gett mig 
insikter om ledarskap och livslångt lärande. Det är ett privi-
legium som är alltför få förunnat i ett samhälle där lärandet 
med ord höjs till skyarna, men som den stressade yrkesut-
övande människan ser så litet av. Tack till Christer Hoberg , 
Niclas Fock , Per-Ola Malm och Ingmar Johansson, mina 
chefer på Combitech som har gett mig denna möjlighet.

Tack till min kollega, Göran Backlund  för det fruktbara 
samarbete som vi har haft inom både uppdrag och forsk-
ning. 

Tack till de många industridoktorander inom forskarsko-
lan KTH Advanced Program in Refl ective Practice för den kon-
struktiva kritik och uppmuntran jag fått, och speciellt vill 
jag tacka min biträdande handledare, Adrian Ratkić , som 
lagt ner ett stort arbete på att analysera min forskning och 
gett mig värdefulla synpunkter och Maria Hammarén  som 
bidrog när det var som svårast. Forskarskolan är fi nansierad 
av Vetenskapsrådet under perioden 2003–2007.

Tack till professor em. Gunnar Bergendal , professor 
Clas Pehrsson och professor em. Albert Danielsson för den 
omsorgsfulla granskning och de goda råd jag har fått. 
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Mest vill jag tacka min handledare, professor Bo Göranzon  
som öppnat en ny värld för mig. Ingenting är sig likt.

Tack Ulla, för att du stod ut en gång till.
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Inledning

Utgångspunkt 
I min licentiatavhandling, Spindeln i nätet – om ledarskap och 
analogiskt seende1 som jag skrev 2003 föreslog jag en metod 
för refl ekterande ledarskap i form av ett träningsprogram. 
Det ledde senare fram till erfarenhetsutveckling, ett nio måna-
ders utvecklingsprogram för erfarna yrkesutövare som base-
ras på dialogseminariemetoden. Sedan dess har jag, tillsam-
mans med Göran Backlund , genomfört sådana program för 
projektledare, förändringsledare, chefer, forskningsledare, 
systemarkitekter och konsulter. Totalt rör det sig om tret-
ton program, vilket innebär ca åttio dialogseminarier, vart 
och ett noggrant protokollfört. Insikterna från detta arbete 
har varit vägledande för avhandlingen. Nu är resultaten 
från erfarenhetsutveckling väl behandlade av Backlund i 
Om ungefärligheten i ingenjörsarbete2 och jag gör bara några 
mindre kompletteringar rörande erfarenheter från senare 
program. Alla dessa dialogseminarier med erfarna ledare, 
som samtliga berört olika aspekter på yrkesskicklighet inom 
systemutveckling, är en viktig grund för min förståelse av 
ledares situation inom dagens industri. 

Utöver erfarenhetsutveckling, som är ett utbildningspro-
gram, har vi gått vidare med refl ekterande metoder som kan 
användas i den operativa ledningen av en verksamhet. 
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Denna avhandling innehåller en omarbetad och utvidgad 
version av Spindeln i nätet, och dessutom en beskrivning och 
analys av två tillämpningar av ett refl ekterande ledarskap, 
nämligen erfarenhetsutveckling och införande av ett föränd-
rat arbetssätt i en global verksamhet. 

Forskningsfråga
Jag vill med avhandlingen problematisera ett utpräglat pro-
cessorienterat3 ledarskap och istället föreslå ett ledarskap 
som balanserar mellan processbeskrivningens repeterbara 
disciplin och refl ektionens tillvaratagande av erfarenhet. Det 
utgår från att vi förstår verkligheten utifrån våra erfaren-
heter, att erfarenhet går att utveckla aktivt, att det är möjligt 
att metodiskt utveckla sitt seende genom att betrakta en 
frågeställning ur fl era analogiska perspektiv och att synskär-
pan hänger på ett förhållningssätt till det egna lärandet. 

Den fråga jag ställer mig är: Går det att använda dialog-
seminariemetoden4 eller delar av den för att lyfta fram och 
bättre utnyttja ledares samlade erfarenhet? Med andra ord: 
Vad händer om man kompletterar användningen av proces-
ser5 med den form av strukturerad refl ektion som dialogsemi-
nariemetoden innebär?

Denna avhandling handlar om möjligheten att använda 
och utveckla sin erfarenhet. Den berör också förmågan att 
leda verksamheter i förändring. Jag riktar mig främst till 
ledare inom teknikutvecklande företag, eftersom det är där 
jag har mina erfarenheter från yrkeslivet. 

Min bakgrund
För att lättare förstå avhandlingen behöver nog läsaren kän-
na till lite om mig, författaren. Jag är fostrad och verksam 
inom industriell utveckling. Efter min civilingenjörsexamen 
tog jag 1979 anställning på Ellemtel i Stockholm. Det var 
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ett utvecklingsföretag som ägdes av Televerket och Ericsson 
med uppgiften att utveckla telefonväxlar. Där fi ck jag arbeta 
med elektronik och programmering. Efter tre år fl yttade jag 
till Linköping och Imtec, ett litet företag som utvecklade 
utrustning för bildbehandling. Under åtta år arbetade jag 
med test, programmering och utbildning. Här fi ck jag också 
mina första projektledar- och chefsuppgifter. När företaget 
inte höll ut under lågkonjunkturen i slutet av 80-talet fl ytta-
de jag till Ericsson i Linköping där jag efter ett halvår blev 
projektledare för utveckling av en del av GSM-systemet. Det 
var det första GSM-system som introducerades på markna-
den. Mitt projekt bestod av ett par hundra personer place-
rade på olika orter i Sverige, England, Irland och Tyskland. 
Under mina tio år på Ericsson var jag också chef för pro-
jektledarna och senare chef för en systemenhet. Därefter 
tog jag anställning på det som då hette Combitech Software 
AB, ett konsultbolag inom Saab. Under min tjugofemåriga 
yrkeskarriär har jag varit anställd på fem teknikutvecklande 
företag i ett tiotal olika roller. Nu arbetar jag sedan 1999 
som konsult och konsultchef, och har som sådan kommit i 
kontakt med ytterligare ett tiotal större organisationer. De 
har alla det gemensamt att de utvecklar stora komplicerade 
tekniska system. Sammanfattningsvis har jag sedan tjugu år 
växlat mellan olika ledande befattningar. Från gruppchef i 
ett litet bolag till projektledare för ett par omfattande inter-
nationella utvecklingsprojekt, följt av linjechefskap inom 
samma organisation, för att idag som konsult vara ett stöd 
till ledare inom liknande verksamheter.

Via Combitech AB6 kom jag i kontakt med Yrkeskunnande 
och teknologi på KTH där jag började som industridoktorand 
1999. 
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Forskningsmiljön
Forskningsarbetet har bedrivits inom ramen för en forsk-
ningsmiljö under professor Bo Göranzons ledning. Den 
omfattar en kedja av metoder som har påverkat både min 
forskning och mitt arbete som konsult. Det börjar med den 
metod som Tore Nordenstam  utvecklade i samband med att 
han undersökte sudanesiska moralföreställningar.7 Han 
bandade sina samtal med informanterna, skrev ut dem, re -
fl ekterade över utskriften och lät det påverka de påföljande 
samtalen. Under tiden som hans förståelse växte, fi ck det 
också påverka den fortsatta undersökningen. Metoden gav 
honom möjligheten att verifi era och justera sina tankar till-
sammans med informanterna. Det här använde sig Bo 
Göranzon  av i sin avhandling Det praktiska intellektet8 som är 
en hörnpelare i tillkomsten av dialogseminariemetoden. En 
väsentlig del handlade om refl ektion kring yrkesutövarnas 
erfarenhet. Göranzon betonar ofta behovet av en ”mask” att 
refl ektera igenom. Masken utgörs av fyra källor, nämligen 
texter från idéhistoriska brytningstider, Wittgensteins 
språkfi losofi , fallstudier med konkreta exempel inifrån olika 
yrkespraxis, samt den klassiska litteraturen och dramatiken. 
Maria Hammarén  skrev 1995 Skriva – en metod för refl ektion9 
som visar skrivandet som en metod att pröva sig själv genom 
personlig refl ektionen. Ur dessa två insikter växte dialog-
seminariemetoden fram. I Ledtråd i förvandling10 beskriver 
Hammarén sedan hur metoden utvecklades och användes i 
samarbete med konsultbolaget Combitech AB. Företaget 
sökte efter en metod för att snabbare göra konsulter till 
erfarna systemutvecklare. Den mask som de använde för att 
”se” erfarenhet var berättelser, exempel och indirekt fram-
ställning. Själva dialogen, med sin konkreta förankring i 
deltagarnas föreställning, kopplade samman språk och hand-
ling på ett sätt som satte fantasi och analogiskt tänkande i 
rörelse.

Erfarenheterna från detta samarbete har numera utveck-
lats vidare med skapandet av KTH Advanced Programme in 
Refl ective Practice. Det är ett forskarprogram som har haft ett 
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stöd av Vetenskapsrådet under åren 2003–2007. Det omfat-
tar yrkesverksamma civilingenjörer och ekonomer, ledare 
inom vården, konstnärliga yrkesutövare, m.fl . och har de 
specifi ka målen:11

Att utveckla den praxisnära forskningen genom en mångfald av tillämp-
ningar av dialogseminariemetodiken,

att undersöka refl ektionens roll inom grundutbildning, vidareutbild-
ning och forskarutbildning,

att undersöka dialogseminariemetoden som ett alternativ till tradi-
tionell mästarlära för erfarenhetsutbyte inom professionsutbildning,

att undersöka karaktären av analogiskt tänkande (utvikningen i sam-
talet) genom förbindelser till klassiska vetenskapsfi losofi ska grund-
texter

Dialogseminariemetoden används som pedagogisk grund i 
programmets kurser men också som forskningsmetod i dok-
torandernas fallstudier kring yrkeskunnande. Forskningen 
dokumenteras löpande i form av essäer i tidskriften Dialoger12 
som fi ck priset årets kulturtidskrift 1996 och tidskriften 
Spelplats som är ett forum för publicering av refl ekterande 
texter som uppkommer under arbetet med dialogseminarie-
metoden. 

Kärnan i yrkeskunnande har fått benämningen tyst kun-
nande som är förbundet med tidigare praktiska erfarenheter. 
Den skiljer sig från mer teoretiskt inriktad kunskap genom 
att den är beroende av sammanhanget. Kunskapen kom-
mer till uttryck i situationens ögonblick och visas i form av 
handling, gester, reaktioner etc. Det gör den svårare att han-
tera i en teoretiskt riktad utbildning. Istället försöker man 
inom forskningsområdet komma åt den erfarenhetsgrunda-
de kunskapen genom strukturerad refl ektion. Det har varit 
de dynamiska aspekterna av yrkeskunnandet som har stått i 
fokus, sådant som uppfi nningsförmåga och fantasi. Det rör 
sig om en kvalitet i arbetet som kan återfi nnas i t.ex. konst-
närlig yrkesutövning. I samarbete med fi losoferna Kjell S. 
Johannessen , Tore Nordenstam  och Allan Janik ringades 
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forskningsområdet in. Hubert och Stuart Dreyfus  13 modell 
över hur praktiskt förvärvad kunskap utvecklas användes 
för att förklara skillnaden mellan kompetens, skicklighet 
och mästarskap. Dreyfus tre första steg i en kunskapsstege 
var novis, avancerad nybörjare och kompetent. Att nå kom-
petens motsvarar att lösa ett känt problem genom att hålla 
sig till explicita regler. Skicklighet och mästarskap utmärks 
av förmågan att hantera situationer som går utanför det 
normala, nya situationer där det egna omdömet är avgöran-
de för resultatet. Den här förmågan är nödvändig i en 
dynamisk verklighet, t.ex. i utvecklingsarbete. Combitechs 
frågeställning när man gick in i samarbetet med KTH var 
ju hur man skulle kunna få sina konsulter till specialister 
snabbare, dvs. hur man tar språnget från kompetent till 
specialist och expert. Det är inget som kommer av sig själv, 
utan kräver ett risktagande och refl ektion över konkreta för-
lopp som tagit oväntade och svåra riktningar. I dessa lägen 
behöver man tänka analogiskt, dvs. att försöka se likheter 
och skillnader mellan det man står i och förlopp som man 
erfarit i andra sammanhang. Inom forskningsområdet har 
därför exemplet fått en stor betydelse. Man lär sig genom att 
studera praktiska exempel där yrkeskunskap visar upp sig. I 
Dialogseminariets forskningsmiljö 14 har Adrian Ratkić  under-
sökt och beskrivit miljön.

Jag ingår i KTH Advanced Programme in Refl ective Practice 
och därmed i en miljö med doktorander, kolleger, doktorer, 
professorer, konstnärer, ledare och andra personer med 
kvalifi cerade kunskaper. De är mitt stöd och mina kritiker. 
Min syn på det jag sett får en annan betydelse i dialog med 
forskargruppen. Det jag ser, ser andra på ett annorlunda 
sätt och summan av de olika perspektiven påverkar min 
analys och förändrar synen. Förutom de resultat som forsk-
ningsområdet haft för företaget Combitech har också en 
ny utbildning av offi cerare på Försvarshögskolan15 formats 
av Peter Tillberg . Dessutom har Elisabeth Broman  skrivit 
en avhandling, Sprickor i gemenskapen16, om SIF: s problem 
med den erfarenhetsbaserad kunskap som hotar försvinna i 
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ett generationsskifte. Lotta Victor Tillberg  beskriver i Vård 
som konst17 äldrevårdens yrkeskunskap. På Vattenfall pågår 
under ledning av Nils Friberg  en omfattande studie av före-
tagets centrala yrkeskunskap där rutiners och instruktioners 
användbarhet i fält problematiseras.18 I skrivande stund 
pågår dessutom en handfull andra intressanta forsknings-
projekt inom Musikhögskolan, KTH och Swedbank. Den 
senast framlagda avhandlingen Lärarens yrkeskunnande19 av 
Khalid El Gaidi  visar hur en grupp lärares yrkeskunskap 
utvecklas i en dialogseminarieserie. Med hjälp av analogier 
till litteraturen och andra yrkesområden skärper den refl ek-
terande läraren sitt omdöme. 

I forskningsmiljön ingår även ett samarbete med det till 
Dramaten lokaliserade Dialogseminariet, som har till syftet 
att ”undersöka och fördjupa innebörden i begreppet dia-
log”20. 

Jag har med andra ord varit långt ifrån ensam i min forsk-
ning utan ingår i en kreativ forskningsmiljö inom vilken 
mitt skrivande ständigt testas mot andra. Speciellt har sam-
arbetet med min kollega Göran Backlund  haft stor betydelse 
för resultatet. Denna avhandling är ett direkt samspel med 
hans avhandling Om ungefärligheten i ingenjörsarbete21.

Avhandlingens disposition
Avhandlingen är disponerad så att de första kapitlen redovi-
sar min undersökning av process och erfarenhet. Jag ställer 
begreppet process i kontrast till begrepp som erfarenhet, 
förhållningssätt, förbindelser, perspektiv, känsla och före-
ställning där refl ektion är ett ledande tema. Därefter före-
slås en metod för att lära sig ett refl ekterande ledarskap. 
Avhandlingen avlutas med en beskrivning av två exempel på 
hur vi har använt metoden dels som utbildning för att träna 
ledare i refl ektion och dels i våra konsultuppdrag som rör 
förändring av verksamheter. Tillsammans med Backlunds 
Om ungefärligheten i ingenjörsarbete22 argumenterar jag. för ett 
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refl ekterande ledarskap, föreslår metoder för att åstadkom-
ma det och redovisar erfarenheter från praktisk användning 
av dem.
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Forskningsmetod

Dialogseminariemetoden 
Dialogseminariemetoden är den grundläggande metoden 
för min forskning. Metoden består av följande moment

Läsandet

Det första steget i metoden är att läsa utvalda, kvalifi ce-
rade texter, främst berättelser, skönlitteratur, fi losofi  och 
yrkeskunskap. Läsningen sker fokuserat och med uppmärk-
samhet på associationer till egen erfarenhet som dyker upp 
under tiden. Det rör sig om minnesglimtar som aktiverats 
av läsningen. Dessa associationer noteras i marginalen. Att 
läsa en biografi  från en regissör kan t.ex. få en projektledare 
att minnas en händelse som har någon form av likhet med 
det han läser. Något i regissörens berättelse liknar det pro-
jektledaren upplevt. De två händelseförloppen kopplas ihop 
och belyser varandra vilket kan leda till att den händelse 
som projektledaren minns får en ny betydelse i ett annat 
perspektiv. 
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Skrivandet

I marginalen fi nns nu frön som kan utvecklas till berättelser. 
Där läsandet pekar ut händelserna, tar dialogseminarieme-
todens skrivande vid för att analysera dem. Att formulera 
för mig viktiga händelser i text är ett tankeintensivt, kreativt 
arbete. Jag har hört många berätta om att lösningen på ett 
besvärligt problem dyker upp under själva arbetet med att 
beskriva det. Berättandet lyfter fram erfarenheten i ljuset. 
Visst skriver jag för andra, det är viktigt för mig att andra 
läser mina alster eftersom det driver mig till att uttrycka 
mig klart och koncist, att inte ta genvägar förbi mina egna 
självklarheter. Men effekten blir ändå att det är jag själv som 
lär mig mest. I själva formulerandet växer de tankar som 
ännu inte fått gestalt, de som jag bara ruvar på. Ibland blir 
självklarheterna inte alls lika självklara längre vilket är ett 
tecken på att jag kanske bryter igenom hindrande schablo-
ner i mitt tankesätt. Det jag skriver om är uttänkt i förhand, 
det är ju valda delar av marginalanteckningarna, men berät-
telsen som tar form kommer som av sig självt i överraskande 
vändningar. Att vara öppen för överraskningar innebär att 
jag bara låter berättelsen komma. Så fort jag försöker styra 
den mot ett medvetet mål är det mina dogmer som härskar 
och jag låser mig i klichéer. När väl berättelsen är nedteck-
nad behöver den redigeras och förtydligas, men det är ett 
annat arbete, öppenheten ligger i själva tillkomsten av den. 
Redigerandet handlar om att tolka och tydliggöra, jag blir 
min egen läsare.

Dialogen

För att min erfarenhet ska ha ett värde i en gemenskap be -
höver den innefatta andra personer. Men inte bara det, den 
mår också väl av att utvecklas i gemenskap. Det är först i 
de gemensamma ansträngningarna som min yrkeskunskap 
har någon betydelse. Jag har ingen glädje av en projektledar-
erfarenhet i isolering. 
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Dialogen är ett sätt för de medverkande att uttrycka och 
få respons på tankar och erfarenheter för att på så sätt uppnå 
en gemensam förståelse. De egna föreställningarna jämkas 
med andra, där de enskilda uppfattningarna ibland bakas 
ihop till en gemensam bild och ibland kvarstår separerade 
men synliga. Inte så att alla är överens, men på ett sådant 
sätt att samtal blir mer meningsfullt, att var och en bättre 
förstår den andre. Dialog blir därför en lyssnandets konst, 
likaväl som ett uttryckandets konst. Den går ut på att lyssna 
för att förstå, att vilja förstå, att hålla sin egen ståndpunkt i 
bakgrunden för att försöka förstå en annan. Samtidigt som 
det blir viktigt att förklara sig väl, att få fram det man vill 
beskriva för att ge lyssnaren en chans att förstå. Samtalet 
pågår till dess att man skapat en gemensam bild av ämnet. 
Det är inte en fråga om att övertala utan om att förstå och 
att göra sig själv förstådd. 

Protokollet

Dialogseminariemetoden innehåller skrivandet av ett 
Idéprotokoll. Det är ett sätt att hålla fast dialogen för att 
kunna återkomma och kanske vidareutveckla de begrepp 
och tankar som fl orerat. Dess syfte är igenkännandets men 
också prövandets. Dialogen som den uppfattades får ett nytt 
ljus när den läses i efterhand. Andra mönster träder fram 
med nya frågor och nya insikter.

Industrins protokoll är ofta av beslutskaraktär, det som 
nedtecknas är de punkter som man ska gå vidare med. Men 
då fi nns inte det bakomliggande resonemanget med, själva 
orsaken till varför man valde handlingsväg så som man 
gjorde. Ibland är den dialog som leder fram till handlings-
punkterna, av större intresse än vad själva beslutet är. Den 
kan innehålla en insikt som är av värde för dem som är på -
verkade av besluten.
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Min metod
Forskningen har utförts mellan 1999 och 2007 med dia-
logseminariemetoden som grund. Avhandlingen är skri-
ven med det refl ekterande förhållningssätt som jag lärt 
mig under min tid som industridoktorand. Det innebär att 
avhandlingen i sig är ett uttryck för metoden. Den första 
delen är baserad på uppsatser som jag skrivit som deltagare 
i många dialogseminarier på KTH. De berättar om arbete 
som jag utfört tillsammans med andra under min yrkeskar-
riär. Det är situationer som jag upplevt som speciella eller 
svåra och som med refl ektion nu i efterhand har gett mig 
nya insikter. Uppsatserna är därefter bearbetade om och om 
igen. Denna del av avhandlingen består av dessa berättelser 
sorterade och sammanknutna med en analyserande text. 
De sträcker sig över en period från början av 90-talet fram 
till början av 2006. Alla har det gemensamt att jag varit 
aktör eller betraktare.1 Jag använder dessa berättelser som 
belysande exempel på fenomen inom svensk industri. Tore 
Nordenstam  har genom Exemplets makt 2 visat mig vikten av 
att använda konkreta exempel för att illustrera det jag vill 
säga. Det handlar dels om att mina refl ektioner ska vara 
starkt förankrade i sådant som verkligen hänt och dels om 
att underlätta för läsaren att förstå det jag vill ha sagt.

Gången är följande: Under läsning av kvalifi cerade littera-
tur3 får jag minnesglimtar, associationer, till något jag upp-
levt i mitt yrkesliv. Jag är fylld av minnen som träder fram 
när de retas. Det blir små kommentarer i marginalen. Av 
dem väljer jag några som utvecklas till en uppsats om vad jag 
varit med om. Ofta är det händelser av känslomässig karak-
tär som etsat sig fast i minnet, något som vållat mig obehag, 
irritation eller lycka. I själva berättandet dyker alltid nya 
insikter upp, insikter som också får ingå i uppsatsen. Det har 
funnits tillfällen när jag genom att skriva om vissa svårtol-
kade och obehagliga situationer ”berättat mig ur dem”. 
Själva skrivandet har ökat min förståelse av sammanhangen. 
Ibland har dessa insikter varit smärtsamma, framförallt när 
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jag för första gången förstått negativa konsekvenser av ett 
handlande som jag tidigare varit stolt över. Det har sedan 
påverkat mig i mitt yrke och fått mig att handla annorlunda 
i andra konsultuppdrag. Samtidigt innehåller varje uppdrag 
oväntade vändningar, ingenting blir riktigt som man tänkt. 
En del av detta oväntade refl ekterar jag över på samma sätt, 
det blir nya uppsatser in i forskningsprogrammet. Sedan 
början av 90-talet har jag fört omfattande dagböcker om 
mina uppdrag. De har fungerat som ett minnesstöd.

Minnet av hur jag och andra handlat i våra yrken ger mig 
material för refl ektion, och refl ektionen ger mig insikter inför 
nästa uppdrag. Men det fi nns också en annan dimension, 
återblickandet på det jag skrivit. Vid läsning av fi losofer som 
Gadamer , Diderot  och Descartes  får jag inte bara impulser till 
nya uppsatser, utan också tankeväckare för sådant jag redan 
skrivit. På så sätt kan något skrivet av Ingmar Bergman  bli 
en inkörsport till ett minne som vill berättas och en skrift av 
René Descartes en justering och precisering av mina refl ek-
tioner. I samarbete med dessa fi losofer och författare mognar 
min avhandling successivt fram.

Detta är för mig en metod i analogiskt tänkande, att 
genom litteratur hitta beröringspunkter som ger nya för-
klaringar till ett problem eller en frågeställning, att beskriva 
egna erfarenheter i skenet av dessa analogier och att föra en 
dialog över dem med kolleger och andra forskare. Det ger 
mig många perspektivbyten och genom dessa mognar jag 
långsamt fram till insikt.

Några av de refl ekterande uppsatser jag skrivit fi nns med 
som en del av avhandlingen. Syftet med dem är att illustrera 
min metod och användningen av den. De är markerade med 
rubriken Exempel. I texten har jag lagt in citat från fi losofer 
och författare som ett perspektiv på det som vill bli sagt, 
men också som en illustration på hur jag använder kvalifi ce-
rad litteratur som stimulans till analogiskt tänkande. 
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Kvalifi cering av metoden
Språket är min styrka men också min begränsning i att för-
stå och beskriva. I det lever också min tolkning av det jag 
observerar. Det är en tolkning som baseras på de erfarenhe-
ter jag har med mig genom livet. Jag kan inte se något sätt 
att komma förbi paradoxen i att hur mycket objektivitet och 
hur mycket utifrånperspektiv som jag än lägger i en sådan 
studie är det till sist ändå genom min egen erfarenhet som 
jag målar min bild. Så även för läsaren – den bild i vilken jag 
som forskare målar det jag ser måste tolkas igen av en läsare 
med andra erfarenheter.4 För att det ska bli tydligt att det 
är mina egna erfarenheter som ligger till grund för berättel-
serna har jag valt att också skriva i jagform. Om jag istället 
använt beteckningen ”man” är det så lätt att förleda sina 
tankar till en slags underförstådd allmängiltighet. Exemplen 
i den första delen av avhandlingen är otvetydigt mina egna 
och därmed sedda, tolkade och bearbetade av mig själv. 
Berättelserna är mina egna tolkningar av händelser i mitt 
yrkesliv som passerat revy under mina studier. Det innebär 
en risk för blindhet, att jag inte ser det jag är nedsänkt i och 
att det jag skriver blir subjektivt och specifi kt, utan allmän-
giltighet. Men det är också så att de inte är egna isolerade 
påfund. De är sprungna ur min samvaro med andra männis-
kor. Erfarenheterna är mina, men andra har deltagit i dem 
och på så sätt delat sina erfarenheter med mig. Berättelserna 
handlar om gemensamma händelseförlopp men sedda ur 
mitt refl ekterande perspektiv. 

Många av de berättelser jag skrivit har använts i en stor 
mängd dialogseminarier. Där har de stötts med kolleger 
inom industrin och det är påfallande hur väl de känner igen 
sig från sin egen yrkeskarriär. Detta tillsammans med den 
bekräftelse jag fi nner i den litteratur jag läser visar att jag 
inte går en egen udda väg, utan att de händelser jag berättar 
om ger en bild som andra ledare inom svensk industri kän-
ner igen sig i.

Eftersom jag arbetar som ledningskonsult inom system-
utveckling och är specialiserad på förändringar av verksam-
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heter får jag en direkt tillämpning av min forskning. Jag har 
använt mina nyvunna insikter i uppdragen och därmed fått 
en bekräftelse av metodernas användbarhet. Detta redovisas 
separat i ett senare kapitel.

Berättelserna har dessutom använts inom den forsknings-
miljö som jag är en del i. Det har inneburit att de med dia log-
seminariemetoden har belysts och påverkats av industridok-
torander från andra yrkesområden än mitt eget och av mina 
handledare. Med dialogseminariemetoden delar vi erfaren-
heter med varandra. Det fi nns många likheter inom våra 
olika yrkesområden vad gäller skicklighet i att utföra sitt 
yrke.

Tillämpning av dialogseminariemetoden på 
ledare inom industrin
Den första tillämpningen, erfarenhetsutveckling, är direkt 
baserade på texter från deltagare och idéprotokoll i enlighet 
med dialogseminariemetoden. Jag bygger här vidare på det 
arbete som Göran Backlund  redovisat i Ungefärligheten i 
ingenjörsarbete 5.

Den andra tillämpningen är baserade på dagböcker från 
ett uppdrag som förändringsledare och handlar om en större 
förändring av ett företags arbetssätt. Här har vi använt 
dialogseminariemetoden utanför dess tidigare prövade om -
råden, utbildning och erfarenhetsutbyte. I uppdraget har 
metoden använts i sin helhet, men dess olika delar, läsning, 
skrivande och dialog har också används separat. Tanken 
bakom detta sätt att arbeta är beskrivet under kapitlet 
Metod för refl ekterande ledarskap.
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Spegelmetoden
Spegeln är en metod som jag använder för att analysera 
olika verksamheter. Den har ett direkt släktskap med den 
metod som Tore Nordenstam 6 använde i sitt arbete med att 
analysera Sudanesiska moralföreställningar. Metoden för 
Spegeln är redovisad i kapitlet med samma namn.

Sammanhanget
Avhandlingen växer fram ur studier av mina tidigare refl ek-
tioner. Jag läser, förtydligar och knyter dem hårdare mot 
den litteratur ur vilka de uppstått. Refl ektioner som hör 
ihop för jag samman. Jag anar i summan av mina uppsatser 
ett mönster som ska klarläggas. Jag läser med pennan i hand, 
uppsats efter uppsats. Nya insikter får form och tecknas ner. 
Samtidigt i mitt yrkesliv ser jag motsvarande händelseför-
lopp återupprepas om och om igen, samma tänkesätt som 
bygger på analogin om människan som en instruktionsstyrd 
maskin. Jag kan också höra liknande mönster utspela sig 
i de företag som deltagarna i våra erfarenhetsutvecklings-
program kommer ifrån. Avhandlingen blir på det här sättet 
också en träning för mig själv att tänka i nya banor, jag har 
ju också tillhört dem som gått vilse i maskinanalogin. Ur 
själva arbetet med avhandlingen växer min egen insikt fram. 
I själva arbetet med avhandlingen tränas också min förmåga 
till refl ektion. Och det är genom att använda den förmågan 
i mina konsultuppdrag som jag utvecklar mitt yrkeskunnan-
de. Att öppna upp för att se sina egna och andras erfaren-
heter blir ett förhållningssätt. Genom att använda metoden 
tränar jag mig in i det förhållningssättet. Refl ektion i form 
av skrivande och dialog blir en naturlig del av mina uppdrag 
och ett stöd i att se andra perspektiv än det som först faller 
mig in.

Kärnan är min egen erfarenhet som jag bearbetar med 
läsning och uppsatser. I programmen för erfarenhetsutveck-
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ling och i konsultuppdragen ställs den på prov. I forsknings-
miljön kritiseras sedan det resonemang jag för. Resultatet är 
denna avhandling.

Kritik av metoden
Adrian Ratkić  kritiserade i Dialogseminariets forskningsmiljö  7 
delar av den metod som jag använde i Spindeln i nätet 8. Blir 
mina personliga erfarenheter allmängiltiga av att jag ställer 
fi losofers och författares texter bredvid min egen? Ratkić 
skriver :9

Jag är inte helt övertygad om att Sjunnessons skrift fått ’ett berätti-
gande, en allmängiltighet av dessa författarens skrifter’. Problemet 
är att han tycks utgå ifrån analogin ska fungera av sig själv, det vill 
säga att det räcker med att man ställer hans text och citat av klassiker 
bredvid varandra och att det leder till att läsaren kommer att uppfatta 
analogin spontant, utan någon vidare kommentar. 
[…]
För att sammanfatta, det som jag ser som problematiskt med Jan 
Sjunnessons sätt att citera klassiker är att hans förbindelser till citaten 
står okommenterade. Det är oklart om det som han vill ladda med 
allmängiltighet är den eviga problematiken om människans erfaren-
het och lärande, som han känt igen i sin verksamhet som projekt-
ledare, eller om det är hans egna slutsatser som formas ur analysen av 
problematiken. Jan Sjunnessons förbindelser till Gadamers och 
Descartes  texter är av två slag. Å ena sidan fungerar de som impuls 
som triggar Jans eget skrivande, å andra sidan används de som garan-
ter för Jans egen texts allmängiltighet. Det är inte två likvärdiga sätt 
att använda sig av analogin. Använder man en analogi som impuls 
spelar det ingen roll om analogin är falsk eller sann. Det viktiga är att 
den ’leder tanken vidare’. Men vill man använda analogi som ”bevis” 
på en texts allmängiltighet, är kravet på analogins hållbarhet av ett 
annat slag. Det räcker inte med att ställa två objekt bredvid varandra, 
i det här fallet Jans text och citat från klassikerna, och anta att analo-
gin kommer att fungera automatiskt, att läsaren kommer att uppfatta 
analogin utan författarens kommentar. Då kommer man farligt nära 
till att texten laddas med namnen Gadamer  och Descartes snarare än 
med vad dessa har att säga. 
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Kritiken är befogad vad gäller en del av de citat jag använt 
i Spindeln i nätet. Förbindelsen mellan det jag skrev och de 
citat jag använde kändes naturliga när jag skrev dem, men 
nu i efterhand kan jag konstatera att tankehoppet som krävs 
för att koppla det ena till det andra för några av citaten var 
väl stort. 

Jag har tagit åt mig av kritiken, som till sin essens rör 
avståndet mellan det jag skriver och de citat jag använder, 
och gjort förbindelsen mellan dem tydligare. Många av de 
citat jag använt är nu inlagda i texten (de var tidigare för-
passade till fotnoter) med omgivande kommentarer där så 
behövs. Jag använder fortfarande citat eftersom varje försök 
att med egna ord göra dessa mästares formuleringar skarpare 
blir ointressanta under min penna. På det sättet tar jag hjälp 
med att formulera aspekter på hur vi fungerar som män-
niskor. Och det är ju den förståelsen som ligger till grund 
för ett refl ekterande ledarskap och som motarbetar tron på 
att mänskligt tänkande och handlande kan förklaras med 
datorn som förebild. Jag hoppas att jag i avhandlingen tyd-
liggjort vad citaten har för funktion och att analogierna nu 
är ett stöd för läsaren att förstå det jag beskriver. Samtidigt 
vill jag också varna för den risk som alltid föreligger med 
citat, nämligen att man rycker ut dem ur sitt sammanhang 
och sätter in dem i ett annat. Jag har haft det i åtanke och 
försökt göra operationerna med omdöme.

När det gäller allmängiltigheten av mina refl ektioner 
har jag fått en bekräftelse från många dialogseminarier där 
totalt ett hundratal deltagare från olika svenska industrier 
medverkat. Det är inte bara så att de fl esta har läst Spindeln 
i nätet och i den kunnat se analogier till sin egen erfarenhet, 
det är också så att jag i deras uppsatser med påföljande dia-
log så väl ser analogier mellan deras erfarenheter och mina 
egna. De är också en del i min iterativa forskningsmetod, 
och påverkar därför mitt skrivande. 

Och slutligen, huruvida jag själv är upphovsman till det 
jag skriver, eller om det har sitt ursprung från någon annan 
är svårt att säga. Jag påverkas ju hela tiden av det jag gör, 
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det jag läser och det jag hör, vilket jag behandlar i kapitlet 
”Förbindelser”. Om jag utgår från vad en fi losof skrivit när 
jag formulerar mig, eller om jag i efterhand använder det 
han skrivit för att förstärka mina tankar och kanske förändra 
mina formuleringar har föga betydelse så länge jag tydligt 
visar vilken fi losof som skrivit vad. Det spelar heller ingen 
roll för mig vem som kom först med en tanke, det viktiga 
är att det jag skrivit är relevant för andra och bidrar till en 
bättre förståelse av problemen med ett alltför processfoku-
serat ledarskap och möjligheterna i att komplettera det med 
ett refl ekterande ledarskap. 





Studie i erfarenhet

Förhållningssätt

Erfarenhet

Själva erfarenheten kan aldrig vara vetenskap. Erfarenheten kan ald-
rig förenas med vetandet och den lärdom, som kan utvinnas ur ett 
allmänt teoretiskt eller tekniskt vetande. Erfarenhetens sanning hål-
ler alltid dörren öppen för ny erfarenhet. Den man kallar ’erfaren’ har 
därför inte blivit den han är genom erfarenheter, utan han är också 
öppen för erfarenheter. När den vi kallar ’erfaren’ förverkligar sig 
och fulländar sin erfarenhet betyder inte detta, att han därmed kan 
allt och vet allt bättre. Den erfarne visar sig snart vara den radikalt 
odogmatiske. Han har gjort så många erfarenheter att han av dessa 
lärt att bli särdeles lämpad att göra nya erfarenheter och att lära av 
erfarenheter. Erfarenhetens dialektik kulminerar inte i något avslutat 
vetande utan i den öppenhet för ny erfarenhet, som erfarenheten själv 
öppnar för.
(Gadamer 1)

Så länge vi kan arbeta efter väl inövade metoder och inget 
oväntat inträffar kan vi fortsätta på samma sätt idag som 
vi gjorde igår. Det bara fl yter på som av sig självt. Är det 
något vi är tveksamma inför fi nns det ofta någon att fråga. 
Vi tränar oss i repetitiva handgrepp till dess att vi löser vår 
uppgift på rutin. Erfarenheten av våra arbetsgrepps effekt 
bekräftas dag för dag.

31Studie i erfarenhet
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Men när något oväntat inträffar, något som vi inte har 
varit med om förut, något som vi inte förstår omfattningen 
av är rutinerna otillräckliga. Det går inte att skriva menings-
fulla rutiner för sådant som man inte har en aning om kan 
inträffa. Det går inte heller träna sig i det oförutsebara. I 
sådana lägen blir erfarenheten avgörande för hur vi lär oss 
förstå vad som har hänt och hur vi hittar ett sätt att hantera 
situationen, och det kan vi träna oss i. Det är de erfarenheter 
som vi har skaffat oss genom tiden och det omdöme som 
vi har byggt på dem som leder oss vidare. Dessutom – utan 
erfarenhet vet vi inte heller vad som är exceptionellt. För att 
skaffa oss en bild av den nya situationen och se hur den kan 
lösas kan vi behöva tid för refl ektion. Det handlar ju om att 
lära sig något nytt och om att utveckla vår erfarenhet till att 
kunna hantera även detta. 

I ett företagsklimat där strävan mot morgondagen tar all 
energi och där mängder av information öses över oss i över-
fl öd kan stressen fresta oss att gå direkt på lösningsförsök 
istället för mot bättre vetande. Gerald Stieg  uttrycker feno-
menet i essän med titeln Jag har ingen aning om vart jag är på 
väg så det gäller att snabba på.2 Mycket information innebär 
inte nödvändigtvis att vi blir snabbare. Att förstå informa-
tionen är att göra den till sin, vilket innebär att den ska 
stämma överens med min erfarenhet. I oväntade, svårtolka-
de situationer tar den processen tid. Det nya behöver smälta 
in och erfarenheten förändras. 

Jag har erfarenheter med mig från det jag upplevt under 
mitt liv. Det handlar om hur jag har förstått det jag har varit 
med om och det som jag sett andra göra. Mina erfarenheter 
bildar grunden för hur jag ser på världen.3 Men eftersom 
verkligheten förändras och min bild av den likaså, behöver 
min erfarenhet följa efter. Allt nytt jag ser och gör, ställs i 
relation till mina erfarenheter och om jag låter det ske för-
ändras de i takt med att jag förstår min omvärld bättre.

Min erfarenhet idag är därför inte samma som jag hade 
för tio år sedan, det är inte ens en gång samma som jag hade 
igår. Vi står oavbrutet inför nya händelser som vi tolkar, 
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minns och omtolkar. Så länge de stämmer med vår verklig-
hetsuppfattning har vi inget nytt att tillföra, de blir bara en 
bekräftelse på det vi redan tror oss veta. 

När vi däremot upplever något som är svårt att förklara, 
när det inte passar in i de mönster vi lärt oss se, kan vi lära 
oss något. Själva lärandet sker i samband med att det vi 
kommer i kontakt med inte stämmer med vår verklighets-
uppfattning. Då vägs det mot den verklighetsbild vi har och 
något förändras. Gadamer  skriver:4

[Erfarenhetens] process är nämligen väsentligen negativ. Den kan inte 
enkelt beskrivas som någon kontinuerlig utveckling av det typiskt 
allmänna. Denna utveckling sker snarare genom att falska generali-
seringar ständigt vederläggs av erfarenheten, så att det man uppfat-
tade som typiskt så att säga avtypiseras. Detta kommer till språkligt 
uttryck redan i vårt sätt att tala om erfarenheter i dubbel mening: om 
er farenheter som införlivas med och bekräftar vår förväntan, men 
också om den erfarenhet man ’gör’. Denna egentliga erfarenhet är all-
tid negativ. När vi gör en erfarenhet av något, så heter det att vi dittills 
inte sett sakerna rätt men nu vet bättre, vad som gäller. Erfarenhetens 
negativitet har således en speciellt produktiv innebörd. Det handlar 
inte bara om att genomskåda och rätta till en villfarelse, utan om att 
förvärva ett expansivt vetande.

Vi lär oss av det annorlunda, det som inte stämmer med 
våra tidigare erfarenheter. Det innebär att var och en av oss 
ser verkligheten genom en egen modell av erfarenheter. Vår 
tolkning blir därmed unik, den kan likna andras tolkning 
mer eller mindre, men är i sin grund egen.5 

I sökandet efter förståelse blir refl ektion ett medel att 
smälta samman minnet av tidigare erfarenheter med fanta-
sins försök att förklara det nya.6 Det kan man ställa mot 
industrins rådande syn på instruktioner och planer. Vi vill 
så gärna förutse framtiden och strävar hela tiden efter att 
våra planer blir till verklighet.7 Men vi får inte gå så långt 
att instruktioner och planer vävs in i vår verklighetsuppfatt-
ning och ersätter erfarenhet och omdöme. Då riskerar vi att 
be  gränsa vår uppgift till att följa regler, istället för att med 
ansvar utföra vår verkliga uppgift och använda reglerna med 
omdöme.
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Lärande med syfte att åstadkomma något gott kräver en 
balans mellan de erfarenheter som vi dragit från historien 
och det vi vill uppnå i framtiden. Men stress förskjuter fokus 
till nu och sedan, med risk för att vi fl yter med i strömmen 
utan att utvecklas. Gadamer  igen:8

Erfarenhet är således erfarenhet om mänsklig ändlighet. Verklig 
erfarenhet kräver tillägnelse av insikten att man inte råder över tiden 
och det som komma skall. Den erfarne känner förutseendets gränser 
och alla planers osäkerhet. […] Att allt kan göras på nytt visar sig 
vara en illusion, liksom att tid fi nns för allt, att allt på något vis kom-
mer igen. Den som är verksam i historien gör istället hela tiden den 
erfarenheten att inget kommer igen. Att godta det som gäller och är 
betyder inte, att man godtar det som tillfälligtvis är. Snarare betyder 
det insikt i det som begränsar möjligheterna att planera en förväntad 
framtid, och att alla ändliga varelsers förväntan och planering i grun-
den just är ändlig och begränsad.

Det är spännande att erfarenhet är något som man själv kan 
råda över. Det handlar om ansträngning och grundar sig i 
ett nyfi ket förhållningssätt 9 där man undviker att vara allt 
för självsäker och där man är öppen för andras infallsvinklar. 
Man kan aldrig vara riktigt säker på något, det fi nns andra 
aspekter på en problemställning än dem man själv har klart 
för sig. 

Spegeln

När jag är ny inför något har jag inget val. Det är en själv-
klarhet att lära sig, det är accepterat att jag måsta läsa på 
och ställa frågor. Jag är inställd på att lära mig och har 
ett förhållningssätt där nyfi kenhet är både nödvändig och 
accepterad. Jag är i ett läge där jag ”inget vet” 10 och där det 
krävs en ansträngning för att förstå svaren. 

För den som redan kan är frågandet inte längre en själv-
klarhet. Svaren kommer självsäkert utan ansträngning. Vad 
har väl jag att lära mig från andra? Mina påståenden är verk-
lighet och till för de andra att förstå.11 Förhållningssättet till 
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min kunskap som något evigt sant blir därför ett hinder för 
mitt eget lärande.

I yrkesrollen som konsult återförs jag ständigt i någon 
aspekt till nybörjarstadiet. Varje ny uppdragsgivare är unik. 
Det jag har med mig i bagaget är inte tillräckligt för att 
förstå den här kunden – aldrig någon gång! Men det är nöd-
vändigt att förstå det sammanhang man är satt att verka i för 
att kunna bidra på ett bra sätt.

Tillsammans med några kolleger har jag utvecklat ett 
arbetssätt som hjälper oss att förstå en kunds verksamhet. I 
en interntidning beskrev jag ett sådant tillfälle.

Exempel 1.
Vi satt vid bordet, två konsulter tillsammans med en 
handfull chefer. Utvecklingschefen hade formulerat sin 
organisations behov med ”Vi behöver processer och verk-
tyg12 och ni kan väl sådant?” Ännu visste vi ingenting om 
företaget, det var ett stort frågetecken. Vad var det som 
låg bakom det som uttrycktes som behov? Vi visste inte 
varför de ansåg att de behövde hjälp, väldigt lite om deras 
produkt, ingenting om hur de fördelade arbetet i organi-
sationen, ingenting om företagskulturen, ingenting om 
deras arbetssätt eller hur väl de lyckades i sina åtaganden. 
De hade presenterat sig med namn och titlar, men det sa 
oss ingenting. Vi hade inte ens en gång fattat att det var 
utvecklingschefen som uttryckt behovet, men på det sätt 
som människorna runt bordet agerade gick det att dra 
slutsatsen att han var den drivande personen. Vi satt med 
ett ytligt lugn. Det fanns inget att tycka, inget att påstå, 
det enda var att fråga och berätta om oss själva, om vad vi 
hade med oss i bagaget, om hur vi ville arbeta och om hur 
vi gjort hos andra kunder. Våra tidigare yrkeserfarenheter 
blev också viktiga att berätta om. Men det räckte för det 
första förtroendet, att få starta uppdraget. 

Den första nöten att knäcka är att få göra en egen 
bedömning av det egentliga behovet, och på vilket sätt 
som vi bäst kan hjälpa till, var den erfarenhet vi har med 
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oss kan komma till nytta. Det kan mycket väl vara proces-
ser och verktyg, men i tidigare uppdrag har problemen 
ofta varit av en annan karaktär som visat sig ha annorlun-
da lösningar. Den andra nöten är att ensa förväntningar 
på resultat så att vi förstår dem på samma sätt, vi och vår 
uppdragsgivare. Som ett led i det arbetet formulerar vi en 
uppdragsspecifi kation. Den har två syften, det första är 
att för oss själva tänka igenom vad vi uppfattar att kun-
den behöver. Skrivandet i sig blir ett sätt att tänka. Det 
andra är att ha något fast att diskutera runt. I det här fal-
let blev det bara en brevväxling. Uppdragsspecifi kationen 
beskrev i korta ordalag hur vi ville gå tillväga och vilket 
resultat man kunde förvänta sig. Ingen av oss visste 
egentligen vad det skulle leda till för konkreta åtgärder. 
Utvecklingschefen hade sin uppfattning klar, han ansåg 
att processer och verktyg skulle skapa en ordning som 
gjorde verksamheten förutsägbar och på så sätt styrbar. 
Själva kunde vi inte ha någon uppfattning, vi måste först 
förstå, och dit kan vi bara nå genom att prata med organi-
sationens medlemmar. Vårt upplägg hade accepterats och 
vi kunde börja fråga!

I ett uppstartsmöte med ledningen för företaget får vi 
den första beskrivningen av verksamheten. Den är enkel 
och taggig, en organisationsbeskrivning och lite informa-
tion om deras produktsortiment. Vi får också veta att de 
har mycket svårt att hålla sina tidplaner. Vid det här laget 
bokar vi också upp var och en i ledningen för intervju. 
Efter någon dag och ett par intervjuer har vi ett slags 
bild av verksamheten. Det är då man tror att man vet vad 
problemen är och hur lösningen ska se ut men efter att ha 
intervjuat ytterligare ett tjugotal personer vet vi att det 
var mycket vi inte förstått. Var och en har sitt eget per-
spektiv att berätta om, något som engagerar och irriterar 
dem. Något som kastar nytt ljus över sammanhanget och 
hur de hamnat i rådande läge. 

Att spegla en verksamhet i det platta perspektivet, det 
som bara speglar dagens läge, leder lätt till en förvräng-



37Studie i erfarenhet

ning av det verkliga sammanhanget. Det fi nns ingen 
 frusen situation annat än på bild. Allt rör sig i tiden. 
Förstår man inte vad som föregått ögonblicket kan man 
inte heller förstå det på samma sätt som de som varit 
med. Det historiska perspektivet är en väsentlig del av 
sammanhanget och det som lett fram till dagens situa-
tion. Det måste med för att inte bilden av verksamheten 
ska bli orörlig och enfaldig. 

Varje intervju dokumenteras, och kontrolläses sedan av 
den intervjuade. Nu har vi närmare sextio sidor intervju-
material från drygt trettio personer och jag läser det med 
pennan i hand. Nya frågor dyker upp i mitt huvud. Jag 
antecknar dem i marginalen. Associationer till annat jag 
varit med om dyker upp. Dessa antecknas också. Idéer om 
åtgärder skrivs ned på samma sätt som observationer och 
slutsatser. Jag läser en gång, två gånger och kanske några 
gånger till. För varje varv faller mer ljus på verksam-
heten. Den första intervjun förstår jag på ett annat sätt 
när jag har gått igenom materialet ett varv och för varje 
varv kristalliseras olika mönster ut. Hela tiden dyker nya 
spännande insikter upp. Det är inte materialet som slutar 
berätta, det är jag själv som blir tom och inte kan förmå 
mig till att läsa en gång till. Jag vill bara inte gå igenom 
den här intensiva inre dialogen en gång till.

Min kollega har gjort likadant och nu är det dags för 
vår dialog. Vad har du sett? Hur tolkar du det här? Vad är 
problem och vad är symptom? Vad behöver de för något? 
Hur ska vi beskriva det? Vilka perspektiv ska vi använda? 
Vem beskriver vad? 

När man tror sig kunna något blir det svårare att hitta 
nya lösningar från annorlunda utgångspunkter. Att tänka 
i nya banor kräver öppenhet för perspektivbyten. Vid ett 
tillfälle diskuterar vi hur man skulle få en projektledare 
att agera på ett annorlunda sätt. En del av de personer 
som vi intervjuat saknar beslutskraft hos projektledaren. 
Men han sitter utanför vår uppdragsgivares organisation 
och är på så sätt oåtkomlig. Vi konsulter ska inte traska in 
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på hans område och det är inte mycket värt för vår upp-
dragsgivare att föreslå förändringar som ligger utanför 
hans rimliga möjlighet att påverka. Efter långa diskus-
sioner och en mängd fruktlösa idéer dyker svaret upp. De 
behöver skifta perspektiv! De måste anpassa sig till den 
projektledning som fi nns och själva fatta sina beslut.13 
De ska inte stå förlamade bara för att det som ligger 
utanför deras naturliga område inte riktigt orkar med att 
täcka allas behov. I efterhand är det en självklarhet, men 
med det perspektiv som problemet betraktades med från 
början, att förändra projektledarens sätt att arbeta, fanns 
bara dåliga lösningar. När man skyller sin egen passivitet 
på andra kan det fi nnas skäl att tänka en gång till.

Så växer rapporten fram, med dialog, skrivning, kon-
trolläsning, dialog, mer idéer, skrivning, läsning, dialog. 
Först med entusiasm, men för varje varv med ett allt 
större motstånd. Tröskeln växer till dess att vi inte förmår 
mer. Då får den vara klar. Vi kallar rapporten för ”Spegel” 
för att ge en indikation på dess syfte, nämligen att visa en 
mångdimensionell bild av verksamheten. Inte den platta, 
monotona bilden, utan en bild med de motsättningar 
som fi nns i en komplex verksamhet. Det är en bild av hur 
vi konsulter ser deras verksamhet. Men vi har ju sett den 
genom deras ögon, närmare trettio par av deras ögon. Så 
vi vet att den inte är fel, det fi nns inget i den som är lögn, 
men det är inte heller hela den komplexa ”sanningen”. 
Det är en Spegel vars sammansatta bilder ska appellera 
till och kanske irritera läsaren. Nu är den mogen att möta 
kund. Först som information i ett dokument, men sedan 
i ett arbetsmöte där frågor, tyckande och svar får hagla i 
en öppen dialog. Först då står resultatet av vår analys i 
öppen dager.

Hela förloppet från första mötet till dess att vi tycker oss 
klara med Spegeln består av ett ständigt frågande, en ständig 
nyfi kenhet. Vi intervjuar, antecknar, låter den intervjuade 
kontrolläsa, ändrar, läser själva och låter det påverka nästa 
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intervju. Vår metod för spegelns intervjuer är påverkad av 
den metod som Bo Göranzon  använde i sitt arbete med 
Det praktiska intellektet som i sin tur var infl uerat av Tore 
Nordenstam . Bo Göranzon citerar Nordenstam:14

När jag arbetade med att artikulera och analysera sudanesiska moral-
föreställningar bandade jag varje samtal med nyckelpersonerna 
(informanterna), skrev ut bandet så snart som möjligt efter samtalet, 
refl ekterade över utskriften och använde det för nästa samtal. När 
man arbetar direkt med informanter har man ju möjlighet att fort-
löpande få sina intryck bekräftade eller korrigerade av de berörda 
individerna.

Men vi försöker hålla oss borta från slutsatser i det läget där-
för att vi då riskerar att sluta oss i våra egna påståenden.15 
När vi tycker oss ha svaren innan vi hör dem, så är det lätt 
att höra våra egna sanningar ur den andres mun, oavsett 
vad han säger. Då har våra påståenden vunnit över förnuftet 
och möjligheten att lära sig något nytt försvunnit. Descartes  
skriver om sina resor i världen:

Så länge jag blott betraktade andra människors seder, fann jag för-
visso ingenting i dem som kunde skänka mig säkerhet, och jag fann 
nästan lika stora olikheter mellan dem som jag tidigare funnit mel-
lan fi losofernas åsikter. Den största nytta jag hade härav var därför 
denna: då jag såg mycket som ter sig ytterst besynnerligt och löjligt 
för oss, men ändå allmänt accepteras och gillas av andra stora folk, 
så lärde jag mig att inte sätta alltför stor tilltro till det varom jag 
blivit övertygad endast genom exemplets och vanans makt. På så 
sätt befriade jag mig så småningom från många villfarelser som kan 
fördunkla vårt naturliga ljus och göra oss mindre förmögna att lyssna 
till förnuftets röst.16

[Det fi nns] vissa personer som, sedan man sagt dem några få ord, 
inbillar sig på en dag kunna fatta allt det som en annan tänkt ut under 
tjugo år, och som har desto lättare för att missta sig och desto svårare 
för att se sanningen, ju skarpsinnigare och livligare de är.17

Det är lätt att vara nyfi ken och ställa frågor inför ett nytt 
område. Vi behöver inte stå till svars inför oss själva och 
andra för det vi inte har förstått. Tanken får också tid att 
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mogna i sitt sökande efter förklaringar. Vi är inställda på att 
söka för att förstå. Men när det gäller sådant som vi tycker 
oss kunna väl, kommer våra reaktioner direkt, av sig själv 
utan någon närmare eftertanke, vi vet hur det är och hur 
vi ska förhålla oss till det. Just den snabba processen står i 
vägen för den långsammare, mer mogna refl ektionen. Det 
nya är redan bedömt, det passar in i det vi av erfarenhet vet, 
det passar in i de befi ntliga mönster och schabloner som vi 
använder vanemässigt. Ställningstagandet blir en ren refl ex 
och precis här, efter refl exen, har vi chansen att göra ett val 
– att hålla fast det nya för ytterligare en bedömning eller 
att acceptera refl exen som sanning. Att ge sig tid att få vara 
nyfi ken eller att se sig som den som kan, den som har rätt. 
Att fråga sig fram eller att av vana vifta bort. Att skaffa sig 
säkerhet eller att briljera med självsäkerhet. 

Begreppsbildning

Mitt yrke är att leda människor i en gemensam strävan 
att utveckla tekniska system. Det rör sig om stora logiska 
konstruktioner med hundratals personer involverade, där 
helheten kan vara ett fl ygplan, en bil eller en mobiltelefon. 
Ju längre in i systemet man tränger desto mer exakt blir 
språket.18 Ett programmeringsspråk är exakt och stabilt på 
detaljnivå, varje beteckning har en entydig mening, varje 
sats medför en entydig maskinell aktivitet. Men det är ett 
konstlat språk, en slags kompromiss mellan vår förmåga att 
kommunicera och maskinens begränsningar. I dessa sam-
manhang blir ord och betydelse entydigt, en instruktion i 
programkoden har bara en innebörd, vilket är väsensskilt 
från begreppsbildning med ett levande språkspel19 där orden 
utvecklas i relation till livet med ständigt nya handlings- och 
tolkningsmönster. Men man får inte förledas att tro att 
språket som används under systemutveckling är exakt. Det 
är bara det riktigt maskinnära som är entydigt defi nierat. 
Ser man på de specifi kationer som beskriver ett tekniskt 
system så är det livets mångtydiga och föränderliga språk 
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kryddat med tekniska fackuttryck. I själva utvecklingsarbe-
tet är det människor som samverkar inom samma språkspel. 
Ungefärligheten är mer framträdande än exaktheten.20 En 
stor del av det arbete som bedrivs handlar om att vi ska för-
stå varandra. Man kan dra paralleller med vad det innebär 
att förstå matematik. Sten Kaijser , som är professor i mate-
matik vid Uppsala Universitet har uttryckt det i orden:21

Problemet är, att vi kan inte tänka på det som vi inte har ord för. För 
att lära oss matematik behöver vi dels ord för det vi ska tänka på, 
dels få en känsla för vad dessa ord betyder. Det är den känslan som 
vi kan få genom att räkna. Det viktiga är att vi kan översätta mellan 
matematikens symbolspråk och vårt eget talspråk. Abstraktioner och 
ord som beskriver abstrakta begrepp säger oss ingenting om vi inte 
lyckas fylla dem med innehåll. Vi kan inte ta på abstrakta begrepp 
men vi kan göra något med dem. Att göra något med dem kan vara 
att vrida på fi gurer, exempelvis genom att arbeta med fi gurer i en 
dator. Det meningsfulla uppstår när vi gör något med det, det är där 
det proceduriella kommer in. Det är svårt att förstå något som man 
inte kan göra någonting med. Begreppet förståelse har jag alltid varit 
rädd för. När jag undervisar vågar jag aldrig fråga en klass om de för-
stått – om någon skulle svara ja, så skulle jag bara undra vad han/hon 
tror sig ha förstått. När jag lärde mig matematik tyckte jag aldrig att 
jag förstod. Vad var det jag skulle förstå – det fanns ju inget att förstå. 
Vad är att förstå?

Ett levande språk blir inte exakt i den meningen att var och 
en förstår orden och meningarna på identiskt samma sätt.22 
Jag gör en egen personlig tolkning utifrån min erfarenhet 
och sammanhanget. Jag förstår någon eller blir förstådd när 
våra tolkningar överensstämmer tillräcklig väl. När så inte 
är fallet skapas förvirring och inte allt för sällan oenighet.

Som projektledare för utvecklingsprojekt är det lätt att se 
begreppsförvirringen runt ett ord som t.ex. ”klar”. Jag har 
hört många svar på frågan ”Hur mycket har du kvar innan 
du är klar”.

”Jag har tio procent kvar.”
”Jag är i princip klar.”
”Jag är nästan klar.”
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”Jag är nog klar om en vecka”
”Jag är redan klar”

Den oerfarne projektledaren uppdaterar sin plan med ”90 
procent klart”. Varpå han har lurat sig själv, sina överord-
nade, kunden, och projektmedlemmarna. När är man klar 
med en konstruktion? När den har konstruerats? När någon 
annan har granskat den? När den har gått igenom testerna? 
När alla fel som hittats i testerna är rättade? När kunden har 
fått den? När kunden har fått det som han egentligen ville 
ha? När kunden har betalt? När de fel som kunden hittat är 
rättade eller när produkten inte längre fi nns på marknaden? 
Vad innebär ”klar”? Det krävs en gemensam förståelse av 
vad begreppet ”klar” innebär för varje arbetsmoment för att 
alla ska få en liknande uppfattning om hur långt man kom-
mit i projektet och vad som är kvar att göra. Innan detta 
arbete är gjort går det inte att planera projektet därför att 
olika personers bidrag kommer att ha olika färdighetsgrader 
när de levereras. 

Oklarheter kring ”vad är det här projektet” är ett annat 
problem för den ovane ledaren. Projektet har ett namn och 
ett mål. Var och en har en föreställning om vad projektet 
innebär men det är inte säkert att de har samma föreställ-
ning. Och därmed inte heller vad det innebär att bli klar 
med det.

Vid ett tillfälle hade jag rollen som stöd till en projekt-
ledare. Det var lärorikt för oss båda. Inspirerad av boken 
”Spelregler” 23 skrev jag i efterhand en berättelse om vårt 
samspel. 

Exempel 2.
En nyutsedd ung projektledare har nyss fått ta över an -
svaret för ett projekt som är i sin slutfas. Det är nästan ett 
år försenat och den väntande kunden har mycket kritiskt 
uttryckt sig ”Vi tror inte att ni har samma känsla av bråd-
ska som vi har”. Projektledaren utstrålar osäkerhet. 

Jag ber honom att måla upp sitt projekt i skrift genom 
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att beskriva målet med det, vem som är kunden, vad kun-
den förväntar sig, hur projektet är organiserat, vilka som 
är projektmedlemmar, om beslutsgång, informationsgång 
och annat som han själv tycker är viktigt. Dvs. att skriva 
en projektspecifi kation.24

Efter att jag har läst den första utgåvan sätter vi oss ned 
tillsammans. Han skriver och jag kommenterar sådant 
som jag tycker är otydligt, onödigt, för detaljerat eller 
saknas. Dessutom diskuterar vi ett antal frågor 

”Vad innebär det att projektet är klart?”
”Stämmer det här med hur du ser på projektet?”
”Är det din bild på vad som ska levereras, när det ska 
levereras och vem som ska ha det?”
”Är det så här du vill leda projektet?”
”Är det så här du vill organisera ditt projekt?”
”Är du säker på vem du rapporterar till och vem du 
vänder dig till när dina befogenheter tar slut?”
”Är du nöjd med bilden?”
”Tycker du att den är tydlig?”

När han själv är nöjd med svaren är det dags för nästa 
moment, att få chefens acceptans. Det blir ett rörigt möte. 
Projektledaren får förklara hur han tänkt men chefen är 
inte alls nöjd. Han saknar något. Det här är inte vad han 
tänkt sig. Det stämmer inte med hans egen syn på pro-
jektet. Han är klart missnöjd och det riktar sig mot oss, 
konsulterna. Hans skarpa kritik

”Jag saknar en hel del i beskrivningen av projektet. Vad 
är det för vits med att skriva ett dokument som är ofär-
digt? Vad leder det till?”

får svaret

”Det du sett i projektspecifi kationen är projektledarens 
uppfattning om sitt projekt.”
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Efter en stund går det upp för honom att det viktiga inte 
är projektspecifi kationen i sig, utan dess roll som något 
att diskutera projektet runt. Det är ett sätt att skapa en 
samsyn om projektet, att få det synligare för alla, att 
skapa en gemensam bild.25 Och det som hänt nu var 
att den begreppsförvirring som fanns, men som de inte 
såg, plötsligt blivit synlig och skapar irritation. Det som 
varit en inneboende självklarhet för alla blir nu olika 
självklarheter. Var och en hade sin egen bild av projektet. 
Dokumentet är projektledarens beskrivning av hans syn 
på projektet. Det är efter den bilden som projektet kom-
mer att köras i mål om inget ändras. 

Syftet är inte dokumentet i sig, syftet är att skapa en 
synlig bild för projektledaren för att sedan i dialog med 
chefen skapa en gemensam förståelse av projektet. De ska 
se projektet i samma ljus. Ha en gemensam inre bild av 
det, en gemensam begreppsförståelse. Men dessutom inse 
att projektet och dess förutsättningar förändras med 
tiden, att det som var sant igår kan vara sannolikt idag för 
att bli lögn imorgon.

Några veckor senare frågar jag projektledaren: ”Vad 
säger du om att göra en planeringsövning tillsammans 
med din projektledningsgrupp? Visserligen är vi i slut-
tampen på projektet, men det är ändå en nyttig övning 
för dig som är ny.”

Jag har en obehaglig känsla av att de inte har utveck-
lingen under kontroll. Projektet blir hela tiden mer för-
senat och det känns inte som om man kommer att nå 
i mål överhuvudtaget. Själva säger de att de är inne i 
slut  fasen, men det har man varit länge nu och kunden 
börjar bli irriterad. Jag tror att de behöver en återstart av 
projektet. Men jag kan inte se varför och det är därför jag 
känner min oro, projektet är fortfarande inte ”synligt”. 
En gemensam planeringsövning kan visa var de står, inte 
i första hand för mig, utan för dem själva. 

Vi kommer överens om att planera och genomföra 
övningen tillsammans. Nu är frågan; Vilka personer kan 
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tillsammans representera en ”gemensam” bild av pro-
jektet? Vilka intressenter har vi att ta hänsyn till? Vem 
behöver vara med för att övningen ska bli komplett? 

•  Vad är det som är kvar att göra för att komma i mål 
och vem ska göra det? 

• Vem är ni beroende av utanför projektet? 

Med de frågorna hittar vi de mötesdeltagare som måste 
vara närvarande. Syftet är ju att skapa den gemensamma 
bilden av målet och vägen fram. Projektledare, delpro-
jektledare och de som ansvarar för externa beroenden är 
med, så även produktledaren.

Vi förbereder övningen tillsammans och kommer över-
ens om att börja bakifrån med frågorna: 

• Vad ska levereras och när i tiden? 
• Vem ska ha det? 

En vecka senare är alla samlade. Vi börjar mötet med att 
produktledaren, han som har mest med kunden att göra, 
ger sin beskrivning av vad kunden förväntar sig att få och 
när det ska levereras. På det följer en dialog där frågor, 
påståenden och svar varvas till dess att en långsamhet 
börjar infi nna sig. Då har vi spänt upp målet, den gemen-
samma bilden har klarnat. Därefter går vi igenom vad 
projektet tänkt sig att leverera. Det stämmer inte överens 
med målet, men nu vet vi det och kan handla därefter. 
Verkligheten har kommit närmare. Vi planerar projektet 
tillsammans, återigen i en öppen dialog. Resultatet formu-
leras och fästs på en whiteboard framför allas våra ögon. 

Efter mötet var det inga problem att motivera dess 
nytta. Trots att projektet var inne i slutfasen, redan hade 
en plan och skulle leverera inom några månader så hittar 
vi ett antal oklarheter som riskerade projektets mål. Det 
här var första gången som alla med något beroende till 
projektet var samlade för att skapa sig en gemensam upp-
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fattning om dess mål och vägen dit. Nu hade det blivit 
synligare. När man inte ser målet eller vägen dit är det 
meningslöst att rusa, oavsett hur bråttom det är. Vi drog 
ner tempot i det hysteriska springet och tvingade fram 
en kollektiv eftertanke. Medan vi gjorde det här pågick 
projektet för fullt, det var bara ledningen som gjorde sitt 
jobb, ingenting hade fördröjts. Vi hade samlats för att 
arbeta fram en klarhet och i det gemensamma arbetet 
gjort målet tydligare, visualiserat det rådande läget och 
förändrat planeringen. Men det viktigaste var att de kom-
mit närmare varandra i förståelse. 

Under arbetets gång växer projektledarens insikt, han 
ser sitt projekt i ett nytt ljus, inte mitt ljus utan sitt eget. 
Det är som att lyfta en slöja. Genom att skriva projekt-
specifi kationen och ensa den med sin chef och genomföra 
planeringsövningen tillsammans med sin ledningsgrupp 
har han ordnat sina egna tankar och skapat sig själv en 
tydligare inre bild. Nu står projektledaren på fastare mark. 
Det som förut var suddigt har fått en kontur. Projektet är 
mer synligt både från utsidan och från insidan. Synlig 
är också projektledaren, de andra förstår honom bättre. 
Med det tydliga projektet framför sig växer han också in i 
ledarrollen. Den osäkre nybörjaren mognar. 

Det är svårt att se sin egen blindhet. Och man ställer sig inte 
frågan ”Vad är mitt projekt för något” när man har tagit 
det för givet. Och så var det för sektionschefen och dess-
utom för projektmedlemmarna. Det var först när vi började 
ställa våra frågor, som de insåg att det självklara var höljt i 
dimma.26 Genom andra, nykomlingar som har rätt att ställa 
de oställbara frågorna, såg de sitt projekt tydligare genom 
att tillsammans formulera och planera det. De tänkte efter 
på ett strukturerat sätt genom att omväxlande skriva och 
föra en dialog. Först var det projektspecifi kationen och den 
därpå följande dialogen, därefter var det den på whiteboard 
framväxande planen och dialogen över den. Det fi ck dem att 
refl ektera. Tavlan fungerade som ett skissblock. Det var ett 
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sätt att tillsammans se vad vi uppnått för stunden och hålla 
fast det. Samtalet fi ck en struktur och vi kunde koncentrera 
oss på att bearbeta punkt efter punkt. Det gjorde det också 
lätt att gå tillbaks och ändra. Bilden av vårt gemensamma 
arbete växte på det sättet fram inför våra ögon. De utifrån 
ställda frågorna blev som en konservöppnare till projektets 
inre. Det var frågandet som stimulerade tankearbetet och 
öppnade för samtalet. Frågans vikt i denna typ av mötesdia-
log har vi hämtat från Gadamer: 27 

Dialektiken som frågandets konst besannas bara av den, som vet att 
fråga, förmår hålla fast vid sin fråga och därmed ange en riktning i 
det öppna. Frågandets konst är konsten att fråga vidare, vilket bety-
der att den är tänkandets konst. Den kallas dialektik eftersom det är 
frågan om konsten att föra ett verkligt samtal. Ett samtal kräver för 
det första att samtalsdeltagarna inte talar förbi varandra. Samtalet 
har med nödvändighet strukturen av fråga och svar. […] Att föra 
ett samtal betyder att underordna sig den sak, som samtalspartnern 
riktar sig mot. Att föra ett samtal kräver att man inte argumenterar 
ner den andre, utan tvärtom, att man grundligt överväger den sakliga 
halten i den andres åsikt.

Frågan går inte att krypa undan på samma sätt som någon 
annans påstående. Den rätt adresserade frågan öppnar tän-
kandet hos den andre. Att formulera svar på frågan kräver 
eftertanke och koncentration. 

Vi är inne på ett område som också skulle kunna benäm-
nas helhetssyn, en gemensam förståelse av helheten. Inom 
stora utvecklingsprojekt ses bristen på helhetssyn ofta som 
ett problem. I de allt större projekten blir det allt svårare för 
någon att greppa helheten. Det är inte många som till fullo 
förstår hur ett stridsfl ygplan är uppbyggt, eller ett atomkraft-
verk eller ett mobiltelefonsystem. Ändå ska summan av alla 
utvecklade delar fungera tillsammans, bli en operativ hel-
het, ett system med mycket hög tillförlitlighet som inte får 
fallera. Tusentals personer ska tillsammans utveckla dessa 
system till väl fungerande helheter. För att det ska kunna bli 
så behöver var och en av dem förstå det sammanhang inom 
vilket deras del, deras arbete ska verka. Det ställer samma 
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typ av krav på gemensam bild som projektledaren och hans 
omgivning arbetade fram. Vilket egentligen bestod i att i 
ord synliggöra och bearbeta olika perspektiv på projektet. I 
och med att de gjorde det tillsammans, i skrift, i skissande 
på whiteboard och i dialog så fi ck de också en gemensam 
förståelse, ett gemensamt grepp om vad orden stod för i just 
detta sammanhang, i detta projekt. Och med en tydligare 
förståelse av projektet växer säkerheten. 

I läge för dialog

Betydelsen av det jag säger är inte exakt. Mina ord bär inte 
automatiskt min kunskap vidare, de bär bara sig själva och 
de känslor och uttryck med vilka jag förmedlar dem. Det är 
lyssnaren som avgör innebörden i det som sagts. Det som 
jag säger är inte alltid det som jag menar och det som upp-
fattas är inte alltid det som jag avser. Jag är också min egen 
åhörare. Det är inte förrän jag har sagt något som jag vet vad 
jag sagt och det kan ha varit mer eller mindre nära det som 
jag ville uttrycka.28 I arbetet med att tolka det som uttryckts 
skapar sig den aktive lyssnaren sin förståelse. Det uppmärk-
samma lyssnandet stimulerar associationer till den egna 
erfarenheten – orden, meningarna, betoningen, gesterna, 
minspelet – det som vill bli förstått bryts mot det samlade 
minnets liv. Lyssnandet skapar möjligheten att lära sig nya 
mönster och därmed få en förändrad erfarenhet. 

Men ett aktivt lyssnande kommer inte alltid av sig själv. 
Jag lyssnar mer uppmärksamt på vissa personer än andra, 
den auktoritet som jag personligen upplever hos någon har 
betydelse. Därför tror jag mer på vissa personer än på andra. 
Jag litar mer på en del människor än på andra på samma sätt 
som jag tvivlar mer på en del personer än på andra. Det har 
med tillit att göra och den varierar med sammanhanget. I 
en del sammanhang kan jag lita på personer som jag annars 
inte skulle lyssna på. Vissa personer lyssnar jag alltid på med 
spänning, uppmärksamt och utan ansträngning medan jag 
har oerhört svårt för att lyssna på andra personer, jag blir 
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ointresserad så fort de öppnar munnen. Det är inte viljestyrt 
utan mer en känsla, ett ointresse som infi nner sig, en refl ex. 
Men jag kan övertala mig själv att lyssna, det är bara lite 
svårare att inte falla in i att tänka på något annat, det krävs 
en medveten ansträngning. 

Jag har svårt för att lyssna på personer som fortsätter att 
beskriva detaljer när jag redan har förstått och personer som 
inte lämnar något åt mig att tänka ut själv. Samma problem 
har jag med dem som inte lämnar något utrymme för kom-
mentarer och frågor utan som pratar oavbrutet utan att ge 
mig en chans till eftertanke. Prat behöver följas av tystnad 
för att lyssnaren ska hinna tänka efter. Det är inför dessa 
människor som jag måste övervinna mig själv för att fort-
sätta lyssna. Bakom ordfl ödet kan det fi nnas något som vill 
bli sagt, något jag behöver förstå.

Även den aktive berättaren gör en resa in i sitt liv. Att 
formulera något innebär ett liknande arbete som vid tolk-
ning. Det blir en stimulans som skapar egna förnimmelser 
och tankar hos den talande, tankar in i den egna erfaren-
heten. En klassisk kommentar är ”medan jag beskrev mina 
problem för en kollega, så hittade jag själv lösningen”. Som 
berättare vill jag nå ut med något. Det är angeläget för mig 
att de som lyssnar förstår vad jag menar. Lyssnarens vilja att 
förstå är lika avgörande som min förmåga att beskriva.

När jag för några år sedan berättade om dialogseminarie-
metoden och dess styrka så gav det inget större avtryck. Jag 
kunde inte övertyga. Det var för långt ifrån åhörarnas egna 
erfarenheter av utbildning, lärande och kunskap. De förstod 
inte nyttan. Mina formuleringar, de ord jag använde, hade 
ingen förankring i deras erfarenhet. Orden dialog, skriva, 
läsa och refl ektera som för mig blivit starka uttryck för en 
lärande människa blev urladdade och kraftlösa hos mina 
åhörare. Oavsett min övertygelse, mitt visade engagemang 
och logiken i det hela sitter åhörarna fast i sina fördomar 
om de innehållslösa orden. Det är däremot betydligt lät ta re 
för mig att skapa en lyhördhet i projektledarfrågor hos andra 
projektledare som känner min bakgrund. Språket jag använ-
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der är väl etablerat. Orden plan, riskanalys, organisation 
och ledning står för begrepp med en rik innebörd för dem. 
De står för en väsentlig del i deras yrkesutövning. Jag lägger 
bara till min egen vinkling, något som för dem uppfattas 
som förtydligande av det de varit med om, en bekräftelse 
av vad deras erfarenhet visar. När det gäller dialogsemina-
riemetoden har jag lärt mig att utgå från en bild av vanliga 
dilemman i en projektledares yrke och koppla dem till dia-
logseminariemetoden. På det sättet blir det lättare för åhö-
raren att föreställa sig styrkan i ett refl ektivt ledarskap där 
dialog är en väsentlig del.

Samma person lyssnar på mig med olika öron, jag har 
mer eller mindre auktoritet, mer eller mindre trovärdighet. 
Det är lättare när de känner sig hemma, när det som sägs 
inte bryter allt för mycket mot deras erfarenheter. 

I ett projekt fi ck vi följande problem.29 

Exempel 3
Vi hade just bevisat att det fungerade. Vi hade lyckats. 
Prototypen kördes om och om igen för ett hundratal per-
soner under loppet av några veckor. Den var byggd på helt 
ny teknologi, den var ett första bevis på att våra idéer höll. 
Det var ett äkta nyutvecklingsprojekt. Vi hade kämpat 
hårt under ett halvår. Vi var trötta men glada. Entusiasmen 
höll klackarna i takhöjd men den nye chefen var inte spe-
ciellt intresserad, han hade inte haft något med projektet 
att göra, det var hans företrädare som startat det. Han gick 
innan demonstrationen var slut eftersom han hade annat 
som måste göras. Det här var bara det första steget i en 
utveckling där vi skulle byta teknologi i en stor befi ntlig 
produkt. Det skulle beröra fl era hundra personer. Nu var 
det bara att sätta igång och planera för den stora smällen. 
Men … 

Chefen ville ha in mer beslutsunderlag. Vi försökte 
förklara hur det hela hängde ihop, men upplevde aldrig 
att han ville lyssna. Ett beslutsunderlag togs fram, men 
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ingen annan reaktion än att han ville ha fl er skrivna 
dokument för att kunna fatta beslut. Beskeden och kra-
ven på oss varierade från vecka till vecka. Tiden gick och 
blev månader och ett halvår. Egentligen hände det inte så 
mycket positivt under den perioden. Vi upplevde att vår 
chef hindrade fortsättningen, men inte på spelplan, utan 
från läktaren. Entusiasmen la sig och ersattes av uppgiven-
het och hopplöshet. 

I en monolog fi nns inget mer än berättarens uttryck av sina 
erfarenheter och lyssnarens tolkningar mot sin egen bak-
grund. Det fi nns inget som visar hur det sagda har förståtts, 
bägge personerna har bara sig själv att tillgå i bedömningen 
av vad det hela handlar om. Eftersom det är lyssnaren som 
avgör vad som sagts, så vet faktiskt inte talaren det, han 
vet inte på vilket sätt det hela har förståtts. Min chef och 
jag kom aldrig i läge för dialog, det handlade för det mesta 
om monologer från två håll med två envisa förlorare. Utan 
respons dör det egna ordet ut i ovisshet. Det tog mig många 
år att inse min egen brist i sammanhanget. 

Det här är besläktat med vad d’Alembert  skrivit:30

Visserligen kan en musiker som är skicklig på att skildra allt i många 
fall ge oss harmoniska tavlor som inte är skapade för vanliga sinnen; 
men den enda slutsats man kan dra av detta är att när man har gjort 
förmågan att lära sig musik till en konst måste skapa en annan konst 
– nämligen konsten att lyssna till musik. 

Att lära sig lyssna till musik är besläktat med att lära sig 
lyssna på vad andra människor menar med det de säger.31 
Det är också en av poängerna med dialogseminariet, att ur 
det som sägs förstå vad som menas.

Något år senare i ett annat företag:32

Exempel 4
Det är ett av mina första konsultuppdrag och vi är insläng-
da i slutet av projektet. Vi är där för att förstå problemet 
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och lösa det fort. En handfull konsulter ska på några 
veckor skaffa sig en uppfattning om vad projektets trettio-
tal personer har åstadkommit under året som gått. Vår 
uppdragsgivare har allvarliga problem. Hans kund hotar 
att backa ur och välja en annan leverantör. Det brinner i 
knutarna. 

Vi delar upp oss i tre arbetsgrupper. En hjälper pro-
jektledningen, en analyserar krav och arkitektur och den 
sista studerar programvaran för att bedöma dess kvalitet. 
Under två veckor lär vi oss hur systemet är byggt och hur 
projektet fungerar. Vi tycker att de har fuskat rejält, att 
ledningen inte har haft situationen under kontroll och att 
en del projektmedlemmars kunskap om systemutveckling 
är bristfällig. Vår interna bild av hur systemet har byggts 
och hur ledningen skött sin uppgift är giftigt kritisk. Men 
det är vår kund. Vi ska inte bita den hand som föder oss, 
men ändå få fram budskapet. 

Nu ringer min mobiltelefon. Det är vår chef C, VD:n 
för konsultbolaget. ”Hur går det?” ”Vad är problemet?” 
”Hur tänker du beskriva det?” Jag beskriver så gott jag 
kan, frågorna blir djupare och djupare ”Kan man göra så 
här?” ”Varför har man gjort så?” ”Kan vi inte göra så här 
istället?” Det fi nns en spänning mellan vad jag vill och 
vad jag förstår att han önskar att jag gör. Själv vill jag ge 
en så tydlig och rak bild som möjligt, medan Chefen 
gärna ser en något nedtonad och kanske lite mer ungefär-
lig beskrivning. Det är sanning och politik. Vad jag vill 
och vad C anser vara bäst för oss och vår kund. Under en 
veckas tid fortsätter gruppens analys in i ett åtgärdspro-
gram. Vi har ännu inte delgivit vad vi sett till vår uppdrags-
givare.

C ringer nu varje dag, han är orolig för hur våra 
relationer med kunden ska utvecklas, det blir säkert en 
timmes dialog om dagen. Det är ett ständigt bollande 
av formuleringar, ett kontrande av obehaglig tydlighet 
och ödmjuk ungefärlighet. Till slut är rapporten klar och 
lämnas till kund. Den är vänlig, men ändå rak. Läsaren 
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kommer att förstå vad som felas, men det fi nns inget i den 
som pekar ut någon person. Resultatet är betydligt bättre 
ur kundens perspektiv än vad det skulle ha blivit utan det 
stöd som jag fi ck. 

Det som ledde till resultatet var C: s närvaro i händelserna. 
Han deltog i dialogen och kunde med sina frågor dels förstå 
vad som hände och dels ge mig en insikt i vad han betrak-
tade som viktigt. Frågorna i sig och mitt eget formulerande 
av svaren skapade ett slags gemensam bild som bidrog till 
mitt fortsatta arbete. Man kan inte bli en bra kompositör 
utan att ha lärt sig instrumentens klang och egenskaper och 
det kan man inte göra utan att först ha lyssnat på dem.

I ett uppdrag som sträckte sig över nio månader upplevde 
jag ibland miljön som blockerande för en öppen dialog med 
min kollega. Det var en känsla av outtalat obehag.33 

Exempel 5
Vi sökte oss ofta bort från kundens lokaler. Efter att ha 
vistats där en hel dag fanns det inte utrymme för mycket 
mer tänkande. Att sitta kvar på kvällen hade varit helt 
meningslöst. Det hände ofta att vi bröt efter halva dagen 
och spenderade resten på vårt eget kontor. Men det var 
då det hände, det var då de vridande idéerna kom. De nya 
perspektiven föddes inte hos kunden, de föddes någon 
annanstans. Det måste inte vara på vårt eget kontor, det 
kunde lika väl hända på ett café eller någon annanstans, 
men sällan eller aldrig hos kund. Det hände inte heller 
när jag själv satt och funderade under hotellkvällarna, den 
tiden kunde jag använda till att sammanfatta och formu-
lera. Den tiden dög också till att förstå det jag sett under 
dagen och att få in det i sitt sammanhang. Men det var 
inte då de stora innovationerna, nytänkandet, omtänkan-
det inträffade. Det blixtrande, spännande resultatet kom 
av våra dialoger i enskildhet. När vi hade skakat av oss 
dammet från väggarna, tagit ny sats och dragit de första 
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strecken. Då var det som att plugga in ny färsk energi i 
kroppen. 

En av de mer betydelsefulla innovationerna fann vi på 
en restaurang. Vi hade inte tagit med något att skriva på. 
Det var inte för att arbeta som vi gått dit. Klockan hade 
passerat åtta på kvällen. Visst var vi trötta, men på något 
sätt ville inte dagen och uppdraget släppa. Samtalet spå-
rade oupphörligen in på uppdraget. En svag idé tändes. 
Tänk om … Men idéer är fl yktiga så vi skissade lite på 
en servett. Under några timmar drog vi nya streck i verk-
samheten, vi fann nya ord som delade gamla begrepp och 
skapade ett nytt ljus, hela tiden i en rytm mellan dialog 
och skiss. Vi visste att vi hade fångat något, men inte rik-
tigt hur det såg ut. Men det växte fram successivt. Efter 
några timmar var vi klara. Då hade vi ett helt nytt sätt att 
se på vår kunds verksamhet. Det blev så enkelt. Skissen 
på servetten bestod av några verksamhetssteg som vi 
namngivit och ritat beroenden mellan. Egentligen fanns 
det ingen innovation där. Det var ingen omorganisation 
eller i grunden nytt arbetssätt. Det var bara en synnerli-
gen träffande bild på hur företaget egentligen arbetade 
och vad de egentligen levererade. En bild som förklarade 
något som vår kund ännu inte visste något om, ett nytt 
perspektiv.

Vi har fortfarande kvar servetten. Den är fullständigt ner-
klottrad och nästan omöjlig att läsa. Men i det skarpt mar-
kerade kan man skymta vår bild. Den som lyser klart som 
solen. Dialogen vid det här tillfället hade föregåtts av ett par 
månaders hårt arbete med att skapa en Spegel. Utan vårt 
intensiva intervjuande, vårt täta deltagande i verksamheten, 
vårt lyssnande, våra analyser och våra åtgärder i organisatio-
nen hade vi aldrig kunnat upptäcka den. Det gav oss en inre 
bild av verksamheten, en kunskap som idén kläcktes ur. Men 
idén i sig själv föddes av lust i en dialog efter intensivt arbete 
följt av avspänning. Dialogen var ett tillstånd av intensivt 
sökande. Det började som ett löst samtal och några nedklott-
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rade rutor på servetten, men övergick alltmer till en dialog 
över en skiss som successivt förändrade skepnad. Kanske 
var det själva rytmen i det hårda arbetet, avbrottet och den 
avspända atmosfären utan krav på resultat som lade grunden 
till den fruktbara dialogen. Det var som om den kom till oss 
när vi behövde den, inte som att vi medvetet gick in i ”dialog-
läge”. Matematikern Henri Poincaré  skriver:34

När man arbetar med ett svårt problem får man ofta inte ut något 
resultat av den första attacken. Därpå tar man en längre eller kortare 
vilopaus och sätter sig sedan att arbeta på nytt. Under första halvtim-
men kommer man liksom tidigare inte på någonting men sedan dyker 
helt plötsligt den avgörande tanken upp. Man skulle kunna påstå att 
det medvetna arbetet har blivit mer fruktbart genom att det har 
avbrutits av en vilopaus, som återgivit sinnet dess styrka och friskhet. 
Men det är troligare att pausen har utfyllts med omedvetet arbete och 
att resultatet av detta sedan har avslöjats för matematikern precis som 
i de fall jag anförde – med den skillnad att avslöjandet inte sker under 
en resa eller en promenad utan under en period av medvetet arbete. 
Men det sker oberoende av detta arbete, vilket som på sin höjd tjänar 
som retmedel, som en sporre, vilken förmår de redan under vilan 
nådda omedvetna resultaten att träda fram i medvetandet.

Det fi nns ännu ett påpekande att göra angående villkoren för detta 
omedvetna arbete. Det möjliggörs och blir fruktbart endast om det 
föregås av en period av medvetet arbete och sedan följs av en liknande 
period.

Sammanfattning – den återhållna 
självsäkerheten

För att kunna ha en verklighetsuppfattning behöver vi en 
säkerhet i de begrepp vi använder, de behöver vara stabila 
för oss. Den kunskap vi har från igår blir också gränsdragan-
de för hur vi handlar idag. Men det betyder inte att alla 
begrepp ska vara som gjutna i betong. I en sådan låsning 
hämmas det undersökande arbete som ger oss nya insikter 
och som håller vår erfarenhet smidig. Skillnaden mellan ett 
instängt tankesätt och ett öppet ligger i vilket förhållnings-
sätt som vi har till det vi upplever som verkligheten. Den 
som anser sig vara fullärd inom ett område hämmar sitt 
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lärande medan den som inser att det alltid fi nns mer att lära 
ställer sig öppen för nya intryck. Öppenheten visas i hand-
ling genom det uppmärksamma lyssnandet och de nyfi ket 
ställda frågorna. Det blir ett förhållningssätt där de första 
självsäkra svaren hålls tillbaka till förmån för dialog som 
utforskar ämnet mot en säkrare bedömning. På det sättet 
utvecklas vår erfarenhet.

Eftersom var och en av oss ser verkligheten genom sin 
egen erfarenhet blir det i samspelet mellan oss som den 
ömsesidiga förståelsen tar sin form. Den förståelse vi har 
av en annan människas utsagor och handling bygger på vår 
egen erfarenhet. I skillnaden mellan våra erfarenheter upp-
står lätt missförstånd. När lyssnandet stannar, därför att vi 
tycker oss ha förstått, blir det våra fördomar som styr tän-
kandet. Men genom att på något sätt visa hur vi har förstått 
öppnar vi istället upp för samspelet och i detta aktiva gräns-
överskridande av erfarenheter får dialogen sin mening.

Förbindelser
En junimorgon då det är för tidigt
att vakna men för sent att somna om.

Jag måste ut i grönskan som är fullsatt
av minnen, och de följer mig med blicken.

De syns inte, de smälter helt ihop
med bakgrunden, perfekta kameleonter.

De är så nära att jag hör dem andas
fast fågelsången är bedövande.

(”Minnena ser mig” i diktsamlingen
Det vilda torget av Tomas Tranströmer 35)
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Prototypprojektet

Jag hade varit med om följande.

Exempel 6
Ingenting fungerar, till och med det som tidigare uppträtt 
felfritt är dött. Klockan närmar sig sex på eftermiddagen 
och imorgon klockan ett måste det fungera. Då kommer 
våra gäster för demonstrationen. Det är fundamentalt 
viktigt att demonstrationen går bra. Hela vårt arbete det 
sista halvåret, det vi lagt ner vår själ i, blir meningslöst 
om morgondagen misslyckas. Jag är projektledare och 
har det yttersta ansvaret. I den situationen ber jag mina 
projektmedlemmar att gå hem. Sluta arbeta, gå hem, för 
att åter träffas på mitt kontor nästa morgon klockan åtta. 
Vi kommer då att ha fem timmar på oss att få systemet att 
rulla. Jag vet inte hur väl mina vänner sover den natten, 
själv ligger jag mest och funderar över hur vi ska använda 
morgondagen.

Klockan åtta är vi tillbaks. Fem timmar längre fram 
ligger demonstrationen. Vi vet att vår publik är på väg 
från olika orter. Ingenting fungerar. Alla i Linköping är 
med, den andra halvan i projektet, de på annan ort, är 
tillgängliga vid behov. Nu gör vi så här: Först ritar vi ett 
blockschema av systemet på min whiteboard. Det tar tav-
lans ena hörn. Vi skriver också dit vem som ansvarar för 
vad. Därefter ritar vi en kolumn som vi fyller med sym-
tombeskrivningar. ”På vilket sätt yttrar sig problemen?” 
”Vad har vi sett?” En ny kolumn ritas med rubriken ”Vad 
har fungerat förut?” En ny lista träder fram. Nu sprider 
sig en tystnad. Alla stirrar på tavlan i en svävande tystnad. 
Efter några minuter ritar jag den sista kolumnen med 
”Hypoteser – vad är fel?” Kolumnen fylls med en hand-
full förslag som prioriteras efter sannolikhet. Med svaret 
på ”Vem gör vad?” går vi igång.

Klockan ett genomför vi en lyckad demonstration. 
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Så – vad i det här har med erfarenhet att göra? Vad var 
det som fi ck mig att stanna verksamheten och skicka hem 
projektmedlemmarna? Vad fi ck mig att strukturera morgon-
mötet på det sätt jag gjorde? Och vad var det som fi ck oss 
att hitta lösningen? Det här var en unik situation som jag 
inte varit i förut. Ingen av dem som arbetade i projektet såg 
lösningen förrän på mötet. Men tillsammans hittade vi den. 
Den hemsnickrade metoden gick egentligen ut på att först 
skapa distans till problemet för att därefter undersöka det 
ur några olika perspektiv. Att gå hem i tid var ett försök att 
skapa distansen, att arbeta tillsammans runt en whiteboard 
där vi hela tiden kunde fästa och hålla upp resultatet fram-
för ögonen främjade dialogen. Vi började med att lära oss 
problembilden och hur den förändrats med tiden innan vi 
letade svar. Allting utgick från mina frågor och angrepps-
sättet. 

Var hade jag fått det ifrån? 

Tio år tidigare, någon gång på slutet av 80-talet, gick jag en 
kurs i ”Rationellt tänkande”, en metod för problemanalys 
och beslutsfattande.36 Vid det laget hade jag min första chefs-
befattning. Kursen imponerade på mig, exemplen var häm-
tade från företagsledare ”in action” och handlade om hur de 
löste problem i svåra situationer. Nu hade ett par amerikan-
ska doktorer tagit fram en metod för problemanalys och 
beslutsfattande. Den bestod av tre huvudområden, situations-
analys som var en metod för att förstå situationen och dela 
upp den i ”beslut att fatta”, ”potentiella problem att hante-
ra” och ”problem att lösa”. Metoden för problemanalys gick 
ut på att tydliggöra problembilden genom att ställa ett antal 
frågor. Det rörde sig om frågor av karaktären vad, när, hur 
och vem. Dessutom innehöll metoden frågor om vad i skeen-
det som förändrats sedan tidigare. Jag var imponerad och väl 
hemma försökte jag praktisera greppen, men fann att med 
mina små problem behövde jag inte ta till de här verktygen. 
Vid något tillfälle använde jag beslutsanalysen som en hjälp 
att välja ny personal vid några anställningstillfällen, och 
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någon gång som stöd för att lösa ett tekniskt problem, men 
sedan föll metoden i glömska – trodde jag. 

Men idag kan jag se förbindelsen mellan den bortglömda 
kursen och sättet jag hanterade projektet. Åtminstone delar 
av kursens budskap sitter kvar som erfarenhet att användas 
när det verkligen behövs. Då kommer det fram ”som av 
sig självt”. Men det är inte alls säkert att det går att koppla 
den erfarenhetsbaserade hanteringen av situationen till de 
tillfällen när erfarenheten satte sig i kroppen. Och det fi nns 
säkert andra tillfällen som påverkat min erfarenhet på ett 
sådant sätt att det fi ck mig att skicka hem projektmedlem-
marna trots att den närmast liggande refl exen istället skulle 
ha fått oss att arbeta hela natten. Men jag kunde inte vid 
beslutstillfället klart redogöra för mig själv varför jag gjorde 
så här. Jag var bara övertygad om att det var rätt. Känslan 
fanns där tydligt, men inte insikten om varför, inte då. Men 
nu kan jag förstå varför jag gjorde på det sättet. Det byggde 
alltså inte på en statisk kunskap om att i denna situation 
ska man göra så här, utan mer på en känsla, en erfarenhet 
baserad på gömda minnen från händelser många år tillbaks 
i tiden.

Ekorrhjulet

När jag ser tillbaks ytterligare några år kan jag skönja ett 
liknande handlingsmönster när jag plötsligt insett att jag 
tappat greppet om mitt projekt.37 Jag hade sedan någon 
månad tillbaks tappat kontakten med det. Det hade visat sig 
i en allt högre stressnivå, men inte förrän nu hade jag erkänt 
det för mig själv.

Exempel 7
Känslan var obehaglig, mycket obehaglig. Jag hade tap-
pat orienteringen och gått vilse. Allt var obekant, en skog 
utan stigar och utan struktur. Olusten red mig ständigt, 
mer på natten än på dagen. Tron på mig själv singlade 
ned som ett höstlöv. Jag klarar inte det här. Jag ser inte 
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var vi står, jag kan inte bestämma mig för nästa steg, alla 
springer men jag står stilla, värdelös. Mina insatser i pro-
jektledningen är fel, de andas panik och skapar mer irri-
tation än nytta. Allt måste jag göra men jag hinner inget. 
De kaffestinna dagarna blir till sömnlösa nätter. Dagarna 
blir till veckor och jag sjunker. Det här går inte.38 

Själva insikten var omtumlande. Frågan – vad gör jag 
nu – fi ck svaret – stanna och tänk, det du gör nu är inte vik-
tigt, STANNA! Det här var inget som jag medvetet tänkte 
ut, det var mer som en idé som bara kom till mig.39 

Under två dagar isolerar jag mig. Inte för att sitta och 
fundera, inte för att styra andra, inte för att leda projek-
tet. Jag har bara en enda uppgift, att skapa struktur för 
mig själv,40 att se mig själv i min projektledarroll och att 
förstå vad just jag ska göra just nu för att återfå funk-
tionen som ledare. Det resulterade i tre principer: Sluta 
dricka kaffe! Ut och motionera! Planera din egen tid! Ett 
olidligt obehag får mig att bli disciplinerad. Alla måsten 
formuleras tydligt och skrivs ner. Det blir några A4-sidor 
med anteckningar. Mycket mer än vad jag rimligen kan 
klara. 

Nästa steg är att prioritera, måsten blir inte längre till 
måsten när du ser att det är omöjligt. Vissa måsten är 
viktigare än andra. Nu har jag en lista i prioritetsordning. 
Jag vet att sista punkten är viktig men ”so what”, jag är 
bara människa, den sista delen av listan stryker jag helt 
enkelt och de övriga läggs ut i kalendern. Jag täcker bara 
halva dagarna, resten reserveras för det oväntade och det 
redan inbokade. När listan är utsmetad i tiden syns ljuset 
i tunneln. Den värsta oron släpper. Listan har blivit två 
månader lång, men nu vet jag det och jag vet också att jag 
arbetar i rätt ordning, med det viktigaste först. Samma 
kväll springer jag den första halvmilen. Det fortsätter jag 
sedan med några gånger i veckan successivt ökande distan-
sen upp till en mil. Mina fem koppar kaffe om dagen blir 
till ett par tekoppar varvat med vatten. Redan efter några 
veckors motion och koffeinbrist känner jag självförtroen-
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det återvända. Och då fungerar jag återigen som projekt-
ledare, med dagarna under kontroll och nätterna i ro.

Ingenting har ändrats i projektet under tiden, det löper 
på som förut. Det enda som hänt är att jag klivit ur mig 
själv, sett mig i spegeln, och klivit in igen mer insiktsfull. 
Det som hände har senare blivit en ledstjärna i kaotiska 
situationer. Jag har lärt mig se mig i ekorrhjulet och hittat 
en metod att ta mig ur.

Det här var också inspirerat av tankesättet i kursen ”Rationellt 
tänkande”. Stanna och tänk efter! Fokusera på att förstå 
problemet och vänta med lösningen! Det fi nns en förbin-
delse mellan berättelserna. De är en del av min erfarenhet, 
från kursen via mitt personliga kaos till demonstrationen. 
Förbindelsen går som en röd tråd. Under dessa år har jag 
givetvis upplevt mycket som också fi nns i min samlade 
erfarenhet och som påverkat mitt handlande, men just dessa 
händelser sticker ut, och jag skulle inte ha sett dem och deras 
förbindelse så klart utan alla de uppsatser som forskandet 
lett mig till att skriva. I själva arbetet med min avhandling 
dyker de upp, minnena, erfarenheterna. Skrivandet blir ett 
instrument för att komma åt och för att se. 

Vår erfarenhet ligger där, osynlig men åtkomlig. Minnet 
av händelser vi upplevt, erfarenheter som påverkar oss i de 
aktuella situationer vi befi nner oss i. Våra från livet samlade 
erfarenheter är det vi har i bagaget för att förstå hur vi ska 
handla just nu utifrån den situation vi befi nner oss i. Eller 
rättare sagt utifrån hur vi upplever situationen och dess sam-
manhang. Erfarenheten har betydelse för hur vi upplever 
sammanhanget. Den har också betydelse för hur vi handlar. 
Det vi har med oss i bagaget blir avgörande både ifråga om 
tolkning och ifråga om handling. Det omdöme med vilket vi 
handlar i nuet visar vad vi kan.
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Spindeln

Jag ser en persons erfarenhet som ett osynligt mångdimen-
sionellt och oregelbundet spindelnät41 vars delar är åtkom-
liga genom stimulans. Vi når inte nätet på samma sätt som 
när vi letar efter information på Internet, det handlar mer 
om att delar av nätet blir synligt för oss när vi behöver det. 
Spindeln kommer till mig med det jag behöver, det är inte 
jag som letar i nätet. Det sker t.ex. när vi ska lösa en upp-
gift, ta ett beslut, undvika smärta eller beskriva någonting. 
Insikten kommer till oss vid retning, det är inte vi som går 
direkt till insikten. Nätet är tyst. Vi känner till det och har 
en trygghet i delar som vi använt ofta och framgångsrikt, 
delar där vi är skickliga och i sammanhang där vår kunskap 
har betydelse. Där kan vi lita på att vårt omdöme matas av 
spindeln, när vi behöver det. Att vår erfarenhet gör sig på -
mind i nuet. Nätet är förbundet med och stimuleras av våra 
förnimmelser, våra känslor och våra tankar. Spindeln gör 
det synligt i form av associationer till minnen och erfarenhe-
ter. För att handla med gott omdöme måste vi hålla spindeln 
vaken. Den insiktsfulle skiljer sig från den dogmatiske i sin 
väl tränade spindel. Den nyfi ket frågande och iakttagande 
personen tränar ständigt sin spindel att leta efter använd-
bara mönster i vrårna medan den som anser sig redan kunna 
allt, låter sin spindel lojt traska runt i invanda banor.

Spindeln springer efter våra behov. Antingen till det som 
är absolut nödvändigt eller till bekvämlighet, lust eller vana. 
Erfarenheten ger sig först till känna som en känsla för något 
och därefter kan vi formulera det. d’Alembert  beskriver det 
så här:42

Litterära skönhetsvärden behöver man inte betrakta länge för att 
förnimma; och eftersom människorna förnimmer innan de tänker 
borde de av samma skäl bedöma vad de känner innan de bedömer 
vad de tänkte.

Den första reaktionen på en situation eller ett begrepp kom-
mer med känslan. Känslan bygger precis som den medvetna 
tanken också på de erfarenheter man har. Det är inte alltid 
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man förnuftsmässigt kan hitta tillbaks till varför man kän-
ner som man gör. Men det är ändå den egna erfarenheten 
som ringer i klockorna. Det ligger mer i de signalerna än vad 
man ofta törs beakta och det är inte alltid som vi lyssnar till 
dem. 

Att läsa en bra text, se en god teater eller fi lm, betrakta 
ett stimulerande konstverk eller att lyssna aktivt på en berät-
telse är alla sätt att aktivera spindeln. Med goda stimuli kan 
den retas till att leta erfarenheter som står i analogi med det 
du betraktar för att på så sätt se det i annat ljus och därige-
nom förstå det lite bättre. På det här sättet kan man få glädje 
av sedan länge gömda minnen. 

Efter att ha läst några delar ur Leibniz ’ Den förutbestämda 
harmonien 43 skrev jag:

Exempel 8
Leibniz’ människa har kunskapen om allt i sig, det är 
bara frågan om vilken kunskap som är förvirrad eller klar. 
Det vi förstår är klart, allt annat förvirrat, vi har det i oss 
men når det inte. Fullkomligheten, den äkta kunskapen 
om allt fi nns i en övermänsklig kraft, Gud, men Leibniz  
gudsbegrepp skiljer sig nog från den gudsbild som vi 
uppfostrats med i skolan och kyrkan. För mig var det 
förvirrande innan jag i Leibniz’ ”Gud” såg en samman-
hållande kraft som fi nns både i och utanför människan, 
inte ”någon” som observerade och påverkade. Min lärare 
på mellanstadiet, fröken Widerberg, gick i pension med 
vår sjätteklass 1967. Hon menade att hennes Gud var just 
den kraft med vilken naturen fungerade och där vi var 
en del av naturen. En kraft som fanns i oss och allt annat 
levande. Jag minns bara en enda gång som hon uttryckte 
sig så, men det stannade tydligen kvar i mig, för att dyka 
upp vid läsningen av Leibniz. 

Ekosystemet är en balansakt som mycket väl kan inne-
hålla en sammanhållande kraft. Vissa mänskliga celler 
sägs innehålla all information om människan. I alla fall 
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om man tror på att DNA innehåller allt ”mänskligt”. I 
människans tillväxt från det befruktade ägget till födseln 
kan man ana andra djur skymta förbi genom evolutio-
nens eror.44 Med perspektivet att allt går att förklara med 
det som är synligt, fysiskt, kan jag inte se någon motsätt-
ning i att människan som den mest utvecklade levande 
arten i sin utveckling behållit all ”information” om tidi-
gare generationer och därmed också all ”information” 
om allt levande. Nu tror jag att en människa är mer än 
alla dess ingående delar. Jag är inte summan av min far 
eller min mor, utan någon annan, en egen person med 
nedärvda förmågor via artgenerationer från begynnelsen, 
men utöver det något mer. Detta ”något mer” kan jag 
inte förklara utan en sammanhållande kraft, att det fi nns 
något mer i mig än DNA-fyllda celler som förklarar mig 
som mitt jag.

Hur kunde fröken Widerberg bara dyka upp? Jag letade inte 
efter något speciellt när jag tvingade mig igenom Leibniz’  
text (den är inte speciellt lätt att förstå), ändå kom min 
spindel rusande med min gamla lärare och möjligheten att 
det var en sammanhållande kraft. Och med hennes hjälp såg 
jag en annan innebörd i texten. Det startar som en förnim-
melse. Något vi ser, hör, smakar, luktar, berör eller tänker, 
en stimulans som gör intryck på oss, en observation som 
avviker från det självklara. Något vi uppfattar som annor-
lunda från det normala, det vi är vana vid. Först kommer 
känslan av något obekant, därefter tanken – kanske. Det 
kan vara något helt okänt eller mycket bekant, men i ett nytt 
ljus. Förnimmelsen föregår tanken. Vi kan välja mellan att se 
bort eller undersöka, att avfärda eller nyfi ket begrunda. Det 
är vårt val, men olika svårt beroende av hur bekanta vi är 
med ämnet. Som novis förväntar jag mig det nya, obekanta, 
det blir en självklarhet att det jag ser kräver eftertanke för 
att förstå. Som expert förväntar jag mig däremot att det jag 
ser stämmer med det jag redan vet. Svaret kommer av sig 
självt, som en refl ex, som något som självklart passar in i 
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det bekanta. Det är då det blir svårt att se det nya, att inse 
att det självklara inte alltid stämmer, att inse att jag inte vet. 
Jag blir ett hinder för mitt eget lärande. Min kunskap sitter 
som en mask döljande förnuftet, en schablon som inte släp-
per fram det avvikande. Av erfarenhet vet jag hur det alltid 
brukar vara, mina mönster, regelbundenheterna som åter-
kommer varje gång gör mig trygg och säker. Avvikelser hör 
inte hemma där, de är inte välkomna och därmed frestande 
att ignorera. Vem vill lyssna på någon som är mindre kun-
nig än sig själv? Men som sagt, det är ett val, ett val mellan 
förhållningssätt – att lita på sin refl ex eller att ställa frågan 
för att leta efter ett svar och tänka ett varv till, att acceptera 
att vi inte vet. Vi har observerat något som inte med en gång 
passar in i de mönster vi känner igen, som inte passar in i 
de erfarenheter vi har med oss i minnet.45 Det är öppet för 
refl ektion och lärande. Nu eller någon annan gång, kanske 
när behovet av ett svar fi nns där. Fröken Widerberg sa något 
som gjorde intryck på mig, men inte förrän 35 år senare fi ck 
det en plats i samband med något annat, en ny erfarenhet. 
Ett minne som såg mig.

Känslans betydelse

Nobelpristagaren och neurologen Gerald Edelman 46 beskri-
ver i Bright Air, Brilliant Fire resultaten från sin naturveten-
skapliga forskning. Den pekar mot att utvecklingen av en 
människas nervsystem liknar den Darwinistiska modellen 
om arternas uppkomst och utveckling. Edelman fi ck nobel-
priset för sin insats inom immunförsvaret, där han visade 
att det utifrån en mångfald av antikroppar är de som bäst 
försvarar kroppen mot främmande organismer som för-
stärks och mångfaldigas. Det är alltså inte fråga om att 
kroppen lär sig hur en ny ”fi ende” ser ut och tillverkar nya 
antikroppar vars like inte redan fi nns. Vi har istället en stor 
variation av antikroppar redan från början. Dessa prövas 
mot ”inkräktare” och den antikropp som lyckas göra mot-
stånd mångfaldigas. Darwins principer om det naturliga 
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urvalet går att applicera också inom en individ, inte bara i 
samband med kampen mellan olika arter. Men Edelman 
föreslår att det också omfattar nervsystemet. Han anser att 
det har en liknande mekanism som immunförsvaret. Det är 
också uppbyggt på ett naturligt urval ur en stor mångfald 
olika möjligheter. Ur alla de reaktioner på nervkopplingar 
som uppstår genom våra sinnen förstärks de som belönar 
oss. Dessa kopplingar blir starkare än andra alternativ. På så 
sätt blir vissa spår genom nervsystemet starkare än andra 
spår. 

Ett exempel är hur spädbarn utvecklas. Varje barn måste 
hitta sina rörelser själv, som nyfött vevar det i alla riktningar. 
Så småningom blir rörelserna mer och mer precisa.

Otaliga mängder nervceller är i synapser hopkopplade i 
kroppen och kan användas i en ofantlig mängd möjliga kom-
binationer. Men vissa spår, ”fi ring patterns” utvecklar sig 
som mer lönsamma än andra. Dessa ”fi ring patterns” utlöses 
av våra sinnen eller av andra ”fi ring patterns” och ger sig till 
känna i vårt beteende. De kopplingar som stämmer med vårt 
värdesystem blir starkare. Vi blir t.ex. varnade vid situationer 
som har någon form av likhet med sådant som tidigare vållat 
oss obehag. På det sättet får också våra sinnesintryck sin 
mening. Vi lär oss t.ex. vad det är vi ser ur den stora mängd 
information som vi tar in genom ögonen. Edelman  berättar 
om hur en sedan födseln blind man opereras och får tillbaka 
sin syn. Men han förstår inte vad det är han ser. När han 
tittar på en person som pratar förstår han att det kommer ur 
ett ansikte, men det han ser är ett kaos av färger. På samma 
sätt som barnet vevar för att så småningom hitta sina lemmar 
måste den tidigare blinde mannen lära sig se, men eftersom 
han redan har en begreppsvärld under sina händer kan han 
ta hjälp av dem för att förstå vad det är han ser. Så berättas 
t.ex. att han lärde sig se en staty av en gorilla genom att 
känna på den.

En annan forskare, Antonio Damasio ,47 beskriver i 
Descartes’ misstag hur nervsystemet är organiserat i hjärnan, 
och hur olika mänskliga förmågor byggs upp i en hierarki, 



67Studie i erfarenhet

som motsvarar hjärnans anatomi. Så är t.ex. motorik och 
språkförmåga förbundna med vissa delar av hjärnan.

Damasio  berättar om Phineas Gage, en järnvägsarbetare 
som 1848 fi ck ett järnspett genom sitt huvud i en spräng-
ningsolycka. Spettet passerade under ena ögat, upp genom 
pannloben och vidare upp mot molnen. Han överlevde och 
kunde efter en stund resa sig och gå därifrån. Läkaren som 
behandlade Gage kunde förutom hålet genom huvudet inte 
upptäcka några andra men, varken rörelseförmåga eller 
logiskt tänkande var påverkat. Före olyckan hade Gage varit 
måttfull, karaktärsfast och omtyckt. Det var en person som 
gjorde karriär inom företaget. Men olyckan förändrade hans 
personlighet. Han blev oberäknelig och som läkaren uttryck-
te det, vanvördig. Den logiska förmågan och kunskapen 
fi nns där, han visste hur han borde uppföra sig, men hade 
ändå inte förmågan att leva i ett socialt sammanhang, utan 
blev grov och plump. Han kunde inte som normala män-
niskor fatta omdömesgilla beslut som gagnade honom själv 
i sociala sammanhang. Damasio förklarar det med att Gages 
förmåga till känslor blivit skadat av spettet. Känsloförmågan 
är lokaliserad till hjärnans främre pannlob, där spettet pas-
serade. Det fi nns ett system i hjärnan som ger oss omdömes-
förmåga, ett sunt förnuft. Och det systemet är kopplat till 
känslan av vad som är rätt och riktigt i en given situation. 
Det räcker inte med att veta, vi måste också kunna känna. 
Känslan är en omistlig del av vårt omdöme. Man har också 
i forskning visat att denna del av hjärnan (den ventromedi-
ala regionen) är väsentlig för vår förmåga att fatta beslut.

En konsekvens av det är att vi kan ha all logisk kunskap 
om reglerna i det sociala livet, ha förmåga att prata om dem 
och beskriva konsekvenser av handlandet inom dem, utan 
att för den skull kunna följa dem. Att följa reglerna kräver 
mer av oss än att förstå och prata om dem.

Jag gör ett försök att följa spåret om känsla och logik genom 
fenomenet beslut och beslutsunderlag. När jag har besluts-
underlaget i min hand, allt väsentligt är utrett och vägen 
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fram är utstakad av rapporten, ter sig beslutet enkelt, under 
förutsättning att jag är insatt i frågan, förstår underlaget 
och kan se konsekvenserna av det. Men när jag känner en 
osäkerhet inför nästa steg, och när konsekvenserna av min 
handling inte är självklar, hur gör jag då? Vad skiljer ett 
omdömesgillt val från ett tokigt? Kan vi genom ren mate-
matisk logik komma framtill ett avgörande?

Kepner /Tregoes48 bok Rationellt tänkande innehåller ett 
antal metoder för att bena upp och strukturera svåra situa-
tioner. Genom att ställa sig frågor av karaktären var, när, 
hur och vem så ringar man in situationen. De olika frågorna 
sorteras i de tre grupperna analys, problem och beslut. Varje 
sådan grupp bearbetas med sin egen strukturerade metod. 
När det gäller beslutsmetoden så genomförs den i några 
tydliga steg som för fram till ett val bland en mängd alterna-
tiv. Först gör man klart för sig vad det är man vill uppnå 
genom att formulera ett antal kriterier för det. Sedan skiljs 
kraven från önskemål och önskemålen prioriteras med ett 
poängsystem. I nästa steg formuleras beslutsalternativ och 
där efter väljer man bort dem som inte motsvarar de upp-
ställda kraven. Därefter bedöms, i en poängskala, hur väl 
varje val  alternativ uppfyller önskemålen. Till sist multiplice-
ras uppfyllnadsgraden med önskemålets prioritetspoäng. På 
det sättet bedöms hur varje alternativ uppfyller önskemålen 
och nu är det bara att summera ihop alla valalternativs 
poäng. Flest vinner. Det ser onekligen ut som en logisk 
metod för beslutsfattande.

Men metoden är trots sin strukturerade och logiska upp-
byggnad fylld av bedömningar. Det är inte en metod som 
rensar bort känslorna till förmån för det strikt logiska reso-
nerandet. Utöver de matematiska operationerna är varje 
steg en bedömningsfråga om vad som är lämpliga kriterier 
och tillämpliga valalternativ. Och dessutom en bedömning 
av hur viktigt varje kriterium är i förhållande till de övriga 
och hur väl ett alternativ uppfyller det. Allt är bedömnings-
frågor och avgörs av kunskapen om sakfrågan. Metoden 
hjälper mig att dela upp frågan i mindre, hanterbara delar 
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och tvingar mig att göra bedömningar för var och en av dem 
i fl era steg för att avslutningsvis råda mig till ett val. Styrkan 
är just att det tvingar mig att bearbeta problemet, lära känna 
det. Det liknar det arbete som meteorologerna utför i Maja-
Lisa Perbys studie Den inre väderbilden49. Genom att arbeta 
med detaljerade väderdata skapar de sig efter ett tag en inre 
bild av vädret och hur det kommer att förändras. Eller som 
när Descartes’ Avhandling om metoden 50 delar in sin fråge-
ställning i så små delar att han kan undersöka var och en av 
dem för sig. Han ger sig inte förrän han är helt säker på att 
ha ett riktigt svar. Men denna säkerhet är i botten en känsla 
byggd på resultatens rimlighet.

För att handla i ett socialt sammanhang måste de delar i 
hjärnan som utgör vårt känslocentrum fungera. Det räcker 
inte med att veta, man måste också kunna känna. Känslan är 
en del av vårt omdöme. Man kan ha den kunskap om normer-
na i det sociala livet för att kunna prata om dem och beskriva 
konsekvenser av handlandet inom dem, men ändå inte ha 
förmågan att följa dem.51 Normkunskap är en vägledning i 
att hantera det förutsägbara medan man i handling hanterar 
också det oförutsedda i det ögonblick då det inträffar. Att i 
stunden kunna fatta omdömesgilla beslut. Man kan säga att 
det inte räcker med att logiskt förstå den modell av lämplig 
handling som normerna i ett socialt sam manhang utgör 
för att kunna följa dem i en kaotisk verklighet. För mågan 
att följa normer är en tyst kunskap. Det handlingsmönster 
som ligger i en social praxis sitter i kroppen på de skickliga 
ut övarna. Först kommer känslan av lämplighet, sedan, möjli-
gen, den formulerade förklaringen.52 Erland Josephson  skri-
ver i Sanningslekar 53 om hur en rollbesättning skapas utifrån 
känslan av lämpliga skådespelare. Argumentationen skapas 
i efterhand. Känslan först – den formulerade logiken sedan. 
Kroppen först – språket sedan. Kroppen känner riktningen 
i navigeringen innan vi har formulerat oss. Som en kompass 
– gå dit, gå inte dit. 

Diderot  jämför i d’Alemberts dröm54 nervsystemet med 
ett spindelnät som sträcker sig från människans inre och ut 



erfarenhet och processer70

genom sinnesorganen till att omfatta allt det vi kan uppleva. 
Vi är på det sättet bundna till världen. Damasio  beskriver 
hur vi skapar bilder inom oss som representerar det som 
våra sinnesorgan förmedlar.55 Det är via dessa bilder som 
vi förstår världen. Hjärna och kropp är i ett oupplösligt 
samspel. Sinnesintrycken, dels från den yttre världen, men 
också självgenererade, skapar inre bilder som bildar basen 
för vårt medvetande.56 Vi använder kroppen i vårt tänkan-
de. Diderots spindelväv57 som knyter människan med sig 
själv och sin omvärld påminner på det sättet om Edelmans 
beskrivning av nervsystemet. 

Via Diderots spindelnät och Edelmans nervgrupperingar 
känner vi av vår omgivning och skapar oss inre bilder av 
den. Dessa inre bilder minns vi genom att de regenereras om 
och om igen. Det är inte exakta avbildningar, utan mer tolk-
ning av de intryck vi har fått.58 Det vi ser associerar vi med 
minnen av annat vi har varit med om som bildar mönster av 
likheter och olikheter. Vi känner igen något i något annat, 
eller ser något som en motsats till något annat. Dessa ana-
logier fl ödar genom upplevda händelser och sammanhang 
som i sig kanske inte alls har något att göra med varandra. 
Men vi har ändå sett någon slags likhet, en påminnelse, en 
association till något som ger sig tillkänna som en känsla, 
kanske i form av obehag eller vällust. Damasio  kallar dessa 
känslor för somatiska markörer. De visar oss något, de hjäl-
per oss att fokusera.59 Ordet ”somatiskt” betyder ”kropps-
ligt”. Det är känslor som skapas ur vår erfarenhet av tidigare 
situationer som påminner om det vi står inför just nu, eller 
är på väg mot. Det är känslor av välbehag eller obehag som 
får oss att omedvetet fokusera på handlingsalternativ som 
kroppen tror kommer att gynna oss, t.ex. genom att undvika 
en obehaglig situation eller som leder oss mot något vi vill 
uppnå.

I detta spindelnäts svängningar uppstår de somatiska 
markörer, de känslor som leder oss in på lämpliga vägval. 
Det är också i denna spindelvävs svängningar som vårt 
minne regenereras, hela tiden i förändring, hela tiden jäm-
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förande det nya vi ser mot den bank av erfarenheter som vi 
har. När vi strävar mot ett mål sätter vi nätet i rörelse. Med 
tiden i och mellan arbetet skapar vi fl er och fl er förbindelser 
med vår erfarenhet, fl er och fl er jämförelser. Någonstans 
uppstår en klangfärg i nätet som vi reagerar för, ett svar, en 
riktning, en hjälpande hand som för oss vidare. Vår tysta 
kunskap – om vi lyssnar på klangen. 

Men vad är det vi ska lyssna efter? De signaler vi får med 
Damasios somatiska markörer är inte alltid så lätta att känna 
igen, de är inte alltid klara. Dessutom är det inte så lätt att 
förstå värdesystemet med vilkets hjälp de signalerar. Ett 
exempel på det är vad som hände efter det att jag lyssnat på 
en bekymrad chef. 

Exempel 9
Chefen hade fått uppdraget att dra ned utvecklingskost-
naderna för produktsortimentet med 50 procent under 
en treårsperiod utan att minska funktionstillväxten. En 
effektivisering på 15 procent per år är inte lätt att genom-
föra. Ska han dra ner på den svenska personalen och leja ut 
arbetet till ett låglöneland? En sådan strategi innebär på 
sikt att all utveckling försvinner ur landet – och han har 
rationaliserat bort sig själv och alla sina medarbetare.

De hade nyss gjort en processmässig effektivisering 
och han kunde inte se en ny sådan som en tillräckligt 
framkomlig väg. Men han såg också en tröghet i organi-
sationen som inte hade funnits för 20 år sedan.

Jag visade honom baksidan på boken Dialogue, Skill & 
Tacit Knowledge där det står:60

Everyone in an organization, from cleaner to CEO, 
has expert knowledge. Yet only a fraction of it can 
be codifi ed and expressed explicitly as facts and rules. 
A little more is visible implicitly as expected proce-
dures, but even this is only the beginning. Submerged 
beneath the explicit and implicit levels is a vast iceberg 
of tacit knowledge that cannot be reliably accessed by 
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traditional analytical approaches. And yet, without it, 
organizational learning means little. 

Chefen frågar mig: ”Kan jag få ta en kopia av det där? 
Varje person har ju någon erfarenhet av effektivt arbete. 
Tänk om vi kunde göra någonting av det! Tänk om vi 
kunde ta de två bästa erfarenheterna av effektivisering 
från varje person i en ledningsgrupp och realisera dem!”

Han står inför ett annorlunda förändringsarbete än det han 
är van vid. Det är något mer än bara effektivare processer 
som behövs. Något som handlar om att ta tillvara på varje 
persons erfarenhet. Processbeskrivningar är till för att 
strukturera upp arbetet och göra det synligt och kontrol-
lerbart för ledningen. Men det har också den effekten att 
det likriktar arbetet. Alla ska in i samma fålla oavsett om 
den passar en person eller inte. Men vi har alla olika erfa-
renhet med oss och ser på vår tillvaro med olika ögon.

En process visar de olika steg som ett utvecklingsprojekt 
ska gå igenom. Den kan också visa exempel på hur de 
artefakter som ska tas fram till olika tillfällen ska se ut. 
Men den kan inte tala om för mig hur en viss lösning ska 
se ut i utvecklingscykeln. Den kan inte tala om för mig 
hur jag ska ta ett tekniskt beslut. Den kan inte tala om för 
mig hur jag som projektledare ska lösa en krissituation 
i mitt projekt. Den kan inte heller tala om för mig hur 
chefen jag pratar med ska hitta lösningen på kravet om 15 
procent effektivisering per år. Allt det som handlar om 
tyst kunskap, isbergets fot, går processen spårlöst förbi. 
Ändå är det där den stora kraften fi nns.

Jag åkte hem och började skissa på ett förslag till honom. 
Som vanligt tog jag spjärn mot processer för att med det 
som fond lyfta fram det vi kallar erfarenhetsutveckling 
med dialogseminarier som ett sätt att träna ett företags 
ledning i refl ektion. Tanken är dels att sätta deras egen 
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tysta kunskap i rörelse för att på det sätter se verksam-
heten ur andra perspektiv och dels träna dem i att se 
andras kunskap. Kan man förstå vad kunskap är och se 
den individuella och den gemensamma tysta kunskapen i 
organisationens verksamhet så kan man kanske också låta 
den komma till tals utan att pressa undan den med på -
lagor. Ut kom en skiss som jag tyckte var balanserad, men 
som ändå kändes fel. Min kollega Göran läste den och 
tillsammans vred och vände vi på orden tills det lät bra. 
Jag kunde skriva under på varje ord. Det kändes bra, den 
rätta känslan fanns där. Men något fi ck mig att skicka det 
till ytterligare två kollegor, personer som kunde se på det 
som skrivits med ett slags utanförskap. Göran och jag har 
arbetat så mycket med dialog och refl ektion att det fi nns 
en risk för hemmablindhet.

Och då kom det fram – min fond för att lyfta fram 
 dialogseminariet uppfattades som ett formidabelt spyen-
de på processer – en fullständigt idiotisk öppning att visa 
för en svensk industriman som är uppfödd med dem. Nu 
i efterhand är det en självklarhet. Jag står fortfarande för 
det jag skrivit, det är ett uttryck för det jag lärt mig under 
min tid som forskare, men i det här sammanhanget är det 
klart olämpligt att formulera mig som jag gjort. 

Jag hade skrivit något, tagit hjälp för att bedöma och 
justera det, tyckte om det jag såg (det uttryckte ju något 
jag står för), så nu var det väl bara att skicka iväg det till 
honom.

En ingivelse fi ck mig att skicka det till ytterligare en 
kontroll – tack och lov.

Ingivelsen visade sig vara omdömesgill medan den goda 
varma känslan, förnöjsamheten – omdömeslös. Vad kan 
man lita på? När ligger känslan rätt? Eller är det kanske så 
att man behöver förstå sin känsla, att på något sätt känna 
efter varför man känner behag eller olust inför något?

Utan känsla har vi inget omdöme säger Damasio . Men mitt 
exempel visar att även med en varm trygg känsla av att ha 
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rätt kan man uppträda omdömeslöst. Det handlar om att ha 
sammanhanget klart för sig. Min förnöjdhet grundade sig 
på att jag lyckats förklara något för mig själv, jag var trygg i 
ordvalet. Men i det sammanhang det skulle användas var det 
huvudlöst. Jag hade inte satt mig in mottagarens situation, 
inte föreställt mig hur han skulle läsa det jag skrivit. Och 
hela syftet med mitt arbete var ju att ge honom ett förslag 
på lösning av hans bekymmer.

Det rörde sig om visshet och tvivel samtidigt. Ett litet 
gnagande tvivel som ändå var tillräckligt stort för att skicka 
resultatet till en ny granskning. Det var en svag magkänsla, 
en intuitiv handling. Hade jag varit tröttare eller stressad 
skulle jag kanske inte ha orkat stå emot min önskan att ha 
det klart och skickat. Jag är mer eller mindre omdömesgill i 
tiden och i rummet. Erfarenheten ger mig känslan för vilken 
väg jag borde navigera när det blir svårt, men dagsformen 
har betydelse för hur väl jag lyssnar till mina somatiska mar-
körer och tar hänsyn till dess små nyanser. De förekommer 
ju inte en och en utan i mängd.

Minne och föreställning

Det är så lätt att tänka sig människans minne på samma 
sätt som en dators, något som vi lagrar information i. Men 
det fi nns många argument mot att så inte är fallet. Carl-
Henning Wijkmark  skriver:61

Datorns minne kan inte glömma, men utan glömska ingen återer-
inring, ingen temps retrouvé, för att den återerinrade bilden, doften 
eller klangen ska bli den begivenhet, den stöt för bröstet som drabbar 
eller lyckliggör oss, vi måste först ha glömt och förlorat den – tro 
att vi har förlorat den, men den har hela tiden funnits i det fördolda 
och bidragit till psykets stora hushållning. Det är den plastiskt åter-
skapande minnesförmågan som gör människan till ett kontinuerligt 
väsen och håller ihop jaget till en identitet och en biografi . Utan ett 
fungerande minne inga associationer, inga analogier – inga tankar 
kort sagt. Liksom Oden behöver vi både Hugin och Munin, och deras 
nära samarbete, för att få en begriplig värld att leva i.
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Hugin och Munin är två korpar som bär Odens kunskap. 
Hugin är tanken och Munin är minnet. Det mänskliga min-
net är av en helt annan, mer dynamisk karaktär än det statis-
ka minnet i en dator. Tomas Tranströmer  skriver:62

Hemma stod allvetande Encyklopedin, en meter i
bokhyllan. Jag lärde mig läsa i den.
Men varje människa får sin egen encyklopedi skriven,
den växer fram i varje själ,

den skrivs från födseln och framåt, de hundratusen-
tals sidorna står pressade mot varann
och ändå med luft emellan! som de dallrande löven i
en skog. Motsägelsernas bok.

Det som står där ändras varje stund, bilderna retu-
scherar sig själva, orden fl imrar.
En svallvåg rullar genom hela texten, den följs av
nästa svallvåg, och nästa …

Var och en har vi vårt minnes encyklopedi i oss och med den 
våra erfarenheter. Minnena passerar genom oss, de kom-
mer i vågor av associationer som korsar varandra. Kvar blir 
nya intryck som kanske återkommer i en annan svallvåg. 
Baudelaire  skriver:63

Vad är den mänskliga hjärnan om inte en ofantlig, naturens palimp-
sest? Min hjärna är en palimpsest och er också, läsare. Otaliga skikt 
av föreställningar, bilder och känslor har successivt lagrats i er hjärna, 
lika milt som ljuset. Det kan verka som om varje nytt lager begraver 
det föregående. Men inget av dem har i realiteten gått förlorat.

En palimpsest är en handskrift som raderats och ersatts 
med en ny text. Men ofta kan man med ultraviolett ljus 
läsa ursprungstexten.64 Minnet är skrivet i lager på lager, 
de återkommer som bilder och känslor. I det sammanhang 
som jag befi nner mig i just nu öppnar encyklopedin sig och 
släpper fram något som ger mig föreställningen om vad det 
är jag ser. Spindeln kommer springande. Harry Martinson  
skriver:65
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När jag för tolv år sedan gick jorden runt – ja, naturligtvis inte av 
okynne, utan helt enkelt därför att jag ville göra den största möjliga 
cirkel som man göra här på jorden – använde jag alltid denna griffel-
tavla för anteckningar. Jag brukar alltid stryka ut dem efter några 
minuter. Och det är anledningen till att jag har griffeltavla. Det blir 
en sorts skrift i sand och rinnande vatten, fast med griffel och på 
en skifferplatta. Orden är till för att komma och gå. Så också med 
tankarna. De följer varandra och jag brukar låta dem marschera fram 
över griffeltavlan här en liten stund var och lämna sina kråkfotsspår 
på skiffern. Sedan suddar jag ut mina tankars spår med hjälp av denna 
tvättsvamp. 
[…]
Sanningen är nog den att vi inte vet någonting. Och därför är vi trötta 
på det ena och på det andra. Det är av osäkerhet. Vi besöker alla möj-
liga saker med våra sinnen och tankar, men vi är aldrig säkra på vad 
de är för något, eller på vad de egentligen innebär. Jag skriver här på 
tavlan massor av tankar som kommer och går. Men varför kommer 
de och går så mycket? Jo, därför att vi ingenting har funnit. Vi fi nner 
bara att nästan allting låter säga sig. Men sedan stryker vi ut allt som 
låter säga sig efter hand. Åtminstone gör jag det här på griffeltavlan. 
Jag stryker ut det därför att annat som låter säga sig vill ha plats några 
minuter på tavlan. Innan tvättsvampen är där. 

Vårt minne ombildas, det regenereras allteftersom vi använ-
der det vilket skapar en dynamik i våra hågkomster. Vi 
minns utifrån var vi står här och nu. Associationerna sköljer 
över oss. De kan påverkas, men knappast styras. Minnet av 
en händelse kan vara olika beroende på ur vilket perspektiv 
vi minns den. Våra ”fi ring patterns” är beroende av utgångs-
punkten. När en dator ”söker” efter något så handlar det om 
att hitta samma information som en gång har lagrats.66 Då 
har utgångspunkten inte samma betydelse. 

Vårt minne är knutet till kroppen. Vi minns vad som hänt 
i olika sammanhang, vad vi gjort och vad det medfört. Men 
det är knutet till hur vi har förstått det vi varit med om. En 
ny insikt som vi får vid en senare tidpunkt kan ändra bety-
delsen av händelsen nästa gång vi minns den. Vi ser den i ett 
nytt ljus. Andra saker kommer fram, som kanske varit dolda 
för oss tidigare, som vi glömt, men nu kommer ihåg. John 
R. Searle  skriver:67
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Den bakgrund av sunt förnuft som gör det möjligt för oss att förstå 
består inte i någon uppsättning trossatser eller andra slags påstående-
satser. Eftersom allt som kan programmeras in i datorn är ”represen-
tationer”, kan bakgrunden, försåvitt den inte består av representatio-
ner, inte programmeras in. Och det vi kan anta om bakgrunden är att 
den inte består av representationer utan snarare av en uppsättning 
färdigheter, hållningar, ickerepresentationella attityder och allmänt 
know-how. Den ickerepresentationella, ickeintentionella bakgrunden 
formar förutsättningen för intentionaliteten, utan att själv vara inten-
tionell.
[…]
Ta som exempel vår förmåga att lära språk eller känna igen ansikten. 
I båda fallen tycks det mig att vi kan ha goda skäl att anta att dessa 
förmågor är medfödda hos människosläktet och beror av medfödda 
strukturer hos hjärnan. Den mest aktuella forskningen nöjer sig emel-
lertid inte med att godta idén att vad vi ska undersöka är den rent 
fysiska mekanism som gör jobbet, utan bygger på antagandet att det 
måste fi nnas någon uppsättning av regler eller omedveten informa-
tionsbehandling som vi går igenom då vi lär oss språk eller känner 
igen ansikten. Man fi nner detta antagande inom många områden och 
inte bara inom kognitiv psykologi.
[…]
Men en betydligt enklare hypotes vore att hjärnans psykologiska 
struktur bestämmer grammatiska möjligheter utan ingripande av 
någon förmedlande nivå av regler eller teorier. Inte bara är den hy -
potesen enklare, själva befi ntligheten av universella språkliga egen-
skaper som bestäms av medfödda egenskaper hos hjärnan tyder på att 
den neurofysiologiska beskrivningsnivån är tillräcklig. Man be  höver 
inte tänka sig några regler utanpå de neurofysiologiska strukturerna.

Datorn är instruktionsstyrd och arbetar efter instruktio-
ner mot ett minne som innehåller både instruktioner och 
information för bearbetning. Den är hårt styrd av formella 
regler och har inget annat sätt att ”förstå” sin information. 
Datorn kan efterlikna ett mänskligt beteende, den kan t.ex. 
komma till samma resultat vid en matematisk operation. 
Men datorns elektronik som ger den dess möjligheter är inte 
samma sak som en mänsklig hjärna. Vi kan idag också med 
datorns hjälp känna igen geometriska objekt och till viss del 
röster. Men i det fallet rör det sig om omfattande matema-
tiska operationer styrda av avancerade algoritmer. Det fi nns 
enligt Searle  ingenting som tyder på att människan utför 
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avancerade kalkyler för att känna igen ett bekant ansikte. 
Det är en förmåga som vårt nervsystem ger oss. 

Att vi använt mänskligt minne som en metafor till datorns 
lagring av information innebär inte att vi kan vända på 
begreppen. Kunskap om hur datorns minne fungerar kan 
inte tjäna som vägledning för hur människans minne fung-
erar.

Jag såg tillsammans med min fru Ulla en utställning av 
konstnären Lars Lerin i Munkfors. Den visade akvareller 
och oljemålningar från olika skeenden i hans liv. Vissa mål-
ningar kände jag mycket starkt för, de skapade en andlös 
stämning i mig. Jag gick ett par varv i utställningen och 
återkom till mina favoriter. När jag i bilen på hemvägen för-
sökte komma ihåg vad jag sett var det kanske två tavlor som 
omedelbart dök upp. När jag frågade Ulla vad hon fastnat 
för beskrev hon också två–tre tavlor. Under tiden vi pratade 
om dem klarnade bilden av tavlorna fram, detaljerna visade 
sig, men det gjorde också andra tavlor, en efter en. Den ena 
gav den andra, lite i samma sekvens som jag såg dem under 
promenaden, men också i hopp, som om det fanns en annan 
förbindelse än bara den i vars ordning jag sett dem.

En del av tavlorna dök upp i minnet först efter en del 
tanke möda. Men när jag mindes dem så fanns de bara där. 
Det var i själva arbetet med att tänka på en tavla som de 
övriga dök upp. Som av sig själv, associerade. Jag hade glömt 
dem, men ändå inte.

Paul Ricœur  har i Minne, historia, glömska 68 gjort en 
omfattande redogörelse av minnets begrepp. När vi säger 
att vi minns så handlar det om att vi har upptäckt något som 
tidigare varit. Att vi har återskapat en bild av något som inte 
längre fi nns. Vi har närvarandegjort det frånvarande. 

Minnet kan delas upp i affektminne och erinringsminne. 
Affektminnet är det minne som dyker upp utan ansträng-
ning, som en affekt, det fi nns bara där som en enkel associa-
tion och kommer till mig utan att jag gör något för att söka 
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det. Det handlar om en aning, en känsla, en symbol för något 
jag vet att jag minns, ett virtuellt tillstånd av minne utan att 
en tydlig bild av det vi minns framträtt. Den andra minnes-
formen, erinringsminnet, föregås av ett sökande arbete, 
en ansträngning för att minnas det jag letar efter. Ricœur  
kallar det för erinringsarbete. Erinringsarbetet kröns när 
det lyckas med ett igenkännande, jag har hittat det jag letat 
efter, en minnesbild har framträtt.

Dialogseminariemetodens första del, att läsa en kvalifi ce-
rad text med pennan i hand, lockar fram minnen som kopp-
lar till det lästa. Jag läser texten för att förstå den, men också 
för att inspireras till associationer, dvs. att minnas något 
som jag på förhand inte vet vad det är. Arbetet med att läsa 
texten kan vara nog så krävande, det är ett aktivt arbete för 
att förstå, för att föreställa sig en mening med texten. Men 
själva associationen, kopplingen tillbaks till det egna min-
net, kommer av sig självt. Jag letar inte aktivt i mitt minne 
efter något speciellt, jag försöker bara förstå texten. Men 
min förståelse är grundad i det jag har upplevt genom tiden. 
Det är bland mina minnen som jag omedvetet söker referen-
ser för att förstå texten, och det är med dessa ofta osynliga 
referenser som jag tolkar den. Men i detta minnesgrävande 
slinker det upp glimtar av glömda minnen som drabbar mig 
i det fokuserade läsandet. Dessa ska fångas och bevaras, de 
antecknas med en not i marginalen. Man kan se Edelmans 
teorier som en grundläggande fysiologi för människans för-
måga till analogiskt tänkande. Olika ”fi ring patterns” sam-
spelar och i dessa hittar vi mönster mellan olika områden 
som på något sätt ger oss ett mervärde, en förklaring eller en 
lösning. I vår läsning stimulerar vi ett associationsfl öde, en 
mängd ”fi ring patterns”, för att hitta likheter och skillnader 
med vårt minne. ”Firing patterns” blandar och ger bland 
dessa minnen och ur detta uppstår nya mönster. Men hur 
dessa gränsöverskridande möten med analogier uppstår vet 
vi inte neurologiskt, inte heller vad det är som leder fram 
till att vi ur det ena mönstret kan jämföras med det andra, 
kanske helt väsenskilda. 
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Efter läsandet skriver jag uppsatsen för att undersöka och 
utvidga det minne som jag nu håller fast i anteckningen. 
Det här är ett erinringsarbete för att klarlägga det samman-
hang som min association pekade på. Det är ett arbete där 
jag under skrivandet aktivt letar i mitt minne. Hur var det 
egentligen? Vad hände? Vem var med? Varför blev det som 
det blev? Vad var det som ledde fram till det? Men berät-
tandet är selektivt, det går alltid att berätta på olika sätt, 
med olika perspektiv och med olika betoningar. Allt kan 
inte berättas, det är alltid ett urval ur en situation eller 
händelseförlopp. Och genom detta val av perspektiv och 
med förutsättningen att jag ärligt vill berätta, förskjuter jag 
också den egna förståelsen av det som hänt.69 När metoden 
fungerar har läsningen lockat fram ett minne som vill berät-
tas. Men inte bara det, den har också gett en ny ingång, dvs. 
händelseförloppet berättas utifrån den lästa textens perspektiv. 
Och det är ju det vi vill, att de lästa texterna ska få oss att 
tänka i andra överraskande banor som avviker från deltaga-
rens invanda tankemönster.

I den tredje delen av metoden, dialogen, är föreställning ett 
viktigt moment. Amos Oz  illustrerar med en berättelse hur 
föreställningen om något påverkar oss:70

En god vän och kollega till mig, den underbare israeliske romanför-
fattaren Sammy Michael, hade en gång en upplevelse under en lång 
resa mellan två städer med en chaufför som gav honom den vanliga 
föreläsningen om hur angeläget det är för oss judar att döda alla ara-
ber. Sammy lyssnade, men istället för att skrika: ’Vilken förskräcklig 
människa ni är, är ni nazist, är ni fascist?’ bestämde han sig för att 
bemöta chauffören på ett annat sätt. Han frågade: ’Och vem hade ni 
tänkt skulle döda alla araber?’ Chauffören sa: ’Vad menar ni? Vi! De 
israeliska judarna! Vi måste! Det fi nns inget val, se bara vad de gör 
mot oss dag efter dag!’ ’Men vem hade ni egentligen tänkt skulle 
utföra jobbet? Polisen? Eller armén? Eller kanske brandkåren? Eller 
sjukvårdspersonalen? Vem ska göra jobbet?’ Chauffören kliade sig i 
huvudet och sa: ’Jag tycker att det borde delas rättvist mellan oss alla, 
var och en av oss skulle döda ett antal.’ Sammy Michael, som fort-
farande höll god min, sa: ’Okej, anta att ni blir anvisad ett visst hyres-
hus i er hemstad Haifa och att ni knackar på hos den ene efter den 
andre eller ringer på dörren och frågar: ’Förlåt, min herre, eller förlåt, 
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frun, råkar ni vara arab?’ och om svaret är ja, skjuter ni dem. När ni 
är klar med hyreshuset och just ska gå hem hör ni något från fjärde 
våningen, det är ett spädbarn som skriker. Skulle ni då gå tillbaka och 
skjuta barnet? Ja eller nej?’ Det blev tyst ett ögonblick och sen sa 
chauffören till Sammy Michael: ’Ni är verkligen grym, den saken är 
klar.’ Och det här är en avslöjande historia, för det fi nns något i fana-
tikerns natur som i grunden är mycket sentimentalt och som sam-
tidigt visar brist på fantasi.’ 

När jag lyssnar på en deltagare som läser sin text föreställer 
jag mig det skeende som berättas. Med fantasins hjälp lever 
jag mig in i det han berättar. Men jag gör det återigen mot 
min egen erfarenhetsbakgrund. Jag skapar en bild som för-
binder det jag hör med min egen erfarenhet. Dialogen blan-
dar och ger mellan minne, erinringsarbete och föreställning. 
Genom att utsätta min berättelse för andras tankar kan jag 
få mer bränsle på perspektiv som jag tidigare inte sett. 

Jag sitter på andra sidan och lyssnar med spänd uppmärk-
samhet. Över bordet fl ödar orden och uttrycken. Vissa delar 
av berättelsen förstår jag, andra är mig fullständigt ogrip-
bart. Ibland frågar jag för att jag är osäker, men inte alltid. 
Ibland ger jag en kommentar eller återberättar det som jag 
har förstått det. Vissa delar klarnar, andra blir oklara, jag 
får liksom inget grepp om det. Men jag kan ju inte fråga 
om allt, då slits berättelsen sönder ur sitt sammanhang. I 
mig fi nns en föreställning om det som berättats, mer eller 
mindre vag. Den bygger på det jag hört, men är en bild som 
transponerats genom mig själv och min erfarenhet. Min för-
ståelse bygger på återupplevelse av delar av mitt liv, en slags 
historisk vandring i det glömda minnet. Berättaren ger mig 
sitt händelseförlopp, och jag gestaltar det ur svunna minnen. 
Jag bygger mitt eget händelseförlopp som en förklaring på 
det jag hör, men det är inte jag som är huvudfi gur i det utan 
berättaren. Miljöerna är hämtade från sådant jag tidigare 
sett, personerna också, stämningar. Jag kan kanske inte säga 
vad personerna heter eller hur de ser ut, men de är där och 
har någon form av kontur. Scenen fylls på successivt allt-
eftersom berättelsen fortgår. Svaren på mina frågor justerar 
bilden, korrigeringarna av mitt återberättande också. Men 
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faktum kvarstår – det är delar av mina egna upplevelser jag 
ser framför mig. En föreställning som fantasin förbinder 
med berättelsen. 

Så är det också när jag läser en bok. Jag gestaltar själv 
bokens innehåll och ger den dess liv. Texten växer upp till 
liv i mig, den skapar associationer som ger liv åt mitt gömda 
minne. Det är så den påverkar mig, i förbindelsen mellan 
text och minne – där fantasin frodas. Joseph Conrad  skriver 
i inledningen av Negern i Narcissus 71:

Den uppgift som jag försöker genomföra är att med det skrivna ordets 
makt få er att höra, få er att känna – och framfor allt få er att se. Detta 
– och inget annat, och det är allt. Om jag lyckas fi nner ni där, allt efter 
vad ni gjort er förtjänta av, uppmuntran, tröst, skräck, förtrollning 
– allt vad ni begär – och kanske även den glimt av sanning som ni 
glömde bort att begära.

Föreställningen om vad jag varit med om kan förändras när 
jag utforskar ett händelseförlopp. Detaljer som jag tidigare 
kommit ihåg kan jag inte återkalla, i alla fall inte just nu. I 
skrivandet leder erinringsarbetet mig genom det jag söker 
som en fi cklampa i mörker, vissa delar av sammanhanget 
lyfts fram men inte andra. Händelseförloppet kommer i en 
annan dager. Jag förstår det jag varit med om på ett sätt som 
är kopplat till den erfarenhet jag har idag och sammanhang 
får en ny färg. Erinringsarbetet håller mina erfarenheter vid 
liv och fräschar upp mitt minne, inte statiskt som kopior, 
utan dynamiskt, efter min aktuella livssituation. 

Det ena minnet ger associationer till andra minnen. 
Förbindelsen synliggör ett samband, kanske i form av en 
analogi som kan förklara något som jag inte sett tidigare. 
Med tiden mognar minnet, glömskan rensar bort och nya 
sammanlänkningar förändrar dess innebörd. 

Minnet är enligt Ricœur  något registrerat men från-
varande. Något har via mina sinnen gjort intryck i mig, 
intryck som stannat kvar och glömts, men som ger sig till 
känna som minnen. För det är så de kommer till uttryck 
– de ger sig till känna, de gör sig påminda. En lyckad minnes-
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ansträngning leder till ett igenkännande, det är på så sätt som 
jag vet att mitt sökande gett resultat. Minnet är en kamp mot 
rädslan att glömma. Men att glömma innebär inte att vi har 
glömt något för gott, det handlar bara om att vi inte kom 
ihåg något som vi skulle ha velat komma ihåg vid ett visst 
tillfälle. Sådant vi glömt, minns vi åter när vi påmints om 
det. Det fi nns alltså tillgängligt för oss, men vi hittade det 
inte när vi behövde det, det gav sig inte till känna i ”rätt tid”. 
Det här innebär också att vi minns mycket mer än vad vi tror 
eftersom hela minnet inte kan vara synligt för oss i ett och 
samma ögonblick. Det fi nns enligt Ricœur inga belägg för att 
vi glömmer, i den meningen att det är totalt utraderat ur vårt 
minne, annat än om vi har någon neurologisk defekt.

Minnet kan enligt Ricœur  också delas upp i vaneminne 
och erinringsminne, där vaneminnet sitter i kroppen utan 
att vi tänker på det. Det kan röra sig om bilkörning, eller en 
text vi lärt oss utantill. Vaneminnet syns i vår handling utan 
att vi behöver refl ektera över det. Vi kanske inte ens en gång 
är medvetna om det. 

Men då kan jag inte annat än avsluta kapitlet om föreställ-
ning med Sven Lindqvist  inledande ord i Utrota varenda 
jävel 72:

Du vet redan tillräckligt. Det gör jag också. Det är inte kunskap vi 
saknar, vad som fattas oss är modet att inse vad vi vet och dra slut-
satserna.

Sammanfattning – känslan av hur

Svaren dyker upp när de behövs. Det är ingen sekventiell 
process där man för in en fråga i huvudet och väntar på att 
en kalkylerande hjärna ska exekvera instruktioner i minnes-
celler för att komma fram till ett riktigt svar.

Det handlar mer om att se likheter i erfarenhetens möns-
ter. Men dessa likheter kan vara av olika art, närliggande 
eller fjärran. Förbindelserna ger upphov till svar, ibland utan 
att själva förbindelsen syns. De ger bara en indikation, en 
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känsla av hur vi ska handla i just den här aktuella situatio-
nen. Här visas vårt omdöme. 

Samtidigt blir denna omedelbarhet lätt ett hinder för 
nytänkande. När det första svaret upplevs som en självklar 
visshet hämmas det kritiska utforskandet och därmed också 
möjligheten att lära sig något.

Det fi nns en förbindelse mellan vår erfarenhet och det 
sätt på vilket vi handlar i olika situationer. I den förbindel-
sen ligger också nyckeln till erfarenhetens vidare utveckling. 
Genom att refl ektera över vårt handlande öppnar vi vägen 
för ny erfarenhet.

Perspektiv
Att se på något från olika utgångspunkter kan ibland ge 
insikter som man inte förväntar sig. När Wittgenstein  for-
mulerar sina tankar om visshet,73 så gör han det genom att 
i sats på sats belysa begreppet från olika perspektiv utan 
att något av dem är direkt avgörande i sig. Däremot lyfter 
summan av alla satser upp en förståelse för begreppet och 
dess komplexitet. Hade han gått rakt på insikten och skrivit 
”Det är tveksamt om det fi nns något man kan vara viss om” 
hade han inte förmedlat mer än vad Sokrates gjorde när han 
uttryckte att det enda han visste var att han inget visste. 
Nu får läsaren istället en omfattande känsla av innebörd i 
begreppet visshet. När Galileo Galilei 74 skriver Dialog om de 
två världssystemen gör han det med en stor mängd utvikning-
ar. Ämnet belyses ur många olika perspektiv, dels genom 
alla utvikningar och dels genom att låta de tre deltagarna 
i dialogen ha olika ståndpunkter. Frågan hemfaller inte åt 
enkla sanningar utan belyser komplexiteten och argumen-
terar med den.
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Att skifta perspektiv

Jag har ända tills nu varit stolt över prototypprojektet som 
jag berättade om i exempel 6. Det har för mig framstått som 
en succé vars resultat senare kom att utvecklas till en riktig 
produkt. När jag fyra år senare läste först Quantz 75 och 
därpå Bergmans Laterna Magica 76 inom ramen för kursen 
”Kunskapsutveckling inom konstnärlig praxis”77 svalnade 
bilden av min insats markant. 

I Laterna Magicas marginal har jag skrivit projektets namn 
vid passagen:78

En dag ertappade jag Torsten Hammarén med att bläddra i min 
regibok. Där fanns inte en anteckning eller ett sceneri. Jaså, du ritar 
inte sceneri, sa han sarkastiskt. Nej jag föredrar att skapa direkt på 
scen tillsammans med skådespelarna, sa jag. Det ska bli intressant 
att se, hur länge du har nerver till sånt, svarade Hammarén och slog 
igen boken.

Han blev snart sannspådd. Jag förbereder mig in i minsta enskild-
het, ålägger mig att rita upp varje sceneri. Då jag går till repetitionen 
ska varje ögonblick av min föreställning stå klar. Mina anvisningar 
bör vara tydliga, användbara och helst stimulerande. Bara den som är 
väl förberedd har möjlighet att improvisera.

Texten gav mig en association till projektet. En obehaglig 
känsla av att det fanns en koppling. Efter en stunds funde-
rande kunde jag se andra aspekter i projektet som jag skrev 
ner i en berättelse. Under skrivandet uppdagades genanta 
svagheter i min roll som projektledare. Från stolthet till 
eftertänksamhet, en förändrad bild av mitt eget handlande 
från det jag ville se till det som gör ont, det självkritiska. 

Exempel 10
Vi är ett tiotal personer på två orter i Sverige. På ett halv-
år ska vi bevisa att de idéer vi har om en ny produkt var 
genomförbara. Tidigare har jag lett två betydligt större 
projekt fördelade på olika platser i Europa. Jag tycker att 
jag kan projektledning. Det här lilla projektet ska vi köra 
på ett rättframt, enkelt sätt. Själv ägnar jag mig åt att 
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skapa förutsättningarna, se till att vi får in personer med 
rätt kompetens, köper utrustning och litteratur om de 
nya teknologierna, och ser till att utvecklarna får vad de 
behöver. Dessutom fl yttar vi på bägge orterna till gemen-
samma lokaler för att närheten till varandra ska minska 
behovet av formella tidsbundna möten.

Men jag låter projektmedlemmarna arbeta utan ramar. 
Projektets mål och syfte är klart. Vi har en övergri-

pande tidplan, men ingen detaljerad. Vi har inga milstol-
par, ingen konfi gurationshantering och ingen teststrategi. 
Resultatet ska ju inte till kund, det är bara en prototyp. 
Och projektet är så litet och medlemmarna så kompetenta. 
En kreativ miljö – tror jag, frihet under ansvar men ingen 
form, inget regelverk. Projektmedlemmarna på de bägge 
orterna samarbetar inte. De som äger idéerna sitter i Lin-
köping och de projektmedlemmar som sitter på annan 
ort förstår ingenting, vill inte, kan inte. Ingenting märks 
i början, jag har ju ingen plan och ingen uppföljnings-
mekanism. ”Det är väl självklart att folk pratar med var-
andra när de behöver veta något.” Det gör de inte, i alla 
fall inte utanför ortsgränserna. När halva projekttiden har 
gått börjar det stå klart att våra vänner inte kommer någon 
vart. Nu är det bara tre månader kvar. Jag får handjaga 
folk över gränserna, sätta dem tillsammans, tvinga dem 
att ta emot en av Linköpingsteknikerna ”Det är inte lönt, 
det tar längre tid för oss att lära upp honom än vad han 
kan göra nytta”.

Dagen innan Den Stora Demonstrationen, vårt slut-
mål, fungerar inte ens det som fungerat förra veckan. 
Med en kraftinsats får vi till det i sista sekunden – stolta 
över prestationen. Själv har jag i fl era år känt mig nöjd 
över det lyckade, men nu när jag skriver det här, ser jag 
bristerna. Jag har fallit i en liknande fälla som den Ingmar 
Bergman  beskriver. Kreativitet skapas inte ur kaos, det 
skapas ur form. För Bergman var det dessutom så att 
hans misslyckande med kaos drev honom till att skapa 
just form.
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Det underliga var att jag egentligen borde veta bättre 
ur den erfarenhet jag fått av tidigare projekt. Mitt första 
stora projekt, ett nyutvecklingsprojekt, leddes i kaos och 
hjälteinsatser. I mitt andra projekt gjorde jag allt för att 
just slippa detta eländiga kaos. Jag satte formen på projek-
tet genom ett regelverk som alla delprojektledare skulle 
följa. Jag jagade dem, tvingade en del av dem. Det var 
inget konstigt med formen. Den innebar att alla moment 
i utvecklingen skulle vara planerade. Ingen aktivitet i pla-
nen fi ck vara längre än tre veckor. Uppföljning gick ut på 
att jag med varje delprojektledare gick igenom hans plan 
varannan vecka. Varje avvikelse mot plan hanterade vi. 
”Vad kan du göra åt det här?” ”Kan du komma på spåret 
igen?” ”Jag vill att du planerar om efter de nya förutsätt-
ningarna.” Vi tog det om och om igen med varje delpro-
jektledare varannan vecka. Till slut hade de svaren redan 
innan jag frågade. De visste också att om det behövdes så 
hjälpte jag till. Ibland genom att förstärka bemanningen, 
ibland genom att lösa knutar mellan projekten och ibland 
genom att få projektledare och linjechefer att samarbeta. 
Nu i efterhand ser jag det som en träning av projektets 
form. Att öva till dess att rutinerna sitter. Det här är inte 
dämpande för kreativiteten. Det skapar kreativitet.

När jag ledde prototypprojektet trodde jag att strikta 
regler egentligen var hämmande för projektmedlemmar-
na. Jag hade en känsla av att en detaljerad plan med en 
likaledes detaljerad uppföljning var ett tecken på miss-
troende, att de inte klarade sitt jobb, att jag sysslade med 
direktstyre – att gränsen i formalitet var passerad. I själva 
verket passerade vi en annan gräns, en gräns där ”det fria 
skapandet” fi ck oss att frångå de annars självklara reg-
lerna för ordning och reda. Det kan jag se nu. 

Det var först när jag fi ck tillfälle att refl ektera över projektet 
i ljuset av Ingmar Bergmans berättade minnen som jag såg 
att det fanns gränser för frihet även inom ett litet projekt. 
Ingmar Bergmans erfarenhet av reglers betydelse för regi-
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arbetet står i öppen dager. Det fi ck mig att associera till 
prototypprojektet och sätta en kommentar i marginalen. 
Men det var först senare, när jag började skriva uppsatsen, 
som insikten om mina misstag stod klar för mig. Jag hade 
vid läsningen associerat till mitt projekt, det fanns något 
irriterande i det som belystes av Bergmans berättelse. Något 
som bröt mot min erfarenhet. Den här gången lyssnade jag, 
skrev, refl ekterade och lärde mig något om projekt och om 
mig själv. Ingenting har förändrats, bara min egen uppfatt-
ning om varför det gick som det gick. Jag har omvärderat 
min erfarenhet genom att, från ett annat perspektiv, se på 
vad jag varit med om. Min stolthet fi nns kvar, men också 
en insikt om bristerna, följt av självkritik och det är det jag 
kommer att ha nytta av. 

I mitt första stora projekt sprang jag på alla bollar. Det 
var den mest slitsamma tiden under hela mitt yrkesliv. Jag 
vet inte om jag lärde mig så mycket av det egentligen. Hade 
jag kört ett nytt projekt därefter, så skulle jag nog bara ha 
upprepat samma misstag. Men, tack och lov, jag fi ck chan-
sen att fokusera på annat som linjechef under ett år. I det 
sammanhanget anställde jag en erfaren projektledare. På 
avstånd såg jag hur han arbetade med att extremt noggrant 
planera upp projektet. Delprojektledarna tvingades att göra 
det arbetet. Ingen aktivitet fi ck vara längre än två veckor. 
Alla aktiviteter som fanns i planen skulle vara mätbara, 
dvs. på ett sådant sätt att man kunde se när de var färdiga. 
Under projektets gång satt han ner med var och en av del-
projektledarna och följde upp framstegen i deras planer. 
Varje försenad aktivitet skulle tillbaks på plan eller planeras 
om. Mottot var att en försening nu är en försening i leve-
rans. Det upprepades varannan vecka under hela projektets 
livstid. De levererade i tid.

Ett år efter mitt första projekt fi ck jag mitt andra. Då lär-
de jag mig ett sätt att leda projekt. Med inspiration från det 
jag sett av den andra projektledaren och med smärtan från 
mitt första projekt hanterade jag de olika faserna. Ibland 
ledde jag det och ibland sprang jag efter. Men jag tog alltid 
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tag i de situationer som hotade projektet och jag gjorde det 
jag tyckte behövde göras för projektet skulle rulla på. Min 
drivkraft var att lyckas, men också att undvika smärtan. 
Under projektets gång lärde jag mig handgreppen ett efter 
ett och blev successivt säkrare i min uppgift. Ändå fi ck mitt 
prototypprojekt löpa utan regelverk. Det visar att om jag 
skulle leda ett nytt projekt idag kan jag inte vila mig i det 
förra. Jag måste lära mig på nytt. Varje situation måste för-
stås, bedömas och kanske hanteras. Projektledaryrket är en 
plats för ständigt lärande. Det går inte att nöja sig med att 
kopiera tidigare utförda moment, det handlar istället om att 
ständigt ha en beredskap i att lära nytt för stunden, att veta 
att man inte vet.

Men det är mycket lättare att orefl ekterat kopiera tidigare 
framgångsrecept och låta sig nöja med det. Det är också lätt 
att med facit i hand se tillbaks och döma i svart eller vitt. 
Men ofta är det vi gör mer komplext än så. I varje ögonblick 
gör vi någon form av avvägning, ibland som ren refl ex och 
ibland som en väl övervägd refl ekterad handling. Varje dag 
fattar vi var och en många små beslut som leder oss längs 
en stig som är lätt att se bakåt i tiden, men så oerhört svår 
att se framåt. Vi får backa oss fram genom livet. Med hjälp 
av stigens regelbundenhet och verklighetens återkommande 
mönster ser vi, gissar vi oss fram mot morgondagen. Och då 
är det kanske inte så konstigt att vi ibland gör vägval som 
blir olyckliga. 

Refl ektion innebär för mig att tankemässigt vandra sam-
ma stig igen, minnas de besvärliga valsituationerna och för-
söka se det sammanhang som händelserna var inbäddade i. 
Den skrivna berättelsen blir ett starkt verktyg för att väcka 
spindeln i nätet och se sina erfarenheter. Under själva skri-
vandet vaknar minnen, det ena associerar till det andra, hän-
delser träder fram och jämförs och fram träder nya mönster 
med nya insikter. Mina erfarenheter omvärderas och blir på 
det sättet förändrade. Men av ovanstående kan jag också se 
att valet av perspektiv är avgörande för hur jag förstår något 
och hur jag handlar. 
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Ur betraktarens synvinkel 

Med insikten om att valet av perspektiv kan vara avgörande 
för hur vi förstår ett sammanhang följer också att vi har en 
valfrihet. När vi står inför situationer som är svåra att förstå 
kan vi välja ur vilket perspektiv som vi vill belysa frågan. 
Ibland kan det behövas fl era perspektiv för att förstå kom-
plexiteten.

Långsamt annalkande katastrofer är svåra att se, precis 
som med den långsamt kokta grodan inser man inte faran.79 
Den egna övertygelsen blir förblindande. Ibland vill man 
bara väl, men ändå kan det bli så fel. När det plötsligt bara 
händer kan det fi nnas skäl för eftertanke. Ett kapitel i Bo 
Göranzons bok Spelregler 80 gav mig ingången till en längre 
refl ektion.

Exempel 11-1: Ur mitt perspektiv
Jag har under ett par år haft olika konsultuppdrag hos 
ett av våra kundföretag. Dessutom är jag ansvarig för alla 
uppdrag som övriga konsulter har hos denna kund. Ur 
mitt perspektiv ser det ut så här: Det är svårt att skriva 
om, jag har ju min vy klar för mig. Det är solklart att jag 
har rätt och vet vad jag pratar om. Mina opponenter för-
står sig inte på hur man leder systemutveckling. Och jag, 
som gör det, har ju bara erbjudit min hjälp. Varefter det 
tog hus i … en dag.

Det började några år tidigare i samband med några 
egna uppdrag inom företagets projekt. Jag förvånade mig 
över linjechefernas frånvaro. De syntes aldrig i projektet. 
Något annat som förvånade mig var att projektplanen 
inte överensstämde med de aktiviteter som projektmed-
lemmarna utförde. En mängd aktiviteter saknades och 
andra var överspelade. Det visade sig vara den plan som 
kunden fi ck, dvs. den bild som ledningen ville att kunden 
skulle ha av projektet. Men den stämde dåligt med verk-
ligheten. Jag försökte förstå projektorganisationen som 
jag ingick i och vad jag förväntades ansvara för. Men jag 
fann faktiskt inga bra svar. Likadant var det för varje pro-
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jektmedlem. Jag såg ingen tydlig organisation, jag ingick 
i ett intet, mycket av det som jag lärt mig om projektled-
ning saknades. Nu ville jag hjälpa till med att bygga ett 
nytt ”riktigt” projekt. 

Vårt konsultbolag fi ck ett prestigeuppdrag, Alfa, där vi 
kunde bemanna och leda ett delprojekt i ett större pro-
jekt. Det tog fart och våra konsulter angrep systemet ut -
gående från vår egen utvecklingsmetod. Nu fi ck vi en 
chans att visa ett alternativt sätt att bedriva systemutveck-
ling. Gruppen var inne i slutskedet när bomben dök ner i 
form av ett ilsket brev från projektledaren. ”Den här 
gruppen åstadkommer ingenting, de lovade leverans idag, 
men jag fi ck ingen, de måste visa resultat.” Det var också 
adresserat till företagets utvecklingschef. Jag samlade 
gänget och undrade vad det var fråga om. ”Vi uppfattade 
aldrig att det var en sådan precis leveranstid för system-
specifi kationen som vi arbetar med, vi får ju hela tiden 
nya direktiv om vad vi ska göra, men vi träffar nästan 
aldrig projektledaren.” Efter en helgs arbete var det klart, 
tre dagar sent, men projektledaren uttryckte sin belåten-
het. När slutkunden så småningom fi ck resultatet kom 
berömmet ”det här var det bästa vi sett”. Kundens kund 
var nöjd, det var ett bra slutresultat, men förmodligen 
minns utvecklingschefen sin irritation över förseningen 
tydligare än resultatet. 

I ett annat av kundens projekt, Beta, säger plötsligt en 
av våra konsulter upp sig, startar en egen konsultfi rma 
och tar vårt uppdrag med sig. Det kan vi givetvis inte 
acceptera utan tar en diskussion med kunden, de har ju 
ett kontrakt med oss. Vi tar in vår mest erfarne system-
konstruktör som under en svettig månad lär upp sig och 
ersätter vår gamle kollega. Betas projektledare tycker inte 
om lösningen. Han vill helst behålla ursprungskonsulten. 
Min tanke med att välja just den här personen är att han 
har förmågan att fungera som en katalysator för ett nytt 
kvalitetstänkande i projektet. Projektet innehåller två 
personer från vårt företag. Men bägge våra konsulter 
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önskar sig därifrån, de har suttit där länge i en besvärlig 
miljö där kraven ständigt ändrar sig och där arbetet sak-
nar kontinuitet. Den ena av våra konsulter kan tänka sig 
att fortsätta de få månader som är kvar av projektet. Den 
andre vill inte längre, men efter en diskussion med honom 
och därefter med mjukvaruchefen enas vi om halvtid, 
vilket också står på kundens beställning. Eftersom han 
är kundens formelle kontaktperson så är det också med 
honom som vi för resonemangen. Det är hans uppgift att 
förse projekten med tillräckligt många personer med rätt 
kompetens för att genomföra projektet. En månad senare 
brakar det loss igen. Projektledaren ryter till ”Halvtid?? 
Det kan jag inte acceptera, han behövs på heltid”. Men 
… Har inte mjukvaruchefen och projektledare pratat 
med varandra? Vi var ju överens.

Projektet är försenat, våra konsulter sitter kvar, mot-
villigt men ändå. Om några månader ska det vara klart. 
Jag har nya uppdrag i beredskap till bägge. Då kommer 
begäran om förlängning, projektet är ytterligare försenat. 
Ständigt ändras kraven i projektet, inget får bli stabilt, 
det råder en ständig förvirring och osäkerhet. Projektet 
saknar tydlighet i vad som ska göras och vem som fat-
tar besluten. Ändringskraven kommer från olika håll. 
Slutkunden ändrar sig, men även internt ställs oavbrutet 
nya krav. Det fi nns inget motstånd till förändring av sys-
temet, ingen kontroll. Det jag hör om projektet är samma 
typ av problem som jag sett i de andra projekten. Varför 
lär de sig inte? 

I det här läget erbjöd jag min hjälp för att försöka 
skapa ordning i slutet på projektet. Jag har haft den rol-
len många gånger förut. Det var i mina tankar ett ärligt 
erbjudande. Idag ringer utvecklingschefen mycket kort 
i tonen: ”Det är inte den typen av hjälp vi behöver, vi 
behöver heltid från era konsulter.” Mina aktier är på fritt 
fall. Att erbjuda min egen hjälp hade uppfattats som kri-
tik av deras ledarskap. Ett ledarskap som inte vill lyssna 
på mig och som inte vill tänka i mina banor. 
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Jag är lamslagen. Vad har hänt? Vad har jag gjort som 
skapat denna irritation?

Exempel 11-2: Ur mina kunders perspektiv
Men om jag tänker efter ser det kanske ut så här med 
deras ögon: 

Företaget har en bakgrund i att genomföra små elek-
tronikprojekt om en eller två personer. Nu har de på se -
nare tid fått allt större projekt med en allt tydligare tyngd 
på programvara. De är inte vana vid det.

Mjukvaruchefen: Det är bråttom. Om vi får uppdraget 
så är vi redan sena i starten. Färdigtidpunkten är spikad. 
För varje dag som går försvinner en dag i projektet. När 
produktionen drar igång måste vår del vara klar. Varför 
kan vår kund inte bestämma sig? Men vem ska göra job-
bet? Vilka resurser har vi? Jag måste förbereda för det 
här. Jag ringer runt till konsultfi rmorna. Javisst ja, kon-
sulten som bara kunde arbeta halvtid – då beställer vi väl 
halvtid då. Jag får inte glömma att prata med projekt-
ledaren.

Utvecklingschefen: Varje gång jag behöver engagera 
mig i ett konsultbolag för en missnöjd projektledare är ett 
irritationsmoment oavsett vems fel det är. Vi betalar för 
att få resurser till utvecklingen, inte för att få nya problem 
på halsen.

Projektledaren för Alfa: Jag har så mycket att göra. 
Projektet är försenat, kunden klagar på det vi ger dem, 
men vill inte tala om vad de vill ha. Jag har blivit lovad 
systemspecifi kationen idag, men var är den? Vad gör de 
egentligen, de syns ju inte. Nu vill jag banne mig ha något 
gjort, begriper de inte det?

Projektledaren för Beta: Halvtid, är de inte kloka. Vad 
är viktigast för dem? Är det mitt projekt eller ser dom 
bara sig själva? Vi har ju jätteproblem. Varför ställer de 
inte upp med heltid? De hänvisar till avtalet, men det var 
ju skrivet innan vi visste att vi skulle bli försenade. De har 
ju konsulter i projektet. Pratar de inte med varandra?
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Och till slut utvecklingschefen igen: Vem tror han att 
han är som kommer här och ska tala om för oss hur vi ska 
leda verksamheten!

Min känsla av förvåning och oro släppte efter att ha skrivit 
raderna ovan. Nu tror jag mig förstå vad som kan ha hänt. 
Vem har rätt? Finns det något rätt? Båda har rätt och båda 
har fel. Vi ser inte på det här med samma ögon. Jag tycker 
mig se lösningar på en del av deras problem, men det är 
lösningar ur mitt perspektiv som har väldigt mycket med 
ledarskap att göra. Själva ser de sina problem som per-
sonalbrist. Men vi har mycket olika uppfattning om hur 
projekt ska bedrivas och har inte samma syn på ledarskap. 
Att erbjuda hjälp i form av utvecklingskonsulter är en sak. 
Att erbjuda hjälp till cheferna själva tas som en skymf. Och 
egentligen är jag oerhört kritisk till hur projekten leds. Det 
stämmer inte med de erfarenheter jag har från andra projekt 
som jag själv deltagit i eller lett. Den här gången lyste det 
igenom. Mitt underförstådda budskap tolkas som ”ni räcker 
inte till”. Men vad är det som permanentar en historia som 
går från lyckade små projekt till problemfyllda försenade 
stora projekt? Varför vill man inte lyssna? Varför har man 
taggarna utåt? Vad är det som gör att jag framhärdar? Hur 
kan jag få de här cheferna och projektledarna att tänka på ett 
annat sätt? Under ett par år försökte jag påverka ledningen 
utan att komma någonstans, jag hade ju inte heller det som 
uppdrag. Det enda jag skapat är irritation. Jag kom inte åt. 
Jag kom i diskussionslägen, men inte i läge för dialog. Jag 
kunde inte få dem att lyssna. Amos Oz  skriver i Hur man 
botar en fanatiker om Palestinakonfl ikten:81

Ingen lyssnar någonsin. Än idag, till och med i dagens Jerusalem, får 
man räkna med att varenda busskö kan självantända och förvandlas 
till ett hetsigt gatuseminarium där fullkomliga främlingar diskuterar 
politik, moral, strategi, historia, identitet, religion och Guds verkliga 
avsikter. Samtidigt som man deltar i sådana gatuseminarier försöker 
man armbåga sig längst fram i kön, medan man grälar om politik och 
teologi, gott och ont. Alla skriker, ingen lyssnar någonsin. 
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Det låter inte som ett svenskt temperament, jag känner inte 
igen mig i den svenska busskön, men fenomenet med att 
hellre säga sin mening än att lyssna för att förstå är bekant. 
Oz  skriver vidare, denna gång om förrädare:82

Bara den som älskar kan bli förrädare. Förräderi är inte motsatsen till 
kärlek, det är en av dess många utvägar. Förrädare är den som för-
ändras i ögonen på den som inte kan förändras och inte vill förändras, 
som inte kan föreställa sig förändring utom den att alltid vilja föränd-
ra den andre. I fanatikerns ögon är förrädaren med andra ord den som 
förändras, oavsett vem det är. Och valet mellan att bli fanatiker eller 
förrädare är tufft. Att inte vara fanatiker innebär i viss utsträckning 
och på vissa sätt att i fanatikerns ögon vara förrädare.

Det fi nns varierande avstånd mellan mig och de olika chefer-
na och projektledarna. En del av dem pratar jag hellre med 
än med andra. I ljuset ovan kan jag se att de jag har minst 
kontakt med också är de som är mest irriterade. De som jag 
har tät kontakt med har jag fortfarande goda relationer till. 

Är jag själv en fanatiker? Jag tycker att företagsledningen 
har en mekanisk syn på utvecklingsarbete. De ser på det som 
om själva arbetssättet vore en maskin. Om de vill se det på 
det viset hjälper det inte att jag envist framhåller min egen 
metod. Trots att jag vet att den fungerar på andra ställen är 
det inte säkert att den fungerar i den här miljön. Jag tror det, 
men kan inte veta. Kanske skulle det ha lyckats bättre om jag 
istället för att påstå det jag sett, ställt frågor vars svar belyst 
problemen. Då kommer idéerna inifrån organisationen och 
inte från mig, jag blir ingen kritiker, inget hot. 

Hur undviker jag det här i framtiden? Det svåra är att 
identifi era den långsamt annalkande katastrofen, den allt 
mer irriterade kunden. Jag hoppas och tror att den här 
re  fl ektionen sätter sig i kroppen. Den kommer att ge mig 
varningssignaler när jag behöver dem, när jag närmar mig 
liknande situationer. Det är ett obehag jag vill bespara mig i 
framtiden, en erfarenhet jag inte vill göra om. En erfarenhet 
jag vill ha ogjord? Nej, jag tror att det här misstaget kan 
hindra mig från andra, värre. Montaigne  skriver om behovet 
att vara självkritisk i sin kritik av andra:83
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Jag menar inte att ingen skulle få komma med kritik om han inte 
själv gick fri från kritik, för i så fall skulle ingen nånsin kritisera; man 
behöver inte ens vara felfri i det avseende som kan kritiseras. Jag 
menar bara att när vårt omdöme angriper en annan människa, som 
det just då handlar om så befriar det oss inte från plikten att döma 
oss själva.

Det här gjorde ont att skriva, det var inget nöje att inse sina 
egna brister i sammanhanget. Från uppfattningen att ”de 
vet inte vad de gör” till insikten att ”det är jag som inte har 
anpassat mig till situationen”. Det ger fortfarande obehags-
känslor när jag tänker på det många år senare. Ändå gjorde 
jag hela tiden det jag uppfattade vara rätt och den indirekta 
kritiken var ett uttryck för att jag verkligen ville hjälpa till, 
men på mitt sätt, inte på deras villkor. Insikten kom först 
efter det att jag skrivit, först efter det att jag försökt sätta 
mig i deras stolar och betrakta mig själv genom deras ögon, 
då först kunde jag förstå. Det krävdes ett dubbelt grepp84 

för att komma dit, först att berätta om det utifrån min egen 
uppfattning och sedan vända på det för att försöka förstå 
det utifrån mina kunders. Och obehaget kommer att sitta 
kvar som en erfarenhet att ta med sig i andra sammanhang 
genom livet, kanske lite klokare. Den här smärtan kommer 
jag att minnas, den är en del av min erfarenhet. Precis som 
Gadamer  skriver att erfarenhetens process till sin grund är 
negativ85 skriver Montaigne: 86 

Min fasa för grymhet driver mig mycket längre i mildhet än vad något 
mönsterexempel på mildhet skulle locka mig till … Det som stöter 
mig har lättare att väcka och egga än det som är behagligt. Vår tid 
är bara ägnad att förbättra oss baklänges, snarare genom kontrast än 
genom överensstämmelse, snarare genom olikhet än genom likhet. 
Eftersom jag inte lär mig något vidare av goda exempel utnyttjar jag 
de dåliga, vilkas undervisning pågår dagligen.

Skrivandet gav mig det stöd jag behövde för att se min insats 
i ett annat perspektiv. Wittgenstein  beskriver sin fi losofi  i 
en fl ora av perspektiv. Amos Oz  pekar på möjligheten av att 
förstå genom att föreställa sig ”motståndarens” perspektiv. 
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Även Orhan Pamuk  använder perspektivskiften när han vill 
fånga Istanbuls svårgripbara melankoli – Hüzün i sin bok 
Istanbul  87:

Men vad jag nu försöker beskriva är inte Istanbuls melankoli, utan 
den hüzün i vilken vi ser oss själva, den hüzün vi suger åt oss med 
stolthet och som är vår gemensamma egendom. Att uppleva denna 
hüzün innebär att se scener, framkalla minnen, där själva staden blir 
en illustration till hüzün, ja själva dess essens. Jag talar om kvällar 
när solen går ned tidigt, om fäderna på väg hem med plastkassar i 
händerna i lyktskenet på bakgatorna. Om de gamla Bosporenfärjorna 
förtöjda vid övergivna kajer mitt i vintern medan sömniga sjömän 
svabbar däcken med en hink i handen och med ett öga på den svart-
vita teven längre bort; om de gamla bokmånglarna som hankar sig 
fram från en ekonomisk kris till nästa och sedan väntar hela dagen, 
darrande av köld, på att en kund ska dyka upp; om barberarna som 
klagar över att männen inte vill raka sig lika ofta när det är ekono-
misk kris; om barnen som sparkar boll mitt bland bilarna på kuller-
stensgatorna; om de beslöjade kvinnorna på avlägsna busshållplatser 
som håller hårt i plastkassarna och talar rakt ut i luften medan de 
väntar på en buss som aldrig kommer; om de tomma båthusen vid 
de gamla Bosporenvillorna; om tehus fyllda till taket med arbetslösa 
män; …

Det här är bara början på en fl ödande beskrivning. Perspek-
tivskiftena ger begreppet liv, det skapar en föreställning i oss 
som inte går att få med ett enkelt betraktelsesätt. I föreställ-
ningen ligger också vår möjlighet att förstå.

Vitt och svart

Vi vill så gärna förstå fullt ut. Det ligger en trygghet i att 
veta allt. Men naturen är omfångsrik. Ser man bara på sitt 
eget liv är det inte rimligt att rekapitulera det fullt ut. Inte 
ens en dag, sekund för sekund. Att se hela sitt liv skulle 
rimligen ta lika lång tid som livet har varit långt. Samtidigt 
lever alla andra människor sina liv, överallt sker ständigt 
något. Samtidigheten i allt gör det orimligt att förstå allt 
till fullo. Det vi ser och förstår är bara fragment av det stora 
hela. Vi har förmågan att se återkommande mönster i livet 
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och det hjälper oss att hantera och förstå den situation vi 
befi nner oss i. 

Det fi nns saker som jag är fast övertygad om och som 
jag sällan betvivlar. Jag tror att det är en livsnödvändighet, 
annars skulle min verklighetsuppfattning vara svävande och 
jag skulle inte fungera överhuvudtaget. Men det hindrar 
mig också att se saker i nytt ljus, att hitta lösningar som är 
fördolda i det envisa fasthållandet av min egen uppfattning. 
Visshet är en känsla, ett själstillstånd som gör det svårt att 
tvivla. När erfarenheten skriker ut visshet så överröstar den 
de små nyanser av tvivel som kan ge mig nya insikter. Efter 
att ha läst Wittgensteins Om visshet 88 skrev jag följande 
berättelse.

Exempel 12
Jag utvecklade en kurs till en ledningsgrupp som stod 
inför en omfattande förändringsuppgift. Utbildningen 
bygger på dialogseminariemetoden och är tänkt som en 
träning i refl ektivt ledarskap. Något som kan hjälpa dem 
att lyckas i sin uppgift. Under utvecklingen av kursen har 
jag träffat ledningsgruppens chef ett par gånger, vid bäg-
ge tillfällena under stark tidspress. Han har ett syfte med 
kursen och vill påverka läsmaterial i en riktning som är 
emot min egen övertygelse. Själv tror jag syftet uppnås 
bäst med andra stimuli och har nu fått min vilja igenom. 
Delvis. Men tvivlet gnager. Tänk om de inte förstår vit-
sen med de läsuppgifter de får? Tänk om de tycker att det 
här är trams? Tänk om de bara skummar igenom artiklar 
och böcker utan att läsa med eftertanke och refl ektion? 
Misslyckas det här så är det jag som misslyckats. Det 
fi nns inget att skylla på. Det är i alla fall meningslöst att 
skylla på någon annan. Läsmaterialet måste vara engage-
rande. Det måste vara roligt och spännande att läsa. Jag 
har valt, men jag tvivlar. Tänk om … För varje dag blir 
jag dock mer och mer övertygad. Visst fi nns det mycket 
annat läsmaterial, men oavsett vad jag valt hade mitt 
tvivel ändå funnits där. Förra veckan delade jag ut mate-



99Studie i erfarenhet

rialet och imorgon ska jag träffa hela gänget. Jag får en 
halvtimme på mig att övertyga dem, att få dem att tro 
att det här är rätt väg, att få dem att trots deras pressade 
situation ta sig tiden att göra det här på ett ”långsamt” 
sätt. Men jag tvivlar inte längre. Jag ska inte säga att jag 
är viss om att det är rätt, men jag tvivlar inte längre. Idén 
har mognat och den värsta oron är borta. Tärningen är 
kastad.

Med tiden har tvivlet mognat mot visshet. Tankarna 
har ständigt återkommit till frågan. Ibland har svaret 
blivit jakande, ibland nekande, men envist tvivlande. Ser 
jag det i ett perspektiv blir svaret annorlunda än om jag 
ser det från ett annat håll. Jag har tänkt och tänkt om. Så 
småningom sätts dock pusslet ihop, inte så att jag ser alla 
vyer samtidigt men på ett sätt som gör att jag inför mig 
själv kan svara på frågorna som hoppar fram bakom hör-
nen. Genom att bearbeta tvivlet har frågorna exercerats 
mot min erfarenhet och långsamt smälts samman, kanske 
inte till visshet utan mer till en känsla av säkerhet utan 
större tvivel. Det får vara gott nog.

Men vi kan inte komma till full insikt om komplexa skeen-
den, vi förstår vissa aspekter av det men så dyker nya omstän-
digheter upp som ruckar vår bedömning. Där vitt blandas 
med svart, inte till grått, utan till just vitt och svart. 

Efter att ha avslutat ett kort men intensivt uppdrag skrev 
jag återigen en berättelse om det för att få grepp om min 
känsla av obehag. 

Exempel 13
Vi kände oss som hjältar och ändå …

Ingen av oss känner sig väl till mods. Olusten sprider 
sig i hotellrummet. Vi sitter där det går att sitta runt ett 
bord där det inte fi nns plats för mycket mer än fjärrkon-
trollen. Visst har vi gjort bra ifrån oss, det är inte det. 
Projektet behöver den kontroll och nytändning som vi 
påbörjat. Men vi är osäkra på vad som händer när vi inte 
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är kvar i projektet. Vad händer om allt går tillbaks till det 
gamla? Vad är då vår insats värd?

För sju arbetsdagar sedan kom vi hit, fyra personer, 
och nu sitter vi här diskuterande och tvivlande. Då, i 
måndags förra veckan, visste vi ingenting om projektet 
mer än att det läckte pengar och att huvudprojektledaren, 
vår uppdragsgivare, var mycket bekymrad. ”Jag har under 
ett år försökt göra allt jag kan komma på för att få  ordning 
på projektet. Nu har jag inga fl er idéer.” De var förbe-
redda när vi kom dit. Vi mötte projektledning och linje-
chefer i ett första möte där huvudprojektledaren beskrev 
sin bild av projektet och problemen. ”Vi måste få ner 
kostnaden!” När huvudprojektledaren dragit sina OH-
bilder och vi ställt våra frågor blev det tyst. Huvudprojektet 
var organiserat i fl era projekt. Det var ett av dessa, ett 
projekt bemannat med ett sextiotal personer, som sågs 
som problembarn. 

Vad gör man? Vi såg en skog framför oss. Kartan be -
stod av en organisationsbeskrivning med namn. Vi hade 
dessutom tillgång till projektdokumentation, och det var 
bråttom, väldigt bråttom med bara två veckor till vårt 
förfogande och högt ställda förväntningar. Så vi grävde 
med händerna. Det var inte uppdragsgivaren som var 
intressant utan de som gjorde jobbet. Vi arbetade oftast 
parvis, men ibland ensamma med intervju efter intervju. 
Det fanns ingen intervjumall att gå efter. Vi letade ju efter 
något som vi inte visste vad det var. Men redan på mån-
dagskvällen hade vi en aning om var svagheterna fanns. 
Vid det laget hade vi bakom oss ett introduktionsmöte, 
ett projektmöte, en intervju av projektledaren och ett 
möte med delprojektledarna. 

Vi testade våra idéer mot projektledaren. Han proteste-
rade inte, utan höll med. Därefter berättade vi samma sak 
för huvudprojektledaren med projektledaren närvaran de. 
Tisdagen och onsdagen gick åt till att intervjua fl er perso-
ner. Det var fråga om teamledare, programmerare, syste-
merare, testare, konfi gurationsansvarig, kvalitets ansvarig, 
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linjechefer, integratörer. Våra första gissningar stämde 
ganska väl. Intervjuerna stärkte vår uppfattning om pro-
blembilden. 

Tänk er att det stormar in fyra personer på ert jobb. 
En samling tidsstudiemän som ska mäta och effektivi-
sera. De har ledningens välsignelse och kan dyka upp när 
som helst för att prata med just dig. Värst är det nog för 
projektledaren, de ska prata med din personal om ditt 
projekt. För att undvika motstånd och misstänksamhet 
såg vi till att projektledaren fi ck delta i det mesta vi gjorde 
och när han inte var närvarande berättade vi i efterhand 
vad vi fått veta. Nackdelen var att en del intervjuer inte 
lyckades fullt ut. Ibland svarade projektledaren på våra 
frågor istället för att vara tyst och lyssna på vad den inter-
vjuade personen hade att säga. Tystnad är en bra tillgång 
att ha som intervjuare. Det är oerhört irriterande när den 
som inte ska svara bryter betänketiden i sin otålighet. 
Vi fi ck utbilda vår vän i intervjuteknik varefter det gick 
något bättre. Men det var i alla fall rätt. Projektet var och 
förblev motståndslöst mot våra härjningar. Tvärtom, folk 
berättade med glädje, vi var välkomna, det var vi som 
skulle lösa deras problem. ”Någon tar mig på allvar. De 
problem som jag varnade för redan förra året ska nu bli 
åtgärdade – av någon annan.” Det var nästan kusligt. Vem 
tror de att vi är – de tre musketörerna och d’Artagnan? 

Första veckan går åt till intervjuer och rapportering till 
projektledarna på dagarna och egna sammanfattningar på 
kvällarna. På fredag morgon har vi en lista på problem 
och ett åtgärdsförslag klart. Vi beskrev det för huvudpro-
jektledaren som därefter går iväg på ett styrelsemöte. Det 
är egentligen styrelsemötet som lett takten i vårt arbete. 
Huvudprojektledaren har fått en handlingsplan att rap-
portera. På eftermiddagen är han tillbaks. Vi fi ck OK från 
styrelsen. Nu kör vi.

Det gjorde vi, med start efter helgen. Ett seminarium 
om projektnedbrytning med projektledare, delprojekt-
ledare och teamledare följdes av ett intensivt arbete med 
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att bryta ner projektet i arbetspaket. Vi gick runt och 
hjälpte till. Det tog två dagar. Därefter på samma sätt 
med kalkylering, först ett seminarium med exempel och 
därefter ett intensivt arbete med att uppskatta omfånget 
av projektets arbete. 

Kostnadsberäkningen pågick men var inte klar när vi läm-
nade projektet. Så skrev vi en slutrapport, presenterade den, 
mottog applåderna och reste hem. Trötta och nöjda men 
oroliga. Vad händer nu när vi försvinner? Vi åstadkom en 
del på två veckor. Det första var att förstå och beskriva pro-
jektet. Det andra var att vända trenden. Risken är bara att 
den nya trenden inte kommer att rulla av sig själv. De kanske 
behöver fortsatt stöd.

Efter ett par veckor får jag ett spydigt brev från inköps-
chefen. Ert uppdrag var att sänka kostnaden för projektet, i själva 
verket har ni höjt den. Det kom som en chock. När vi lämnade 
projektet uttryckte alla en översvallande uppskattning för 
det arbete vi gjort och nu blev allt ifrågasatt av någon vi ald-
rig träffat. Det vita blev svart. Efter en mängd telefonsamtal 
och några oroliga nätter började mönstret framträda. När 
vi startade uppdraget fanns det en projektkalkyl som i sig 
visade att projektet skulle bli för dyrt. Under våra övningar 
upptäckte vi att kalkylen var opålitlig, den var i allt för hög 
grad baserad på ett önsketänkande. Planer och aktiviteter 
var otydliga och ingen i projektet uppfattade dem som rea-
listiska. Det var också därför som vi påbörjade arbetet med 
att göra en ny nedbrytning och en ny kalkyl. När den blev 
klar någon vecka efter det att vi lämnat uppdraget visade det 
sig att projektet skulle bli ännu dyrare än vad den förra kal-
kylen visade. En konfl ikt hade seglat upp från ingenstans. 

Vad är rätt och vad är fel, vad är svart och vad är vitt? Ur 
vår synpunkt fanns det inget val, projektet behövde akut 
handfast hjälp för att komma på fötter. Vi menade att det 
bästa sättet att få stopp på de skenande kostnaderna var 
att få projektet synligt och planerbart för att därigenom 
kunna styra det. Men det som huvudprojektledaren stod 
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inför var att visa styrelsen på ännu högre kalkyler. Det var 
inte konstigt att han från att verkligen ha uppskattat vår 
hjälp blev besviken på resultatet av kalkylen, han fi ck ju 
bära hund huvudet. Det fi nns inget rätt eller fel i det här. Jag 
kan inte se hur vi skulle ha gjort uppdraget annorlunda och 
ändå åstadkommit samma reella nytta. Något år efter vår 
insats gick projektet i mål på den tidplan som de beräknade 
med vår hjälp. Produkten sålde bra och har varit mycket 
framgångsrik för företaget. Effekterna av vår insats är tyd-
lig, utan den hade resultatet varit ett helt annat. Samtidigt 
är det faktiskt så att vi kortsiktigt satte vår uppdragsgivare 
rejält i klistret, vi visade ju indirekt att ledningen inte hade 
grepp om projektet och att uppdragsgivaren tvingades ju att 
återigen erkänna att projektet blev dyrare än vad han sagt 
tidigare. Resultatet blir svart eller vitt beroende från vilket 
håll man ser det. För att förstå sammanhanget behöver man 
ha bägge perspek tiven och kanske inköpschefens, styrelsens 
och projektmedlemmarnas syn dessutom. Det fi nns ingen 
enkelt svar, bara kompromisser. Var och en har sin egen 
uppfattning om vad som blev bra eller dåligt. Jag är jävig, 
och det är alla andra också. Den här insatsen är jag fortfa-
rande stolt över, men minnet av brevet från inköpschefen 
kommer jag känna obehag över länge.

Sammanfattning – det enkla svaret 

Det är kanske så att jakten på de enkla svaren ibland leder 
oss fel. Enkla svar är just enkla, medan verkligheten i en 
organisation är komplex89 och dynamisk. 

Samarbete mellan många människor skapar en mångfald 
av samtidiga händelser och en mångfald av tolkningar av 
dessa händelser. Var och en har sin egen förståelse av vad 
som sker. Det kan vara så att det inte går att belysa en sådan 
komplexitet utifrån ett enda perspektiv. För att bättre förstå 
ett skeende kan dubbla betraktelsesätt vara av värde.

Långsamt annalkande katastrofer är svåra att se inifrån 
ett aktivt deltagande. De är däremot lättare att skönja om 
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man kan ställa sig utanför som betraktare och se ett helhets-
förlopp. 

Svåra frågor kan ha många relevanta svar, svar som inbör-
des kan vara motstridiga men som tillsammans belyser kom-
plexiteten. Och det är i den belysningen som vårt omdöme 
har sitt spelrum.

Skrivandet kan fungera som en metod att förstå genom 
att se skeenden i andra perspektiv. Att skriva en berättelse 
om ett komplext sammanhang är också en intensiv stimu-
lans till eftertanke. Samtidigt som berättandet fortgår exer-
ceras erfarenheterna, med ständigt nya associationer. Bland 
dessa kan guldkornet fi nnas, analogin som belyser frågan i 
ett förklarande perspektiv.
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Studie i process

Vid samtal med samtida såg hörde jag bakom deras
 ansikten
strömmen
som rann och rann och drog med sig villiga och motvilliga

Och varelsen med igenklistrade ögon
som vill gå mitt i forsen medströms
kastar sig rakt fram utan att skälva
i en rasande hunger efter enkelhet

Allt stridare vatten drar

(Ur ”Med älven” i diktsamlingen
Mörkerseende av Tomas Tranströmer 1)

I uppgiften som chef eller projektledare vill vi känna att vi 
har kontroll över verksamheten, att vi förstår var den befi n-
ner sig och att vi kan påverka hur den rör sig. Vi strävar efter 
att se och förstå vad som händer. Med exemplen som följer 
vill jag illustrera några sådana försök. 
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Spegelbilder från svensk industri

Stentavlan

Kan vi få vår personal att följa gemensamma värderingar så 
underlättas samarbetet och då blir vi effektivare. Ungefär 
så var nog tankarna när ”Stentavlan” tog form. Efter att ha 
läst boken Praxis och tyst kunnande 2 väcktes mina minnen till 
följande händelse: 

Exempel 14
Ledningen hade i några övningar bestämt tio budord som 
skulle bli det gemensamma rättesnöret för personalen. 
Tio budord som tillsammans gick under benämningen 
Stentavlan. I ett stormöte (det var frågan om nästan tusen 
personer) presenterades verket. Budskapet är att det här 
är viktigt och något vi ska leva efter. Nu har ledningen 
tydliggjort vad som gäller för den här organisationen, 
vilka etikregler som de sätter högst värde på. En tid 
senare samlas alla chefer på en konferensanläggning ute 
på  landet. Jag var en av dem. I ledningsgruppen sitter av -
delningscheferna och under varje avdelningschef fi nns vi 
sektionschefer. Nu ska jobbet göras, själva förändringen, 
att föra in Stentavlans regler i organisationen. Den öns-
kade företagskulturen ska synliggöras och realiseras. Och 
det är sektionscheferna, vi lägst stående chefer som ska 
göra jobbet. Men först måste vi tas med i tankearbetet, vi 
måste involveras. Under dagen presenteras återigen de tio 
budorden och sedan diskuteras varje regel i grupparbeten. 
Vad betyder det egentligen? Kan vi illustrera det med 
exempel på regelföljande och regelbrott? Dagen avslutas 
med en redovisning av gruppernas arbete. Det är ett klas-
siskt stormöte med genomgång, grupparbeten och redo-
visning. När dagen är slut har alla tio regler exercerats från 
många olika håll. Sektionscheferna har blivit inbjudna, 
fått delta och det fi nns en underförstådd förväntan att 
vi har köpt budskapet, är entusiastiska och beredda att 
sprida det vidare till vår personal. 
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Att sprida entusiasmen för gemensamma etiska regler 
till sin personal … Jaha. Hur gör man det? Reglerna är av 
allmän etisk karaktär typ Vi hjälper varandra, Vi talar san-
ning, Vi är uthålliga samt några av självförtroendeskapande 
karaktär, Vi är världsbäst inom vårt område. Vi sektionsche-
fer ska visa vad som är ett uppskattat beteende. Det här är 
vad vi gemensamt står för. Reglerna i sig är inte konstiga. 
Det fi nns väl ingen som kan säga emot någon av dem. De 
är naturliga på så sätt att de känns igen från vår uppfost-
ran och har slagits fast ännu hårdare av vår skolgång. Vi 
hjälper varandra. Vi talar sanning. Man kan inte säga emot 
dem. De är naturliga och bra för en social gemenskap. De 
är givetvis också bra för vår verksamhet, det fi nns inget 
tvivel om det. Men vad är skillnaden mot idag? Vad är 
det som egentligen ska uppnås? Vi känner förväntningarna 
från våra chefer och etikreglerna är naturliga, men ändå, 
vad vill man åstadkomma med dem? Ingen kan ställa frå-
gan, det måste fi nnas en fråga att ställa, men ingen hittar 
den. Stentavlan är bra och nu är det upp till oss sektions-
chefer att få våra sektionsmedlemmar att följa den, men 
hur ska jag sprida budskapet utan att få ett löjets skimmer 
över mig? Speciellt när jag själv har svårt att inse stentav-
lans nytta. Den är bra, men till vad?

Reglerna syns inte genom min chef och inte heller kan 
jag se att de refereras av någon annan i ledningsgruppen. 
De verkar klara med sitt jobb nu. Det är tydligen upp till 
oss. Hur får jag min personal engagerad i något som upp-
levs som självklart? Även om jag själv inte alltid följer de 
etiska reglerna så kan jag dem. Jag vet att jag inte ska ljuga 
och visst är det kul att vara världsbäst, men de nedskrivna 
reglerna ändrar inget för mig. Det fi nns inget nytt. Inte 
för någon. Inte ens för dem som inte följer reglerna.

Jag själv och många andra lågnivåchefer genomför 
plikttroget arbetsmöten med vår personal. Betydelsen av 
de olika reglerna diskuteras. Utöver det så kan jag inte 
skönja någon förändring i handling hos oss, inte hos mig, 
inte hos min personal och inte hos mina chefskolleger. 
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Inte heller hos ledningsgruppen. Diskussionerna runt 
reglerna självdör så småningom. Stentavlan fi nns kvar, 
men refereras inte naturligt i det dagliga arbetet. Led-
ningsgruppen försöker väcka den i ett nytt informations-
möte, men då är den redan död, förlöjligad i det dolda. 
Det är högst osannolikt att den går att väcka till liv igen. 
Ingen skulle ta den på allvar. 

Det som defi nitivt tar bort mitt eget intresse är att jag 
inte ser stentavlans regler omnämnas i vardagen. De är 
osynliga utom precis i samband med övningarna. De syns 
inte, nämns aldrig, inte i något annat sammanhang än 
just då. Det är aldrig någon som nämner dem. Det känns 
för mig som chef som en börda, en otydlig förväntan 
och inte som en tillgång. Vad ligger bakom de till synes 
självklara reglerna? Vad är syftet? Hur vill man att jag ska 
ändra mig? Jag kan ju redan reglerna, även om jag kanske 
inte alltid följer dem. Det nästa är väl att de talar om för 
mig att Du skall inte stjäla!

Arbetet med att få in Stentavlans etikregler som en synlig 
del av företagskulturen följer en slags trestegsraket. Först 
formulerar ledningsgruppen reglerna i samverkan och infor-
merar personalen. Därefter införs Stentavlan på sektions-
chefsnivå med ett grupparbete varefter sista steget sker i 
form av sektionschefernas övningar med sin personal. Nu är 
det tänkt att ”projektet” med stentavlan är klart och genom-
fört. Man har alltså undervisat om ett antal regler. Det är 
underförstått att övningar med beskrivna regler leder till 
att de förstås och följs. Om de inte följs är det en chefs upp-
gift att se till att så sker. Men det kanske inte är så enkelt. 
Räcker det verkligen med det för att förändra en kultur? 
Och vem sätter gränserna? Hur vet jag att jag själv uppfyller 
Stentavlan på ett för min omgivning acceptabelt sätt? Hur 
vet jag när jag passerar gränsen för det tillåtna? Vad innebär 
det t.ex. att Tala sanning’? Ska jag tala om för alla och envar 
vad jag egentligen tycker om honom eller henne i varje läge? 
Nej, knappast. Innebär det att jag i en förhandling med en 
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underleverantör ska lägga alla mina kort på bordet? Nej, det 
är nog inte acceptabelt eftersom det kan skada min arbets-
givares intressen. Är det acceptabelt att dölja något genom 
att helt enkelt inte berätta det? Det är svårt att säga, ibland 
och ibland inte. Tala sanning är m.a.o. inte en regel som 
man ska följa i alla sammanhang, det är en regel som man 
ska följa med omdöme. Det fi nns undantag som inte på ett 
rimligt sätt går att beskriva, utan som man kan förstå bara 
genom att se många exempel på dess användning.

En annan aspekt av det är den egna lusten att förstå. 
Mitt förhållningssätt till en nyhet, min nyfi kenhet, betyder 
mycket för viljan att lära. Det fanns inte så mycket utrymme 
kvar för innovation i Stentavlan. Den innehöll inget nytt 
och spännande, inget stimulerande eller attraktivt, bara ett 
direktiv om det som redan upplevdes som självklart. Jag 
kunde inte föreställa mig någon form av förändring i verk-
samheten ut ur stentavlan. Andemeningen var säkert god 
men attraktionskraften låg. 

Instruktionen

De interna reglerna för ett företags verksamhet beskrivs i 
dess verksamhetssystem. Det innehåller en mängd doku-
ment som visar hur verksamheten är tänkt att bedrivas. 
Tillsammans bildar de ett ramverk för dess personal att hålla 
sig i med affärsidé, organisation, mål och förväntat resultat, 
ansvar, befogenheter och samarbetsformer mellan företa-
gets olika delar. En del av ett företags styrande dokument är 
processbeskrivningen som visar hur arbetet ska utföras för 
att ge önskat resultat. Den bestämmer rollfördelning och 
vem som ska göra vad och i vilken ordning det ska göras. 
Det är fråga om att förenkla och dela ned en verksamhet i 
små styrbara delar på ett sådant sätt att summan av dem ger 
det önskade resultatet. Genom att förstå instruktionerna 
i processer och metoder ska organisationens medlemmar 
kunna utföra sitt arbete. 
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Under ett dialogseminarium kom en del av dialogen att 
handla om just instruktioner. Deltagarna i seminariet hade 
problem med integrationen3 av ett större tekniskt system. 

Exempel 15
Scenen består av ett rum i en gammal skola. Det är högt i 
tak och gott om utrymme. I mitten står ett bord runt vil-
ket integratörerna sitter. De begrundar en text de alla nyss 
läst. Textens författare sitter tyst. Han har nyss berättat 
om hur han inför integrationsfasen i projektet misslyckats 
med att ladda ner ny programvara i datorsystemet. Trots 
att han använt instruktionerna och försökt tre gånger så 
fungerade det inte. Han berättar hur hjälplös han kände 
sig, han var ju ny inför uppgiften och hade ingen att fråga. 
Ändå skämdes han. Men han tycker också att med bättre 
och mer detaljerade instruktioner så borde det ha gått. 
Misslyckandet innebär en försening i ett redan ansträngt 
projekt. Följande dialog är saxad ur protokollet.

”Jag känner mig starkt bunden till det här, det var jag 
som skrev instruktionen, men jag skrev den till mig själv 
för eget bruk och jag var ju på semester när det här hände. 
Annars hade jag kunna hjälpa till.”

”Det är viktigt med instruktioner, man får ju inte vara 
beroende av en enskild person. Men instruktioner är 
färskvara, systemet förändrar sig hela tiden och vi hinner 
inte uppdatera dem vid varje tillfälle. Jag har varit med 
om att skriva instruktioner som jag själv tyckte var tyd-
liga och självklara, men jag behövde i alla fall hjälpa till 
när någon ny skulle använda den.”

”Saker ändrar sig så fort att det inte går att hålla instruk-
tionerna uppdaterade. Man kan aldrig ersätta operatö-
rens kunskap med en instruktion. Det krävs personlig 
uppbackning vid det hantverk som det här faktiskt är”
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”När någon annan behöver en sådan här instruktion så 
vill man ofta göra den mer exakt, och mer detaljerad 
vilket får till följd att den blir inaktuell ännu fortare. 
Men utan att vara detaljerad kan den inte användas av 
nybörjaren.”

”Jag går mycket hellre till någon som kan än att försöka 
läsa mig till det i någon instruktion i vilket fall som helst. 
Det går mycket fortare.”

”Men om du alltid går och frågar så lär du dig inte så 
mycket mer. Man lär sig ju något under tiden man letar 
efter svaret. Du ser en omgivning till svaret och förstår 
lite mer.”

I ett komplext utvecklingsprojekt sker hela tiden förändring-
ar som gör det skrivna till något av färskvara. Det behöver 
ofta fi nnas någon hjälp till hands för att komma förbi de 
oväntade situationer som uppstår när instruktionerna inte 
räcker till. Även de för författaren tydligaste instruktioner 
kan vara totalt obegripliga för läsaren när han inte gjort 
handgreppen tidigare. 

Idag har instruktionen blivit lag i de seriösa utvecklings-
företagen. De certifi eras efter sin förmåga att hålla ord-
ning på verksamheten i enlighet med standarder från ISO 
(International Standardization Organisation). Ett företag 
som inte är ISO-certifi erat betraktas inte som seriöst var-
för standardisering har blivit ett måste. Ett ISO-certifi kat 
innebär att företaget har bedömts ha ordning och reda på 
sin verksamhet. Det ska bevisas i en revision där företagets 
verksamhetssystem och dess förmåga att följa det bedöms. 

ISO: s standarder för vad som krävs av en utvecklings-
verksamhet är skrivna som mätmetoder, men används 
ibland som handledning för hur verksamheten ska bedrivas. 
Företag använder då standardens nomenklatur som begrepp 
i sina verksamhetsstyrande dokument. Mätmetoden för cer-
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tifi eringsbedömning blir på det sättet en instruktion för 
verksamheten. 

Processbeskrivningarna innehåller också instruktioner 
för hur verksamheten ska mätas. Dessa mätetal är tänkta 
att användas som indikatorer på vad som är bra eller dåligt 
för att kunna förädla det goda och bota det onda. På det 
sättet vill man förändra processen så att den nästa gång styr 
utvecklingen mot effektivare, snabbare resultat med högre 
kvalitet. Men trots alla certifi kat så resulterar många projekt 
i förseningar och undermålig kvalitet.4 

Under ett annat dialogseminarium berättade en delta-
gare att han varit med om att införa ett nytt sätt att påverka 
verksamheten. Inför varje ny fas i ett projekt utbildades per-
sonalen i arbetssättet för den fasen varefter de omedelbart 
fortsatte utvecklingen i projektet. Ville de ändra något så 
gjorde man det inför eller under utbildningen. När det här 
fungerade så slutade man att hålla processbeskrivningarna 
uppdaterade, de användes ju inte. Arbetssättet i sig funge-
rade utmärkt, men vid ISO-revisionen fi ck de allvarliga 
anmärkningar för den bristande processbeskrivningen. 

Certifi eringsförfarandet konserverar på det här sättet 
en föreställning om att ett företags förmåga fi nns bevarad i 
regelverket. Idén är att företagets kunskap om arbetssättet 
behålls och förädlas genom att successivt förfi na instruktio-
nerna. På samma sätt förhåller det sig med föreställningen 
om de produkter som utvecklas, kunskapen fi nns i informa-
tionen. Med det tänkesättet kan man lära sig systemet 
genom att läsa systeminformationen och lära sig arbetssättet 
genom att läsa processbeskrivningarna. 

Det färdiga systemet är en strikt logiskt beskriven maskin. 
Allt som maskinen gör är beskrivet i detalj av dess ingående 
komponenter och programrader. Men tankarna bakom var-
för det ser ut som det gör är inte självklar. Ett system kan ha 
konstruerats på ett visst sätt för att uppnå vissa egenskaper, 
t.ex. användbarhet, som är svårt att formulera exakt. De som 
utvecklat systemet har en avgörande kunskap om det som 
inte syns i dokumentationen. Informationen om en större 
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komplex produkt blir därför aldrig så komplett att den 
ersätter den praktiska kunskapen hos dem som utvecklat 
systemet eller hos dem som använder det, de som skaffat sig 
erfarenhet av det. 

Roller och gränser

I ett uppdrag som handlade om att hjälpa ett projekt med 
mycket stora problem försökte vi förstå verksamheten 
genom att under en vecka göra en Spegel5. 

Exempel 16
Under ett möte med en grupp delprojektledare klagas det 
öppet på hur projektet hanteras av den högre ledningen. 

”Det är ingen som åtgärdar våra problem.” 
”Vi sade redan för ett år sedan att det här är fel.” 
”Jag tar upp ett problem i projektmötet, det antecknas i 
protokollet och glöms därefter bort.”

Alla delprojektledare uttryckte samma åsikt. Projektledaren 
gjorde inget åt deras problem. Efter en stund ställde jag 
frågan: 

”Om vi tar och vänder på det hela, ni leder ju tillsammans 
nästan alla projektets medlemmar, så varför kan ni inte 
lösa problemen själva? Det är ju ni som har projektets 
kraft till ert förfogande.”

En nästan genant tystnad uppstår. Därefter:

”Det är en tradition att vi eskalerar problemen.” 

I företagets kultur fi nns en anda av att problem kan ges 
bort. Man åtgärdar sina problem genom att paketera och 
skicka upp dem på nästa nivå för att på så sätt göra någon 
annan ansvarig för dem.



erfarenhet och processer114

Vid ett annat tillfälle såg vi samma tankesätt hos pro-
jektledaren. En underleverantör hade levererat en del 
av systemet med otillräcklig prestanda, men eftersom 
slutkunden själva varit med i urvalet av underleverantö-
rer så ansåg projektledaren att det var kundens problem, 
inte hans. Uttalandet skrämmer mig, det kommer från 
projektets ledare. Hur ska man lyckas med ett projekt där 
ledaren själv skjuter problemen ifrån sig? 

Företaget är organiserat i mycket klara ansvarsområden och 
uppgifter. En avdelning ansvarar tillfullo för att beskriva 
kraven och en annan för att utveckla systemets komponen-
ter. Den första avdelningen specifi cerar underlagen till den 
andra. Däremellan fi nns en skarp gräns av skrivna specifi ka-
tioner. Kunskapen anses fi nnas i information som lämnas 
över till andra personer i nästa led av processen. Om det är 
så kan de som skrivit specifi kationerna försvinna ur projek-
tet och gå in i nästa projekt, de är ju klara. 

På samma sätt är projektledaren till fullo ansvarig för pro-
jektets genomförande och linjecheferna ansvarar för att förse 
projektet med tillräckligt duktig personal. Man upplever 
ingen tvekan om vem som är ansvarig för vad. Varje chef och 
ledare kan mycket lätt beskriva sitt ansvarsområde och de 
förväntningar som ställs på honom. Det är en nästan ideal 
organisation sett ur arbetsfördelningsperspektiv. När något 
inträffar som ligger utanför det egna ansvarsområdet ska det 
eskaleras till högre nivå. De som innehar högre befattningar 
anses bäst rustade att ta hand om problem som sträcker sig 
över fl er enheter. 

Sett ur ett ISO-perspektiv är organisationens tydliga upp-
delning en styrka. En idag vanlig benämning på en persons 
befattning är roll. I processbeskrivningar brukar det också 
fi nnas rollbeskrivningar som anger vilket ansvar, befogenheter 
och uppgifter för en viss befattning. När varje person vet sin 
plats, kan sina personliga arbetsuppgifter, vet vilken infor-
mation han ska använda och vilket resultat han ska leverera 
så svarar man ganska väl upp till en standardiserad modell 
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av en idealisk verksamhet. Det här fungerar kanske när allt 
går på rutin, men inte när den oväntade krisen inträffar. 
Projektet som jag berättade om ovan var i djup kris.

Slutrapporten

Det sista jag gjorde som projektledare i ett av mina större 
projekt var att skriva slutrapporten

Exempel 17
Under två år hade jag lagt min fulla energi på ett projekt 
som spände över fyra länder och en mängd människor. 
Nu var jag ensam. Projektet var klart och produkten leve-
rerad till kund. Det var bara slutrapporten kvar. Jag skrev 
den ensam ute på landet. Under några intensiva, fokuse-
rade dagar, växte det som skulle bli mitt testamente till 
nästa generation fram. Mest fokus på vad jag ville att de, 
mina efterföljare, skulle tänka på. Det blev en checklista, 
en lång strukturerad checklista med aktiviteter. Jag hade 
inte någon gång under projektet haft en bättre koll på vad 
vi gjort än just då, när det var över. Ett nytt projekt 
skulle vara en bagatell, allt fanns ju där nu, i mitt bagage. 
Det var bara för någon annan att ta min ryggsäck och 
köra. Stolt visade jag upp mitt verk: ”Här har ni ett pro-
jekt, varsågoda att kopiera.”

Två år senare insåg jag att min instruktion inte använ-
des. Det som fanns kvar och levde i projekt efter projekt 
var det vi byggt upp tillsammans i det dagliga arbetet. 
Sättet att leda projekt, sättet att leda möten, sättet att rap-
portera levde kvar. Hela sättet att samverka levde kvar. 
Men min skrivna instruktion hade ingen del i det.

Vi vill lära oss av våra slutförda projekt, så att nästa projekt 
lyckas bättre. Det är en självklarhet för varje professionell 
projektledare att avsluta sitt projekt med en slutrapport. Där 
beskrivs projektet och dess väg fram. En del mätetal talar om 
hur väl man lyckats i relation till uppsatta mål. Det kan t.ex. 
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handla om leveransprecision som talar om hur nära man var 
att leverera resultatet till kund på utlovad tid, eller om kost-
nadsprecision, eller om kvalitet. Dessutom innehåller det en 
historieförteckning med viktiga händelser och milstolpar för 
att avslutas med projektledarens förslag på förbättringar till 
kommande projekt. När sista punkten i slutrapporten är satt, 
har projektledaren fullföljt sitt värv och kan gå vidare till näs-
ta uppdrag. Jag har sällan sett någon intresserad mottagare. 
Den som lär sig mest av slutrapporten är faktiskt den som 
skriver den. Det blir ett påtvingat tillfälle att refl ektera över 
det som varit innan man ger sig i kast med nästa uppdrag. 

Best practice

Jag ombads under 90-talet att tillsammans med en kollega 
studera ett framgångsrikt projekt som ett annat bolag inom 
vår koncern genomfört. Tanken var att vi skulle lära oss 
något av dem. Ett antal år senare skrev jag följande.

Exempel 18
Inom koncernen hade att antal mycket lyckade projekt 
identifi erats. De skulle fungera som inspirations- och 
rättesnören för övrig utvecklingsverksamhet. I ett av dem 
hade man lyckats vända en ond trend. Bolagets enda, men 
stora kund i Australien hade uttryckt sitt missnöje över de 
ständiga avbrotten i det tekniska systemet. De hade gett 
ett ultimatum att om det inte blev en markant förbättring 
under det kommande året så skulle de välja en annan 
leverantör. Det var kniven på strupen, företaget höll på 
att tappa sin enda kund. Under loppet av ett år genom-
förde man en rad förändringar som ledde fram till ett 
stabilt system och en mycket nöjd kund. Projektet döptes 
i efterhand till ”World Best Practice Project” och var 
något för andra bolag inom koncernen att lära sig av. 
Varpå jag ombads åka till Australien tillsammans med en 
kollega för att se vad vi kunde lära av dem. Vi tackade inte 
nej. Vem skulle göra det?
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Under en vecka hjälpte de oss att förstå hur de burit sig 
åt. Vi fi ck reda på hur de var organiserade, hur projektet 
hade planerats och genomförts, vad som hade åtgärdats i 
produkten och hur de samarbetade med kund. Allt var 
planerat för oss, hela veckan var minutiöst förberedd. 
Varje kväll tillbringade vi på hotellrummet för att samman-
fatta dagen och förbereda morgondagen. Den ena före-
läsningen avlöste den andra. Alla våra frågor besvarades 
med omsorg. De berättade om hur projektet varit organi-
serat, hur varje delprojekt hade fullgjort sin uppgift, hur 
felen i systemet hade rättats, hur de hade organiserat sitt 
sam arbete med kund och hur allt såg ut idag. Det var en 
be  rättelse som i efterhand blev så naturlig. Som om det 
bara hade funnits en väg att gå. När vi reste hem hade vi 
med oss en rapport om vad de gjort för att nå sitt mål. Jag 
var klokare, men ändå inte. 

Efter några seminarier hemma, där vi i detalj berät-
tade om projektet, deras problem och hur de löste dem 
var äventyret över och ingenting förändrat. Visst hade 
de gjort en rejäl prestation, de hade under året fått den 
förut så instabila produkten att bli mycket tillförlitlig och 
skapat en god relation till sin kund. Men hemma hade vi 
ju inte samma läge som de, inte samma organisation, inte 
samma produkt och visst klagade våra kunder på fel, men 
inte alls med samma hotfulla ordalag som i Australien. 
Vårt system var modernare och i bättre ordning. Vi hade 
inte samma situation som de. Deras stig blev inte tillämp-
lig i vårt sammanhang. Deras åtgärder var inte relevanta 
för oss.

Det var under själva skrivandet av refl ektionen ovan som 
jag började förstå. Vi såg vad de gjort och resultatet. Mer 
fanns väl inte att lära. Och det var inte så mycket som var 
möjligt att översätta till vår situation. Men det var egent-
ligen inte i att kopiera hur de gjorde som möjligheten låg. 
Det handlade mer om att lära sig från någon som fått ett 
företag med en nonchalant syn på kunden och en passiv 
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syn på produkten till att ändra förhållningssätt. Projektet 
hade förvisso reparerat ett skraltigt system vilket var en 
förutsättning för att lyckas, men det största värdet låg i de 
goda relationerna med kund som det skapat. Företagets 
per sonal hade förändrat sitt förhållningssätt till produkten 
och till kunden. De hade under projektets gång lärt sig vad 
som var viktigt för kund och agerade nu därefter. De tänkte 
i andra banor och hade förändrat sin praxis. Och det gjorde 
de genom att tillsammans arbeta sig fram mot ett mål som 
betydde allt, ett misslyckande innebar ju att de skulle tappa 
jobbet. Vi trodde att det räckte med att se och förstå den 
väg de hade gått. 

En slutsats som är lätt att dra nu är att styrkan låg i själva 
arbetet med att lösa problemen. Resultatet i sig var intres-
sant eftersom de hade lyckats så bra, men det vi kunde lära 
oss av var ledningens agerande, dess regissörskap. Det var 
det vi skulle ha letat efter för att förstå och kunna förmedla 
hur de hade fått andra att brinna för en idé. Då hade vi 
kanske kunnat förstå hur de hade arrangerat resan till ett 
gemensamt förhållningssätt och ny kunskap. Men det kan 
jag inte berätta om. Jag var inte klok nog att leta efter det. 
Att se den stig de gått är inte samma sak som att förstå 
varför de i varje given situation gjorde ett visst vägval. En 
förståelse för det hade hjälpt mig mycket i min egen strävan 
att bli skickligare i mitt yrke. 

Det är svårt att kopiera ett ledarskap, för att jag ska ha 
glädje och inspiration av någon annans metod behöver jag 
göra den till min. Ett rent kopierande skapar i sig ingen 
insikt förrän vi har refl ekterat över vad vi har gjort och 
åstadkommit. Kopierar vi utan att refl ektera slutar det lätt 
med att vi inte förstår vad vi gör. I det här fallet hade led-
ningen lyckats förändra hela organisationens sätt att tänka 
och handla. Det var det som resulterade i ett modernare väl 
fungerande system och en annan attityd till kunden. Men 
jag hade mycket liten nytta av att veta vad de gjort med 
systemet och inte heller av att förstå hur de nu samarbetade 
med kund. 
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Vi fi ck information om arbetssätt och resultat, ”så här 
gjorde vi, och det fi ck det här resultatet”, men jag lärde mig 
inte mycket av värde eftersom jag inte insåg vad det var jag 
skulle leta efter och inte kunde ställa de frågor vars svar 
jag nu så gärna haft. Hade jag idag fått göra om uppdraget 
skulle jag be dem att inte hålla föredrag. Istället skulle vi 
med frågor och intervjuer söka oss fram, letande efter regis-
sörskapet, efter hur personalen successivt tänkte i nya banor 
och efter en förståelse för vad som fi ck dem så engagerade i 
att söka sig nya arbetsformer och ett nytt förhållningssätt. Vi 
skulle ha letat efter de tillfällen som bröt tankemönstren och 
strävat efter att förstå sammanhangen i de situationerna. 
Dessutom skulle vi leta efter de tillfällen när nya idéer bröts 
mot personers erfarenhet och försöka förstå vilka handlag 
det var som fi ck dem att ta till sig det nya. Kanske skulle jag 
bett dem förbereda sig genom att skriva berättelser om till-
fällen av avgörande betydelse för projektet. Men utforskan-
det skulle framförallt ledas av våra egna frågor i intervjuer 
och kanske genom att delta i möten där det nya arbets-
sättet, det nya samarbetet, visade sig. Vi skulle ha inriktat 
oss mycket mer på människorna och deras sätt att leda och 
handla i avgörande sammanhang, än på projektets resultat. 
Allt för att förstå de enskilda sammanhangen i vilka de gjor-
de sina verkliga framsteg. Jag behöver göra en del av deras 
erfarenheter till mina för att rätt kunna återanvända deras 
handgrepp. De berättade om arbetssätt och resultat, ett slags 
form för sitt handlande, men innehållet – samman hanget, 
orsaker och handling i de enskilda avgörande momenten 
– gick förlorade för mig.

Det är ingen tvekan om att det fi nns mycket att lära av 
andra, det fi nns en kraft i begreppet ”best practice”. Men 
det kan inte vara fråga om en urskillningslös kopiering för 
att uppnå en liknande effekt. Det krävs att den som lär sig 
kan se vad i det studerade som är värt att förstå och låta det 
styra nyfi kenheten mot att lära sig se skeendet i projektet. 
Ett angreppssätt är att locka fram deltagarnas minne av 
avgörande moment och be dem berätta om sammanhanget, 
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hur de tänkte, hur de handlade och vilka konsekvenser det 
fi ck – att med stimuli locka fram minnet av handlingar där 
yrkeskunskapen prövas, få dem berättade och belysta i en 
prövande dialog. Något som dialogseminariemetoden är ut    -
vecklad för.

Process och erfarenhet 

Process och lärande

Det fi nns en likhet mellan de olika spegelbilderna. Be  rät-
telserna är alla hämtade från företag som utvecklar stora 
komplexa system. De handlar om försök att bevara kunskap 
i skrift för att på så sätt bättre kunna effektivisera och leda 
en utvecklingsverksamhet. Vi vill ordna vår tillvaro så att 
den blir kontrollerbar och förutsägbar och försöker smörja 
maskineriet genom att ta bort gnissel och friktionsvärme i 
verksamheten. Mycket går ut på att specialisera arbetet så att 
vissa personer lär sig att kravställa och analysera hela syste-
met, några lär sig att utveckla små delar av det och andra lär 
sig sätta ihop (integrera) och testa delarna till ett fungerande 
system. Det är som stationer i en produktionsenhet, varje 
människa blir expert på sitt område som hon underhåller 
och vidareutvecklar. Vi strävar efter tydliga och väl avgrän-
sade uppgifter för att få ett styrbart fl öde i utvecklingsarbe-
tet. Vi gör vår tillvaro begriplig genom att organisera oss och 
genom att beskriva verksamheten. Processbeskrivningen är 
en trygghet för oss. En chef uttryckte det som att då kan jag 
hålla ryggen fri. Med det menade han att ingen kunde klandra 
honom så länge han höll sig inom processbeskrivningens 
ramar. Där var hans uppgift förklarad i en rollbeskrivning. 

Ett utvecklingsprojekt har till uppgift att skapa något 
nytt, något som inte redan fi nns. Vi har en uppfattning om 
vad slutresultatet ska vara, men inte hur själva systemet ska 
se ut. Det avkrävs lösningar som går att realisera i maskiner, 
men först när systemet är klart vet vi hur det ser ut.6 Vägen 
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fram är en blandning av kreativitet och rutin. Det är fråga 
om att bringa ordning i något som från början är diffust, att 
allteftersom utvecklingen fortskrider undanröja dimman för 
att se klarare. Det är en läroprocess där det som är ordnat 
beskrivs i systeminformation för att hålla fast förståelse, en 
minneslista för den som skapat informationen och de som 
arbetar med den. På det sättet växer systemet fram i en dia-
log mellan människor och information. Förståelsen för sys-
temet skapas av själva arbetet med det, i samtalet med andra 
och i läsandet. 

Kunskapen om kraven på ett system växer fram samtidigt 
som kravspecifi kationerna skrivs, granskas och uppdateras. 
När dessa är klara är de som skrivit dem experter inom 
området och kunskapen är så gott det går dokumenterad. 
Dessutom står det i processbeskrivningen vad de ska använ-
das till och vilka roller som ska göra det. Det är logiskt och 
rättframt. Men en verksamhet har alltid någonting som 
värker, som inte fungerar bra. Det fi nns utrymme för för-
bättringar och spegelbilderna visar upp några sådana försök. 
Exemplet med ”best practice” berättar om ett försök att lära 
sig från lyckat projekt, men effekten blev liten. Stentavlorna 
visar ett försök att skapa gemensamma värderingar för att 
förtydliga företagskulturen, men det gav inte heller så stor 
effekt. Slutrapporten som jag skrev var mycket värdefull för 
min egen förståelse av projektet, men jag kunde inte märka 
att det gav något till någon annan. Erfarenhet av projektet 
fi ck bara de som deltog i det. 

Vi använder processer, metoder och rollbeskrivningar 
som ett sätt att bevara kunskap och effektivisera, men det 
ger en högst begränsad effekt på verksamheten. Att alla har 
sina tydliga roller och att arbetsfl ödet är väl defi nierat i 
skrift betyder inte att verksamheten är effektiv. En del av de 
erfarenheter som är beskrivna i spegelbilderna kommer från 
företag med väl utvecklade processbeskrivningar, men de 
hade ändå stora problem med att leda sina utvecklingspro-
jekt. I avhandlingen ISO 9000: Business as Usual or Radical 
Change 7 om introduktion av ISO 9000 på några svenska 
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företag visas att det omfattande arbetet med att anpassa 
företagens processer till kraven i standarden inte innebär en 
verklig förändring av arbetet. Ändringarna i instruktions-
fl oran slår inte igenom, de påverkar inte verksamheten 
nämnbart. 

Något man ofta bortser från i processerna är tiden och 
ansträngningen det tar för en person att lära sig något. Det 
är inte säkert att en kravspecifi kation är begriplig för den 
som ska läsa den, det kan lätt hända att andemeningen i det 
som står i texten missförstås. Informationen är inte kun-
skap, den är bara ett uttryck för den kunskap som författaren 
har. När den person som ska använda specifi kationen har 
lärt sig den och förstår den på samma sätt som författaren 
ämnat – först då har kunskapen om kraven förmedlats.

Med ledtider på fl era år från projektstart till dess systemet 
fungerar hos kund tar det lång tid innan resultatet blir syn-
ligt. Förståelsen för hur konstruktionen egentligen fungerar 
i sin rätta miljö inträffar fl era år efter det första konstruk-
tionsbeslutet och då gör konstruktören ofta något annat. 
Misstagen som utfördes för tre år sedan är det förmodligen 
någon annan som får rätta till. 

Som ledare är det vår uppgift att planera och leda verk-
samheten mot de mål som är uppställda. Det är vårt jobb att 
ställa frågor som: Hur ska vi få tag i framtiden? Hur kan vi 
se framåt så tydligt att det går att förutsäga våra projekts 
resultat? Vilka instrument kan vi som ledare ta till för att 
planstyra verksamheten? Hur får vi vår personal att följa 
planer och processbeskrivningar? Hur formulerar vi de reg-
ler som ska göra verksamheten styrbar? Frågorna har en 
riktning – de är ställda mot framtiden, men de är också 
ställda nedåt i hierarkin, mot vår personal. Vi tänker framåt 
i tiden och nedåt i kunskapshierarkin. Det är ju i framtiden 
det ska avgöras hur framgångsrika vi blir och det är vår per-
sonal som ska göra jobbet. Därför är det också lockande att 
välja den skrivna instruktionen, regelverket, som det bäran-
de styrmedlet. Instruktionen har samma riktning – framåt 
och nedåt. Det ligger ett underförstått – Du ska göra vad jag 
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säger för jag har hela företagets kunskap med mig i instruk-
tionerna. Det här fenomenet har Richard Ennals  beskri-
vit:8

”Man har försökt att defi niera kraven inom olika yrkesområden på 
alla nivåer i termer av kompetens. För varje givet yrke anser man sig 
kunna formulera specifi kationer, vilka i sin tur översätts till kompe-
tenskrav, där arbetsplatsens betydelse vägs in. Varje uppgift som den 
anställde har bryts ned i deluppgifter, tills man når nivån kompeten-
selement möjliga att verifi era genom granskning av arbetsprestatio-
ner enligt uppställda kriteria.[…]

Orienteringen mot kompetens går att hålla fast vid när det gäller 
automation, men det fi nns ett pris som måste betalas. Modellen tar 
inte hänsyn till yrkesskicklighet, kunskap, förståelse och inte heller 
till kulturen inom arbetslivet, där människor ju ofta arbetar tillsam-
mans eller i grupp.

Kompetensmodellen härrör från en uppifrån och ned-orienterad 
syn på arbetsledning, där makten bibehålls högst upp medan skulden 
fördelar sig nedåt. Man betonar vertikala rapportvägar: horisontell 
kom munikation och nätverksbildning ses som störande, som ett hot 
mot det konventionella utkrävandet av ansvar.

Förändringarna kommer inte att bli obetydliga, därför att högre 
chefer ju själva är produkter av den insnävade, kulturlösa kompeten-
sorienteringen. De skyddar sig mot större etiska hänsynstaganden 
genom att hänvisa till skyddet av sin professionella status. Detta är 
inte acceptabelt.

Mitt argument är att modellen sätts på prov i krissituationer. Kris 
kan lätt övergå i katastrof om inte människor ges makten att bygga 
nya strukturer, att utnyttja sin intuition, omdömesförmåga och tysta 
kunskap.”

Ennals  lyfter fram ett maktperspektiv i det han skriver och 
spegelbilderna är också exempel på maktutövning. Chefen 
ska tala om hur medarbetarna ska utföra sitt arbete. Vär-
deringar, best practice, slutrapporter, instruktioner, roller, 
kravspecifi kationer – alla dessa verktyg förvandlas till olika 
former av regler i processbeskrivningar och systembeskriv-
ningar. Vilket är fullt naturligt om det är så att de skrivna 
reglerna bär på kunskap som överförs till de männi skor som 
läser dem. 

Lagboken kan stå som ett exempel för hur vi kan lära oss 
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regler. Den samlade svenska lagtexten kan man hantera först 
efter många års juridikstudier, vilket är få förunnat. Det 
betyder att den stora massan svenskar inte kan lagtexten. 
Och ändå fungerar vi tillsammans i ett samhälle där vi följer 
lagen. Det fi nns regler som alla är förtrogna med oavsett om 
de är beskrivna eller ej. Vi har alltså lärt oss dem genom vår 
uppfostran och genom att leva och verka i samhället, inte 
genom att läsa lagboken. På samma sätt lär vi oss system-
utveckling främst genom att tillsammans med andra arbeta 
med det.

Att läsa den information som fi nns i t.ex. en process-
beskrivning är en viktig del i att lära sig arbetssättet, men 
det räcker inte alltid. Författaren till informationen har en 
kunskap om ämnet som är större än den som informationen 
bär. Läsaren har ett arbete att göra för att förstå den, jämföra 
den med sin egen erfarenhet. Eftersom varje persons sam-
lade erfarenhet är unik så är det här ett arbete av personlig 
karaktär, varje person lär sig utifrån sin egen utsiktspunkt. 
Gadamer  använder begreppet horisont9 för att beskriva den 
utgångspunkt från vilken vi förstår en situation.

All ändlig samtid har sina gränser. Vi bestämmer situationens 
begrepp just som att situationen framställer den plats, som begränsar 
seendets möjligheter. Till situationens begrepp hör därför väsentligen 
begreppet horisont. Därmed avses den synkrets som omfattar och 
omsluter allt det, som är synligt från en bestämd punkt. Använt på 
det tänkande medvetandet kan vi så tala om en trång horisont, om 
möjlig utvidgning av horisonten, om att öppna nya horisonter etc.
[…] Den människa som saknar horisont ser inte tillräckligt långt 
och överskattar därför det för henne näraliggande. Omvänt betyder 
att ”ha” horisont att inte vara begränsad till det näraliggande och att 
kunna se utöver det. Den som har horisont vet att värdera tingens 
betydelse inom denna horisont allt efter närhet och avstånd, storhet 
och litenhet. 
[…] liksom man i samtalet med den andra kan göra hans åsikter 
begripliga genom att ta reda på hans situation och horisont, men utan 
att man därför behöver komma överens med honom.
[…] I förståelsen sker en verklig horisontsammansmältning. 
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Läsaren behöver smälta de nya intrycken mot sin erfaren-
hetshorisont utifrån den personliga utsiktsplats han står 
på. Och det sker genom att göra ett tankearbete som mot-
svarar det som författaren redan har gjort, men på läsarens 
egna premisser och med läsarens egen metod. Det lästa blir 
tolkat på ett personligt sätt och ibland på ett för förfat-
taren oavsett sätt.10 En utvecklingsverksamhet består av 
människor som samverkar för att utveckla eller förändra 
något. Det strävar efter ett framåtriktat mål. Men att skapa 
det som inte redan fi nns innebär att var och en behöver 
förstå vad som redan har gjorts och vad som nu ska göras. 
Information är inte tillräckligt, vi behöver också ett lärande 
som tar tillvara våra gemensamma erfarenheter och gör 
dem tillgängliga.

Gadamer  skriver:11

Erfarenhet i det stora hela är ingenting, som man kan besparas. 
Erfarenhet i denna mening förutsätter istället förväntningar, som 
med nödvändighet blir mångfaldigt svikna – bara därigenom förvär-
vas erfarenhet. Att erfarenhet i första hand är smärtsam och obehaglig 
handlar inte om någon svartmålning, utan följer direkt ur erfaren-
hetens väsen. Redan Bacon visste att man kan vinna ny erfarenhet 
bara genom negativa instanser. Varje erfarenhet värd namnet korsar 
en förväntan. En grundläggande negation är sålunda en del av män-
niskans historiska Vara, och denna negation visar sig i väsensförbin-
delsen mellan erfarenhet och insikt.

Insikt är mer än kunskap om ett eller annat sakförhållande. 
Insikten inbegriper alltid att man återkommer till ett förhållande där 
man varit fången i villfarelse. På så vis innehåller insikten alltid ett 
moment av självkännedom och är en nödvändig aspekt av det vi kalla-
de egentlig erfarenhet. Insikt är något man kommer fram till.

Då behöver vi se lärandet utifrån både elevens och lärarens 
aspekt. Jag kan inte reglera andras kunskap, men jag kan 
hjälpa dem att lära sig. När Descartes  berättar varför han 
skriver sin bok En avhandling om metoden säger han:12

Min avsikt är alltså inte att här undervisa i den metod som envar 
bör följa för att rätt vägleda sitt förstånd, utan endast att visa på 
vad sätt jag försökt att vägleda mitt. De som befattar sig med att 
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meddela föreskrifter måste anse sig skickligare än de åt vilka de med-
delar dem, och om de själva brister i det allra minsta, så förtjänar de 
klander härför.

Descartes  skriver för att läsarna ska förstå, men trots det, 
påpekar Bo Göranzon , fi nns det få som har blivit så miss-
tolkade. Det handlar om hur vi läser originaltexten och hur 
vi med vår egen erfarenhet kan föreställa oss innebörden 
och koppla den till vårt eget liv. Det är upp till oss själva att 
förstå. Texten är skriven och författaren död. Men Descartes 
ville att läsaren skulle förstå hans metod och kanske använda 
den på det sätt som passar läsaren, inte slaviskt följa den som 
en instruktion. 

För vi över de tankarna till processbeskrivningar så kan vi 
säga att de är skrivna av någon som har en idé om hur andra 
bör arbeta. De har ett värde, men det är inte beskrivningen 
i sig som är det viktiga, utan hur den används i verksamhe-
ten. Det är i användningen som den gör nytta. Wittgenstein  
skriver i Filosofi ska undersökningar :13

Kan man lära sig människokännedom? Ja; några kan det. Men inte 
genom en undervisningskurs utan genom erfarenhet. Kan en annan 
därvid vara en persons lärare.? Javisst. Han ger honom då och då den 
riktiga vinken. – Så ser här ’inlärandet’ och ’utlärandet’ ut. – Vad man 
lär sig är ingen teknik; man lär sig riktiga omdömen. Det fi nns också 
regler, men de bildar inget system, och bara den erfarne kan använda 
dem riktigt. Till skillnad från räkneregler.

Istället för att fundera på hur vi ska styra andras kunskaps-
tillväxt kan vi då istället tänka på hur den kan gödas på ett 
sådant sätt att det personliga lärandet underlättas. Det lik-
nar förhållningssättet mellan mästare och lärling. Lärlingen 
ser mästaren utöva sitt yrke och mästaren ingriper vid behov 
när lärlingen så behöver. Men då behöver vi ett förhåll-
ningssätt till lärande och kunskap som öppnar för påverkan 
och nya intryck. Om lärandet utgår från mig själv är det 
också upp till mig att se och förstå. Jag kan ändra min upp-
märksamhet, mitt sätt att lyssna, för att snabbare och bättre 
förstå. Och dessutom undertrycka den första för nekande 
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reaktion som lätt dyker upp när något inte stämmer med 
mina erfarenheter. För det är just den kollisionen, när något 
inte stämmer med min förväntning, som är nyckeln till 
nytänkande och färska insikter.

Men det beror bara på oss själva, var och en av oss har 
förmågan att lära sig, vi kan välja mellan att utveckla vår 
erfarenhet eller att refl ektionslöst låta bli. Vi kan välja för-
hållningssättet att öppna ögonen, ta oss ur strömmen och 
kliva upp på stranden för att se bättre innan vi hoppar i 
igen. 

Den informationsbehandlande människan

Det är en vanlig föreställning att processbeskrivningar an -
vänds för att styra en verksamhet. I dem fi nns de instruk-
tioner som medarbetarna i en organisation ska följa för 
att utveckla en produkt. De ska läsa sig till hur arbetet ska 
utföras och göra på det sätt som instruktionerna föreskriver. 
Om det är sant kan förändringar i arbetssättet göras genom 
att förändra processbeskrivningarna, vilket illustreras av 
följande bild.

Styr SkaparMänniskor

VerksamhetStyrmodell

Process

Systemmodell

System-
dokument

Figur 1: Ett tänkt förhållande mellan processer och verksamhet
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Ordet process för tankarna till en tillverkningsfabrik där 
olika moment utförs automatiskt i en viss ordning fram till 
slutmontering, test och leverans. Det är ett löpande band 
som styrs av program. Nya eller ändrade moment förs in i 
programmen varefter tillverkningsfl ödet omedelbart ändras. 
Vi använder maskinen som en modell för hur vi tänker. En 
chef på det bolag som jag berättade om i ingressen uttryckte 
sig: ”Om folk bara kunde hålla sig till processen och sköta 
sina roller så skulle allt gå bra.” Med det menade han att 
de skulle sköta sina uppgifter så som de var beskrivna i 
rollbeskrivningarna. Vår förmåga att minnas ses i ljuset av 
datorns minne, kunskap i ljuset av information. På det sät-
tet blir människan en informationshanterare och kroppen 
ett bihang för handling. Men en människa behöver förstå 
meningen med informationen medan en dator styrs med 
absolut precision av instruktioner. Datoranalogin belyser 
det maskinella men döljer det mänskliga. John Searle  beskri-
ver det med:14

Tanken är att eftersom jag behandlar information när jag tänker, 
och eftersom min räknemaskin behandlar information när jag slår 
in något på den, så måste det fi nnas någon enhetlig mening enligt 
vilken vi båda behandlar information. Men denna tanke tycks mig 
fullkomligt felaktig. När jag som tänkande behandlar information är 
jag medvetet eller omedvetet sysselsatt med vissa mentala processer. 
Men räknemaskinen har inga mentala processer över huvud taget. 
Den helt enkelt efterliknar de formella dragen hos de mentala proces-
ser som är mina. Således: även om räknemaskinen och jag formellt 
sett går igenom samma steg visar inte det att maskinen alls gör något 
som liknar vad jag gör, av det enkla skälet att räknemaskinen inte har 
några mentala egenskaper.
[…]
Den bakgrund av sunt förnuft som gör det möjligt för oss att förstå 
består inte i någon uppsättning trossatser eller andra slags påståen-
desatser. Eftersom allt som kan programmeras in i datorn är ”repre-
sentationer”, kan bakgrunden, försåvitt den inte består av representa-
tioner, inte programmeras in. Och det vi kan anta om bakgrunden är 
att den inte består av representationer utan snarare av en uppsättning 
färdigheter, hållningar, icke-representationella attityder och allmänt 
know-how.
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Vi behandlar information, och det gör maskinen också. Men 
ordet informationsbehandling är vilseledande i det här sam-
manhanget, för det står för två helt olika saker. Människan 
förstår informationen utifrån sina erfarenheter, vi har en 
bakgrund utifrån vilken informationen betyder något. Vi 
kan se och förstå den utifrån olika vyer, placera in den i olika 
sammanhang och använda den på ett för stunden omdömes-
fullt sätt. Detta sätt behöver inte vara förutsägbart, eftersom 
det sammanhang vi befi nner oss i inte alltid går att förutse. 
Maskinen arbetar efter helt andra villkor som är baserade 
på logiska regler. Här arbetar vi bara med de kombinationer 
av logik som går att förutse. Men vi använder samma ord 
– informationsbehandling – och eftersom det för tankarna 
till en dator, så lurar det lätt in oss i föreställningen att vi 
behandlar information på samma sätt som en dator. Det här 
kan illustreras med följande exempel från Lantbruksstyrelsen. 
En systemman beskriver vad som hände när de införde en 
felsökningskatalog till ett system för skogsvärdering:15

Erfarenheten är avskräckande. Resultatet av dokumentationen blev 
en mycket omfattande katalog över de fl esta tänkbara fel, hur de rap-
porterades av programmen och hur de skulle åtgärdas. För nya använ-
dare var denna katalog skrämmande och inte till mycken hjälp, 
medan erfarna användare arbetade snabbare och säkrare om de litade 
på egen erfarenhet och inte använde felsökningskatalogen. 
Erfarenheter kan inte alltid dokumenteras på ett användbart sätt.

De som lärt sig systemet ovan lärde sig också med tiden att 
hitta fel i indata mycket snabbt. De såg felen, men hade svårt 
för att tala om hur de gjorde för att upptäcka dem. Effekten 
av deras skicklighet var synlig, men inte själva kärnan i 
kunskapen. Den förblev otillgänglig för andra även efter 
dokumentationsförsöken. I det här fallet blev den detalje-
rade dokumentationen mer en börda än en tillgång. Eller 
som Denis Diderot  uttrycker sig om skådespelare som utan 
känsla agerar efter ett regelverk för skådespelare:16

Era regler har gjort er till trädockor, och ju mer man ökar reglernas 
antal, desto mera automatiska blir ni.
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En chef sa en gång till mig ”Systemavdelningen ska beskriva 
systemet så väl att programmerarna kan bli kodmaskiner”. 
En annan chef vid ett annat företag sa om sin organisa-
tion med hundratals programmerare i ”Vi är en fabrik”. 
Människan reduceras till en maskin i vårt språk. Och det är 
genom språket som vi tänker.

Användning av processer

Vad gör då processbeskrivningar för gott inom en system-
utvecklande verksamhet? Omdömesgillt beskrivna och rätt 
använda är de till stor hjälp för ledningen av stora utveck-
lingsorganisationer att förstå sin verksamhet för att kunna 
leda den. En bra processbeskrivning bidrar till ett gemen-
samt språk så fort den börjar användas. När dess termino-
logi används i praktiskt bruk, skapas också en förståelse för 
dess egentliga innebörd och praktiska nytta. Den fungerar 
dessutom som vägledning vid planering och uppföljning av 
verksamheten och visar ett mönster för hur olika organi-
sationer ska samarbeta vilket bidrar till den gemensamma 
bilden av företagets verksamhet. 

Jag ser dock en tendens till överskattningar av processbe-
skrivningars styrande funktion, det fi nns en trend som går 
mot alltmer utvidgad användning av processer inom svensk 
industri. Man får inte glömma att de är modeller och för-
enklingar av det arbete som verkligen sker. I en uppsats till 
ett dialogseminarium om projektledning skriver en erfaren 
projektledare, Elisabet Kling:

I dagens organisation upplever jag det som om erfarenhet inte värde-
ras särskilt högt. Det gäller både erfarenhet som fi nns genom många 
års arbete inom ett visst område men också projekterfarenhet från 
ett visst projekt. Alla är utbytbara mot alla. I bästa fall får man 2–5 
dagars överlämning mellan 2 personer där den som slutar har jobbat 
i över ett år i projektet. Den som tillkommer har visserligen kört pro-
jekt förr men både verksamhetsområde och teknik är nytt. Vid varje 
sådant byte förlorar projektet mycket fart. Varje individ har så mycket 
erfarenhet och information om tidigare diskussioner, överenskom-
melser och varför det se ut som det gör. Det kan ligga dagar av diskus-
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sion bakom ett enda datum i en tidplan. Men det är inte uppenbart 
för en ny projektdeltagare som ser fördelen att fl ytta datumet.

Att göra en realistisk tidplan är ett kvalifi cerat arbete som 
kräver erfarenhet. Allt kan inte förutses och planeras, tanke-
arbete föregår inte alltid utförandet utan i en komplex 
verk samhet måste man ibland handla på stundens ingivel-
se. Människor är också olika skickliga på att utföra sina 
arbetsuppgifter, det en person gör bra på en timme kan ta 
en annan person två dagar att göra dåligt. En process är en 
generisk modell, den kan i mycket begränsad grad ta hänsyn 
till den enskilda personens förmåga och det ska den heller 
inte göra. Problemet uppstår när någon tror att förenk-
lingen visar verkligheten och att det räcker med att förändra 
modellen för att de som arbetar efter den ska förändra sitt 
arbetssätt.

Ett annat misstag är när vi använder processbeskrivning-
ar som kärnan i ett företags strävan efter ständiga för-
bättringar utan att ta hänsyn till det lärande arbete som 
krävs i en förändring. Det är vilseledande att påstå att man 
genom att ändra i beskrivningarna också ändrar i en kom-
plex verksamhets handlingsmönster. I en större förändring 
handlar det mer om att personalen måste lära sig att arbeta 
efter de nya villkoren genom att utföra arbete i praktiken än 
vad det handlar om att läsa sig till kunskapen i processbe-
skrivningar. Den information som fi nns i beskrivningarna 
är inte samma sak som kunskap hos dem som ska använda 
dem och det är i själva användningen av processbeskrivning-
arna som det avgörs vilken nytta de gör. Här är användarnas 
yrkesskicklighet, ansvarstagande och förhållningssätt till sitt 
arbete avgörande.

Jag vill vända på begreppen och se det utifrån utveck-
lingsingenjörens perspektiv, dvs. börja med människan, inte 
processerna. Processbeskrivningen i sig är inte styrande, det 
är ett dött ting till dess att den används och då används den 
på initiativ av människor. Det startar med handling, med 
beslutet att jag ska använda processbeskrivningen i mitt 
arbete. Men sedan hänger det på hur jag förstår processen 
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och dess moment, hur väl tränad jag är på att arbeta på det 
sätt som beskrivningen visar och mitt förhållningssätt till 
arbetet och arbetssättet. Det är dessutom först i praktisk 
användning av processbeskrivningen som jag verkligen lär 
mig hur den påverkar mitt arbete. Förhållandet mellan 
processbeskrivning, förmåga och resultat bör istället ritas 
så här: 

Figur 2: Förhållandet mellan process och verksamhet

Nedanstående två exempel illustrerar gränsen där processen 
tar slut och yrkesskickligheten tar över. 

Det ena exemplet är från Ericsson som i slutet av 80-talet 
utvecklade en projektmodell, PROPS, som nu spritt sig till 
andra svenska företag under olika namn. Modellen har varit 
ett viktigt stöd för många stora internationella projekt. Den 
visar hur ett projekt ska bedrivas och innehåller ett antal 
beslutspunkter, tollgates, där linjechefer och projektledare 
möts för att bedöma om ett projekt är moget att gå vidare 
eller inte. Projektledare mäts ofta efter hur väl de kan hålla 
leveranstider och budget, medan linjecheferna får stå till 
svars för produktkvalitet och personalens kompetens. Ser 
man det ur ett processbeskrivande perspektiv är tollgate 
enkelt. Processen talar om vilken typ av beslut som ska tas, 
vilket beslutsunderlag som ska fi nnas till hands och vem 
som är ansvarig för att göra vad inför beslutet. 

Människor

VerksamhetStyrmodell
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Systemmodell

System-
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Men hur skaffar jag mig som ansvarig chef känslan för 
projektets mognad? Hur känner jag av temperaturen på 
projektet? Hur skaffar jag mig det förtroende för projektet 
som jag behöver för att kunna ta ställning? Och värst av 
allt – hur vet jag när det är bättre att lägga ner projektet 
än att fortsätta? Den information som ligger i beslutsun-
derlaget måste bedömas. Den ska vägas mot den erfarenhet 
jag har skaffat mig om andra projekt, om hur kunder har 
reagerat vid tidigare leveranser, om tillförlitligheten hos 
dem som utformat beslutsunderlaget. Det fi nns inget enkelt 
svar, beslutet grundas på den känsla som jag har fått i mitt 
arbete med att förstå projektet och dess status. Det handlar 
återigen om förmågan att använda processen men också om 
skickligheten i att använda beslutsunderlaget i sig. Ett lik-
nande resonemang kan man föra om en projektledare som 
har till uppgift att göra sitt projekt så synligt som möjligt för 
deltagarna i tollgatemötet. Att ge en rättvis bild av projektet 
tillhör projektledarens yrkesskicklighet och omdöme. Det 
gäller att välja vilken information som ska visas och välja 
bort vad som inte ska visas. Dessutom är det en fråga om 
att göra presentationen av den ren och begriplig. Eftersom 
processbeskrivningen ska vara generellt användbar för alla 
projekt följer den en tänkt modell för ett slags idealprojekt. 
Varje projekt lever dock i sitt eget unika sammanhang, det 
kan vara mer eller mindre likt tidigare projekt, men är ändå 
unikt i de problem som det står inför just nu. Det svåra 
arbetet, att se projektets verkliga hälsa och att berätta om 
den är upp till projektledaren och hans projektmedlemmar, 
processbeskrivningen står sig slätt. Den fungerar som en 
enkel minneslista jämfört med de kunskapsyttringar som 
visar sig vid ett enda tollgatemöte. 

Mitt andra exempel för att illustrera användning av proces-
ser är granskningsförloppet. Det används främst i kvalitets-
höjande syfte och bedrivs ofta enligt en beskriven metod. För 
att försäkra sig om att resultatet av en projektaktivitet, t.ex. 
ett kravdokument, är tillräckligt bra, låter man några utval-
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da personer läsa det för att hitta brister. Därefter genomför 
man ett granskningsmöte där de svagheter som hittats förs 
på tal, diskuteras och protokollförs för att efter modifi ka-
tion och omgranskning kunna godkännas. Arbetsfl ödet för 
granskning är enkelt att beskriva, kriteriet för att godkänna 
ett dokument är lite svårare, men det kan handla om hur 
allvarliga bristerna i dokumentet får vara och hur mycket tid 
granskarna har lagt ner på sin uppgift. Men användningen 
av denna enkla process är inte självklar.

Personerna som ska granska är ofta pressade i andra upp-
gifter, de har normalt egna dokument som ska skrivas enligt 
en tidskritisk plan, de kanske deltar i fl era projekt samtidigt, 
de kan vara sena i några av sina åtaganden och granskningen 
av andras dokument kommer som en börda ovanpå detta. 
Framför sig har man dokumentet och nu gäller det att läsa 
det, förstå informationen i det, förstå det sammanhang som 
dokumentet ska verka i och dessutom hitta svagheter och 
fel. Och detta ska göras i ett system som är under utveckling 
där personalen lär sig systemet samtidigt som de beskriver 
det. Det kräver tid och koncentration. Förberedelsetiden 
mäts i granskningsmötet och är en parameter på kvaliteten 
i granskningsförberedelserna. I processbeskrivningen står 
det att granskningsmötet ska ställas in vid för lite förbere-
delsetid. Men läsarens koncentration går inte att mäta, läser 
man dokumentet en gång utan fokus hittar man stavfel och 
otydligheter, vilket är ett vanligt förekommande gransk-
ningsresultat. Processbeskrivningen kan om den följs tvinga 
fram fenomenet granskning, men den kan inte påverka 
kvaliteten på dess genomförande. Det är istället beroende på 
kunskapen om systemet och förhållningssättet till gransk-
ningsuppgiften. Hur granskningen genomförs, dvs. hur pro-
cessen används är avgörande för dess nytta. I det här fallet 
är det lätt att se att med rätt förhållningssätt och kunskap 
hos de inblandade räcker det med att processen säger att en 
granskning ska genomföras, detaljerna om hur det ska göras 
blir överfl ödiga.
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Modell och verklighet

I en utvecklingsverksamhet målar processbeskrivningar till-
sammans med andra styrande dokument en bild av hur 
ledningen vill att verksamheten ska bedrivas. Den bilden 
kan överensstämma mer eller mindre med det som faktiskt 
sker. Ju mer komplex och dynamisk en verksamhet är desto 
fl er oväntade och svåra händelser ska hanteras. En process-
beskrivning kan inte förutse det oväntade, den måste hålla 
sig till det förväntade och beskriva det rutinmässiga. Det 
är en abstrakt och starkt förenklad bild. När något oväntat 
händer är det den mänskliga förmågan med sin fantasikraft 
och initia tivrikedom som måste ta över. Då krävs det er -
farenhet för att hantera det oväntade på ett omdömesgillt 
och skickligt sätt oavsett om det är inom modellens regel-
verk eller inte. Verksamhetsmodellen leder inte människor 
– människor leder verksamheter med modellen som stöd. 
Följande berättelse är ett exempel på en modell som vilse-
ledde ledningen.

Exempel 19
Jag fi ck ett uppdrag på ett större svenskt företag, med 
uppgiften att granska och bedöma en del av dess utveck-
lingsverksamhet. Chefen för enheten beskrev arbetsfl ödet 
under ett par timmar och jag förstod inte alls varför de 
anlitat mig. Det var ett rent och snyggt fl öde där allt jag 
lärt mig om systemutveckling fanns på plats. För mig såg 
det ut som en ideal och mogen verksamhet. Men efter att 
ha intervjuat ett tiotal personer med olika arbetsuppgif-
ter såg jag att chefens bild stämde mycket dåligt med hur 
verksamheten egentligen bedrevs. Jag hade fått mig pro-
cessbeskrivningens fl öde till liv av honom och visst fanns 
de fl esta av dess moment med i arbetet, men inte på det 
sätt som jag lurade mig att tro när jag först lyssnade på 
den. Den glättade bilden trasades sönder av de problem 
som jag fi ck mig beskrivna. Det handlade om orealistiska 
planer som inte var förankrade, om kravdokument som 
inte gick att förstå och där författarna inte var tillgäng-
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liga, om granskningar som slarvades förbi, om folk som 
skulle samarbeta men som inte pratade med varandra. 
Det var en helt annan verksamhet som framträdde än den 
som chefen gav mig. Men han hade modellen som sin bild 
av hur verksamheten fungerade och såg inte det jag fi ck 
mig till livs. 

Utsikten att framöver tvingas använda sitt omdöme i svåra, 
oklara situationer kan verka skrämmande. Likaså tanken att 
behöva lita på andra personers förmåga att klara sin uppgift 
också när den kräver att de måste gå utanför sina invanda 
rutiner. Det gör det lockande att försöka organisera och pla-
nera en verksamhet som är förutbestämd och där ingenting 
har lämnats åt slumpen. Det blir tryggare när alternativen 
fi nns till hands när de behövs, det är bara att välja och beslu-
ta, som att trycka på en knapp. De beskrivna rutinerna blir 
så omfattande att de tynger organisationen så till den grad 
att de som arbetar i den inte får utrymme att använda sitt 
eget omdöme. Men när alla handlingsalternativ är fastlagda 
i regler, behöver inte personalen tänka själv, de kan alltid 
gå och hämta lösningarna och så länge som de följer ruti-
nerna så har de ryggen fri. Den egentliga uppgiften skyms av 
regelverket och det behövs inte mycket fantasi för att förstå 
hur det påverkar förhållningssättet till arbetet. Det viktiga 
blir att följa reglerna än att utföra det som är den egentliga 
uppgiften. Det blir viktigare att utveckla regler och rutiner 
än att försäkra oss om att vi har nödvändig kunskap. 

Författaren Joseph Conrad , berättar i sin bok Lord Jim17 
om den unge sjömannen med de höga ambitionerna. Han 
ska göra karriär inom yrket och bli känd som en stor man. 
För att bana vägen har han tänkt ut handlingsalternativ för 
alla de situationer som han kan tänkas hamna i. Han vet 
precis hur han ska handla i varje svår situation och känner 
sig förberedd för vad som än kan hända. Han väntar bara på 
tillfället att visa sin duglighet. I en situation där fartyget 
hotar förlisa och resten av besättningen lämnar fartyget och 
överger de sovande passagerarna, får han sitt tillfälle, men 
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lockas av en sekunds ingivelse att göra likaledes. Sittande i 
livbåten fi nns ingen återvändo. På grund av det förskjuts 
han från sitt yrke och fl yr undan in i djungeln bland infödings-
stammar. Där lär han sig att hantera detta nya och fullstän-
digt oförberedda liv genom att handla med omdöme när 
situationerna uppstår. Hans förberedelse inför det ständigt 
oväntade ligger i ett ständigt lärande, inte i drömmen om att 
vara förberedd för alla möjliga situationer.

Hur väl man än tänkt sig handlingsalternativ för förut-
sedda situationer, så hamnar man i situationer som man inte 
har tänkt sig. I de lägena tvingas man handla efter stundens 
ingivelse och framgången hänger på det omdöme man kan 
frambringa just då. Man kan förbereda sig för att underlätta 
ett omdömesgillt handlande inför även det oförutsedda, 
men då handlar det mer om att skaffa sig praktisk erfarenhet 
och självkännedom.

Sammanfattning – Upprepandets konst 
och erfarenhet
Spegelbilderna är hämtade från svenska utvecklingsorgani-
sationer under det senaste decenniet. De innehåller en röd 
linje som går att koppla till användningen av processbeskriv-
ningar som styrande dokument. 

Processerna ger ett stöd i det repeterbara arbetet, det som 
upprepas gång på gång, men i ett utvecklingsarbete inträffar 
ständigt oväntade händelser där processernas riktlinjer kom-
mer till korta. Dessutom kräver själva genomförandet av det 
arbete som processerna beskriver en omfattande yrkesskick-
lighet där erfarenheten är avgörande för resultatet.

Systemutveckling är därför en balansgång mellan regel-
styrd ordning och den kaotiska ovisshet som är en del av 
utvecklingens natur. I detta balanseras det systematiska 
utvecklingsarbetet med hanteringen av det oväntade, det 
som regelverket inte förutsåg. 

Balansen uppstår i själva användningen av processerna. 
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Det är genom att följa regelverket som en repeterbar ordning 
uppstår och det är genom att se avvikelserna och be arbeta 
dem med omdöme som det oväntade kan hanteras. 

I upprepandets konst måste också fi nnas ett utrymme av 
frihet att handla. Men det är först när reglerna sitter ordent-
ligt i en verksamhet18 som förutsättningarna fi nns för han-
tera det oväntade.
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Metod för refl ekterande 
l edarskap

Jag föreslår en metod att träna upp ett lärande förhållnings-
sätt med moment av refl ektion som en återkommande vana. 
Mitt eget arbete i dialogseminariemetodens anda har varit 
precis det – övningar i refl ektion. Och det som jag här 
försöker illustrera är just några refl ektionsskapande grepp 
med vilka vi genom idog användning kan öppna oss för nya 
insikter. Jag har under mina år som industridoktorand pro-
vat dialogseminariemetodens olika moment som verktyg i 
mitt eget yrkesliv. Att läsa texter1 som impuls till att väcka 
sina erfarenheter, att skriva som ett medel att för sig själv 
klarlägga, att lyssna för att förstå, att föra en dialog för att 
tillsammans klarlägga och att protokollföra dialoger som 
ett sätt att hålla fast innehållet för att ha en chans att åter-
komma till och vidareutveckla problemställningar. Ser man 
delarna var och en för sig så är de inte så främmande för 
industrin. Där läser vi, skriver, samtalar och för protokoll. 
Men vi gör det ofta med förhållningssättet att det är någon 
annan som ska läsa det vi skriver, att det är någon annan 
som ska lyssna på det vi säger och att det är någon annan 
som ska läsa protokollet. Vi glömmer kraften i att uttrycka 
sig i skrift och tal för den egna insikten, kraften i att lyssna 
på andra med inställningen att själv förstå och kraften i att 
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läsa med pennan i hand för att utifrån andras perspektiv se 
egenupplevda händelser i nytt ljus och därigenom utveckla 
sin erfarenhet. Det är i grunden ett förhållningssätt som byg-
ger på att se våra egna men också andras erfarenheter i syfte 
att lära sig för att bättre utöva sin yrkesroll. Inte, som jag 
ser så många ledare göra idag, bara titta framåt i en hyper-
aktiv, refl ektionslös karusell. Det är en omvändelse från det 
instruktionsstyrda tankesättet till det refl ekterande. 

Detta synsätt har jag använt och utvecklat i mina uppdrag 
som handlar om att hjälpa företag att förändra sin verksam-
het. Det är lätt att som konsult gå in i en kunds verksamhet 
och ”tycka”, dvs. peka på styrkor och brister, ge rekom-
mendationer i form av instruktioner om vad som bör göras, 
ta betalt och lämna kunden åt sitt öde. Men med insikten 
om att en verksamhetsförändring egentligen rör sig om att 
förändra människors sätt att tänka och handla, att det är en 
läroprocess som behöver rullas igång, att läroprocesser tar 
tid, att folk mognar in i ny kunskap och att refl ektion är ett 
sätt att mogna i tanken, så blir uppdraget något annat. Det 
formas till ett stöd för andra att själva beskriva och se sin 
verksamhet, att själva beskriva och se de förändringar man 
behöver göra, själva leda och utföra dem. Konsultens roll 
blir att starta och hålla denna interaktion mellan refl ektion 
och handling vid liv under uppdraget. 

Ett annat resultat är erfarenhetsutveckling, ett program 
för ledare inom svensk industri som jag utvecklat tillsam-
mans med Göran Backlund . Det erbjuder ett tillfälle för 
ledare inom svensk industri att dela erfarenheter med var-
andra och ett träningsprogram för refl ekterande ledarskap.

Forskarutbildningen har gett mig en egen struktur för 
refl ektion, en metod och nya erfarenheter. Konsultuppdragen 
har gett mig tillfälle att praktisera metoden och därigenom 
praktiska erfarenheter som jag sedan refl ekterat över inom 
forskningens ram. På det sättet har jag successivt förändrat 
mitt sätt att arbeta som konsult. Jag vill inte påstå att jag i 
all min verksamhet tränar andra till ett refl ektivt tänkande. 
I de fall jag och mina kolleger leder program för erfarenhets-
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utveckling handlar det förvisso om att träna deltagarna i 
refl ektion, det blir en viktig effekt av sökandet efter egen 
och andras erfarenhet. Men i uppdrag av mer konventionell 
karaktär som innebär att visa upp en kunds verksamhet i 
olika perspektiv genom att ta fram en ”Spegel”, handlar det 
för oss konsulter om att få en egen uppfattning om verksam-
heten och spela in nya perspektiv för de som verkar i den. 
Det rör sig om att få människorna i företaget att se den 
befi ntliga verksamheten på ett annorlunda sätt, att skapa 
impulser för ett nytänkande. Därigenom kan de hitta åtgär-
der till en fruktbar förändring. 

De moment vi alltid har med oss som konsulter i våra 
uppdrag är det egna refl ektiva skrivandet och dialogen med 
varandra, vi tränas själva i refl ektion. Dessutom lockar vi 
alltid in våra kunder i dialog, dels i form av öppna men åter-
kopplade intervjuer och i workshops där det fasthållna resul-
tatet växer fram i dialog. Vi har gått vägen via ”Speglar” till 
förändrade verksamheter, men ännu inte nått fram till att 
ut  veckla organisationer som präglas av ett refl ekterande le -
darskap i sin dagliga verksamhet. Men det är vårt mål att 
komma därhän. Vi har börjat med oss själva, fortsatt med 
deltagarna i programmen för erfarenhetsutveckling och 
arbetar successivt med att skapa grogrund för ett refl ekte-
rande ledarskap hos de ledningsgrupper som vi arbetar med 
i uppdragen.

Refl ektion är ett ord som lätt förknippas med avslappning i 
en trevlig miljö, men i min tappning är det ett koncentrerat 
hårt arbete för att se mönster i komplexa förlopp, det är ett 
kämpande för att förstå sammanhanget och för att se detal-
jer och helheter. Det är medvetna perspektivbyten för att 
belysa en frågeställning på olika sätt och det är ett analogiskt 
tänkande där det vi ser i olika sammanhang medvetet bryts 
mot vår erfarenhet. I dialogseminariemetoden använder vi 
ordet refl ektion2 till det vi gör när vi försöker se oss själva 
och andra i praktisk yrkesutövning. Det kan vi dels göra i 
efterhand, men också omedelbart när vi utför själva arbetet. 
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För att se andra aspekter än de vi är vana vid tar vi hjälp av 
en impuls, något som får oss att se det vi gör med andra 
ögon. Dessa impulser kan vara av olika art, t.ex. kvalifi cerad 
litteratur eller i dialog med människor som har för oss an -
norlunda perspektiv.

I det ögonblick vi inser att det fi nns en skillnad mellan 
det vi ser och våra erfarenheter har vi chansen att ompröva 
dem och lära oss något nytt. Det handlar om att vara öppen 
för överraskningar och att göra något av dem. Då förändras 
erfarenheten och våra handlingsalternativ. Att ha ett refl ek-
terande förhållningssätt innebär att aktivt söka analogier 
mellan erfarenheter och aktuella frågeställningar för att 
förstå dem bättre. Det innebär att inte alltid ta det första 
förklaringen som dyker upp för sann, utan att fortsätta 
undersökningen till dess att vi har en större säkerhet i vårt 
omdöme. Förmågan till refl ektion är något som går att träna 
upp med hjälp av dialogseminariemetodens olika moment, 
läsa, skriva, dialog och protokoll.

Erfarenhet genom upprepning
Det skrivna regelverket – processerna – används av utveck-
lingsorganisationer som om det vore kunskap. Man kan 
jämföra det här med yrkeskategorier inom konstnärskap och 
idrott. En musiker övar grunderna till dess att de sitter. Han 
lär sig systematiskt med repetition för att så småningom 
skapa musik här och nu. Musiken sitter inte i notbladen 
eller partituret, de fungerar mer som ett övningsverktyg och 
en minneslista. Musiken i sig är det som fl ödar i rummet 
och upplevs av de personer som lyssnar på den. Ett fotbolls-
lag tränar moment och spelsystem till dess att det sitter. 
Därefter agerar de på spelplan individuellt och gemensamt 
efter intränade mönster men ändå efter eget omdöme i varje 
enskilt moment. Spelsystemet blir mer ett inövat tankesätt 
än ett styrande regelverk. En teateruppsättning repeterar 
repliker, samspel och rytm för att därefter skapa något på 
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scen. Det är i de samspelt individuella prestationerna som 
framgången sitter. Formen sitter fast och trygg i den erfaren-
het som upprepningen ger, men innanför formen fl orerar 
det kreativa, det för stunden naturliga. Formen fi nns där 
hela tiden, men det är det personliga omdömet som avgör 
hur formen ska användas här i ögonblicket.

I mina berättelser kan jag urskilja två motsatta uppfatt-
ningar inom industrin. Den ena och vanligaste är process-
fokuserad med argumentet att det skapar ordning och reda 
så att verksamheten går att leda. En annan uppfattning är 
starkt negativ till allt vad regler heter i samband med system-
utveckling med motiveringen att det hämmar dynamik och 
kreativitet. Den hävdar ett motsatsförhållande mellan regler 
och kreativitet, att regler dödar kreativitet. Göran Backlund  
skriver:3

Att skapa en kreativ miljö betyder absolut inte att kaos råder. Ibland 
förknippas kreativitet med kaos, oreda och fullständig frihet. Inget 
kan vara mer fel. Det skapar ingen kreativitet att få uppdraget att 
göra vad man vill, vad som helst. Det blockerar vanligen fantasin 
totalt. Begränsningar gillar vi vanligtvis inte – de beskär och förhind-
rar, men de ger oss i alla fall något att utgå ifrån. Man kan reagera 
negativt på en given begränsning, tappa modet. Men man kan också 
bli besatt av att nå målet, trots begränsningar och hinder och idéerna 
börjar.

Processer är ett sätt att åskådliggöra ledningens syn på hur 
verksamheten ska bedrivas. Men som enskild person ser jag 
mer av min aktuella situation än vad ledningen gör och det 
är i det aktuella sammanhanget som jag måste lösa min upp-
gift. Och just då, i nuet, fi nns fl er alternativ att välja mellan, 
alternativ som i vissa fall upplevs som mer förnuftigt än vad 
som förutsågs då regelverket skrevs. Det blir lockande att 
gå sin egen väg. Förhållningssättet till det uppdrag jag har 
blir avgörande för vilken väg jag går – min egen, eller mer 
professionellt anpassad till och utnyttjande det regelsystem 
som processen utgör.

Samtidigt är det mycket populärt att lyssna till fram-
gångsrika lagledare för att lära sig hur de bygger team. Det 
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är svårt att tänka sig ett framgångsrikt lag utan ett väl inövat 
spelsystem. Träning är en självklar del av ett spelsystem. 
Men jag har sett många försök att ändra spelsystem för 
ut    vecklingsprojekt. Det nya spelsystemet fi nns kanske ned-
skrivet i en process, men det praktiska inövandet inskränker 
sig ofta till några seminarier varefter projektmedlemmarna 
förväntas delta i spelet.

För att kunna leda en verksamhet organiserar vi den och 
skapar beskrivningar för hur arbetet ska gå till. Det bildar 
ett formellt regelverk att samverka inom. Dessutom fi nns ett 
stort antal underförstådda regler i företagskulturen – så här 
gör vi. Man kan säga att företaget har stöpt ett ramverk att 
arbeta i – en form som dokumenteras i processer. Formen 
är ett uttryck för kunskap, en information, men därför ingen 
kunskap i sig själv. Den är ett försök att i beskrivningar 
uttrycka hur man på bästa sätt ska hantera olika förväntade 
situationer. 

För att lära sig något från grunden är processerna ett 
sätt att känna en doft av andra personers erfarenhet. Det 
kan fungera som underlag för en person att lära sig något, 
men de räcker bara en bit på vägen. För att bli en skicklig 
lagspelare, för att kunna agera efter eget omdöme i det sam-
manhang man är i för stunden, för att bli verkligt bra eller 
för att kunna förändra något i grunden behöver man prakti-
sera, träna sig. På samma sätt som lagspelarna övar sitt spel-
system behöver systemutvecklaren öva sig i att verka inom 
formens gränser. Genom att arbeta i ramverket tränar han 
sig i att följa reglerna, arbetssättet, och skaffar sig därigenom 
erfarenhet av det. På så sätt fylls formen med innehåll, er -
farenhet och kunskap.

Processer fångar en del av organisationens regelverk, på 
samma sätt som dokumentation beskriver en del av produk-
ten under utveckling. De har sin mening i att fånga det 
precisa, det exakta, det förutsägbara. Det här kan man ytligt 
lära sig med hjälp av kurser och seminarier. Men i det dag-
liga arbetet i utvecklingsprojekt fi nns det hela tiden nya 
situationer som instruktionerna inte täcker. Det är en fråga 
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om att här och nu bestämma sig för hur jag ska gå vidare. Då 
är det omdömet som styr valen, ett omdöme uppbyggt på 
tidigare erfarenheter där användningen av processen står i 
samklang eller konkurrens med annan erfarenhet. På det 
sättet fyller man formen med förmåga. Förmågan att följa 
regelverket, men också att veta när de behöver brytas. Precis 
som spelet skiljer sig från spelsystemet: en spelare måste i 
varje givet ögonblick lita på sitt eget omdöme.

Samverkan inom idrottsliv, teater och musik bygger på 
spelsystem och övning. Det rör sig om upprepning och åter-
upprepning om och om igen. Det fi nns en takt i det hela, en 
rytm som skapar stabilitet i det nya. Men ett nytt spelsystem 
sätter ingen rytm förrän det är inövat. Fram till dess krävs 
det envishet och disciplin för att få in spelsystemet i rygg-
raden. Systemutveckling är också en ständig upprepning. 
Ett projekts form består av regler för upprepning. Ur regel-
bundenheten växer det nya systemet fram. Ur regelbunden-
heten riktas kreativiteten mot det som ska åstadkommas. 
Ingmar Bergman  skriver:4

Jag vill ha lugn, ordning, vänlighet. Bara så kan vi närma oss gräns-
löshet. Bara så löser vi gåtorna och lär oss upprepandets mekanismer. 
Upprepandet, det levande pulserande upprepandet. Samma föreställ-
ning varje kväll, samma föreställning men ändå nyfödd.

Samma moment om och om igen – lugnt, ordnat och vän-
ligt. Ledaren som skapar form och rytm. Det är också där 
processbeskrivningen fyller sin roll – att visa en regelbunden 
form för deltagarna, en form som utvecklingen av det nya, 
okända tekniska systemet är inbäddat i. Beskriv – granska 
– ändra – diskutera – beskriv – diskutera – testa – rätta. Om 
och om igen i upprepade steg växer resultatet fram. 

När vi letar efter lösningar till ett nytt komplext system 
så är det en strävan efter att fi nna form för något otydligt, 
att fi nna det resulterande färdiga systemet. Det vi ser som 
systemutvecklarens kreativitet består i att hitta nya, annor-
lunda och fungerande lösningar. Lösningar kopierade från 
befi ntliga, liknande system kallar vi knappast för kreativa, 
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där rör vi oss mer inom ramen för ett systematiskt arbete, 
som i sig är en form av regelbundenhet. Det fi nns en skillnad 
mellan systematik och kreativitet som handlar om hur unik, 
överraskande och elegant5 en lösning är. Där systematik 
innehåller ingredienser av kritisk noggrannhet och efter-
levnad av en tydlig ordningsföljd, har kreativitet en aura av 
något frisvävande, obundet oberoende över sig. Men för att 
kreativitet ska uppfattas som värdefull behöver den förhålla 
sig till något, t.ex. genom att belysa något ur ett nytt, tidi-
gare obekant perspektiv. 

Med ett analogiskt tänkande kan vi se nya förklarande 
mönster i oklara och kaotiska situationer. Oformliga feno-
men kan få en kontur när de uttrycks i träffande analogier 
och metaforer. När vi då ser fenomenet speglat i likheterna 
med den bekanta analogin får vi ett bättre grepp om det. 
Kreativitet blir därför även det ett återanvändande, precis 
som kopierandet av andra, liknande systemlösningar, med 
den skillnaden att dessa kreativa idéer hämtas med inspira-
tion från oväntat håll. 

Utvecklingsarbete är en balansakt mellan systematik och 
kreativitet, mellan form och kaos, där just balansen är avgö-
rande. Ett spelsystem som sätter gränserna så hårt att nya 
annorlunda lösningar inte tolereras tippar åt ett håll medan 
en regellös organisation där varje person har full frihet tip-
par åt ett annat. Att hålla balansen innebär att följa den 
repetitiva formen men ändå, när omdömet så bjuder, kliva 
utanför dess väggar och improvisera, för att därefter åter-
igen anpassa sig till regelverket. Det ena får inte utesluta 
det andra. Processer måste användas i samklang med män-
niskors erfarenhet.

Refl ektion i arbetet
Så länge vi bara ser till formen, processen, och dess utveck-
ling fungerar analogin med människan som en instruktions-
styrd maskin. Men det liknar en fotbollstränare som bara 



147Metod för refl ekterande ledarskap

ut vecklar spelsystemet och sätter lagets spelförmåga i andra 
hand. En organisations förmåga beror av hur väl den verkar 
i sin form. I varje arbetsmoment, varje möte, varje gräns-
snitt mellan människor skapas eller förstörs nya möjligheter. 
Oavsett hur väl strukturerad en organisation är i form av rol-
ler, fora och arbetssätt hänger ändå dess förmåga att skapa 
på människors gemensamma kunskap och samarbete. Alla 
de företag som jag har arbetat i är organiserade i en matris. 
Cheferna ansvarar för kompetensutveckling och hur arbetet 
ska bedrivas medan projektledarna leder projekten och är 
därmed operativt ansvariga för det arbete som utförs. När vi 
idag organisatoriskt skiljer en persons kompetensutveckling 
från det arbete som ska göras, när en ledare ansvarar för per-
sonlig utveckling och en annan för genomförandet av arbe-
tet delar vi på något som egentligen hör intimt samman, 
arbete och lärande. Lärandet är inte i första hand något som 
sker i skolbänk utanför det egentliga arbetet, utan istället 
det som sker i och efter varje svårare arbetsmoment. Man 
kan säga att det är en träning i matchen, där varje match 
utgör ett nytt tillfälle att öva sig för att bli en skickligare 
yrkesutövare. Men för att utveckla sin erfarenhet behöver 
man kunna se och värdera det nya i skenet av det befi ntliga. 
Montaigne  skriver:6

Jag skulle bra gärna vilja säga dem att frukten av en läkares erfarenhet 
inte är historien om hans behandlingar och minnet av att han har 
botat fyra pestsmittade och tre giktbrutna, om han inte förmår att 
utvinna något ur den erfarenheten som kan utveckla hans omdöme 
och kan visa oss att han av detta blivit klokare i sitt yrke. Det är 
som när olika instrument spelar tillsammans: man hör inte en luta, 
en  spinett och en fl öjt, man hör en samlad harmoni, den samlade 
effekten av alla de sammanförda delarna… Det räcker inte att räkna 
erfarenheterna, de måste vägas och sorteras; man måste smälta och 
destillera dem för att dra ut de skäl och slutsatser som de rymmer.

Så frågan för en ledare är hur man får jobbet gjort sam-
tidigt som organisationens kunskap utvecklas. Att arbeta 
och refl ektera – samtidigt.
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Refl ektion i skrivandet

Jag ställde frågan om en projektspecifi kations nytta till mig 
själv. Svaret blev 

Exempel 20
Min första projektspecifi kation skrev jag därför att pro-
cessen krävde så. Efter att ha kopierat en annan projekt-
ledares specifi kation och ändrat detaljer som organisation 
och projektnamn så var jag klar med den, fi ck den gran-
skad och godkänd, sparade den i databasen och glömde 
bort den där. Jag tror inte att någon läste den. I mitt 
andra projekt skrev jag den utifrån ett blankt papper i 
ett försök att forma mina tankar. Det tog längre tid och 
mer funderande, men när den var klar visste jag hur jag 
ville leda projektet, vilka regler jag ville skulle gälla, min 
metod för projektet. Den sparades i databasen, men nu 
höll jag den uppdaterad under projektets gång. Jag tror 
inte att så många läste den, men för mig var själva arbetet 
med att skriva den viktigt. Det blev en inre dialog som 
skingrade dimmorna, som skapade en bild. Jag hade den 
med mig i kroppen hela projektet ut. Den fanns med i 
mitt agerande som projektledare och det var på det sättet 
mina formulerade tankar spred sig till andra. Det var som 
en ”tyst dialog” med projektmedlemmarna.

Här blev skrivandet ett sätt att själv förstå projektet. Det 
viss te jag inte då, men kan se det idag. På samma sätt har 
skrivandet blivit en central del i att förstå sammanhanget i 
de uppdrag jag åtar mig. En uppdragsspecifi kation är något 
mer för mig än vad som står på papperet. Skrivandet för 
mig tillbaks till tidigare uppdrag med deras framgångar och 
missräkningar. Det får mig att undvika tidigare blindskär 
och hålla mig i närheten av de farleder som lett till framgång 
i liknande situationer. Men det får mig också att hitta nya 
rutter som, när de väl är formulerade inte känns lika obe-
hagliga längre. 

Personligen gav det egna skrivandet mig insikt och säker-
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het om vad mitt projekt innebar och på vilket sätt jag ville 
leda det. Skrivandet av en projektspecifi kation (som i sig 
var ett krav i processen) blev, när jag tog den på allvar, en 
starkt refl ekterande handling som utgick från mina tidigare 
erfarenheter. Projektet formulerades först på ett vitt papper 
för att därefter föras över på processens mall. På det sättet 
tvingade jag mig att tänka fritt. Därefter använde jag mallen 
som en checklista för sådant som var förutsett i instruktio-
nen. Hade jag börjat med instruktionen och mallen kunde 
den ha dränkt förbindelsen till min erfarenhet. Skrivandet 
blev ett sätt att forma projektet och att verbalt öva mig in i 
rollen som projektledare.

Refl ektion under arbete med Spegeln

På samma sätt är utformandet av en Spegel 7 ett sätt att för-
stå en ny verksamhet. Den föregås av ett intensivt intervju-
ande som dokumenteras i ett protokoll. Det här protokollet 
är inte av samma kvalitet som det som krävs av dialogsemi-
nariemetoden. Det är mer att likna vid omfattande mötes-
anteckningar där man är mån om att få med vad en person 
verkligen säger. Protokollet med intervjuerna läses med 
pennan i hand om och om igen med allt mer fullklottrade 
marginaler. De innehåller observationer, slutsatser, associa-
tioner till andra händelser, kopplingar mellan olika perso-
ners belysning av samma företeelse och olika företeelsers 
kopplingar till varandra. Vi får ett embryo till att skapa en 
fl erdimensionell bild av verksamheten och speciellt sam-
arbetet inom den. Den bilden utvecklas först i dialog med 
min kollega för att sedan tydliggöras och utformas i Spegeln 
med hjälp av ett refl ekterat skrivande. Det här är inget dia-
logseminarium, men andemeningen i dialogseminariemeto-
dens olika moment kommer till användning, fast i ett annat 
sammanhang. Vi lär oss kundens verksamhet, men det gör 
faktiskt kunden också. Att bli intervjuad innebär att formu-
lera svar på frågor. Eftersom frågorna till sin karaktär är 
öppna blir den intervjuade tvungen att berätta om sin verk-
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samhet, berätta om arbetssättet, vad han är stolt över och 
vad som oroar honom, att refl ektera över det som hänt i 
verksamheten. Vi som ställer frågorna kan inte verksamhe-
ten, men vi har erfarenhet från andra företag, och det använ-
der vi i vårt frågande. Det betyder att frågorna och dialogen 
tvingar personen att tänka på sin verksamhet utifrån vår 
horisont. Varje person ger den bild som engagerar honom, 
det som han tycker är viktigt. Vi frågar och ger vår syn på 
vad vi förstått, men ifrågasätter inte. Med formuleringarna 
växer den intervjuades egen insikt och kanske också en lust 
att förändra det som irriterar. En snöboll har satts i rörelse. 

Den färdiga Spegeln läses sedan av de inblandade. Det 
är deras berättelser formulerade med våra ord, ibland för-
stärkta med direkta citat. Den har inga krav på sig att vara 
konsistent, att allt ska vara logiskt sammankopplat, det är 
viktigare att den visar verksamheten ur olika perspektiv 
oavsett om de hänger ihop eller inte. Alla ska känna igen 
sin verksamhet, men ändå se något nytt i den. De får se sina 
kollegers uppfattning om verksamheten ur vårt perspektiv, 
vilket ofta innebär överraskningar. Det visar sig att även om 
de har arbetat med utveckling av samma produkt så har de 
olika uppgifter och ser på verksamheten med olika ögon. 
Därefter avslutar vi fasen med några arbetsmöten i dialog 
runt problem och möjligheter. Att lägga upp arbetet så att 
man sätter sig själv och sin omgivning i refl ekterande situa-
tioner är ett val, ett förhållningssätt som hela tiden utmanar 
de egna fasta föreställningarna. Därefter har man nästa val, 
att blunda eller se, men man har i alla fall skapat sig möjlig-
heten att välja.

Det är viktigt att inte förväxla dialogseminariemetoden 
med den metod som används för att ta fram en Spegeln. 
Med dialogseminariemetoden sker de olika momenten i en 
given sekvens med mycket höga krav på läsmaterial för att 
ge deltagarna impulser in i deras erfarenhet. Jag använder 
istället dess olika delar separat och ibland i andra sekvenser 
för att för mig själv och min uppdragsgivare illustrera en 
verksamhet och hur den kan förändras till det bättre. Men 
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det är med dialogseminariemetoden som jag först tränats i 
att refl ektera, det är där jag lärt mig uppskatta de olika sätten 
att själv och tillsammans med andra refl ektera över händel-
ser för att förstå dem bättre. Utan den erfarenheten riskerar 
Spegeln att bli perspektivlös. Det krävs ett gott handlag att 
utföra en fruktbar dialog. Dialog används i dialogseminarie-
metoden för att komma åt yrkeskunnandets komplexitet.8 
När jag använder ordet i det här sammanhanget så är det 
dels för att själv få en känsla för vad yrkeskunnandet innebär 
i den verksamhet jag verkar i och dels för att de vi pratar 
med ska pröva sig själva, de måste relatera sin syn på verk-
samheten mot den nya idé som vi presenterar.9 

Anledningen till mitt uppdrag är att företaget har någon 
form av problem och vill göra en förändring. Det betyder 
att de samtal jag har med verksamhetens medlemmar inne-
håller mer än dialog ur kunskapsteoretiskt perspektiv, det 
handlar t.ex. också om att förstå information och att förklara 
information. Huruvida vi lyckas få det till en dialog hänger 
mycket på oss själva, men också på dem vi pratar med. 

Refl ektion i mötet

Skissen fi nns inte med som ett eget moment i dialogsemi-
nariemetoden, men den har en viktig roll i min dialog med 
andra. En byggnadsarkitekt arbetar med skisser10 för att 
hålla fast idéer, ändra och diskutera runt. Det blir ett sätt att 
pröva sig fram till olika lösningar, där det slutliga resultatet 
successivt växer fram. Med skissen går det att komma vidare 
i sina egna och andras tankar. Helheten döljs inte av detal-
jerna samtidigt som de viktiga detaljerna kan få ta plats där 
de mindre väsentliga inte syns. 

Skissen har en liknande funktion som skrivandet, men 
med andra styrkor. En skiss är alltid ett föremål för föränd-
ring och den skiljer sig från en ritning på just det sättet att 
den är lätt att förändra och därför lämplig som verktyg i ett 
gemensamt undersökande arbete. Min skiss är ofta förknip-
pad med en whiteboard, sällan med en dator. Den måste 
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kunna ändras i en handvändning, suddas ut och ritas om 
eller formuleras om i takt med idéer och tankar. Den växer 
fram i samspelet med andra och håller fast något inför allas 
våra ögon. Skissen blir ett verktyg som underlättar, fokuse-
rar och skärper en dialog.

Det är inte ofta som det inom industrin fi nns samma 
utrymme för separat träning som för ett fotbollslag. Man 
är ständigt i matchspel varför träningen sker live, på plan, i 
matchen. Det blir en fråga om att få jobbet gjort och sam-
tidigt vässa sig inför nästa match. Däremellan fi nns inte 
mycket utrymme för träning. Men man kan använda mötes-
formen som träningsrum. Ett exempel på hur jag använder 
skissen som metod för refl ektion i mötet var när vi fi ck till-
fälle att arbeta med deltagarna i ett projekt som skulle sättas 
igång. Vi hade samlat medlemmarna till ett första möte. 
Min dagbok hjälper mig minnas:

Exempel 21
Vid detta första projektmöte ville vi sätta en stil som 
främjar refl ektion och resultat under själva mötet. Första 
timmen använder vi till dialog över läsuppgifterna som 
vi delade ut förra veckan. Ordet löper runt bordet, ibland 
bollas det fritt. Det är uppenbart att det behövs, projektet 
är nytt och deltagarna inte samspelta. Det här är en övning 
för att börja skapa en gemensam förståelse om projektet 
och dess arbetssätt. Som stimulans för tankarna har vi valt 
en processbeskrivning från ett systerbolag och en liten bok 
om projektledning. Det är dialogen vi är ute efter nu, en 
dialog för att pröva våra begrepp om projektledning. Vissa 
ord skapar energi i dialogen och en del av dem kommer 
senare att återkomma och förstärkas i projektet. Dialogen 
skapar idéer och lust att pröva något nytt.

Därefter försöker vi greppa målet, även det i form av 
dialog. Det växer fram på en whiteboard. Vi formulerar, 
diskuterar, suddar och formulerar om till dess att det 
känns rätt. Det är ett skissande i formuleringar fram och 
tillbaks. Alla deltar, de som sitter tysta bjuds aktivt in i 
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dialogen. ”Vad tycker du?” ”Har du varit med om något 
liknande förut?” ”Vad hände då?”

Nästa steg är att försöka se vägen fram. Fantasin släpps 
loss i en ny diskussion. Hur når vi målet? Vilka steg be  -
höver vi ta? Återigen en dialog mellan idé, lyssna för att 
förstå, fråga, formulera och förtydliga. Så småningom ut -
kristalliseras en lista på idéer som steg till målet. Det är 
hela tiden en balans mellan öppen dialog och lyssnande 
för att förstå, och att fästa det vi har för stunden på 
 tavlan. 

Nu är vi framme vid fi nalen. Det måste fi nnas ett nästa 
steg från mötet, annars händer ingenting. Vi behöver en 
plan med aktiviteter fördelade över projektmedlemmarna 
för att komma framåt. Dessutom vet vi att hela företaget 
väntar med spänning på ett resultat. Vi behöver alltså visa 
resultat fort, så att intresset hålls vid liv. Det ska märkas 
att förändring är på gång. Några ”low hanging fruits” be -
höver plockas. Vi måste välja ut det som fortast ger mest 
tillbaks, dialog och tavla igen.

Refl ektion i andras erfarenheter

En gång fi ck vi tillfälle att träna en projektgrupp utanför 
projektet. Många projekt avslutas med en slutrapport som 
sällan används aktivt av andra. Men den här gången gjorde 
vi det. I det nya projektet vände vi på begreppen. Vi startade 
med en erfarenhetsövning som gick ut på att lära oss från 
ett nyss avslutat problemfyllt projekt. Varför ska vi göra om 
samma misstag igen? Erfarenheten fi nns ju hos grannarna.

Ett av mina uppdrag handlade om hur man kan dra lär-
domar från ett annat projekt.11 

Exempel 22
Projektet Uno lades ned. När kunden hade väntat länge 
tappade de förtroende för projektet och valde en annan 
lösning. I det här läget kan man leta syndabockar och 
skylla ifrån sig, men ledningen för företaget intog en 
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annan mer professionell hållning. Låt oss lära från miss-
tagen. Se det här projektet som en investering i kunskap. 
Det ska aldrig få hända igen!

Vem ska bli klokare? För att resultatet av erfarenhets-
övningen ska bli synligt vill vi att det visar sig i bättre 
projektprestanda. Då är det inte tillräckligt att deltagarna 
i Uno lär sig av misstagen. Vi väljer istället ett nystartat 
projekt, Segundo vars medlemmar ska lära sig erfaren-
heterna från Uno. 

Några av medlemmarna i Uno skriver en kort person-
lig berättelse om någon viktig händelse i projektet. De 
har alla haft olika roller och varit aktiva vid skilda tid-
punkter under dess livstid. På en tidslinje klistrar vi upp 
citat från berättelserna och får på det sättet fram en karta 
över projektets historia. Det är som en stig genom tiden 
med citaten som hållplatser. 

Nu samlar vi berättarna från Uno och projektmedlem-
marna i Segundo för en gemensam historievandring längs 
projektstigen. Vid första citatet stannar vi. Författaren 
läser citatet högt och berättar om vad som hände varpå en 
dialog tar fart. Andra var ju också med och har en annan 
bild av vad som hände. Det som från början var ett citat i 
självklarhet blir nu belyst från andra håll. Sammanhanget 
växer fram och då står händelsen öppen i sin komplexitet. 
Vi vandrar vidare längs stigen och återupprepar procedu-
ren vid varje citathållplats. Segundos projektmedlemmar 
deltar aktivt i dialogen. När vi till slut når Unos nedlägg-
ning har vi vandrat dess historia från början till slut för 
att vid varje hållplats göra utfl ykter in i varandras erfaren-
heter. De enstaka händelserna har blivit fl erdimensionel-
la, komplexa, men nu bättre förstådda. Alla ser nu Uno 
och dess problem på ett liknande sätt, de har skapat sig 
en gemensam bild. Medlemmarna i Segundo har fått sig 
erfarenheter från Uno serverade.

Vi nöjer oss inte med det. Övningen fortsätter med ett 
antal inbjudna föreläsare som berättar om erfarenheter 
från annan industri. Det gäller projektledning, mjukvaru-
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kvalitet och arkitektur, områden man identifi erat som 
svaga i Uno. Det är också här fråga om att samla erfaren-
heter, inte att någon annan med pekpinne skulle tala om 
hur man gör rätt. 

Vi är nu framme vid fi nalen, ett dialogseminarium. 
Deltagarna i övningen läser med pennan i hand kvalifi ce-
rade artiklar förbundna med yrkeskunskap. Ut kommer 
var sin uppsats om erfarenheter från utvecklingsprojekt. 
Det handlar mycket om Uno. Dialogen tar vid och ett 
antal begrepp undersöks. Läkarens ”rond” får en ny bety-
delse i projektledarens vandring bland medlemmarna. 
Det ständiga svaret ”jag har 20 procent kvar” uppdagas 
som en varningssignal för att man inte vet. Att skapa en 
”gemensam bild av systemet” växer fram som ett måste 
i systemutveckling. Att ”lyssna på varningssignaler” blev 
en självklarhet, alla i Uno visste ju att något var fel, men 
ändå sprang man bara på. ”Riskhantering” dök också 
upp som en självklarhet, men i projektet hade man nöjt 
sig med en riskanalys utan att därefter hantera riskerna. 
Till slut myntade man ett annat begrepp ”var beredd på 
det oförutsedda”, en insikt i att planer, hur bra de än är 
aldrig kan bli annat än gissningar. Det tillstöter alltid 
något oväntat. 

Här använde jag skrivandet som en metod att få Unos pro-
jektdeltagare att refl ektera. Historieberättelsen blev sedan 
till läsmaterial för både Unos och Segundos deltagare in i 
ett Dialogseminarium. Protokollet från Dialogseminariet 
an  vändes sedan som underlag för ett åtgärdsprogram till 
Segundo. Ett år efter övningen kan vi konstatera att pro-
jektmedlemmarna i Segundo äger en ”gemensam bild” av 
det tekniska systemet. Företaget har i den andan behållit 
samma personer genom projektet. De sitter i samma lokal 
och har ett bra samarbete. Deras roller är väl defi nierade. 
Arkitekturen är utvecklad och underhålls i gemensamma 
arbetsmöten. Systemlösningen har blivit betydligt enklare än 
i Uno och projektmedlemmarna följer en ny arbetsprocess. 
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Projektet har problem som alla andra projekt, men inom 
dessa om råden fi nns det en markant förbättring jämfört med 
Uno. Jag vill gärna se det som en effekt av de erfarenhets-
övningar vi ut  förde.

Övning i refl ektion
Det jag vill visa med berättelserna ovan är tillfällen där 
möten planerats och genomförts med förberedelse, dialog 
och refl ektion som den drivande kraften. Där mötet har 
regisserats för att locka fram deltagarnas idéer och tankar. 
Ledaren har framförallt tagit sig rollen som mötesledare och 
som sådan låtit egna och andras idéer komma till uttryck, 
t.ex. som skisser på en whiteboard. Han har fungerat som 
katalysator och fasthållare av idéer istället för att vara den 
som vet, bestämmer och instruerar. I den rollen ingår att 
bjuda in de passiva och kanske ibland dämpa de allt för 
dominanta. Mötet fl ödar från öppen dialog mot ett fasthållet 
resultat, men redan från början – i den öppna dialogen – med 
ett gemensamt mål i sikte. På det sättet blir ledaren den som i 
handling visar på en väg via refl ektion och dialog. Deltagarna 
får en träning i refl ekterande mötesteknik.

Sammanfattning – ett träningsprogram 
för ledare
Den metod jag vill föreslå visar vägen till ett arbetssätt där 
strukturerad refl ektion ingår som en ofta återkommande 
aktivitet för att främja skickligheten i en organisations led-
ning. 

Metoden är en växelverkan mellan arbete och utveckling 
av erfarenhet. Med seminarier utförda med dialogsemina-
riemetoden ges tillfälle för refl ektion inom den egna yrkes-
kunskapen. Det blir ett sätt att komma upp ur strömmen 
och se sig själv i sin yrkesroll. Att refl ektera över sitt eget 
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och andras handlande i annorlunda och svåra situationer 
ger insikter som tränar omdömet och förmågan att utöva 
yrket. Regelbunden refl ektion över komplexa sammanhang 
som berör den egna och andras verksamheter ger chefen, 
projektledaren eller systemutvecklaren insikter som skulle 
vara mycket svårt att få på annat sätt.

Metoden består av två delar. Den första är ett program, 
erfarenhetsutveckling, där dialogseminariemetoden används 
tillsammans med moment av praktisk refl ektion under arbe-
tet. Den är till för att öva en ledningsgrupp i refl ektion. Med 
dialogseminariemetoden får deltagarna en insikt i det yrkes-
kunnande som bygger upp verksamheten. Läsa texter och 
skriva uppsatser sker parallellt med det vanliga arbetet. Med 
en regelbunden rytm på 5–6 veckor tas en dag i anspråk för 
själva dialogseminariet, där uppsatserna analyseras i ljuset 
av deltagarnas samlade erfarenheter. Det protokollförs, nya 
texter att läsa delas ut och det sedvanliga arbetet fortsätter, 
men med den skillnaden att varje deltagare har till uppgift 
att utföra refl ektiva moment i sitt arbete. Det handlar om 
samarbete på ett eller annat sätt där läsande, skrivande eller 
dialog ingår som nödvändiga moment

Den andra delen av metoden handlar om ledarskap där 
de nyvunna färdigheterna i refl ektion användes i det ope-
rationella arbetet. Där ledaren övar sitt ledarskap genom 
att regelbundet använda momenten läsa, skriva, dialog och 
skiss som refl ektionsfrämjande grepp. Processbeskrivningar 
används till det rutinmässiga, repetitiva arbetet och meto-
der för refl ektion används för att synliggöra och nyttja den 
samlade erfarenheten i sammanhang där det rutinmässiga 
inte förslår. 

Den första delen av metoden är realiserad i program-
met erfaren hetsutveckling som beskrivs under kapitlet 
Tillämpning 1: Erfarenhetsutveckling.

Den andra delen av metoden är prövad i konsultuppdrag, 
varav ett är redovisat under kapitlet Tillämpning 2: Införande 
av ett nytt arbetssätt.
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Metoden i sin helhet, där bägge delarna ingår i samma 
verksamhet har ännu inte prövats i praktiken.

Metoden kräver tålamod och envishet. Den kräver också 
texter av hög kvalitet, texter som målar människans väsen 
på ett insiktsfullt sätt, och som är noggrant utvalda med 
tanke på ämnet och deltagarnas mognad. 
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Tillämpning 1: 
Erfarenhetsutveckling 

Som en tillämpning av metoden utvecklade jag tillsammans 
med Göran Backlund  ett utbildningsprogram för er  farna 
projektledare. Programmet går under namnet Erfaren hets -
utveck ling för projektledare och är beskrivet och analyserat 
av Gö ran Backlund i Om ungefärligheten i ingenjörsarbete 1. 
Den ursprungliga idén var att samla erfarna projektledare i 
ett utvecklingsprogram för att utbyta erfarenheter och träna 
sig i refl ektivt ledarskap och analogiskt seende. Programmet 
prövades under 2004 i en grupp bestående av ett tiotal av 
Combitech Systems projektledare. Därefter har vi genom-
fört programmet med två projektledargrupper från olika 
svenska företag.

Med de goda resultaten i ryggen har vi nu också sjösatt 
program för andra yrkeskategorier, där vi på samma sätt har 
provat dem internt på Combitech Systems innan vi mark-
nadsfört dem för externa kunder. Idag har vi levande pro-
gram för projektledare, konsulter, systemarkitekter, forsk-
ningsledare och chefer.

Erfarenhetsutveckling tar vid där de traditionella, lärar-
ledda kurserna har tagit slut. Deltagarna har redan en omfat-
tande erfarenhet av sitt yrke, det ger dem inte så mycket att 
höra någon annan föreläsa om hur man ska bli en bättre 
projektledare. Men ur egna minnen och andras berättelser 
fi nns ett livslångt lärande att hämta.
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Programmet
Programmet består av totalt sju seminariedagar som vi kall-
lar för träningsläger. Det startar med en introduktion och 
avslutas med en examination. Varje träningsläger berör ett 
eget tema. Mellan träningslägren utför deltagarna ett omfat-
tande arbete med förberedelser till seminarierna och prak-
tisk tillämpning i sina projekt. Det tar ca nio månader att 
fullfölja ett program. Teman och gäster varierar mellan yrkes-
kategorierna men de följer samma ram. Så är t.ex. Erfaren-
hetsutveckling för projektledare uppdelat i följande trä-
ningsläger:

Introduktion i kunskapsteori
Samtalet
Modell och verklighet
Komplexitet
Helhet och delar
Kreativa miljöer
Examen

Figur 3: Programmet Erfarenhetsutveckling

Introduktion

Förberedelse Tillämpning

Träningsläger

Samtalet

Modell &
verklighet

Komplexitet

Examen

Helhet 
& delar

Kreativa 
miljöerNio månaders 

träning i

reflekterande
ledarskap



161Tillämpning 1: Erfarenhetsutveckling

De innehåller ingenting om hur man planerar ett projekt, 
hur riskanalyser ska göras eller olika modeller för kost-
nadskalkyler. Det förväntas deltagarna redan ha lärt sig 
och praktiserat. Vi har inte heller ämnen som i sig handlar 
om gruppdynamiska beteenden, sådana som kan återfi nnas 
i diverse ledarskapskurser. Istället har vi har fokuserat på 
ämnen som hjälper deltagarna att se sitt yrke med andra 
ögon. Vi har lyft ämnen som har en stark koppling till 
episte mologi (kunskap om kunskap). De är redan rutinerade 
projektledare, de har lett människor, de har planerat och 
kalkylerat projekt, de kan handgreppen för att leda projekt, 
de vet hur de ska göra när händelseutvecklingen motsvarar 
det som förväntas. Nu handlar det mer om att öva upp sin 
förmåga att hantera det oväntade, de obehagliga tillfällen 
när något händer som jag inte förstår, men som jag ändå 
måste hantera.

Gunnar Bergendal  skriver i Ansvarig handling om att förstå 
den situation man befi nner sig i:2 

Att bestämma vad som är rationellt i den specifi ka konkreta situation 
som man befi nner sig i – som visserligen har många paralleller till 
andra situationer men ändå är den särskilda situation man är i – är 
något som är upp till var och en.
[…] Rationalitet i betydelsen beräkningsbarhet har också med pla-
neringsbarhet att göra. I mänsklig praxis uppträder det oväntade och 
det oberäknade. Men Aristoteles (och Gadamer ) menar inte då de 
talar om rationalitet att praxis skall reduceras till något beräknings-
bart eller planeringsbart. I samtalet beskriver Gadamer en annan 
sorts rationalitet. ”Vad som är rationellt i betydelsen den rätta saken 
att göra i denna situation [som Du befi nner dig i] är inte föreskrivet 
i de allmänna orienteringar om gott och ont som Du har fått, inte 
på samma sätt som de bruksanvisningar som bifogas ett verktyg för 
att tala om hur det ska användas. Du får snarare bestämma själv vad 
Du skall göra. Och för att klara det måste Du begripa din situation, 
komma till ett samförstånd eller en överenskommelse med Dig själv 
i saken det gäller. Du måste med andra ord tolka situationen. Det är 
det här som är etikens och det praktiska förnuftets hermeneutiska 
dimension.
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Analogiskt tänkande
När vi står inför en oväntad och situation där vi inte kan 
följa vårt planerade handlingsmönster är vår erfarenhet 
avgörande. Det är med erfarenheten som vi väljer hand-
lingsalternativ. Om vi vill höja vår beredskap för att hantera 
det oväntade, så innebär det att vi bör sikta på att försöka 
bli mer erfarna. Erfarenhet är inte bara att ha varit med om 
något, det handlar om hur vi har förstått det vi har varit 
med om. En erfarenhet som jag har från ett händelseförlopp 
kan jag se på ett annat sätt, om ett nytt ljus kastas på den.3 
Genom att refl ektera över svåra situationer som jag eller 
andra hanterat under yrkeslivet, kan jag då också omvärdera. 
Därigenom utvecklas mina erfarenheter. Vi får en cykel för 
lärande som kan ritas så här:

Figur 4: Cykel för erfarenhetsutveckling

När vi refl ekterar över handling påverkas vår erfarenhet. 
Den blir sedan en tillgång vid andra händelseförlopp som 
liknar den, eller som kan ha en analogisk likhet med den.

I erfarenhetsutvecklingsprogrammen använder vi dialog-
seminariemetoden som den bärande pedagogiska idén. Del-
tagarna ska läsa högkvalitativ litteratur, dels för att få en 
kunskapsteoretisk grund att stå på, men också för att asso-
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ciera till och minnas sådana händelser som format deras 
erfarenhet i yrket. De fångar dem genom anteckningar i 
marginalen. Ur dessa väljer de sedan vad de ska berätta om, 
det kan handla om ett betydelsefullt händelseförlopp med 
svåra avvägningar som de tvingats att hantera. De skriver 
en uppsats på ett par sidor. Vi är inte ute efter slutsatserna 
i första hand, utan händelsen i sig, dess sammanhang och 
dess konsekvenser. Det är själva berättelsen, exemplet på 
en erfarenhet som vi vill att de ska dela med sig av. En 
målande beskrivning av ett händelseförlopp är en generator 
för de andras föreställning om hur det var, hur det kom sig 
och hur det måste ha känts medan den redan färdigtänkta, 
tyckande åsiktslistan – så här är det – hämmar varje försök 
till inlevelse.

Ur litteraturen har de fått inspiration till sina uppsatser. 
Texten som de läst har triggat deras minne, de har kommit 
ihåg något, något som väckts till liv. Man kan säga att de 
genom texten fått en ingång till ett minne, de anar det som 
hänt genom textens fönster. I marginalen står ett ord eller 
en kort mening som minnesmarkering. Det är begreppet för 
händelsen, ett namn eller kanske en plats, ett möte. Men 
det är först när de börjar skriva om den, som det klarnar för 
dem. Under skrivandet växer bilden av händelseförloppet 
fram och tar form. Den primära associationen, minnes-
glimten, får ett liv som är kopplat till den lästa texten och 
ämnet. Därigenom ger skrivandet dem ett nytt perspektiv 
på en historisk erfarenhet. De har omvärderat sitt minne och 
förändrat sin erfarenhet. 

Litteraturen är startpunkten. Det är ju med dess hjälp 
som deltagarna ska minnas konkreta händelser som spelar 
an på ämnet. Det är därifrån inspirationen och de annor-
lunda perspektiven ska komma. Gunnar Bergendal  skriver 
i Ansvarig handling4: 

Jag citerar Hans-Georg Gadamers Sanning och metod. ’Den som 
ska tolka en gammal text försöker tillämpa den på sig själv. Men det 
betyder inte att den gamla texten är given och förstådd i någon sorts 
allmängiltighet och först därefter tagen i bruk för en särskild använd-
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ning. Tolken vill istället inget annat än att förstå detta allmänna 
– texten – dvs. förstå vad som är textens mening och betydelse. Men 
då får han inte bortse från sig själv och den konkreta situation som 
han själv är i. Han måste referera texten till den egna situationen om 
han överhuvudtaget vill förstå.’

Det är i litteraturen som deltagarna ska hitta analogier till sin 
egen verksamhet från utsidan. Då kan texterna inte handla 
om utvecklingsprojekt, för det ger inte mycket nya ingångar, 
det kommer för nära. Risken är att gamla sanningar perma-
nentas istället för att nya insikter skapas. Istället använder 
vi litteratur som på olika sätt belyser mänsklig kunskap. Det 
kan vara av fi losofi sk art som Bo Göranzons Det praktiska 
intellektet 5 eller René Descartes’ Avhandling om metoden 6. 
Det kan också handla om skönlitterära biografi er som Bodil 
Malmstens Priset på vatten i Finistère 7 eller Ingmar Bergmans 
Laterna Magica 8. I Laterna Magica berättar Ingmar Bergman  
om sitt liv på ett fascinerande öppet sätt. Det är inte svårt 
för en projektledare att ur Bergmans dilemman som regissör 
se kopplingar till sitt eget yrke. Men han ser det ur textens 
perspektiv. I mitt eget exemplar av boken är kolumnerna 
fyllda av små minnesanteckningar. Vi tar också med en del 
kvalifi cerad ledarskapslitteratur. Den ligger lite närmare 
deltagarnas yrkesroller och kan därför vara lättare att ta till 
sig. Vi vill vara säkra på att alla deltagare redan från början 
har något att relatera till. Att se sin egen erfarenhet med 
nya ögon genom att läsa Descartes  kräver en viss träning. 
Men efter några månader i programmet ser vi att deltagarna 
höjt sin förmåga att hämta inspiration ur dessa gamla verk. 
Under ett projektledarprogram som genomfördes år 2005 
valde vi att använda Descartes redan vid andra tillfället, men 
det gav mycket få impulser till deras uppsatser. När vi i ett 
liknande program för forskningsledare istället lät dem läsa 
Descartes vid fjärde tillfället såg vi en tydlig inspiration i 
texterna. När deltagarna mognat i sin läsning ger dessa verk 
en helt annan effekt på det personliga tänkandet än vad den 
enklare ledningslitteraturen lyckas med. Där ledningslitte-
raturen stannar i sin bekräftelse på det som dessa erfarna 
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yrkesutövare redan har i sig, ger den kvalifi cerade litteratu-
ren ingångar till nya perspektiv som får dem att vrida och 
vända på sina egna föreställningar.

Det rör sig om ett tiotal böcker som deltagarna får läsa 
valda delar ur. Valet av texter i Dialogseminariet är funda-
mentet för metoden. Det är själva startpunkten för sökandet 
efter egen erfarenhet. Jag har i de många dialogseminarier 
som jag lett och deltagit i observerat hur olika texter påver-
kar olika personer. Vissa personer blir oerhört stimulerade 
av texter som har hög kvalitet men som kan vara svårlästa. 
De kan kräva två eller kanske tre genomläsningar innan de 
ger resultat, innan läsarens penna börjar skriva i marginalen. 
Många av våra deltagare läser Descartes  med stor behållning 
efter ett halvårs program. Vid det laget har ledningslittera-
turen förlorat mycket av sin effekt och betraktas ibland som 
ytlig.

Deltagarnas uppsatser är fundamentet för dialogen. En upp-
sats av god kvalitet som återberättar en historia på ett levan-
de sätt skapar en föreställning hos deltagarna. De kan leva 
sig in i berättelsen. Ur detta föds en bra dialog. Uppsatser 
med listor av påståenden blir föreställningslösa och gör att 
dialogen hamnar i ett ytligt tyckande istället för ett frukt-
bart undersökande. En professionell seminarieledare9 ser 
detta och kan leda dialogen förbi det ytliga.

Kärnan i erfarenhetsutveckling är att höra vad andra har 
att berätta om svåra situationer som de tvingats hantera 
och i dialog undersöka dem. På det sättet får varje deltagare 
en omfattande samling exempel sig till livs. De inte bara 
lyssnar, utan knyter också i dialogen an dessa exempel till 
sin egen erfarenhet. De internaliserar dem. I dialogen ställs 
min uppsats mot de andras erfarenheter. Dialogen startar 
med att en deltagare läser sin uppsats högt för att sätta 
liv i den. De andra har den framför sig och antecknar sina 
associationer i marginalen. Under en halvtimme sveper en 
dialog runt bordet. Uppsatsen har triggat deltagarnas min-
nen, de frågar för att förstå, de berättar om egna liknande er -
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farenheter och själv viker uppsatsskrivaren ut och förklarar. 
Texten startar en dialog som drar iväg någon annanstans för 
att sedan komma tillbaks igen. Vi håller oss till ämnet, men 
tillåter utvikningar. Det är ofta de oväntade utsticken som 
ger nya insikter om ämnet. Utvikningarna är därför viktiga, 
de kan genom att belysa en situation eller ett ämne från ett 
annorlunda håll skapa analogier eller metaforer som bringar 
klarhet. Någon gång, när dialogen känns irrelevant bryter 
vi och återför den till ämnet genom att t.ex. ställa en fråga, 
berätta om en egen erfarenhet eller genom att helt enkelt 
be någon annan läsa sin text. Det har visat sig att gruppens 
engagemang i en text varar oftast i 20–30 minuter, sedan 
ebbar den ut och blir mindre intressant. Dialogen stannar 
kanske inte, men den blir ytlig och svävar iväg. Då byter vi. 
Detta med utvikningar i dialogen där ämnet inte längre är 
i fokus är både en fara och en möjlighet. Faran ligger i att 
tappa ämnet helt, men det uppvägs av möjligheten att hitta 
nya infallsvinklar och därmed andra, tankeväckande, svar. 

I Dialog om de två världssystemen10 använder Galileo Galilei  
dialogen för att illustrera sin syn på världssystemen. De tre 
personerna, Salviati, Sagredo och Simplicio har olika roller 
i dialogen. Simplicio försvarar kyrkans och den etablerade 
vetenskapens syn på världsordningen där jorden är centrum 
för himlakropparnas rörelse. Salviati argumenterar för en 
annan syn med solen i centrum och Sagredo är nyfi ken 
och vill förstå. Dialogen består till stor del av en mängd 
utvikningar, där Salviati i detalj förklarar olika fenomen 
eller synbara motsättningar till det han vill visa och där 
Simplicio argumenterar emot. Salviati går i utvidgningarna 
till svaromål mot alla de invändningar som hans system 
väcker hos Sagredo. Men det är genom utvikningarna som 
själva ämnet får sin substans. På ett liknande sätt kan man 
se Wittgensteins Om visshet11. Genom en mängd små satser, 
angriper han problemet från olika perspektiv. Det är genom 
denna mängd av små iakttagelser som jag anar och känner 
insikterna i Om visshet. Hade boken bestått av ett konstate-
rande, med ett bakomliggande resonemang hade den inte 
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kunnat ge mig den insikt om begreppet visshet som jag nu 
har fått med Wittgensteins fl ora av exempel. Som ledare av 
seminarierna tillåter vi därför utvikningar, men med var-
samhet.

Ur dialogen har uppsatsskrivaren nu fått sin uppsats belyst 
av de andra. Genom att ta del av andras erfarenhet har hen-
nes egen förståelse av det hon berättat förändrats. Återigen 
har hon analyserat och kanske omvärderat sin erfarenhet.

Omvänt, när hon lyssnar på de andra deltagarnas uppsat-
ser upptäcker hon att hon själv har varit med om liknande 
saker, men i andra sammanhang och kanske med helt andra 
resultat. Det gör det naturligt att ge sig in i dialogen. Då 
kan det återigen hända att hennes minnesbild, belyst av den 
andra deltagarens uppsats eller något av det som sagts i dia-
logen, får ett nytt ljus över sig. Men det hänger på hur väl 
uppsatsen spelar på hennes fantasi, hur väl den spelar upp 
föreställningen om vad som hände.

I detta refl ekterande utvecklar vi vår erfarenhet och tränar 
vårt omdöme.

Det handlar om analogiskt tänkande i fl era steg. Först genom 
att läsa en text från en annan praxis och koppla den till den 
egen yrkeserfarenhet. Sedan att genom skrivande och dialog 
vandra omkring i sina minnen för att se dem genom andras 
ögon. I dessa analogier ser vi delar av vår erfarenhet från oli-
ka håll. Det är som att gå runt ett akvarium, där varje fönster 
visar en ny sida av det vi vill se. Och det är just genom att se 
ett händelseförlopp från olika håll som vi får ett bättre grepp 
om dess sammanhang.

Till detta för vi också in en gäst i varje seminarium. Vi har 
valt mycket yrkesskickliga personer, mästare som har refl ek-
terat över sitt yrke. Det har rört sig om ett par skådespelare, 
en företagsledare, en militär, en byggnadsarkitekt, en kirurg, 
en musikprofessor och andra.12 Deras uppgift är att berätta 
om erfarenheter från sitt yrke för att åter stimulera deltagar-
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na att tänka i nya banor, att inspireras till kopplingar med 
analogier som de tidigare inte sett. Jag tar åter ett exempel 
från Göran Backlunds Om ungefärligheten i ingenjörsarbete13. 
Skådespelaren Erland Josephson  är gäst:

Den vithårige gamle mannen som kommit in i rummet 
efter lunch och presenterade sig som Erland, satt sedan 
tyst och lyssnade på de återstående dialogerna. Jag tvivlar 
på att alla kände igen honom – en del var för unga för att 
göra det. Andra kände igen honom – det såg jag i deras 
ögon. Efter en hel dags dialogseminarium om Kreativa 
miljöer så var projektledarna trötta. De hade genom sina 
texter levandegjort sina erfarenheter av kreativa och min-
dre kreativa miljöer. Det var nu som Erland kom in i 
matchen. Jag öppnade med några frågor och han började 
berätta om sina erfarenheter. Mot slutet av vår dialog 
släpptes deltagarna in i samtalet. Deltagarna lever nu upp 
igen och det blev många frågor och resonemang med 
Erland.
Jonas: Vi har sett minst två exempel på att en kreativ 
miljö verkar vara ett instabilt tillstånd. Det är en skräm-
mande känsla.
Erland: Javisst. En kreativ miljö måste skapas varje dag, 
det är när den föder de kreativa idéerna. Får oss att bära 
oss kreativt åt.

Jonas var plågad över att de exempel som vi delgivit 
varandra under dagen så tydligt visat att kreativitet är i 
grunden skör. Ett instabilt tillstånd – så säger en ingenjör. 
Erland svarade med en självklarhet som bara ett långt livs 
erfarenheter kan ge. Ögonblicket tog tag i mig. Insikten 
slog också mig: det är projektledarens ansvar att varje dag 
skapa de rätta förutsättningarna för människorna i pro-
jektet. Varje dag! Inte bara vid kick-off-mötet. Det hand-
lar då snarast om ett mycket medvetet och upp arbetat 
förhållningssätt mellan regissör och skådespelare, mellan 
projektledaren och projektmedlemmarna.
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Det handlar hela tiden om nya infallsvinklar och nya betrak-
telsesätt som ger gamla nötta frågeställningar nytt ljus. Vi 
vill inte att klichéer om projekt och ledarskap sätter sig ännu 
fastare hos deltagarna, men det är en risk när alla i försam-
lingen är projektledare. Istället vill vi föra in lite frisk luft 
med gäster från en annan praktik.

Träning i vardagen
För att förstärka effekten av dialogseminariet har program-
met också ett moment av tillämpningsuppgifter som delta-
garna ska utföra i sina projekt. De ska skriva sig till insikt 
om en svår, diffus frågeställning som de står i och de ska 
an  vända dialog för att skapa en gemensam bild av något. 
Uppgifterna växer i svårighetsgrad allteftersom programmet 
fortgår för att de mot slutet ska ha kört ett dialogseminarium 
med en grupp inom sitt projekt. Göran Backlund  formulerar 
syftet med tillämpningsuppgifterna så här:14

Tillämpning syftar till att under programmets gång hjälpa 
deltagarna att börja använda inslag av refl ektion och 
dialog i den egna organisationen, i de egna projekten. 
Programmet handlar inte enbart om refl ektion – hand-
ling är målet. I vardagligt tal använder vi begrepp som 
dialog och refl ektion, men utan den djupare innebörd som 
dialogseminariemetoden avtäcker. Förståelsen av begrep-
pen och deras styrka grundas i en ny praktik. Vi behöver 
träna oss i dialog, präglad av lyssnande. Vi behöver träna 
oss i refl ektion över vår praktik. Vi behöver träna oss att 
läsa med det analogiska tänkandets kraft. Vi behöver 
träna oss i skrivandet – formuleringens och fasthållandets 
konst. Dagens ingenjörstradition står handfallen inför 
dessa begrepp.

Men vi hade i början problem med att få deltagarna att 
ut  föra dessa tillämpningar. Det berodde dels på att uppgif-
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terna vi gav var lite för komplicerade. De bestod av ett tiotal 
olika övningar som de skulle göra i sina projekt, men varje 
projekt har ju sitt eget sammanhang och sitt eget behov. 
Dessa exempel passade inte alltid in. Ett annat och kanske 
större problem var att fl era deltagare inte tordes utföra dem. 
Orden skriva, dialog, refl ektion, kan upplevas som omoderna 
och fåniga i munnen på dagens ledare. De var helt enkelt 
rädda att inte tas på allvar. Därför förenklade vi uppgifter-
na samtidigt som vi konkretiserade dem och gjorde dem 
allmänt användbara oavsett i vilken situation ett projekt 
befi nner sig i. Nu är tillämpningsuppgifterna samlade och 
ser ut så här:

Erfarenhetsutveckling, tillämpningsuppgifter

Syftet med programmets tillämpningsuppgifter är att 
stegvis tillämpa momenten av läsa, skriva, dialog och 
refl ektion – i den dagliga verksamheten.

1.  Skriv om ett problem, eller ett dilemma, som du står 
i just nu. Försök att undvika lösningar, beskriv själva 
problematiken – vrid och vänd på det hela. Du skriver 
detta bara för dig själv – ingen annan ska läsa det. 
Uppföljningsfråga: Vad fi ck du ut av det?

2.  Skriv om en frågeställning på samma sätt som tidigare, 
men ge nu din text till någon annan och be om en dia-
log för att få ett annat perspektiv. Uppföljningsfråga: 
Vad fi ck ni båda ut av det?

3.  Be någon annan att skriva om en frågeställning (for-
mulera sig) och skriv själv om samma frågeställning. 
Håll en dialog om texterna. Uppföljningsfråga: Vad 
gav det er för insikter?

4.  Be några personer läsa en text som du valt och sedan 
skriva varsin refl ektion om en frågeställning. Håll en 
dialog om texterna. Du skriver en refl ektion om mötet 
Uppföljningsfråga: Vad gav det er för insikter?
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Det, tillsammans med att vi som programledare trycker hårt 
på att de ska utföras har haft en god effekt på genomföran-
det av dem. Det har också visat sig att många deltagare 
överraskats av vilken positiv effekt tillämpningen har haft 
på den problemställning som de valt att använda den på. 
En projektledare utförde t.ex. en erfarenhetsövning, Lessons 
Learned 15 med sin ledningsgrupp. Hon berättade att det 
hade varit mycket uppskattat och givande, men att hon varit 
nervös inför övningen. En annan projektledare använde 
skrivande och dialog för att utreda en besvärlig relation med 
kund med ett motsvarande positivt resultat.

Men det krävs fortfarande mod att involvera andra i refl ek-
tion.

Tid för mognande
Vi har ett avstånd på fem till sex veckor mellan varje semina-
rium, dels för att deltagarna ska hinna med att läsa och skri-
va, men också för att programmet är en mognadsprocess. 
Det ska gå en viss tid mellan seminarierna för att intrycken 
ska hinna sjunka in. Tiden måste få göra sitt. Deltagarna lär 
sig inte analogiskt seende eller refl ektivt ledarskap genom 
att någon berättar om vad det är. Det är en process som 
startar och föds av förberedelseuppgifter, dialog och till-
lämpning men där förhoppningen är att det inte ska stanna 
med det. Med den träning som deltagarna får i programmet 
ska de ta till sig och använda sin utvecklade förmåga som en 
naturlig del av sitt yrkesliv. Det kan röra sig om att ta hjälp 
av skrivandet för att komma underfund med ett samman-
hang, eller att belysa något man inte förstår från olika håll 
i en dialog. Det handlar om att lära sig lyssna på andra för 
att förstå eller för att upptäcka nyanser av tvivel, men också 
om att ställa frågor som för in nya perspektiv i en grupps 
tänkande. Att stanna upp inför det okända för att undersöka 
det och refl ektera över dess innebörd innan man handlar.
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Under programmets nio månader är deltagarna ständigt 
inne i moment av refl ektion, de tränas in i ett refl ekterande 
ledarskap och ett analogiskt tänkande. 

Arbete inför och under examen är tänkt att accelerera trä-
ningseffekten. Under programmets gång har vi dokumen-
terat dialogen och gästernas föreläsningar i idéprotokoll. 
Examensuppgiften innebär att varje deltagare ska skriva 
en essä om hur de har utvecklats under programmets gång. 
Som stimuli ska de läsa alla protokoll och sina egna uppsat-
ser med pennan i hand. Det handlar inte så mycket om att 
– då lärde jag mig det – utan mer om att de ska uttrycka sina 
nyvunna insikter om projektledarskap. Examensuppgiften 
blir en kvalitativ genomgång av perspektiv på yrket som 
kommit upp, själva skrivandet en bearbetning av dessa 
insikter och uppsatsen en resumé av nyvunna insikter.

När examensuppgifterna är skrivna parar vi ihop deltagar-
na för att läsa varandras texter och göra en skriftlig oppo-
sition. Examen utförs genom att deltagarna opponerar på 
varandras examensuppgifter genom att läsa sin opposition 
högt och sedan föra en dialog, där alla får tillfälle att bidra.

Deltagarna har vid det här laget undersökt en stor mängd 
aspekter på sitt eget och andras projektledarskap, inte ett 
varv utan fl era. Och med detta har de mognat i sin yrkes-
roll. 

Göran Backlund  beskriver i Om ungefärligheten i ingenjörs-
arbete16 de resultat av erfarenhetsutveckling som han sett i 
ett program för projektledare och ett för konsulter. Jag har 
valt att saxa några avsnitt för att ur andras formuleringar 
illustrera mognadsprocessen:

Det första som syns i texterna är att nya insikter infi nner 
sig hos deltagarna. Ofta får välkända begrepp en djupare 
och ny innebörd. Deltagarna fyller begreppen med sin 
egen mening, sin egen erfarenhet. Exempelvis samtalet, 
det återupptäcks som ett nytt redskap i arbetet.
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Björn Rudin (konsult):
Det känns väldigt lustigt att vi alla runt bordet genom-
gått längre tekniska utbildningar, drillats i analys och 
signalbehandling bara för att fi nna att de riktiga svå-
righeterna oftast ligger i kommunikationen och rela-
tionerna med våra medarbetare.

[…]
Begreppen erbjuder en fasthållning av något som annars 
är svårt att se. Det bakomliggande fenomenet till nya 
insikter är att det sker en omvärdering av de egna erfaren-
heterna. Man ser sina erfarenheter i ett nytt ljus, genom 
nya begrepp, och de får en något modifi erad skepnad. En 
av deltagarna i projektledarprogrammet uttrycker detta 
mycket tydligt:
Anders Häggström (chef för projektledare):

Erfarenheter får man inte bara genom att lyssna på hur 
andra har löst liknande situationer utan även genom 
att få associationer till sin egen situation från något 
helt annat håll. Här har dialogseminarierna öppnat 
upp för mig att se gamla erfarenheter i nytt ljus, både 
via den litteratur vi läst och de dialoger vi haft under 
träffarna.

[…]
Att deltagarna i programmet får nya insikter är en sak. 
Befästandet av den egna kunskapen är en annan. Vi vet 
saker som vi inte visste om att vi vet:
Anders Häggström:

Här har jag stor nytta av det jag lärt mig under semina-
rierna: medvetenheten om mitt eget yrkeskunnande, 
och vilka olika komponenter det innehåller.

[…]
Nya insikter och befästandet av egna kunskaper ökar 
säkerheten.
Anders Häggström:

En nyvunnen erfarenhet i min linjeroll är att fungeran-
de utvecklingssamtal är ett ypperligt tillfälle att aktivt 
utöva ledarskap och lärande genom refl ektion. En bra 
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dialog bygger på öppna frågor och att våga vara tyst 
och lyssna, att ge den andre en chans att tänka efter 
och formulera sina tankar. Det sänker tempot och gör 
refl ektionen till en naturlig del av samtalet. De samtal 
vi haft under dialogseminarierna har utvecklat min 
förmåga att använda samtalet på det sättet.

[…]
Hela programmet utgör en träning av läsandet, det foku-
serade sökande läsandet – samt skrivandet och i allt detta: 
det analogiska tänkandet. Också förmågan att genomföra 
en sann dialog tränas och behöver tränas. Dessa färdighe-
ter är långt ifrån självklara.
Jakob Gustafsson (konsult):

Men det som skiljer denna kursens dialogseminarium 
från helt vanliga är att den succession av seminarier 
som vi har haft har kompletterat varandra och hjälpt 
varandra framåt. Det föregående seminariet har bäd-
dat för det kommande och de erfarenheter som då 
drogs, har utvecklats vidare i skenet av förberedelserna 
för nästa träff.

De nio månaderna behövs för att hinna med. Alla deltagare 
har tuffa arbeten att klara av förutom programmets alla 
krav. Men tiden behövs också för att insikterna ska mogna 
i kroppen.

Hantera det oväntade
Men på vilket sätt bidrar detta till deltagarnas förmåga att 
hantera oväntade, svåra situationer?

Efter ett genomgånget program har deltagarna fått en tyd-
ligare bild av vad deras egen kunskap består uti och med 
det också utvecklat sin självkännedom. De har sett att de 
problem som de själva brottats med till stor del har släktskap 
med andra projektledares erfarenheter. De har insett att de 
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kan mycket mer än vad de i ett givet ögonblick förstår. De 
har också fått en breddad kunskapssyn och därmed en bättre 
förståelse för hur kunskap utvecklas i ett projekt och hur den 
sprids mellan deltagarna. Verktyg som dialog och att skriva 
berättelser kan de använda i svåra otydliga situationer för att 
skaffa sig en bättre förståelse för problemställningen och för 
en grupp att skapa sig en gemensam bild av något. Detta har 
gett dem en större säkerhet i deras yrke.

När något oväntat eller svårtolkat inträffar står de bättre 
rustade för att ta itu med det. Första steget är ju att förstå 
situationen och dess konsekvenser. Nu har de tränat sig i 
metoder för att göra just det, i en rytm mellan ensamt refl ek-
terande skrivande och kollektivt refl ekterande dialog. 

Backlund  beskriver resultaten:17

Personliga resultat
Det ligger inbyggt i praktiserandet av dialogseminarie-
metoden att deltagarna tränar sin förmåga att läsa, skriva, 
refl ektera och delta i en sann dialog – präglad av lyssnan-
det. Det analogiska tänkandet som metod tränas både 
genom läsningen av texter från en annan praktik än den 
egna, men också genom det direkta mötet med en per-
son från en annan yrkespraktik. Förutom det uppenbara 
lärandet som sker när människor möts och berättar om 
sin praktik – att man lånar varandras metoder – så beskri-
ver deltagarna hur de utvecklats i sin yrkesroll:

1.   Det egna yrkeskunnandet befästs
  Nya begrepp har formulerats som stärker medveten-

heten om det egna yrkeskunnandet. Erfarenheter 
och företeelser har fått ett namn, det handlar om 
saker man har haft kunskap om tidigare ”men då var 
den inte självklar”. Man ser sådant som man inte 
visste om att man visste.

2.  Nya insikter
  Eller aha-upplevelser. Genomgående är återupptäck-

ten av samtalets fundamentala betydelse i arbetet. 
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Andra insikter rör skrivandets betydelse, refl ektion, 
yrkesrollens sammanhang, förberedelsens betydelse, 
intuition, känslans betydelse för beslutsfattandet, 
skillnaden mellan ledning och ledarskap, vikten av 
att defi niera uppgiften, frågan som metod, osv.

3.  Breddad kunskapssyn
  Ett nytt kunskapsparadigm har etablerats. Man ”ser 

nya vägar till kompetensutveckling, det handlar om 
mer än att gå på kurser”.

4.  Ny praktik
  Man vågar börja tillämpa refl ektion, skrivande och 

dialog i vardagen. Små uppgifter på egen hand först, 
sedan allt större som involverar andra människor. 
Det enskilda samtalet, men också en övning med 
t.ex. sin projektgrupp: riskhantering eller Lessons 
Learned (erfarenheter från föregående projekt). 
Man sporras att fortsätta då resultaten är goda.

5.  Säkrare i yrkesrollen
  Ovanstående resultat skapar större säkerhet i den 

egna rollen, en ökad ”trygghet i vårt yrkesutövan-
de”. Man orkar t.ex. stå ut med osäkerhet bättre, 
eftersom man vet att kaos föregår komplexitets-
maximum – det är så vi fungerar.

Det ligger en trygghet i att veta att osäkerhet är en naturlig 
del av tillvaron, att planer och processbeskrivningar bara 
målar en modell av den verklighet man är satt att leda, men 
att vi med hjälp av metoder för refl ektion kan skapa oss en 
bild av också det osäkra, när vi står mitt uppe i det. 

Återseende
Ett erfarenhetsutvecklingsprogram avslutas med en examen 
till vilken deltagarna har skrivit en uppsats. De har läst idé-
protokollen från träningslägren och de har läst sina egna 
uppsatser med pennan i hand, refl ekterande. Därefter skriver 
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de en uppsats som visar hur de har utvecklats i sin yrkesroll 
under programmets gång. Under nio månaders refl ektion 
har något hänt med deras sätt att tänka och handla. Det är 
det vi vill att de ska undersöka. Examensuppsatserna blir på 
så sätt en samlad refl ektion över den yrkeskunskap som de 
synliggjort under programmet. Ovan har jag redovisat en 
del av Backlunds iakttagelser om resultat baserat på pro-
gram genomförda under 2004–2005. Jag vill förstärka och 
komplettera Backlunds slutsatser genom att citera deltagare 
från ett program för projektledare med examen i november 
2006. Nedanstående röster är hämtade från deltagarnas 
examensuppsatser och från det idéprotokoll som fångat dia-
logen under själva examen:

Anna Larsson skriver: 
”Att läsa igenom protokollen och texterna har gett mer 
för varje gång jag gjort det. Märkligt nog kan jag tycka att 
föredragen och samtalen med gästerna ger nästan ännu 
mer att läsa om i efterhand! Saker de sa som jag inte upp-
fattade, eller inte kunde ta till mig för att jag var upptagen 
av själva upplevelsen, kan jag ta till mig på ett annat sätt 
nu när jag läser det.

När jag läste igenom protokollen såg jag all den rike-
dom som programmet har gett. Jag läste alltihop tre 
gånger. Vid tredje genomläsningen insåg jag att många av 
mina refl ektioner kring protokollen handlade om distans 
och närhet ur någon synvinkel. Jag är inte en distanserad 
människa – jag ”upplever” mina medmänniskor. Det ger 
en positiv och härlig närhet, men för mycket närhet gör 
att man inte lever medvetet, man bara är. Genom att lära 
mig distansera mig har jag lärt mig se både mig själv och 
projekten tydligare.

När jag läser mina tidiga texter ser jag att de enbart 
handlar om problemen på ett företag där jag arbetade 
som projektledare. Jag förmådde inte lyfta mig utanför 
den verklighet jag levde i, utan använde inlämningsupp-
gifterna för att skriva av mig allt elände. Men dialogerna 
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som följde gav mig hela tiden nya infallsvinklar, och när 
jag såg en skymt av mina problem genom de andras ögon 
blev det lättare för mig att få dem på lite avstånd. Utan 
egen erfarenhet fi nns inte mycket att refl ektera över, 
enligt Descartes . Så vad skulle jag ha gjort om jag inte 
haft mitt katastrofprojekt? Det är ju genom den grund-
stötningen som jag lärt mig mest! Så jag är egentligen 
djupt tacksam för det projektet. Jag sa till mig själv många 
gånger varje dag att ”Jag lär mig i alla fall väldigt mycket”. 
Och genom dialogseminarierna har jag kunnat börja bena 
upp mina erfarenheter och göra om dem till medveten 
kunskap. 

Detta sista arbete jag gjort, att läsa allt om igen och 
göra nya refl ektioner har gett mig nästan lika mycket till-
baka som resten av programmet gjort. Jag har fått mäng-
der med nya insikter! Jag kan se att jag bara har börjat en 
lång resa. Var jag hamnar vet jag inte, men första steget 
har jag klarat av: jag står stadigt på stranden. Äntligen 
har jag fått distans och ett visst mått av medvetenhet!

Nu har jag fått en modell över mitt yrkeskunnande; 
en inre bild av mitt hantverk. Jag tänker i begrepp som 
helhet och delar, komplexitet, kreativitet, modell och 
verklighet etc. Även om allt hänger ihop, så använder jag 
de här begreppen för att strukturera mitt uppdrag som 
projektledare.”

Anna har genom programmet skaffat sig en distans i sitt 
ledarskap. Det är normalt mycket svårt att se sig själv i den 
kultur man är nedsänkt i, men Anna har lyckats lyfta sig 
över det och se sin uppgift i dess sammanhang. För att upp-
nå det har de analogier som de andra deltagarna givit henne 
varit avgörande. Nya perspektiv parade med ett analogiskt 
tänkande har gett henne dessa insikter. 

Anna Weiner skriver:
”Jag har läst protokollen innan varje tillfälle. Ibland känns 
det bra, ibland inte. Men den här gången kom det tillbaks 
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som en våg. Jag såg ett sammanhang och en tråd. Jag kän-
de att mina tankar förändrats under programmets gång. 
Jag har själv förändrats under resans gång. Jag var väldigt 
förvånad över att det var en så stark upplevelse.

När jag ser tillbaka på de här månaderna och vad de 
givit mig är det inte alls vad jag hade föreställt mig. Det 
har inte varit den gängse kursen som trummar för någon 
ny revolutionerande metod som skall lösa dina problem 
och göra dig till en bättre projektledare.

Istället har den givit mig en större självinsikt, insikt 
om vad jag har mina starka och mina svaga sidor, vilka 
”vinster” det ger både för mig som projektledare och för 
mig personligen att ta mig tid att lyssna, refl ektera, skri-
vandet som process, att stanna upp. Det har varit välgö-
rande för mig som är en drivande och pushig person och 
som ofta kräver att andra skall vara likadana. Jag inser 
naturligtvis att allt inte är löst bara för att jag gått igenom 
detta program. Men jag har fått verktyg (som jag också 
själv prövat under kursens gång) och som jag kommer att 
fortsätta att använda. Exakt hur detta skall gå till vet jag 
inte just nu men viljan fi nns och även insikten om att det 
fungerar – Jag tänker defi nitivt fortsätta på den nu inslag-
na vägen!”

I återläsningen av protokoll och de egna uppsatserna såg 
Anna sin egen utveckling. Det har gett henne en stark själv-
insikt och öppnat upp för en större lyhördhet. Det är inte 
fråga om att ersätta drivkraften med refl ektion utan att istäl-
let ta båda greppen – driva projektet och refl ektera, pusha och 
stanna upp. Det ligger en rytm i det.

Jesper Håkansson skriver: 
”Det var inte förrän jag läste alla protokoll inför denna 
skrivuppgift som jag förstod vad jag har fått med mig från 
denna utbildning. Tidigare, under tiden mellan utbild-
ningstillfällena, har jag inte alltid förstått vart vi har varit 
på väg. Resan har gått åt många olika riktningar, efter ett 
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tillfälle kunde jag känna att dialogseminarier som metod 
gav mig enormt mycket, efter ett annat kunde jag känna 
att jag enbart blev trött och förstod inte alls meningen 
med det hela. 

Vid denna återläsning såg jag däremot en ny dimen-
sion i det vi har gått igenom, och det är det att jag först 
såg det vid återläsningen som gör det så intressant. Först 
nu stod det klart för mig hur mycket det ger mig att 
refl ektera, att återvända till det vi redan en gång har sagt 
och uppleva det igen med nya ögon. Andra har nämnt 
det under kursens gång men för mig blev det inte tydligt 
förrän vid denna läsning. 

Det är eftertänksamheten, tiden för refl ektion, jag 
tidigare har prioriterat bort. Anledningen till att jag har 
gjort det kan jag nog så här i efterhand endast gissa mig 
till, förmodligen har jag i min ständiga strävan efter att 
komma framåt så fort som möjligt inte ansett att det har 
varit värt tiden att se över axeln för att dra lärdom av det 
som har hänt.

Det kan även vara en fråga om mognad, eller jag är 
säker på att det är en fråga om mognad vore mer rätt att 
säga. Jag kan nu känna att mitt jobb inte är att springa så 
fort som möjligt hela tiden. Mitt jobb är att ligga steget 
före, att redan vara där när projektet kommer dit. För 
att kunna göra det måste det fi nnas tid till eftertanke, 
det måste fi nnas tid för att refl ektera över vad vi i själva 
verket gör. Om inte jag som projektledare kan se vart vi 
är på väg, och vart den vägen kommer att bära oss om vi 
bara fortsätter precis så som vi gör, vem ska då se det? Jag 
ser heller inte att det skulle vara något problem för mig 
att göra denna omprioritering. I protokollet efter helhet 
och delar så skriver protokollföraren om att de fl esta av 
oss [projektledare] har möjlighet att sätta vår egen agenda 
men att det samtidigt är så lätt att springa på alla de bol-
lar man själv och andra serverar. 

Detta stämmer mycket väl överens med hur det ser 
ut för mig. Jag har alla möjligheter att påverka min egen 
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agenda men istället för att göra det har jag valt att springa 
efter alla möjliga bollar serverade från både mig själv och 
andra. Några bollar var säkert inte ens mina, jag bara 
valde att springa efter dem ändå.

Exakt vilka vägar jag ska ta för att lära mig att refl ek-
tera över mitt arbete som projektledare och för att skapa 
mig ett utrymme för refl ektion i vardagen vet jag inte 
ännu. Jag vet däremot att jag vill, och kommer att, för-
hålla mig till det på ett sätt jag inte gjort tidigare. Detta 
tillsammans med mina nyvunna insikter kring lyssnan-
det, ärligheten, rätten att tala och att våga lita på mig 
själv ser jag framför mig kommer att föra mig in på nya 
spännande vägar som projektledare.”

Jesper har även han sett sig själv i det sammanhang han 
befi nner sig. Det har fått honom att inse värdet av refl ektion 
och nödvändigheten av att ta sig tid till det. Programmet är 
en träning i refl ektion och det tar tid, eftersom det handlar 
om en mognadsprocess. När Jesper beskriver sin oro över 
att han ibland inte sett vart vi varit på väg i programmet, så 
är det ett tecken på programmets karaktär. En ny djupare 
insikt som bryter mot invanda tankemönster är svår att se i 
förväg. Den mognar fram under programmets gång.

Eva Jönsson skriver:
”Efter att ha läst igenom protokollen för vår dialogserie, 
då ser jag en tydlig utvecklingstrend. Hur jag går från att 
leverera sanningar till andra, till att ta in och försöka för-
stå vad personen menar och att refl ektera tillbaka något 
och att detta sedan kan ge något nytt vidare. 

Jag tänker fortsätta använda och utveckla mina ny -
vunna färdigheter i att föra dialog och refl ektera fram 
mina tankar på ett gradvist sätt tillsammans med den jag 
talar med. Detta tror jag blir en viktig metod för att gå 
vidare med mitt ledarskap på ett mer inkännande sätt.”
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Anders Persson skriver:
”Vad jag främst har tagit till mig under Dialogseminariet 
är förmågan att gå in i ett samtal som lyssnare, att ge andra 
tillfälle att utveckla sina tankegångar och tala till punkt.”

Eva och Anders har ändrat sitt förhållningssätt till ledar-
uppgiften. Den handlar om att leda med fast hand, men 
också om att förstå sammanhangen. Här spelar förmågan att 
lyssna för att förstå in. Att refl ektera fram sina tankar grad-
vis med hjälp av andra är en metod för analogiskt tänkande. 
Andras perspektiv spelas in i dialogen.

Jonas Andersson skriver:
”Det som idag står mer klart än tidigare är att den känsla 
jag bevisligen använde förr när jag planerade projekt fak-
tiskt är en del av mitt jobb. Jag kan peka på den som en 
del av mitt sätt att arbeta. Detta gör det lättare när jag 
behöver eller vill förklara planer eller beslut. Det känns 
nu också korrekt att faktiskt aktivt söka efter en känsla 
eller åtminstone att känna efter. 

Idag tycker jag att jag börjat använda vissa nya möj-
ligheter under mina samtal med andra människor. Jag 
behåller gärna modet från förr att ta samtalet, och even-
tuellt konfrontera vid behov. Jag lägger mer tid på att 
förstå mina kollegors åsikter. Att tillåta eftertanke är 
något jag defi nitivt ger mig mer nu men också till mina 
medarbetare och medmänniskor. Att ställa frågor för att 
jag vill lyssna på svaret och lära mig mer. Det framstår 
enkelt men kan nog vara en utmaning under lite press.

Begreppet ”den gemensamma bilden” har jag nämnt. 
Den har inte haft någon central del i mitt medvetna sätt 
att arbeta. Nu när begreppet börjar kännas bekant tror 
jag att det blir naturligt att oftare kommunicera den bild 
vi tillsammans skapat. Dessutom ger det oss en möjlighet 
att kontinuerligt bygga till och bygga om vår gemensam-
ma bild. Det känns väldigt naturligt, vilket är den största 
anledningen att jag direkt vill använda det här sättet.”



183Tillämpning 1: Erfarenhetsutveckling

Jonas har erkänt känslans legitimitet för ledaruppgiften. 
Han har dessutom en annan ingångspunkt i samtalen med 
kolleger och använder frågan på ett annorlunda sätt. Det 
handlar om att inte i förväg ha bestämt sig för vilka svar han 
kommer att få, utan nyfi ket vänta på ett svar som kan öppna 
för andra sätt att se situationen.

Per Stenquist skriver:
”Under den tid som vi tillsammans har läst, skrivit och 
refl ekterat om projektledarrollen har mitt yrkesliv varit 
tämligen omvälvande. Under tio år som konsult har jag 
verkat i olika roller som utvecklare, förbättringskonsult, 
projektledare och linjechef. Jag har nu efter moget över-
vägande bytt arbetsgivare. Detta beslut var inte ett resul-
tat av deltagandet i denna dialogseminarieserie. Däremot 
har dialogerna, de erfarenheter jag fått ta del av och de 
intressanta föreläsare jag lyssnat till väckt många funde-
ringar och fått mig att gå in i min nya roll på ett sätt som 
jag inte hade gjort annars. Jag har sett rollen ur ett vidare 
perspektiv, inte bara fokuserat på vilka uppgifter jag har 
att ta itu med utan i större utsträckning sett min del i en 
helhet. 

Kursen med sina dialoger med alla dessa mycket erfar-
na projektledare har givit mig väldigt mycket som jag 
redan använder och kommer att fortsätta använda i mitt 
nya arbete. Jag tror det var Anders och jag som gjorde ett 
överslag att vi hade samlat närmare 200 års projektledar-
skap i rummet, det är en imponerande källa att ösa ur. Jag 
har fått många nya verktyg i min verktygslåda och idépro-
tokollen, med mina i kanten antecknade refl ektioner kan 
jag använda som en källa till både inspiration och vägled-
ning att gå tillbaka till. Här fi nns mycket att hämta, inte 
minst märker man det när man går tillbaka, läser om, det 
kommer upp nya tankar, nya vinklingar, ofta påverkade 
av det man varit med om den senaste tiden.”
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I rummet fanns 200 års erfarenhet av projektledning … 
Per har använt programmet för att komma in i sin nya 

uppgift. Han har lärt sig av de andra deltagarnas exempel.

Vi hör deltagarna berätta om sin förändrade syn på lyssnan-
det, om hur de har lärt sig att med refl ektion bearbeta en 
frågeställning, om hur de använder dialogen på ett sätt som 
de inte kommit i närheten av förut och om hur de använder 
skrivandet för att själva förstå. Om hur de ser sig själva i sin 
roll, om hur de har tagit åt sig av andras erfarenheter och om 
hur de har tillämpat och ämnar fortsätta att tillämpa sina 
kunskaper i refl ektion. Det är lätt att instämma i Backlunds 
beskrivning av de personliga resultaten för deltagarna:

Det egna yrkeskunnandet befästs
Nya insikter
Breddad kunskapssyn
Ny praktik
Säkrare i yrkesrollen

Men jag vill lägga till ytterligare några iakttagelser. En in -
tressant observation är hur deltagarna påverkades av själva 
läsningen av protokollen och sina uppsatser. Under pro-
grammets gång går uppfattningen om dess värde i vågor. 
Ibland känns det mycket bra, ibland undrar de om det är 
värt mödan. Men när de är framme vid examen och har 
refl ekterat över protokollen ser de förändringen. De kan i 
läsningen se hur de tänkte då i ljuset av hur de tänker nu. 
Därigenom kan de också se sin utveckling. Att läsa protokol-
len inte bara en, utan fl era gånger har successivt givit dem 
en djupare insikt i sin egen yrkespraktik och i refl ektionens 
betydelse. Effekten har förstärkts avsevärt genom att de på 
nytt har fått ta sig igenom programmets dialog, de egna tex-
terna och återigen få ”lyssna” på gästernas berättelser. 

Det är tydligt att det tar tid att komma till insikt om vär-
det av refl ektion. Programmet pågår i ca nio månader. 
Allteftersom deltagarna genomför de olika seminarierna får 
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de ut mer och mer från litteraturen. I det första seminariet 
hämtar de impulserna från den enklare managementlittera-
turen medan de i sista seminariet har mest glädje av den 
klassiska litteraturen. De har lärt sig att hitta analogier på ett 
annat sätt. Det är först vid examenstillfället som styrkan av 
refl ektionens delar sätter sig ordentligt. Det är en mognads-
process. Därför bör man inte genomföra denna typ av pro-
gram för snabbt. Vi har provat olika tempon i olika grupper 
och funnit att den bästa rytmen skapas av 5–6 veckor mellan 
varje träningsläger. Man bör heller inte vara alltför utdra-
gen. Ett program för chefer lät vi sträcka ut under 14 måna-
der, där vi träffades med två–tre månaders mellanrum. Men 
då tappade vi förbindelsen mellan de olika träningslägrens 
teman och den mognadseffekt vi sett i andra program ute-
blev.

Metoderna för refl ektion har använts för att skapa sig 
distans till besvärliga situationer som de befunnit sig i. Det 
har hjälpt dem att se sammanhanget tydligare och därmed 
hitta lösningar som annars hade varit svåra att se. Det har 
blivit ett verktyg för att i stressade situationer kunna ta ett 
steg tillbaks och refl ektera. 

Dessutom vill jag trycka på insikten gruppen har fått om 
hur svåra frågor kan belysas från fl era olika perspektiv och 
lösas i samarbete med andra professionella yrkesutövare.

Det fi nns i detta en annan ännu inte belyst aspekt, näm-
ligen vikten av föreställning för att förstå något. När det vi 
läser eller det vi lyssnar på inte attraherar fantasin, så blir 
det platt. Göran och jag har i erfarenhetsutvecklingspro-
grammen arbetat hårt med att hjälpa deltagarna att skriva 
bra uppsatser, att verkligen berätta konkreta exempel på 
svårigheter de mött som ledare. Vi ser hur dialogen lever 
upp när sådana uppsatser läses och vi ser hur den dör när 
uppsatserna istället håller sig på en abstrakt, instruerande 
nivå. På samma sätt är vi mycket noga i vem vi väljer som 
gästföre läsare. De ska kunna levandegöra det de säger med 
exempel. 
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Fantasin ger förbindelse till minnet och därmed föreställ-
ningen näring, och på så sätt en egen levande bild av det 
som berättas. En processbeskrivning, en instruktion och 
OH-presentationer av dem är ofta abstraktioner befriade 
från exempel. Men utan exempel har vi svårt att se, svårt att 
föreställa oss, svårt att verkligen förstå. Ändå är abstraktio-
nen så enkel, alla ser den, alla tror sig förstå den, men den 
betyder ingenting. Jag vill återigen påminna om Diderots 
inställning till abstraktioner:18

Varje abstraktion är bara ett tecken tomt på föreställning. Varje 
abstrakt vetenskap är bara en kombination av tecken. Man har ute-
slutit föreställningen genom att skilja tecknet från det fysiska tinget, 
och det är först när man åter kopplar tecknet till det fysiska tinget 
som vetenskapen åter blir en vetenskap om föreställningar; därav det 
ständiga behovet i samtal och böcker att tillgripa exempel.
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Tillämpning 2: Införande av 
ett nytt arbetssätt

Bakgrund
Det här är en fallstudie. Med detta kapitel vill jag belysa 
anpassningen och användningen av Metod för refl ekterande 
ledarskap i ett uppdrag. Tillsammans med Göran Backlund  
genomförde jag ett konsultuppdrag i ett globalt utvecklings-
bolag. Vi skulle hjälpa dem att fördubbla produktportföljen 
genom att införa ett nytt arbetssätt.

Den här tillämpningen är väsensskild från den som redo-
visades i kapitlet, Tillämpning 1: Erfarenhetsutveckling. De som 
ingår i förändringen är inte deltagare i en utbildning och 
därmed beredda på att utsättas för en pedagogisk metod. De 
står i ett ansträngande och pressat arbete, där någon annan 
vill att de ska förändra sitt arbetssätt. Denna förändring 
kommer som en pålaga utöver det ordinarie arbetet. I erfaren-
hetsutveckling är samtliga deltagare där av eget intresse för 
att utbyta erfarenheter med varandra och lära sig en metod 
att refl ektera.

Det är inte heller ett exempel där Metod för refl ekterande 
ledarskap används i sin helhet. Uppdraget handlade inte om 
att utveckla ett refl ekterande ledarskap i företaget, det var 
istället ett genomförandeprojekt där idén om ett nytt arbets-
sätt skulle realiseras i verksamheten.
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Men som konsulter har vi själva använt den del av Metod 
för refl ekterande ledarskap som handlar om att refl ektera 
i det operationella arbetet. Vi fungerar ju som informella 
ledare i förändringsprojektet. Denna fallstudie belyser till-
sammans med kapitlet om erfarenhetsutveckling potentia-
len i Metod för refl ekterande ledarskap.

Plattform och produkter

Företaget1 utvecklar konsumentelektronik som säljs över 
hela världen. De har några procents marknadsandel och 
är mycket beroende av hur väl enstaka produkter säljer. 
Ekonomin åker upp eller ner beroende på om årets huvud-
produkt blir en succé eller inte. Det här vill de komma ifrån 
genom att öka andelen nyutvecklade produkter i portföljen 
för varje år. På så sätt blir de mindre känsliga för enskilda 
produkters framgång och kan sprida risken mellan dem. 
Samtidigt hoppas de kunna attrahera fl era konsumentgrup-
per och på så sätt öka marknadsandelen. Målet är att dubb-
lera produktportföljen från åtta till 16 produkter på tre år 
utan att öka utvecklingskostnaden. Det vill de åstadkomma 
genom att utveckla en plattform som alla produktutveck-
lingsprojekt kan dra nytta av. 

Det fi nns likheter mellan produkterna, men också skillna-
der. Det är viktigt att de produkter som säljs på marknaden 
skiljer sig från varandra, både prismässigt, innehållsmässigt 
och utseendemässigt. Men det vi tar fasta på är likheterna. 
Plattformen utvecklas så att den innehåller komponenter 
som är intressanta att använda i fl er än en produkt. Man 
kan jämföra det här med utvecklingen av en bil. Den består 
också av en plattform som är återanvändbar mellan olika 
bilmodeller och unika delar som utmärker en specifi k bil. 
Plattformen är som ett komponentlager med t.ex. motorer, 
växellådor, hjul, rattar och hastighetsmätare som kan fi nnas 
i fl era olika bilmodeller. Men karossen vill man skräddarsy 
och göra unik, den ingår då inte i plattformen utan utvecklas 
endast för en enda modell. Summan av alla komponenter 
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som återanvänds mellan olika bilmodeller ingår i det som 
kallas för plattformen.

På ett liknande sätt vill detta företag arbeta. När en ny 
produkt ska utvecklas startar ett projekt som väljer lämpliga 
komponenter ur plattformen, sätter ihop dem och gör en 
del nyutveckling för att produkten ska få de egenskaper som 
önskas. Plattformen i sig är ingen produkt, den är mer att 
likna vid ett komponentlager.

Plattformen ska bestå av det mesta av den funktionalitet 
som portföljens alla produkter ska ha. Varje produkt som 
tas fram återanvänder delar av plattformen och blir på så 
sätt billigare och snabbare att utveckla. Det här är ett vanligt 
sätt att effektivisera en utvecklingsverksamhet på. Men det 
fi nns ett problem. Företaget har tidigare gjort försök med att 
utveckla plattformar och misslyckats. Plattformsprojekten 
har svällt i omfång och inte förmått att leverera i tid, vilket 
satt produktutvecklingsprojekten i mycket svåra och kost-
samma situationer. Ju mer funktioner man utvecklar i ett 
projekt med samma personalstyrka, desto längre tid tar det 
att leverera en färdig plattform. Tidigare plattformsprojekt 
hade inte orkat stå emot de ständigt tillströmmande önske-
målen om fl er funktioner och leveranserna hade glidit i 
tiden. De projekt som utvecklat en produkt direkt till en 
ivrigt väntande kund har däremot varit förmögna att hålla 
de utlovade leveranstiderna. Med den erfarenheten i ryggen 
anser ledningen att ett plattformsprojekt också måste ha en 
direkt kontakt med kunder. Annars kommer funktionstill-
växten att upplevas som viktigare än leveranstidpunkten. 

Den innovativa lösningen är att låta det första större 
produktutvecklingsprojektet utveckla både plattform och 
produkt. På det sättet kombinerar man marknadstrycket på 
en viss produkt med återanvändningskravet på de därefter 
kommande produktutvecklingsprojekten. För att skilja på 
plattformsutvecklande produktprojekt och återanvändande 
produktutvecklingsprojekt använder man namnen moder-
projekt respektive dotterprojekt. Det är modern som går i 
bräschen och utvecklar både plattform och en specifi k pro-
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dukt. Döttrarna återanvänder de nyutvecklade komponen-
terna från modern och kan på det sättet utvecklas betydligt 
snabbare och billigare. 

Det här kräver ett omfattande förberedelsearbete. När 
väl moderprojektet startar måste det till stor del veta vad 
de olika döttrarna behöver. Med tanke på att det rör sig 
om ett tjugotal döttrar med olika egenskaper så gäller det 
att ha god framförhållning i sin planering. Den grundar sig 
på en produktportfölj där varje produkt som ska utvecklas 
fi nns med i form av en kortfattad beskrivning och en tid-
punkt för när den ska lanseras på marknaden. Produkterna 
ska lanseras tätt efter varandra vilket innebär att de måste 
utvecklas parallellt. Modern får i allmänhet ett försprång, 
men döttrarna kommer inte särskilt långt efter modern. 
För att göra det förberedande arbetet bildar man ett platt-
formsprojekt vars uppgift är att tekniskt förbereda arbetet i 
modern och döttrarna. Plattformsprojektet utreder innehål-
let i hela produktportföljen och väljer ut och specifi cerar de 
krav som moderprojektet ska realisera för sin egen produkt 
och till döttrarna. Dessutom specifi cerar plattformsprojektet 
plattformen med de komponenter som döttrarna kan välja 
mellan. 

Figur 5: Plattformsidén

Moderprojekt

Plattformsprojekt

Dotter 1

Dotter 2

Produkt 1

Plattform

Produkt 2

Produkt 3
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Modellen för arbetssättet är beskriven i ett antal bilder i en 
PowerPoint-presentation som i sig inte är så svår att förstå 
som ytlig betraktare. Men den innebär att stora delar av 
organisationen behöver förändra sitt tänkesätt från att vara 
fokuserad på enstaka produkter till att bli portföljfokuserad. 
De som leder och arbetar i moderprojektet måste ta hänsyn 
till döttrarnas behov och de som arbetar i dotterprojekten 
måste disciplinerat återanvända det som modern kommer 
med och inte som tidigare hemfalla till att utveckla sina egna 
lösningar. Med tanke på att organisationen består av tusen-
tals personer fördelade över en handfull utvecklingskontor 
på olika kontinenter och att det idag bara är två personer 
som bär idén med det nya arbetssättet är det en inte helt 
trivial utmaning som ligger framför dem.

Den här typen av systembilder ingår normalt i något som 
brukar kallas för produktlinjearkitektur. Det är en modell 
som beskriver systemet och reglerna för en familj av produk-
ter. Den innehåller produkternas livscykel från det att de är 
påtänkta genom utvecklingen och till dess att de är urfasade 
ur företagets produktsortiment.

Företagets organisation

Linjemässigt består utvecklingsdelen av företagets organi-
sation av en Produktledning som ska stå för marknadskun-
skapen, en Plattformsledning som utvecklar plattformen, en 
elektronikenhet som utvecklar mekanik och elektronik för 
varje produkt och ett antal designenheter i olika länder som 
utvecklar marknadsanpassade produkter, dvs dotterproduk-
terna. Plattformsorganisationen är helt ny. Den består av en 
systemledning som har ansvaret för utvecklingskedjan fram 
till dess att kraven är specifi cerade och en enhet för program-
varuutveckling (software 2). I elektronikenheten sitter pro-
jektledarna för produktutvecklingsprojekten och i platt-
formsledningen projektledarna för plattformsprojekten. Det 
är en matrisorganisation med linjechefer och projektledare, 
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de sistnämnda är traditionellt mycket starka inom företaget. 
Plattformsledningen har klämt in sig mellan produktled-
ningen och designenheterna som har ansvar för utveckling 
av produkterna.

Komplicerat? Ja, men det är en stor organisation. För-
modligen är den nya plattformsorganisationen nödvändig 
för att åstadkomma förändringen. Vi har på så sätt en enhet 
för produktledning, en för plattformsutveckling, en för elekt-
ronikutveckling och ett designkontor som ansvarar för de i 
världen utspridda designenheter som utvecklar en del av 
produkterna. Förenklat kan organisationen visas på följande 
sätt.

Figur 6: Företagets organisation

Olika världsbilder

Produktledning arbetar mycket med företagets kunder. 
Deras uppgift är att forma en produktportfölj som motsva-
rar marknadens förhoppning, men för att kunna göra det 
måste de förstå vad kunderna förväntar sig. Samtidigt ska 
de också informera dem om kommande produkter. På det 
sättet skapar de relationer med olika personer inom kun-
dernas företag där löften om kommande produkter är en 
viktig del.

Företagsledning

Produktledning Plattformsledning Elektronik Designenheter

System Software
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Allt eftersom tiden går utvecklas kundernas idéer om 
vad de behöver. Därför sker det ständigt förändringar i 
produktportföljen, dels i form av nya produktmodeller, dels 
i form av ändringar i de modeller som funnits där tidigare. 
Produktportföljen lever och det gör också relationerna mel-
lan produktledarna och kunderna. För en produktledare är 
det viktigt att kundernas önskemål kan tas till vara av före-
taget och att det reagerar snabbt på förändringar. Eftersom 
det handlar om relationer är det också viktigt för dem att de 
kan hålla sina löften till kunderna.

Plattformsledningen arbetar med att utveckla plattformar. 
För dem är det viktigt att kunna leverera en plattform som 
uppfyller det som behövs för produkterna. En plattform med 
ett komponentlager som kan återanvändas i de olika produk-
terna innebär att de kan utvecklas snabbt och kostnads-
effektivt. Det är också deras ansvar att komponenterna får 
en hög kvalitet. 

Det är i plattformsledningens intresse att tidigt i ett ut -
vecklingsprojekt kunna bestämma sig för vad det ska inne-
hålla i form av funktioner och egenskaper. Av erfarenhet vet 
de att projekt som utsätts för många ändringar under sin 
livstid ofta blir försenade och levererar ett resultat som är 
av sämre kvalitet.

Systemenheten i plattformsledningen har till uppgift att 
formulera kraven på plattformen och på de produkter som 
ska återanvända plattformens komponenter. Till sin hjälp 
använder de resultatet av det arbete som produktledningen 
har gjort. De får alltså en uppfattning om de produkter som 
ska utvecklas och kan på det sättet beskriva vad de ska inne-
hålla för funktioner, hur funktionerna ska samverka med 
varand ra och vilka andra egenskaper produkterna ska ha. 
Utifrån detta kan de sedan också bestämma vad som är åter-
användbart och ska ingå i plattformen och vad som är unikt 
för en viss produkt.

För en systemingenjör är det viktigt att produkterna som 
levereras håller de egenskaper som utlovas. Tar vi bilen som 
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exempel igen så kan det handla om krav som specifi cerar 
funktioner såsom radio, strålkastare och fjädring, men det 
kan också handla om mer subtila krav såsom förarens upple-
velse i form av väghållning och körglädje. En systemingenjör 
ser hela produkten och hur de olika funktionerna samver-
kar, oavsett om det är baserat på elektronik, programvara 
eller mekanik.

Softwares samlade intresse ligger i att de funktioner som 
de utvecklar i mjukvara blir bra. De använder kraven från 
systemenheten som underlag för sitt arbete. 

För en programvaruingenjör är det viktigaste att den 
funktion som han eller hon utvecklar blir så bra som möj-
ligt, så felfri som möjligt och att den programkod som man 
ansvarar för är snygg och ren.

Elektronikenheten använder komponenter som elektronik-
marknaden har att erbjuda i sin utveckling. Dessa kompo-
nenter står under en ständig utveckling. Nya typer av min-
nen med utökad kapacitet fi nns ständigt tillgängliga på 
marknaden. Dessutom faller hela tiden priserna på kom-
ponenter. Företagets produkter är priskänsliga, varje extra 
krona som läggs på en komponent mångfaldigas i produk-
tionen och påverkar direkt företagets resultat negativt.

En elektronikingenjör måste välja rätt komponent vid 
rätt tidpunkt. De får inte heller försena projekten, de måste 
veta att den komponent de väljer har rätt egenskaper, rätt 
kvalitet, rätt pris och fi nns tillgänglig i tillräckligt stor om -
fattning när produktionen av de nyutvecklade produkterna 
drar igång. 

Designenheterna är utspridda i världen. De har tidigare varit 
vana vid att själva få utveckla en stor del av sin produkts 
funktioner. Men nu, med en plattform där det är tänkt att 
de ska hämta det mesta av sina produkters funktionalitet, 
blir de mer av integrationsenheter där de ska sätta ihop det 
som andra har utvecklat. Dessa designenheter har ofta nära 
kontakt med de kunder som fi nns i landet. De förstår deras 
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behov. Nu är de oroliga för att deras möjlighet att påverka 
produkterna minskar. Själva utvecklingen görs ju på annat 
håll.

Dessa organisationsenheter har olika intressen i verksamhe-
ten. Produktledningen vill ha snabba förändringar i pågå-
ende utvecklingsprojekt för att motsvara kundernas ständigt 
ändrade önskemål. Plattformsledningen vill hålla projekten 
så stabila som möjligt för att leverera med kvalitet och i 
tid, de vill också hålla ihop hela produkten. System vill att 
Software och Elektronik håller sig till de krav som man har 
specifi cerat. Software vill ha en frihet att själva bestämma 
hur funktionerna ska utformas. Elektronik vill ha möjlighet 
att sent i projekten byta komponenter. Designenheterna vill 
ha en frihet att kunna förändra sina produkter efter landets 
kunders önskemål.

Alla vill företagets bästa, men var och en på sitt sätt och 
utifrån sin horisont. Varje organisation lever med sin egen 
världsbild, där man ser på sin omgivning med färgade ögon. 
Denna skillnad i synsätt präglar förstås det samarbete som 
förekommer mellan enheterna. Ludwig Fleck  använder be -
greppet tankestil  3 för att beskriva hur man genom lång när-
varo i en gemenskap formar en verklighetsuppfattning som 
är grundad i det sammanhang man har befunnit sig i. Den 
tankestilen är sedan avgörande för hur man förstår det som 
man är en del av. Olikheterna mellan organisationsenheter-
na har över tiden gett upphov till olika dialekter i tankestil. 

Företaget har en matrisorganisation. Projektorganisationen 
är en spegel av linjeorganisationen. När linjeorganisationens 
chefer ska leda sin verksamhet över alla dess åtaganden och 
projekt kan projektledaren fokusera på sitt enda projekt. En 
linjeenhets personal fördelas över de pågående projekten, de 
ingår alltså i en linjeenhet och i minst ett projekt samtidigt. 

Ett projekt går igenom ett antal stadier från det startas till 
des att den resulterande plattformen eller produkten är pro-
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ducerad och fi nns att köpa på marknaden. Det går mycket 
förenklat igenom följande steg.

1.  Förstudie – här beskrivs kraven på plattform och pro-
dukter

2.  Systemanalys – här ger man förslag på hur kraven kan 
realiseras och beräknar omfattningen av arbetet.

3.  Implementation – här realiseras kraven till plattformen 
och produkten. Elektronik och programvara utvecklas

4.  Test – här verifi erar man att systemet uppfyller de krav 
som ställts på det.

5. Produktion

Några centrala namn

De personer som var med från början bildade en inre kärna 
i hela förändringsarbetet. Det är:  4

Magnus som är chef för systemenheten, och vår uppdrags-
givare. 
Robert som är chef för en avdelning inom systemenheten och 
utsedd att representera Magnus i förändringen.
Christian som är ansvarig för utvecklingen av processer 
enligt den nya modellen.
Tore som är chef för plattformsprojektledarna.
Ivar som är projektledare för Pilot 1, dvs. första pilotpro-
jektet.
Allan som är projektledare för första delen av Pilot 2, dvs. 
andra pilotprojektet.
Det fi nns så många fl er, men dessa personer var med från 
start. De sitter alla på systemenheten. Magnus är chef för 
Robert, Tore och Christian, Tore är chef för projektledarna 
Ivar och Allan.
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Figur 7: Den inre kretsens organisation

Uppdraget genomförs

Uppdraget startar

Om vi hade vetat vad som låg framför oss hade vi säkert 
tvekat. Nu när vi går in i ett nytt uppdrag vet vi så lite. De 
förväntningar som vi har på hur saker och ting ska avlöpa 
hänger på erfarenheten från tidigare uppdrag och på det vi 
uppsnappat av andra. Men vi kan inte leva utan en uppfatt-
ning om vad som fi nns framför oss, så vi gissar. Mina giss-
ningar är i allmänhet naiva, de målar inte upp svårigheterna 
som oöverstigliga hinder, det handlar mer om repetition av 
sådant jag gjort förut. Men det enda som ständigt återkom-
mer är mina grundläggande handgrepp, det jag lär mig om 
verksamheten påverkar hela tiden det jag gör. Varje verk-
samhet är unik och uppdraget måste anpassas därefter.

I det här fallet vet chefen för systemenheten i Lund, 
Magnus, vad han vill ska hända. Ett år tidigare hade han 
antagit en utmaning från företagets kvalitetschef som klaga-
de på företagets oförmåga att realisera återanvändning av 
utvecklade komponenter. Magnus beskrev en modell för hur 
det skulle kunna gå till och förankrade den hos ledningen. 
Efter ett halvår fi ck han klartecken att starta och ytterligare 
ett halvår senare börjar vårt uppdrag. 

Magnus

Robert Tore Christian

Ivar Allan
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Modellen är beskriven i form av en 50-sidig OH-presen-
tation och det fi nns embryon till processbeskrivningar på en 
övergripande nivå. Det man vill åstadkomma är att fördubb-
la mängden produkter i produktportföljen för att dels ta en 
större marknadsandel och dels göra sig mindre beroende av 
enskilda produkters framgång på marknaden. Målet var satt 
av företagets VD.

Från tidigare uppdrag var vi vana vid att börja med en 
lägesanalys i form av en Spegel5. I det här fallet vill de inte 
göra på det sättet, utan föredrar att gå direkt på genomför-
andet, dvs. att få denna organisation på fl era tusen personer 
att arbeta efter den nya modellen. Senare får vi veta att 
det här sättet att bedriva förändring, dvs. styrt från högre 
chefer, är ovanligt för företaget. Förändringar sker vanligen 
mer från botten i hierarkin och uppåt. Vi ska alltså in i en 
förändring där cheferna är ovana vid att leda sådana och där 
personalen är ovana vid att bli ledda på det sättet.

Vi behöver veta vad vår uppdragsgivare förväntar sig 
av oss, men istället för att be honom skriva en uppdrags-
beskrivning så gör vi det själva. Det blir dels ett kvitto på 
att vi förstått uppdraget på rätt sätt och dels ger det oss 
chansen att beskriva det på det sätt som vi vill att det ska 
genomföras. Det är ju förändring som är vår specialitet, det 
är därför vi är där.

Efter fyra omgångar med uppdateringar av uppdrags-
specifi kationen där vi justerat den med kundens synpunkter 
har vi kommit överens. Beskrivningen har blivit skarpare 
för varje version. Det är framförallt vårt bidrag som konsul-
ter som uppdragsgivaren vill att vi preciserar. Slutversionen 
är en kompromiss mellan vår frihet att handla efter eget 
omdöme och den säkerhet som uppdragsgivaren behöver 
för att vara trygg med att vi inordnar oss under hans led-
ning.

I uppdragsbeskrivningen hade vi tagit med en mening 
som löd: ”Att göra det som behöver göras för att få föränd-
ringen genomförd”. Den meningen står för våra fria händer. 
För att göra nytta behöver vi en frihet inom organisationen, 
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det är oerhört viktigt för att vi ska bidra med egna per-
spektiv. Om vi hamnar i en situation där vi är styrda av vår 
uppdragsgivare, blir vi bara två par extra händer för honom. 
Och dem kan han hämta från den egna organisationen, det 
behöver han inte konsulter för.

Vi ville från början ha med organisationens chefer in i 
förändringsprojektet, men fi ck nöja oss med en referens-
grupp. Det var oroväckande, en större förändring behöver 
ett tydligt ledarskap. När cheferna är passiva i förändringen 
är risken stor att den inte går att genomföra och om man 
ändå lyckas med det hamnar ledarskapet hos andra personer 
än de utvalda cheferna. Vi fi ck inte som vi ville, men har det 
med oss i tankarna som något vi får lösa på vägen.

Vi är överens – kontraktet är påskrivet. Vi tror att vår del av 
uppdraget ska ta nio månader, men det visar sig att vi har 
två år framför oss.

Vi måste lära oss att förstå verksamheten och de som ingår 
i den, men det är tusentals personer – hur gör man det? 
Vi valde att intervjua och föra en dialog med chefer och 
projektledare först inom System och sedan inom Software. 
Efter att ha pratat med Christian, Tore och någon till gör jag 
efter två dagar en refl ektion i min dagbok. 

Genomlysning och funderingar
Ledningen ovanför Magnus verkar inte vara involverade. 
Detta är Magnus baby.
De inser att det är stort, men har inte insett vidden fullt 
ut.
Det är därför vi är här. Det innebär att vi måste styra oss 
själva, men förankra med andra vad vi gör. Vi får inte 
drunkna i detaljerna.
Upplägget på halvtid6 borde underlätta för oss att hålla 
distansen.
Det fi nns en bra drivkraft i att de måste ha ut fl er model-
ler på marknaden.
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Det här är fråga om införande av en produktlinjearkitek-
tur .7

Kulturen är en form av underförstått delegerat ansvars-
tagande. Här har även låga chefer mycket att säga till om. 
De är inte vana vid att förändringsinitiativ kommer från 
högre ledning. Men det gör den här förändringen. 
Det känns som om det är ett gott samarbete inom system-
enheten.
Det fi nns ingen som har helhetsbilden på vilka dokument 
som ska tas fram av plattformsprojekten.
Tore har en egen uppfattning om vad vi ska hjälpa till 
med. Christian har en annan. Vi måste styra oss själva i 
samråd med Robert och Magnus.
Christian är lyhörd för nya idéer.

Jag är förvånad, nu när jag några år senare ser tillbaks på 
dessa refl ektioner hur väl de visade sig stämma. De erfaren-
heter jag har från många stora organisationer och den bear-
betning jag har gjort av dessa erfarenheter i forskningsmil-
jön har förmodligen påverkat min blick.

Förändringsprojektet Sinus

Med de erfarenheter vi har av förändringsprojekt som stupat 
efter det att processbeskrivningarna varit klara vill vi skapa 
ett projekt som har själva förändringen som huvudmål, det 
är inte klart förrän företagets ledning och personal verkligen 
arbetar enligt den nya modellen. 

När vi nu inte lyckades få med oss nyckelcheferna i ett 
större förändringsprojekt, så bildar vi istället ett litet föränd-
ringsprojekt som leds av Magnus och där vi konsulter ingår 
tillsammans med Christian, Robert, Ivar, Allan och Tore. 
Christian ansvarar för att processen beskrivs och leder det 
arbetet, Ivar är projektledare för första plattformsprojektet 
och Allan för det plattformsprojekt som ska starta ett halvår 
senare. Tore är deras chef och Robert vår uppdragsgivares 
förlängda hand.
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Större än så är inte projektet. Vi kallar det för Sinus. Det 
innehåller alltså en processdel som Christian ansvarar för 
och två utvecklingsprojekt för plattformar som vi kallar för 
Pilot 1 och Pilot 2 med varsin projektledare. (Pilot 2 ska star-
ta ett halvår senare, men projektledaren är redan utsedd.) I 
början av projektet leds det av Christian, men efter några 
månader sätter sig Magnus själv som projektledare för Sinus, 
vilket i realiteten innebär att han leder ett projektmöte om 
två timmar varannan vecka.

Vi är åtta personer om vi räknar in Magnus. Det är tusen-
tals personer som på något sätt kommer att få förändrade 
villkor i sitt arbete och det är Sinus uppgift att få det att 
hända. Två personer, Magnus och Christian, äger idén och 
är de enda som förstår den i grunden. Plattformstanken har 
diskuterats i systemenheten, men inte mer.

Idén om hur förändringsprojektet kan se ut förklarar vi 
med en bild. Vi vill skapa en synlighet av vad som Sinus 
ska leverera. Dels ska processbeskrivningar planeras och tas 
fram, dels ska Pilotprojekten använda processbeskrivningar-
na i sin plattformsutveckling. Det innebär att vi kan hämta 
dokumentation från dem och använda som exempel. De 
levererar alltså exempel till processprojektet. Det ska också 
planeras. Vi tänker oss att ta fram processbeskrivningar 
månadsvis, så att Pilot 1 får något att använda i sitt arbeta 
med plattformen. Efterhand som delleveranserna från Pilot 
1 kommer fram använder vi dem som exempel för Pilot 2 att 
använda när de kommer igång. Vi skapar alltså ett projekt 
där processframtagning och pilot får ett ömsesidigt beroen-
de till varandra.
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Figur 8: Leveransstrategi

Vi har ju projektledaren för Pilot 1 med oss i förändrings-
projektet Sinus. Förutom processbeskrivningar är tanken 
att vi ska stödja pilotprojektet i dess användning av dem. 
Dessutom ska vi ta fram utbildningspaket som ska använ-
das när Pilot 2 startar. Vi vill först skaffa oss erfarenhet av 
användningen av processbeskrivningarna i Pilot 1 innan vi 
gör utbildningspaket.

Ett problem som vi inte hanterar med den här enkla 
modellen är hur olika linjeenheter ska involveras. De två 
idébärarna till plattformsmodellen fi nns i systemenheten. 
Hur ska vi få angränsande enheter att acceptera plattforms-
modellen och anpassa sig till den? Det behövs ett samarbete 
över organisationsgränserna för att förändringen ska slå rot. 
Att skapa ett sådant samarbete är också en form av delleve-
rans. När cheferna är överens över gränserna har samarbetet 
levererats.

Nu har vi tre typer av leveranser att planera – processer, 
användning av processer och samarbete. Av dem skapar vi 
leveranspaket, där tanken är att vi ska utveckla och leverera 
ett sådant paket varje månad.

Sinus

Sinus leveranser
Process
Stöd
Utbildningspaket

Pilot 1 leveranser
Använd process
Exempeldokument

Pilot 1

Leveransstrategi
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Figur 9: Leveranspaket

På det sättet planerade vi Sinus. Varje leveranspaket skulle 
innehålla någon leverans från de tre leverantörerna där så 
var möjligt. Med ung efär en månads mellanrum bestämde vi 
innehållet i fem leveranspaket och planerade dem i tiden. 

Plattformsprojektet Pilot 1

Det första plattformsprojektet, Pilot 1, startade med en per-
son, projektledaren Ivar, som hade i uppgift att forma ett 
projekt som skulle specifi cera innehållet i plattformen och 
skapa en arkitektur för den som skulle ta hänsyn till alla de 
produkter som produktledningen hade med i produktport-
följen för det som skulle lanseras två år senare. Det hade 
aldrig gjorts förut och vägen fram för att åstadkomma det 
var som en djurstig genom sly. Allt skriftligt som fanns att 
tillgå var OH-presentationen och några matriser som över-
gripande beskrev processen. I projektet ska så småningom 
ingå personal från alla de enheter som ingår i organisa-
tionsbeskrivningen ovan. Pilot 1 kommer på så sätt att skära 
genom hela organisationen.

Processansvar

Plattforms-
enhetens 
chefer

Leveranspaket

Processbeskrivning (checklistor, mallar, exempel)
Stöd till pilotprojekten
Utbildningsprogram
Utbildning av Pilot 2

Pilot 1 Processexempel – Projekt och produktdokument

Operativt samarbete inom plattformsenheten
Operativt samarbete med grannenheter
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De som ska använda kraven och arkitekturen är alla pro-
duktprojekt som kommer att starta ett halvår senare. Men 
andemeningen med vad vi ville åstadkomma och varför var 
klar. Och de som skulle utföra det var intelligenta och skick-
liga människor som ville göra ett bra jobb. Anledningen till 
att vi envisas med att använda plattformsmodellen innan 
den är färdigformulerad är att vi har sett för många för-
ändringsinitiativ som inte har blivit mer än beskrivningar. 
De har fastnat på hyllan och sedan inte använts. Vi anser 
att själva användningen av processbeskrivningarna är det 
väsentliga, men också det svåra. Det är i själva användningen 
som förståelsen av modellen skapas. Det är också ur erfaren-
heterna av att använda en modell som man förstår vad som 
fungerar bättre och sämre i den. Det får som konsekvens att 
användningen av modellen är nödvändig för att den ska bli 
användbar. Då är det slöseri med tid att först bygga färdigt 
ett logiskt processverk från en gissad syn på hur det kommer 
att fungera och sedan trycka in den i en organisation. Vi vill 
ha kunskap om hur modellen fungerar redan när vi skapar 
detaljerna i den. Då kan vi låta dessa erfarenheter komma till 
direkt uttryck i beskrivningarna. 

När inga exempel fi nns får man använda sin erfarenhet 
och pröva sig fram, vilket deltagarna i Pilot 1 har till uppgift 
att göra. De ska genom att treva sig fram efter den halvskriv-
na processens väg lära sig terrängen. Med det får vi tillgång 
till exempel för nya personer som kommer in i Pilot 1 och 
som dessutom kan användas i senare projekt.

Det här synsättet gör vägen fram osäker för den första 
användaren av processbeskrivningarna, pilotprojektet. De 
måste kunna hantera den osäkerheten och hitta praktiska 
lösningar framåt i samråd med dem som skriver process-
beskrivningar. De kan inte enbart läsa sig fram. Men, som 
sagt, deltagarna har varit med förut, de är skickliga yrkes-
människor. 
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Vår utmaning

Så långt kunde vi arbeta efter erfarenheter från tidigare 
uppdrag. Ett förändringsprojekt likt detta kunde vi sätta 
upp efter några veckors arbete i organisationen. Det var 
frustrerande att ha med så få chefer i projektet, vi betraktade 
det som en nödvändighet att ha med de fl esta ur vår upp-
dragsgivares ledningsgrupp, för att ha en chans att lyckas. 
Innovationen med samarbetsleveranser var det bästa vi kom 
på för att få med övriga chefer, men vi var osäkra på hur vi 
skulle kunna få det att fungera. Samtidigt är vi kluvna till 
begreppet, vi använder nu själva tillverkningsanalogin i vårt 
språk. En ”samarbetsleverans” låter som något producerat 
av tillverkningsindustrin. Men vi tror att de vi pratar med 
förstår vad vi menar.

Vi visste mycket lite om verksamheten. Från början hade 
vi föreslagit att få göra en genomgång av den och presentera 
resultatet i form av en Spegel. Men vår uppdragsgivare var 
orolig för effekten av en sådan analys. Han var rädd för att 
det skulle komma upp en mängd nya förslag på verksam-
hetsförändringar som skulle dränka plattformsmodellen. 

Dessa två motgångar borde egentligen ha varit tillräckliga 
för att vi skulle avsäga oss uppdraget. Det var vår övertygelse 
att det var två fundamentala ingredienser i ett lyckat för-
ändringsarbete. Om inte ledningen är såld på idén ska man 
låta bli. Annars är risken att de bara har dövat sitt samvete 
genom att betala några konsulter. Vitsen med en Spegel är 
att skaffa både sig själv och förändringsprojektets medlem-
mar en bild av komplexiteten som ska hanteras, men också 
att träffa organisationens kulturbärare för en dialog om 
befi ntligt och nytt. En sådan dialog, rätt förd, lyfter fram 
möjligheter och svårigheter med de förändringar som ska 
genomföras också för kulturbärarna själva.

Men vi fi ck inte igenom vare sig det ena eller det andra, det 
här var en top down förändring och de två idébärarna, Mag-
nus och Christian, hade den nya utvecklingsmodellen klar 
för sig, det var bara att få den till stånd. Trots det valde vi att 
fortsätta, men uppdraget tedde sig genast mycket svårare. 
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Vår egen förståelse

Man kan fråga sig varför vi inte backade ur, men utma-
ningen lockade, det här var något som vi ville genomföra. 
Vi kunde ju inte heller vara säkra på att det inte skulle gå, 
det stod bara klart för oss att det inte skulle gå att utföra på 
det sätt som vi själva hade erfarenhet av. Men då får man väl 
hitta nya angreppssätt! Det visade sig senare att vår oro var 
befogad, men det visade sig också att vår naiva inställning 
– det ordnar sig nog – inte heller kom på skam.

En notering från min dagbok tre veckor efter uppdrags-
start får illustrera den oro och grepplöshet vi kände.

Vår oro idag
Vi har ännu inte kommit i kontakt med ledningen, trots 
att vi är inne på tredje veckan.
Robert hade bokat upp dagen fullt, trots att vi hade 
bestämt att träffas på torsdag.
Pilot 1 har ännu inte bemannats.
Vi har ännu inte fått passerkort eller datortillgång.
Christian springer mellan en mängd olika uppdrag.
OH-presentationen som beskriver plattformskonceptet 
är alldeles för komplicerad.
Vi ser ingen fokus på att genomföra förändringen.
Det hänger på Tore och Ivar, som bägge är splitter nya i 
organisationen.
Ingen i ledningen visar ett spontant intresse för vad vi 
gör. 
Vi har inte fått någon feedback på progressrapporten som 
jag skickade till Robert, Magnus och Christian.
Sinusprojekt fi nns ännu inte.

Vi kände inget förändringsdrag bland cheferna. Men det var 
å andra sidan för att hantera sådana situationer som vi var 
där och det var också därför vi hade skrivit in ”Att göra det 
som behövs för att få förändringen genomförd” i uppdrags-
beskrivningen.
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För att lära oss verksamheten drar vi ändå nytta av Spe-
gelmetoden, men utan att skriva själva Spegeln, rapporten. 
Vi intervjuar nyckelpersoner i organisationen och för en 
dialog över deras arbete och det nya konceptet. Att i dialog 
berätta om ett koncept som vi bara förstått på papper var 
också en mycket nyttig övning för oss själva. På deltagarnas 
reaktion kan vi se hur det vi säger uppfattas. På deras frågor 
kan vi förstå hur de kopplar plattformskonceptet till sin 
egen verksamhet. Vi ser hur de tänker. Till min förvåning 
är de kritiska kommentarer vi får sällan direkt kopplade till 
deras egen verksamhet. Det berör istället något annat, något 
som ligger utanför det egna området. Deras oro hänför sig 
till hur andra ska agera eller reagera, hur andra ska samarbe-
ta eller hur andra inte kommer att samarbeta. Det här var 
något vi inte observerade då, i dialogerna, men som senare 
mognade fram till en insikt. Mycket av oron handlar om 
vilka roller som det nya konceptet för med sig och hur dessa 
nya roller ska samverka med de befi ntliga. Det rör framför-
allt projektledarrollen.

Krackelerat samarbete

Efter vår intervjuvandring ser vi att produktledningen upp-
visar en besviken och nästan uppgiven tilltro till system-
enheten. Följande tre röster är hämtade ur min dagbok:

”Så fort vi skriver något tas det som kontrakt av System. Vi får aldrig 
ändra oss. Därför kan vi inte ge dem något förrän vi är säkra på hur 
portföljen ska se ut.”

Någon på systemenheten berättar för oss:

”Vi får informationen om portföljen ett halvår för sent.”

Samtidigt hör vi en projektledare på Software säga:

”Vi kunde inte använda kraven som System skrivit. Vi fi ck kasta dem 
för att själva göra kravarbetet.”
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Bakom vart och ett av dessa uttalanden fi nns en historia som 
vi inte ser. Var och en har genom tiden blivit svikna och där-
för tappat tilltron till enheten ”på andra sidan”. Men detta 
är inte en bra grund för samarbete mellan enheterna och ett 
direkt hinder för den förändring vi vill göra.

I modellen över hur förändringsprojektet Sinus ska arbeta 
använder vi ”Samarbete” som en delleverans. Tanken är att 
cheferna i systemenheten ska ”leverera” ett samarbete med 
de chefer inom andra enheter som de har ett naturligt snitt 
gentemot.8 Det här låter så enkelt, men alla chefer är inte 
övertygade om konceptets lämplighet och några har kanske 
inte det förtroende som gör det lätt att övertyga de egna. 
Systemenheten består av ett par hundra människor med 
olika erfarenheter, var och en med sina egna åsikter. Att 
Magnus brinner för konceptet betyder inte att alla andra 
brinner för det. Framförallt är det samarbetet mellan Pro-
duktledning, System och Software som är nyckeln till fram-
gång. En processbeskrivning löser inte ensam den proble-
matiken. Det är inte genom detaljer i modellen som det 
sker. Ett samarbete som fungerar innebär att varje person 
förstår sin omgivning utifrån sin egen erfarenhet och sin 
egen uppgift. Det räcker inte med att var och en förstår ett 
koncept, man måste tillsammans arbeta i det, använda det, 
vänja sig vid det och förstå konsekvenserna av att använda 
det, för att det ska internaliseras som en naturlig del i tanke-
verksamheten – så här är vår verksamhet.

På softwareenheten har de sedan ett par år tillbaks 
insett att de inte längre kan arbeta med en produkt i taget. 
Efterhand som kravet på att fl er och fl er produkter ska 
ut  vecklas ser de hur den egna organisationen splittras och 
situationen blir ohållbar. Programvaruarkitekturen klarar 
inte många parallella projekt, den är inte tillräckligt modu-
lär för det. Orsaken till det ligger i den historiska utveck-
lingen av produkten. Men de har sedan några år arbetat på 
ett sätt som liknar plattformskonceptet. Nu kommer det in 
två konsulter från den misstrodda systemenheten som ska 
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hjälpa till med att realisera den plattformsidé som de tycker 
att de redan arbetar efter. Man behöver inte mycket fantasi 
för att föreställa sig hur de ställer sig till det. Vi bemöter det 
genom att tydligt erkänna det arbete som de gjort och den 
koppling som fanns till vårt uppdrag. Det var ju faktiskt en 
vidareutveckling av deras processarbete och som nu skulle 
vidgas till hela företaget. Men den oställda frågan kvarstår 
– varför skulle systemenheten stå för det arbetet och få sola 
sig i glansen av softwareenhetens framgångsrika förändring, 
varför fi ck inte de det uppdraget?

Men ändå – för att systemenheten ska kunna prestera bra 
krav behöver de förstå det som produktledningen kan om 
kundernas önskemål och krav. De behöver också förstå hur 
de ska skriva kraven så att de blir så lätta som möjligt att 
 realisera för elektronik- och softwareenheterna. Men den 
kunskapen fi nns ju främst inne i dessa enheter. Det sitter 
t.ex. inga produktledare i systemenheten. Det är så uppen-
bart ett samarbete som behövs. Det räcker inte med att 
skicka information till varandra, det är den samlade kunska-
pen som behövs när man specifi cerar krav på ett avancerat 
system.

Maria Hammarén  skriver om information och kunskap i 
Ledtråd i förvandling 9:

”[Jag skulle vilja] lyfta fram en accelererande utveckling av en sedan 
länge verkande trend – en utarmad kunskapssyn som likställer kun-
skap med information. Den berör inte teorin utan vårt förhållande 
till teori. Den berör inte reglerna utan vårt förhållande till regler. Den 
berör inte språk utan vårt förhållande till språk. 
[…]
Det är i regelföljandet kunskapen fi nns och i brotten mot regelföljan-
det förändring sker. Det eventuella primat som 1980-talet utfärdade 
var informationens primat.
Kunskap, inte information, är en bristvara”
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Den inre kretsens förståelse

Den inre kretsen, dvs. vi som arbetar med förändringen i 
Sinus och i Pilot 1, består från början av Magnus, Robert, 
Tore, Ivar, Christian, Göran och jag, 

Pilot 1 använder som tidigare sagts processen samtidigt 
som den utvecklas och beskrivs. Ett utdrag från Görans dag-
bok från ett möte kan belysa vad som händer när en grupp 
människor ställs inför att förstå ord som fl orerar i ett paket 
med OH-bilder. Jag väljer att inte försöka förklara varje ord 
i diskussionen nedan, det här är bara ett illustrativt exempel 
på den begreppsförvirring som rådde:

Diskussion om Platform Offering … var kommer den in? 
Hur hänger den samman med Platform Specifi cation? 
Vem behöver läsa en Platform Offering? undrar Ivar. 
Magnus kan i Platform Specifi cation se vilken elektronik 
och funktionalitet m m som fi nns. Christian säger att 
man kan se vad Platform Offering innehåller i Platform 
Specifi cation – men det är svårt att veta vad man INTE 
ser i Platform Specifi cation; det som inte är bestämt 
ännu. Man talar om att det ska stå vilken variant av en 
underleverantörs delsystem som ingår, vilket operativsys-
tem som ska användas m m – Tore är inte överens med 
övriga. Han vill skilja på krav och lösningar. Ivar har svårt 
att få denna diskussion att gå ihop med den verklighet 
han befi nner sig i. Tore säger att detta har man diskuterat 
i sex månader nu – för att man aldrig har bottnat någon-
ting! Vi har tre huvudlevarabler; säger Tore; Platform 
Specifi cation, Arkitekturvyn och Platform Offering. Plat-
form Specifi cation ska vara en innehållsbeskrivning av 
plattformen – inte en kravspecifi kation på den. Christian 
verkar inte hålla med riktigt utan vill ha ett tydligt krav-
dokument – när övergår det i en beskrivning?

Tore förtydligar; han vill ha en Platform Offering, men 
den ska kanske komma i en preliminär version under en 
tidig fas för att bli klar senare. Mötet fastnar i diskussio-
nen om Requirement Specifi cation respektive Platform 
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Specifi cation. Ivar blir mycket frustrerad – han har inte 
planerat för något annat än det som fi nns i den bild i OH-
packen som listar vad det är ett plattformsprojekt ska 
leverera vid den här tidpunkten. Magnus har ingen nytta 
av en Platform Specifi cation – han vill ha en Platform 
Offering som innehåller lösningar och alternativ. En 
Platform Specifi cation ska tala om vilka krav en defi nie-
rad plattform stöder. Begreppsbildningen kring Platform 
Offering och Platform Specifi cation är inte klar helt en -
kelt. 

Vad oroar dig mest, Ivar? Resursbristen? Nej, att pro-
cessen och verkligheten är så långt ifrån varandra.

Osäkerheten om ordens innebörd är slående. Varje person 
har sin egen tolkning av arbetssättet, men vi använder 
samma grundläggande ord, de ord som fi nns i det stora OH-
paketets bilder. Engelska ord som platform, cluster, com-
ponents, mother, daughter och platform project manager 
används fl itigt. De bollas fram och tillbaka i diskussionerna 
som om vi alla förstår. Och det gör vi också, fast var och en 
på sitt sätt. Vi ser inte skillnaderna i våra tankar utan utgår 
från att det vi själva menar, förstås på samma sätt inom 
gruppen. Däremot märker vi att det vissa personer säger 
är väldigt svårt att förstå. Det leder ofta till irritation vars 
grundorsak vi inte ser. Ivar blir mer och mer frustrerad, det 
är ju hans pilotprojekt som ska följa det nya arbetssättet. Av 
Christian får han en bild av hur arbetet ska gå till, men av 
sin chef får han ytterligare arbetsmoment, med nya doku-
ment som ska produceras. Han känner en stark oro över 
att ambitionsnivån håller på att bli orimligt hög. Alla är vi 
dedicerade uppgiften, alla vill vi att det här ska lyckas. Men 
irritationen sprider sig inom den inre kretsen. Den blom-
mar ut i en del mycket hetsiga möten. Man skulle kunna tro 
att det var oenighet om vad som ska göras eller kanske en 
maktkamp som ligger bakom, men det är det inte. Orsaken 
ligger i våra skilda uppfattningar om begreppen bakom de 
ord vi använder. Det fi nns en lockelse i att defi niera orden 
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tydligare – vad menar vi med ordet plattform. Men det är 
redan gjort, det fi nns med i OH-paketet. Flera meningar om 
ordets betydelse kommer inte att hjälpa oss så mycket läng-
re. Maria Hammarén  skriver om samtal och hur gemensam 
begreppsförståelse uppnås i Ledtråd i förvandling10:

En av förutsättningarna för samtalets energi är intersubjektivitet, 
att tala utifrån en gemensam begreppsanvändning. […] Att inter-
subjektiviteten slutligen inträffar betyder att de språkspel som orden 
ingår i inte analytiskt behöver dechiffreras. Innebörder behöver inte 
på nytt exemplifi eras utan ligger i öppen dag; kommunikationen blir 
träffande och får ett högre tempo. Oenighet lösgör sig ur allmänna 
missförstånd och oklarheter till att bli ett instrument att driva en 
idéutveckling framåt.

Det som behövs är en gemensam förståelse i dialog och 
handling. När vi inser det samlas vi runt de olika delarna i 
processen och granskar dem. Det tvingar oss att fokusera på 
en detalj åt gången. Även dessa möten präglas av irritation, 
men de är starkt begreppsbildande. Vi lär oss så småningom 
att förstå varandras användning av orden och att använda 
dem på ett likartat sätt. Våra inre bilder av konceptet närmar 
sig varandra och då känns också dialogen mer fruktbar. Det 
här är en kunskapsbildande process som måste få ta tid. 

Samtidigt jagar Pilot 1 vidare, de vill bli klara med sitt ar  bete 
i tid för att moderprojektet och döttrarna ska ha något att 
utgå från när de startar sitt arbete. De använder grundtan-
karna i konceptet, men tvingas hitta sina egna vägar för att 
kunna leverera sitt resultat. Piloten blir på det sättet en kom-
promiss mellan det befi ntliga arbetssättet och det nya. Jag 
kan inte sätta en tidpunkt för när vi uppnått en samstäm-
mighet i vår användning av begreppen, det är en ständigt 
fortgående process som utvecklas i dialogen mellan oss, men 
också i pilotprojektets praktiska handling. Handlingen visar 
med sitt resultat på meningen med det vi håller på med. 

Efterhand som tiden går utvidgas den inre kretsen med 
fl er och fl er personer, dels ett par personer i förändringspro-
jektet Sinus, men framförallt i Pilot 1, som efter ett halv år 
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omfattar ett femtiotal personer. De kommer in från system-
enheten, produktledningen, Software och Elektronik. Pro-
jektet skär igenom barriärerna mellan alla de enheter som vi 
vill ska samarbeta. Det är inte cheferna som är med, men väl 
deras medarbetare. Efter tre månader hör jag en av de le -
dande personerna i projektet säga:11 

”De jag pratar med börjar bli insålda, det gäller t.o.m. 
produktledaren. Han håller ihop dem som tar fram de 
övergripande kravspecifi kationerna. Chansen att deras 
krav ska komma in ökar.

Jag sitter på systemenheten och är ansvarig för att 
koordinera programvarukraven. Det är mycket arbete 
med att få ihop allting och att delta på möten där vi gör 
analyser. Vi arbetar mycket med att klarlägga kraven, 
fl äta ihop sammanhangen och prioritera.

Jag ser ett stort värde i att vi lägger tid på att fundera 
på vad vi vill ha och hur vi ska lösa det. 

Produktledningens arbete har aldrig tidigare varit för-
ankrat i ett projekt, men nu arbetar vi med dem i den 
fas där de tänker på vad de vill ha. Igår började vi diffe-
rentiera produkterna med Produktledning, Software och 
Ivar. Vi utgick från portföljanalysen och tog fram vilka 
fyra produkter som vi skulle gå vidare med och hur de 
skulle differentieras. Vi måste ju förbereda vår program-
vara så att den kan erbjuda den fl exibilitet som behövs i 
plattformen.”

”De jag pratar med börjar bli insålda.” ”Produktledningens 
arbete har aldrig tidigare varit förankrat i ett projekt, men 
nu arbetar vi med dem” – deltagarna i Pilot 1 är defi nitivt 
på väg!

En månad senare, när förändringsprojektet Sinus pågått 
under fyra månader, kan vi skriva en progressrapport som 
berättar att de fyra första leveranspaketen är klara, att befi nt-
liga processer fi nns upplagda på företagets hemsida och att 
det fi nns en plan för fortsättningen av processarbetet. Vi 



erfarenhet och processer214

kan också visa på några konkreta resultat från Pilot 1 och 
att samarbetet mellan personalen från, System och Software 
fungerar inom projektet. 

Nu först känns det som om Sinus och Pilot 1 rullar. Det 
fi nns en struktur som fungerar, en ordning som ser lovande 
ut och projektet levererar det mesta av det som vi lovat. 
Den stora tunga snöbollen har börjat röra på sig, men det är 
fortfarande långt till dess att den rullar av sig själv. Världen 
utanför Pilot 1 är inte med oss. Det kommer inte att rulla 
av sig självt förrän hela ledningen och en stor mängd andra 
nyckelpersoner inom företaget har införlivat konceptet som 
en del av sin normala tankebana. Först när de ser sin verk-
samhet genom den nya modellens begrepp kommer trög-
heten att upphöra och förändringen vara ett faktum.

Den yttre kretsens oro

Den inre kretsen är på väg mot en gemensam bild, och Pilot 
1 kämpar med utformningen av plattformen. Alla andra, de 
som inte aktivt deltar, ligger långt efter i sin förståelse av 
konceptet. Men det hindrar dem inte från att tro sig veta 
och att tycka illa om det de ser. Vid ett tillfälle hade vi en 
konfrontation som illustrerar uppfattningarna hos dem som 
inte deltog i förändringsprojekten. Ur min dagbok:

Peter – chefen för programvaruarkitekterna – utbrister 
upprört: ’Det fi nns ju inga rollbeskrivningar, personerna 
i Pilot 1 irrar omkring utan att veta vad de ska göra’. Det 
är i en workshop, direkt efter kaffet. Jag har under pausen 
sett honom stå och prata med en av de riktigt stora mot-
ståndarna till konceptet, en chef som vi haft besvärliga 
diskussioner med tidigare. Det är inte så svårt att förstå 
hur Peter eggats upp. Jag svarar ’Det stämmer inte med 
vad jag har hört från projektledaren – vad har du sett som 
får dig säga att de irrar omkring?’ Det blir tyst en stund, 
sedan kommer svaret ’Det har jag hört från projektdelta-
gare’. ’När var det du hörde det?’ ’Det var för tre månader 
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sedan’. ’Då kan jag förstå det, för när vi startade Pilot 1 
fi ck de lösa mycket av problemen själva, men vad jag för-
står känner de en betydligt större säkerhet idag.

Den yttre kretsens observationer över Sinus’ och Pilot 1: s 
svårigheter sker med liten insikt om det sammanhang som 
svårigheten uppträder i. Tolkningen av observationen blir 
på det sättet lätt en fördom och leder till påståenden tvär-
säkra som sanningar, men kanske inte alltid välgrundade. 

En annan aspekt är att observationen när den inträffar 
kan vara relevant just då, men minnet av den lever kvar 
genom tiden. I fallet ovan var observationen fl era månader 
gammal, men i Peters minne var den sann även nu. Han till-
hör inte den inre kretsen och har därför inte följt projektet i 
dess steg mot mognad.

På det här sättet åldras observationernas tillförlitlighet, 
men de sprids fortfaranden som rykten och uppfattas av 
många som aktuella sanningar.

Det gör den yttre kretsen till en stor motståndare av för-
ändringen. Det är inte observationen som återkommer i 
första hand, utan den tolkning och de känslor de hade inför 
det de såg. Den enkla snabba minnesbilden är bara startpunk-
ten för att skapa sig en rättvis bild av ett passerat skeende. 
När man inte tar sig an ansträngningen att återerinra sig 
observationen i sig och dess sammanhang, återstår bara det 
enkla tyckandet.12 Det är viktigt att påpeka att även om 
förändringsprojekten Sinus och Pilot 1 i sig är framgångsrika 
fi nns det saker i dem som inte är bra. Mycket av kritiken är 
befogad och den ska vi försöka ta åt oss och se som en tillgång. 
Problemet är när kritikern inte förstår sammanhanget och 
när kritik som baseras på ett gammalt förlopp ses som aktu-
ell. Det skapar rykten som i stora organisationer är mycket 
svåra att komma till tals med. 

I processbeskrivningen har några nya roller skapats. Ut -
veckling av en plattform ska ledas av en plattformsprojekt-
ledare, vilket är den uppgift som Ivar har i Pilot 1. Det är en 
roll som inte funnits förut. Delar av det arbete som krävs för 
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att utveckla en plattform görs redan tidigare, men nu ska det 
inordnas i plattformsprojektet. Det betyder att vissa andra 
projektledarroller får ett reducerat ansvar. Vi har här att 
göra med ett par projektkontor vars chefer ser sitt ansvars-
område förändras. Några av dem arbetar aktivt med Sinus 
för att hjälpa till med att få en bra rollfördelning. En av 
projektkontorscheferna deltar inte i de samarbetsövningar 
vi erbjuder. Han säger att han ska komma, men uteblir om 
och om igen. När vi pratar med honom verkar han vara med 
på noterna, men i handling är han fullständigt passiv. Vi 
vet inte var han står och vi kan inte se hur han agerar inåt 
i organisationen. Den projektkontorschef vars område blir 
mest kringskuret är också mycket positivt inställd till kon-
ceptet i diskussionerna med oss, men vi hör på omvägar att 
han propagerar mycket hårt för en annan ansvarsfördelning. 
Det är inte konceptet i sig som kritiseras så mycket, utan 
vem som ska göra vilket arbete. Rollbeskrivningarna är det 
heta, och vi har inte lagt så mycket möda på att defi niera 
dem i detalj. Om vi gör det i det här läget riskerar vi att 
möta oöverstigliga hinder i form av ständiga debatter om 
vem som ska leda vem.

För att underlätta samarbetet mellan organisationsenheter-
na genomför vi ett stort antal arbetsmöten, workshops. Oro, 
irritation och frågor ska formuleras och lyftas upp på bordet 
för dialog. I början av vårt arbete är det främsta syftet med 
workshops att klarlägga frågeställningar och föra en öppen 
dialog. Vi löser inte mycket, men deltagarna skapar sig ändå 
en grundläggande uppfattning om vad konceptet innebär. 
Det är en läroprocess. Efter några månader har vi ytterligare 
ett syfte, nämligen att konkretisera dialogen i någon form 
av handlingsplan.

Förändringen går ut på att internalisera en modell, att få 
den använd och användbar. Aktiviteterna vi genomför i 
Sinus handlar till stor del om begreppsbildning och sam-
arbete. Tanken är att vi ska hjälpa deltagarna att förstå kon-
ceptet bättre, men också att det ska anpassas till den verklig-
het som det ska fungera i. Det är ju inte så att de som format 
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konceptet till fullo förstår vilka konsekvenser det får, det 
visar sig inte förrän det kommer till användning. Erfarenheten 
från piloterna och deltagarnas respons i alla seminarier, ut -
bildningar, dialoger och workshops gör att vi inom Sinus 
hela tiden modifi erar konceptet. Huvuddragen kvarstår, 
men innehållet fördjupas och förtydligas. Samtidigt växer 
vår egen förståelse av kopplingen mellan modell och verklig-
het, begreppen i modellen får en verklighetsanknytning. 
När de första dokumenten från Pilot 1 börjar ta form, för vi 
in dem också i våra presentationer och workshops, utbild-
ningar och dialoger. De utgör ju de exempel som vi så väl 
behöver.

Kontinuitet

Vi konsulter fortsätter vårt arbete med andra organisatio-
ner än System och Software inom företaget. Det är samma 
envisa taktik vi använder. Pilotprojekten ska successivt suga 
in folk i den inre kretsen och den yttre kretsen ska vi hjälpa 
in i det här med seminarier, workshops, utbildning och dia-
log i en ständig fotvandring. Vi sprider bilden om nuläget 
för att stävja gamla dåliga rykten genom att belysa den fak-
tiska framgången för Pilot 1. Dessutom fångar vi upp olika 
personers oro. I en stor mängd dialoger ger vi dem en chans 
att formulera sina tankar och koppla de nya begreppen med 
sin nuvarande situation.

För Pilot 2 inför vi Just In Time Training (JIT). Det inne-
bär att vid inledningen av varje ny projektfas ska de som är 
berörda erbjudas ett utbildningsseminarium. Vi formar de 
första JITutbildningarna tillsammans med olika personer 
inom Sinusprojektet. De innehåller presentationer om kon-
ceptet och vad som förväntas i nästa fas, men också praktiska 
exempel från Pilot 1 och utrymme för frågor och diskussio-
ner. Därför gör vi inte grupperna större än femton personer 
utan repeterar hellre övningen om och om igen allteftersom 
nya personer kommer in i projektet. Denna utbildning tas så 
småningom över av den processansvariga och blir en normal 
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del av Pilot 2. Dessa utbildningar växer sedan i omfång och 
körs globalt på företagets olika utvecklingskontor.

Pilot 2 blir stor, större än Pilot 1. Det omfattar många hund-
ra medarbetare och påverkar dessutom det mesta av företa-
gets utvecklingsverksamhet. Man kan säga att våra övningar 
gör det lättare för dem som deltar i dem att få in tankesättet 
i kroppen. Det sprider sig sedan som ringar på vattnet. 

Resultatet efter Pilot 1 blir en kraftig ekonomisk fram-
gång trots de många svårigheterna och de interna intresse-
konfl ikterna. Mängden produkter som utvecklas och säljs på 
marknaden överstiger alla förväntningar. Ledningen av före-
tagets utvecklingsverksamhet använder konceptets begrepp 
i sin vardag. Den initiala begreppsförvirringen är borta hos 
dem som leder utvecklingen av portföljen och hos dem som 
ingår i Pilot 1 och Pilot 2. Det fi nns fortfarande delar av 
organisationen som ännu inte har börjat använda konceptet, 
men nu fi nns det inte någon återvändo, det sitter som en del 
av den naturliga tankeverksamheten hos ledningsmajorite-
ten. Genom konceptets begrepp ses och förstås verksamhe-
ten, det är inte längre främmande.

Användning av Metod för refl ekterande 
 ledarskap 
Uppdraget handlar inte bara om att sprida en idé, det hand-
lar egentligen om en gemensam kunskapsuppbyggnad där 
idén tillsammans med oss konsulter fungerar som katalysa-
tor. Nedan beskriver jag exempel på hur vi arbetade för att 
uppnå det.

Pilot för användning av processer

Våra metoder handlar om att företagets personal själva ska 
ta del i och utföra förändringen. Svårigheten består i att 
få igång det. Vårt angreppssätt är att få en kärna av dem 
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att använda processbeskrivningen och att sedan successivt 
sprida användningen, som ringar på vattnet, vidare genom 
hela företaget. En inre krets som lär sig arbeta efter de nya 
idéerna och som successivt drar med sig andra. Pilot 1 är 
startpunkten. Dess existens bygger på det nya konceptet, det 
är dess projektdeltagare som är de första användarna och de 
har ett gemensamt intresse av att lyckas. Pilot 2, som ännu 
inte har startat är uppföljaren. Vi vet att Pilot 1 måste bli en 
kompromiss. De kommer att göra nybörjarmisstag. Ingen 
har gjort det här förut, tankarna bakom konceptet är oprö-
vade i det här företaget. 

Christian som är ansvarig för processutvecklingen är ock-
så en av deltagarna i Pilot 1, han hjälper till med att förklara 
och utbilda i processen när så behövs. Vi som konsulter 
coachar projektledaren och hjälper honom ibland genom-
föra workshops. När Pilot 2 startar har vi tagit fram ett 
ut bildningspaket och processen är i betydligt bättre skick än 
när Pilot 1 startade. Men projektledaren för Pilot 1 berättade 
långt senare att han sällan använde de processbeskrivningar 
som kom fram, det var istället uppdaterade varianter av det 
presentationsmaterial som vi hade redan från början som 
gav honom vägledning.

Presentationer med uppföljande dialog

Vi kan inte på kort tid täcka alla dessa tusentals personer, 
men det vi kan göra är att underlätta för chefer och pro-
jektledare att förstå konceptet och dess värde. I grupper om 
10–20 personer ger vi traditionella OH-baserade seminarier 
som berättar om konceptet och visar prov på vad Pilot 1 
hittills åstadkommit. Vi försöker få deltagarna att uttrycka 
sina tankar om konceptet. Det följer vi upp med enskilda 
dialoger med var och en av de mest berörda cheferna och 
projektledarna. Detta för att de ska få en chans att relatera 
sin egen verksamhet till det nya. Tore Nordenstam  skriver i 
Förändring och förståelse13:
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Självrefl ektion och insikter i ens egen situation förekommer överallt 
där det fi nns människor. Men refl ektionen kan vara mer eller mindre 
systematisk, och insikterna kan vara mer eller mindre välartikulerade. 
Och i den mån som insikterna i ens egen situation förblir oartikule-
rade, minskar också möjligheterna till kommunikation med andra 
och möjligheterna att förstå deras situation. Vill man medverka till en 
systematisk förändringsprocess, gäller det därför att försöka få igång 
ett arbete som går ut på att artikulera ens egna problem och att sätta 
ens egna problem i samband med andra problem. Det gäller att skaffa 
sig en helhetsförståelse av den situation som man befi nner sig i och 
att skaffa sig en förståelse av hur de problem som man upplever på 
kroppen uppstår genom ett samspel av faktorer på olika nivåer.

Det är samma typ av dialog som vi använder när vi arbetar 
med Spegelmetoden14. Men nu handlar det om inte bara om 
de intervjuade personernas pågående verksamhet, den ska 
också relateras till det nya konceptet. Vi ställer öppna frågor 
som ”Vad har du för tankar om plattformskonceptet?” ”Vad 
ser du för risker med det i din egen verksamhet?” ”Vad ser 
du för möjligheter?” I dialogen får de formulera sina tankar 
om verksamheten i ljuset av de pågående förändringarna. 
Dessa egna formuleringar är en viktig del av att göra det till 
sitt.

Metodens användning för samarbete över 
 organisationsgränser

Ett av systemenhetens ansvar är att formulera krav på nya 
produkter. En ny produkt är oftast en vidareutveckling av 
en gammal produkt och de samlade kraven kan räknas i 
tusental. De specifi cerar i detalj vad en produkt ska kunna 
utföra. I min dagbok har jag antecknat vad en erfaren pro-
jektledare för Software som säger:

Vi kan inte använda de krav som systemenheten tagit fram, de är 
för dåliga. När vi börjar ett programvaruprojekt, slänger vi dem och 
skriver egna. Men det skulle vara oss till stor hjälp om kraven var 
tillräckligt bra redan innan vi startar vår del av utvecklingen.”
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En chef på Software uttrycker sin oro som:

Problemet är att det fi nns ett plattformsprojekt som Software inte ser 
meningen med – man är rädd för oreda.

Liknande signaler får vi senare också från andra mjukvaru-
chefer. Vi inser att systemcheferna behöver arbeta mer till-
sammans med programvarucheferna för att ett bättre sam-
arbetsklimat ska kunna få fäste. För att starta den processen 
bjuder vi in några nyckelpersoner från System och Software 
till en serie gemensamma workshops. Det är en grupp på tio 
personer med några chefer, men också med andra personer 
som har stort infl ytande på respektive enhet. 

För att dämpa misstron ger vi i kallelsen till den första 
workshopen en bakgrundsbeskrivning som kort beskriver 
syftet med Sinus och som visar att vi hämtat inspiration 
från den process som Software utvecklat och nu arbetar 
efter. Den pekar också på nödvändigheten av ett närmare 
samarbete mellan Produktledning, System och Software. 
Målet beskrivs som att vi tillsammans behöver förstå hur 
delleveranserna från plattformsprojektet ska se ut för att 
möta behoven från Software och vilka ändringar av koncep-
tet som det medför. Det följs av en handfull detaljfrågor som 
vi vill ta upp i workshopen:

Vad är det som System ska leverera till Software?
Vad behövs för att kravmängden ska bli anpassad till 
Softwares förmåga?
Vilken kompetens behövs för att säkra kvaliteten i det 
som levereras?
Vad är viktigast av det som Pilot 1 levererar?
Vilka personer från Software behöver delta i Systems 
arbete?
I vilken ordning behöver Software få delleveranserna från 
System?
Vad är nästa steg – vad behöver göras nu?
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Vår grundinställning är att Software behöver delta med 
några personer i systemenhetens arbete för att de krav som 
skrivs ska vara av sådan beskaffenhet att de har lätt att förstå 
dem. Vi vill dessutom att personer från Software med sin 
kunskap om mjukvaruutveckling ska påverka processbe-
skrivningen, dels för att den ska bli bättre, men också för att 
öka förtroendet mellan organisationerna. Genom att arbeta 
tillsammans tror vi att den uppenbara misstro som ledning-
en i Software hyser för systemenheten ska minska.

Som förberedelse till workshopen ber vi deltagarna läsa be -
skrivningarna av plattformskonceptet och studera de resul-
tat som Pilot 1 har åstadkommit hittills och ett urval av 
programvaruprocessen. De ska ställa sig följande frågor: 

Vilket värde har konceptet för företagets totala utveck-
lingsförmåga?
Vilka betänkligheter har ni om konceptet?
Vad behövs för att det ska lyckas?
Vad är ditt eget bidrag till dess framgång?

Och så ber vi dem (nu kommer det kritiska)

Skriv en uppsats på en A4-sida som uttrycker dina tankar 
och illustrera dem med exempel. Du kommer att få läsa 
din text för deltagarna under workshopen.

Agendan är mycket enkel den innehåller bara fyra punkter:

Syftet med workshopen
Dialog över uppsatserna
Överenskommelse om målpunkterna
Nästa steg

Vi vill att varje person ska refl ektera över ämnet i förväg 
och vi vill genom deras uppsatser skapa grunden till en bra 
dialog. Det handlar om kollektiv begreppsbildning.
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Kallelsen skickas ut med en viss nervositet. Metoden 
in  nebär en risk, deltagarna är knappast vana vid att skriva 
personliga refl ektioner och föra en dialog. Kommer de att 
skriva sina uppsatser? Kommer de i så fall att vara tillräckligt 
bra för att föda en dialog, eller kommer de bara att innehålla 
påståenden och tyckanden? När kallelsen gått ut pratar vi 
personligen med alla deltagare för att förklara hur worksho-
pen kommer att gå till och varför den ser ut som den gör. 

Ett par veckor senare kör vi workshopen. De fl esta har 
skrivit texter och har dem med sig! Software är representerad 
av chefen för den globala programvaruprocessen, en process-
utvecklare, en projektledare och chefen för projektledarna. 
Från systemenheten har vi Magnus, Robert, Christian och 
två tunga systemingenjörer. Texterna är bra, de belyser fun-
deringar, möjligheter och risker med konceptet. Dialogen är 
öppen, även den person som har varit mest skeptisk deltar 
aktivt och positivt. Var gör det ont? Var fi nns betänklighe-
terna? Frågeställningarna handlar om processer och ansvar, 
men även om användningen av en process och vikten av att 
alla organisationsenheter deltar på ett positivt sätt i arbetet. 
Vi för ett idéprotokoll, men vi skriver också upp en lista på 
frågeställningar som vi ska hantera senare.

De ska användas i nästa mötespunkt. 

Vi har i förväg gjort en tabell med kolumner som har rubri-
kerna frågeställning, åtgärd och ansvarig. Allt eftersom dialo-
gen fortskrider fyller vi i kolumnen frågeställning.

Det handlar om frågor som inte har svar, problem som 
behöver lösas och annat arbete som behöver göras. Därefter 
prioriterar vi frågeställningarna efter hur viktiga de är. 
Deltagarna väljer sedan själva vilka frågor de vill åta sig att 
lösa. Där det går försöker vi få personer från System och 
Software att ta frågor gemensamt. 

När vi prioriterat punkterna framstår kopplingen mellan 
den nya plattformsprocessen och den befi ntliga program-
varuprocessen som den absolut viktigaste. Dessutom vill 
de att plattformsprocessen ska detaljeras mycket och inne-
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hålla mer information om roller och ansvar samt att den ska 
innehålla mallar för alla dokument som ska tas fram. Det 
är tre processmänniskor med i gruppen och den allmänna 
uppfattningen är att det är genom processbeskrivningar som 
man styr verksamheten. Sist i prioriteringen hamnar det 
som vi konsulter anser vara det absolut viktigaste i föränd-
ringsarbetet. Det är frågeställningarna om hur processen ska 
användas och om det nödvändiga i ett företagsövergripande 
samarbete. Men vi hade gått från en infekterad stämning 
mellan deltagarna från de två organisationsenheterna till 
att få dem att faktiskt börja arbeta med konceptet på ett 
konstruktivt sätt. Det var en framgång och vi får vara nöjda 
med det. Att i det här läget, i slutet på workshopen, argu-
mentera för att de skulle prioritera på ett annat sätt kändes 
inte förnuftigt.

En månad senare träffades vi igen i ett nytt möte och 
kunde konstatera att vissa framsteg gjorts i hanteringen av 
de åtgärdspunkter som deltagarna åtagit sig. System och 
Software börjar i viss mån samarbeta över processbeskriv-
ningen. Vi bestämde att denna form av workshops skulle 
fortsätta med en månads mellanrum. Deltagarna har nu en 
bättre gemensam förståelse av konceptet och de arbetar till-
sammans för att knyta ihop de två processerna med varan-
dra. Samtidigt fortsätter Pilot 1, med allt fl er deltagare från 
Software. Den inre kretsen utvidgas. 

Metodens användning för Lessons Learned

Efter 18 månaders förändringsarbete använder vi dialog-
seminariemetoden för att dela erfarenheter med varandra 
inom den ursprungliga inre kretsen. Det är Magnus, Chris-
tian, Robert, Ivar, Tore och Allan som medverkar. Som 
impulstext har vi valt delar ur Ingmar Bergmans Laterna 
Magica15. Detta är ett Lessons Learned, dvs. ett försök att 
samla erfarenheter från förändringsprojektet Sinus. Alla är 
med och alla har skrivit.



225Tillämpning 2: Införande av ett nytt arbetssätt

Ur protokollet

Ivar läser:
Om rollen som projektledare för Pilot 1 och om hur svårt 
det var att få och få behålla resurser i projektet. Han läser 
om alla nya termer, uttryck, leverabler, och om alla bero-
enden och samband. Om osäkerheten kring vad vissa be -
grepp innebar samt om hur Sinus har förbundit Pro-
duktledning med System och de olika designenheterna 
över världen.

Ur dialogen:
Tore: Det är det obestämda som genomsyrar texten. Det 
svåra för Ivar var att veta vad han skulle göra. 
Göran: Det var ett sökande.
Ivar: Det var inget negativt jag försöker skriva om, utan 
det svåra. Man kastades ut i det okända och stod där 
framför ett projekt som förväntade sig vägledning. Men 
jag kunde inte mer än någon annan.
Göran: Vad skulle du lägga till idag?
Ivar: Det fi nns inga om-frågor idag, det fi nns bara hur-
frågor. I början var hela konceptet ifrågasatt men nu är 
om borta, det handlar bara om hur.
Magnus: Nu gäller det bara frågan om hur nästa steg ser 
ut.
Ivar: Ena sidan sa ”det här gör vi redan”, och andra sidan 
sa ”varför ska vi göra det här?”
I början kunde man vända sig till en enda person, dig 
Magnus. Men nu kan jag gå till en mängd andra höga 
chefer också. Alla är engagerade. De är helt och hållet 
med på detta.
Magnus: De är stöttepelarna.
Ivar: Ingen ifrågasätter konceptet längre.

Tanken svindlar. Denna lilla grupps ursprungsidé har 
an ammats i en världsomspännande organisation med tusen-
tals medarbetare.
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Ur protokollet

Jan läser:
Om hur Pilot 1 fi ck springa på egna ben, om det kaos 
som uppstod pga. att var och en förstod modellen på sitt 
eget sätt, om hur fokus på förändringen varit riktat mot 
cheferna och att vi inte haft tillräckligt med energi för 
att stödja dem som utvecklar systemen och om äventyret 
med Software. Pilot 1 är ett träningspass och det är Pilot 
2 också. Jan läser också om att det vi egentligen har gjort 
i Sinus handlar om begreppsbildning.

Ur dialogen:
Magnus: Vi visste redan från början vad vi ville, OH-
bilderna som beskriver vårt koncept har inte ändrats 
mycket. Ett bra kännetecken för en entreprenör är att 
han inte vet vad han ger sig in på. Du beskriver Software 
tydligt, men från chef till chef så har man nu börjat få 
en ömsesidig respekt på alla nivåer. Jag ser inte de här 
låsningarna längre. Nu är man mer pragmatiskt intres-
serad – låt oss öppna dörrarna och se vad vi kan göra åt 
det.
Ivar: Det fi nns jobb åt oss alla. Software inser att de inte 
kan göra allt själva.
Magnus: Mycket kunde ha satts på plats tidigare, men 
en del saker går inte att få till förrän organisationen är 
mogen för det.
Robert: Det har behövts den här tiden för att komma 
igång med dialogen.
Magnus: Ivars och Allans pilotprojekt har varit nödvän-
diga för att komma till den mognadsgraden.
Tore: Du skriver att det är i handling man visar vad man 
förstått. 
Robert: Jag tror att det var nödvändigt att fokusera på 
cheferna, för du får inte medarbetarna att lyfta ett fi nger 
om inte cheferna är med på båten.
Ivar: Det är inte fel att arbeta med chefer – problemet är 
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att inte fastna på mellannivå. Men det vore väldigt bra 
om du, Jan, hade varit med inne mer i Pilot 1.

Vi hade koncentrerat en stor del av våra ansträngningar på 
att företagets ledning skulle förstå och aktivt verka för för-
ändringen. Det var nog nödvändigt, men ett aktivare stöd i 
Pilot 1 skulle ha gjort nytta. Det visade sig ju till sist att det 
var det projektet som stod för den bästa kontinuiteten, det 
överlevde omorganisationer och chefsbyten. Det svällde till 
omfång och utvidgade den inre kretsen. Deltagarna lärde sig 
hur de skulle göra i själva arbetet. Förändringen skedde även 
där cheferna inte var med på tåget. Men vi måste beakta att 
det tar tid för nya tankar att mogna. 

Ur protokollet

Magnus läser:
Om hur han året innan Sinus startade utmanats av före-
tagets kvalitetschef som pekat på utvecklingsorganisa-
tionens oförmåga att realisera återanvändning. Det fi ck 
honom att undersöka hur man arbetade på Software och 
ta fram en modell för hur det skulle kunna gå till, få ett 
OK från ledningen och starta Sinus. Om hur ledningen 
diskuterade roller i plattformsprojekt under månader, 
och om hur rollfördelningen underlättades när den nya 
plattformsorganisationen bildades.

Ur dialogen:
Göran: Du skriver att du försökte förstå hur Software 
arbetade. Hur gjorde du det?
Magnus: Jag pratade med tre tongivande chefer på 
Software. Vi hade ett antal möten och workshops. Det var 
då som vi tog strategibeslutet att gå från produktfokus till 
portföljfokus.
Ivar: Så ni hade visionen om att utveckla plattformar 
och sedan låta snabba designfabriker bygga produkterna 
redan från början?
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Magnus: Låg inte det med i den basala beskrivningen 
som vi skapade inför starten av Sinus? Men vi har varit 
försiktiga med att reducera designenheterna till fabriker.
Robert: Vi håller på att förvandla vår kravhantering till 
en fabrik, för att inte få så mycket hantverk över det.
Tore: Det är ett fantastiskt bra koncept. Hade det inte 
varit det så hade vi inte kommit så långt som vi gjort.
Christian: Det Magnus berättar om det stora förank-
ringsarbetet är nyckeln till ett snabbt förändringsarbete. 
Det var hävstänger som vi behövde. Om vi jämför med 
den förändring som Software gjorde för några år sedan, 
så ägnade de fl era år åt den. Vi har genomfört det här 
mycket snabbare än så.

Idén tändes ett år innan vi började med förändringsprojek-
tet. Det tog alltså ett år från idé till dess att den formule-
rats i ett OH-paket om 30–40 bilder. Därifrån tog det oss 
arton månader att få genomslag i denna stora organisation. 
Magnus började sin diskussion med chefer på Software ett år 
innan vi kom in, men ändå var spänningarna och misstroen-
det mellan enheterna mycket starka när Sinus startade. Det 
känns dock lite beklämmande att man fortfarande använder 
fabrikstermer för att beskriva sin utvecklingsverksamhet.

Ur protokollet

Christian läser:
Om hur det alltid varit motigt och kämpigt med föränd-
ringar på företaget, men hur han upplever att det varit 
lättare med Sinus trots att det varit det största föränd-
ringsprojekt som han deltagit i. En av orsakerna är att 
förändringen varit driven top-down, mot det sedvanliga 
bottom-up. Om hur processbeskrivningar binder ihop 
företaget och skapar grogrunden för kreativitet. Han kon-
staterar att ibland måste man hoppa i vattnet innan torrsimmet 
är klart.
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Ur dialogen:
Allan: Alla blir inte blir vinnare i en förändring och det 
måste man kunna hantera. Vi gör förändringen för att det 
stora hela ska bli bra.
Magnus: Men det är lätt att säga när man sitter där i 
kläm. Projektledarna på Software var hårt klämda i det 
nya konceptet. Plattformsprojektledarna tog en del av 
deras jobb. De och deras chef var inte alls med på banan. 
Robert: I vår kultur är det OK att ta beslut, men det är 
också OK att strunta i de besluten. Vi tänker mer på oss 
själva än på företagets bästa. Men det här är något som 
blivit bättre med tiden.
Göran: Det känner jag igen från min tidigare arbets-
givare, där sa man att ett absolut krav från ledningen var i alla 
fall en bra utgångspunkt för en diskussion. 
Ivar: I Laterna Magica skrev Bergman  Vad i helvete har ni 
för er, är det enskild andakt eller runkar ni själ eller spelar ni 
kula eller vaffan gör ni? 16 Det är som hos oss ibland, man 
samarbetar inte med andra. Den lilla gruppen är sig själv 
nog.
Christian: Går man en snabb runda i organisationen så 
ser det ut som om alla jobbar effektivt. De är nog effek-
tiva internt, men det fi nns kanske två gubbar som gör 
samma sak. 
Tore: Christian, du skriver om top-down som en nyckel-
faktor till varför det gick så snabbt. För mig så har top 
varit Magnus, när det gäller down i organisationen upp-
lever jag att vi stött och blött mycket. Den största delen 
av min insats har inte gett ett synligt resultat i form av 
något som går att ta på, det har mest handlat om att stöta 
och blöta.
Robert: Innebär inte det arbetet att vi successivt får ett 
tydligare mål?
Göran: Jag kopplar till det som Janne sa. Det kallas 
för begreppsbildning och är en process för att skapa en 
gemensam förståelse.
Tore: Jag är positiv till det resultat som vi har åstadkom-
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mit. Jämfört med många processer så har den här faktiskt 
kommit på plats. 
Göran: Vad upplever du som stötandet och blötandet?
Tore: Jag kom ihåg när jag satt med Software och i en del 
möten kom ut och kände att vi hade en gemensam syn 
på något. Men senare visade det sig att vi i alla fall inte 
hade det. 
Christian: 80 % i förändringsjobb handlar om att över-
tyga andra.
Magnus: Stöta och blöta är för mig att pendla mellan top 
och down.

Uttrycket ”ett absolut krav från ledningen var i alla fall en 
bra utgångspunkt för en diskussion” visar vilken utmaning 
det är att vara ledare i inom svensk industri. Det är också 
en indikation på att det instruktionsstyrda ledarskapet inte 
fungerar. Här pratar vi om att en stor del av vår tid går åt 
till att ”stöta och blöta”, men det är ju en indikation på 
begreppsbildning. Magnus slutord om att det handlar om att 
färdas mellan ledning och utvecklarna är insiktsfullt. Hela 
verksamheten påverkas ju, det räcker inte med att ledarna 
förstår verksamheten. Vi kan också se att det fi nns en viss 
vana vid att förändringsprojekt via processer ofta misslyckas 
i Tores kommentar: ”Jämfört med många processer så har 
den här faktiskt kommit på plats.” 

Ur protokollet

Robert läser:
Om hur han för ett år sedan började engagera sektions-
cheferna på de olika systemenheterna i att skriva process-
beskrivningar och om hur arbetet därmed vitaliserades. 
Det innebar ett genombrott.

Ur dialogen:
Christian: Jag minns att när en av dina sektionschefer 
skickade mig processdokument som han gjort förstod jag 
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ingenting. Varför skickar han en processbeskrivning på 
Roberts uppdrag? Det är ju mitt ansvar. Men nu förstår 
jag varför du var tvungen att aktivera dem för att få något 
att hända.
Robert: De använde ju hela tiden ditt material som 
underlag.
Ivar: Det som saknas i många fall är att man måste kom-
ma till en punkt där folk förstår att det är deras uppgift, 
trots att de inte förstår den. Men att de förstår att det 
förväntas av dem. För då börjar man gräva. Som projekt-
ledare märker jag om det inte händer något. Det beror på 
att de inte tror att de äger uppgiften.
Allan: Men om någon har fått en uppgift och är allokerad 
till ett projekt så ska väl ingen behöva piska honom för att 
han ska göra sin uppgift?
Robert: Jag har aldrig varit med om att det har fungerat. 
Jag pratar om att planera och följa upp. Vi är vana vid 
att jobba med projektledare som leder arbetet med att ta 
fram specifi kationerna.
Magnus: Man måste piska till dess att man vet att ingen 
piska behövs.
Tore: Det handlar om uppföljning och uppföljning igen. 
Men det borde inte vara så dåligt som det är.
Magnus: Jag har lett ett antal projekt. Det har alltid 
behövts en piska.17 De som inte behöver den har varit 
guldklimpar. Man älskar dem. Men det är en av fem eller 
ännu färre.
Jan: Jag tror att man behöver vara där när folk ska an -
vända processen. Det är först då som de viktiga frågorna 
dyker upp i deras huvuden. Då behövs någon som kan 
svar på frågor och handleda. Jag brukar kalla det för walk 
the fl oor. Det ser inte ut som om man gör annat än går 
runt och pratar med folk. Men just då, när nya arbets-
grepp ska formas, är det nödvändigt.
Robert: Frågorna dyker upp när man sätter sig ner för 
att göra jobbet. Men det fi nns ett annat dilemma – ingen 
frågar efter information. 
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Jag tycker att vi i grunden har gjort en mycket bra 
resa.

Roberts kommentar ”frågorna dyker upp när man sätter 
sig ner för att göra jobbet” är mycket insiktsfull. Det är i 
användningen av processbeskrivningarna som vi lär oss att 
förstå dem. Det är den insikten som är den grundläggande 
idén för hur vi som konsulter har bedrivit vårt arbete. Att 
använda en modell kan innebära att arbeta i den, men det 
kan också vara att läsa om den, skriva om den i relation till 
den arbetsuppgift man är van vid eller att föra en dialog 
om den. Robert har förstått det. Vi har också lagt märke 
till att han under senare delen av förändringsarbetet arbetat 
mycket aktivt med sina chefer. Han har träffat dem, fört 
dialog med dem, fått dem att själva beskriva förändringen i 
processer för att de ska bidra, men också för att de ska få in 
tankesättet i kroppen.

Resultat från användningen av Metod för 
refl ekterande ledarskap i förändringsarbete

Positiva resultat

Vi använde dialogseminariemetoden där vi fann den lämp-
lig och där det fanns en chans att deltagarna skulle acceptera 
den. Det var främst när det gällde Lessons Learned, dvs när vi 
ville dela erfarenheter mellan projekt, eller förstå skeendet i 
ett projekt. För övrigt använde vi en mångfald av metoder, 
varav de fl esta ingår i Metod för refl ekterande ledarskap och 
var av refl ekterande art. Jag måste dra en skiljelinje här. Vi 
som konsulter, tränade i dialogseminariemetodens anda, har 
använt Metod för refl ekterande ledarskap fullt ut i vårt eget 
arbete. Men metoden har som syfte att lära en lednings-
grupp att arbeta med refl ektion i sin operationella verksam-
het, och det har vi inte gjort här. Däremot har de deltagit i 
övningar där metoden använts, men det betyder inte att de 
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har lärt sig den eller kan använda den på egen hand. 
Tillämpningen är ändå intressant som en indikation på vad 
man kan åstadkomma med metoden. 

Som konsulter har vi ett eget refl ekterande samspel. Vi 
skriver varsin dagbok som också innehåller omedelbara 
refl ektioner. Någon gång i veckan läser vi dagboken. Vid det 
laget har vi lärt oss nya saker om verksamheten och det vi 
läser i dagboken får därigenom en något annorlunda be -
tydelse för oss. Vi kan se nya mönster. Dem skriver vi också 
ner. Vi för ofta en dialog med varandra för att se skeendet 
från olika perspektiv. Ibland läser vi också varandras dag-
böcker för att få en klarare bild över vad som händer. 
Samtidigt deltar vi i dialogseminarier på KTH där händelser 
i uppdraget ibland är ämne för uppsatser. 

Vi utsätter verksamhetens ledande personer för möten av 
refl ekterande art. Metod för refl ekterande ledarskap används 
för att regissera hundratals mötesplatser. Vid ett femtontal 
workshops använde vi läsning, skrivning och dialog som 
bärande moment. Vi vill med det få deltagarna att koppla 
det nya arbetssättet till sin egen verklighet och refl ektera 
över det genom att först läsa och skriva, och sedan delta i 
dialogen. Det visade sig få en god effekt på hur deltagarna 
förstod varandra. Dialogen blev innehållsrik och givande, 
trots att vissa av deltagarna tidigt visat sin irritation över 
förändringen. Det var inte alltid så att de blev överens, men 
just det att de förstod det nya konceptet och varandra bättre 
underlättade kommande samarbete. Den stora skillnaden 
mot dialogseminariemetoden är impulstexterna. Men även 
om den klassiska litteraturen ersatts av en beskrivning av 
det nya konceptet, så var det ändå tillräckligt långt från del-
tagarnas vardag för att starta en mångfacetterad dialog.

Dialog med öppna frågor och egna inspel använde vi kon-
sulter ständigt dels för att själva förstå, men lika mycket för 
att dem vi pratade med skulle få chansen att formulera sig 
om det nya i skenet av sin egen verklighet. Spegelmetodens 
teknik använde vi i intervjuer med hundratalet personer, 
även om vi aldrig skrev själva rapporten – Spegeln. 
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En ledande tanke för vårt förändringsarbete är att ordens 
betydelse ses i handling. Den insikten har Wittgenstein  
hjälpt oss med. Det medför i vårt fall att vi sjösätter skarpa 
utvecklingsprojekt innan processen är beskriven. På det sät-
tet lär sig projektet innebörden av arbetssättet innan det är 
färdigtänkt. Den djupare meningen med processen uppstår 
ur användningen och formar förståelsen. I den här föränd-
ringen använde inte deltagarna i Pilot 1 processbeskriv-
ningarna i någon större omfattning. Men med hjälp av det 
ur  sprungliga presentations materialet fann de sitt eget arbets -
sätt. Pilot 1 påverkade processbeskrivningarna mer än vad 
processbeskrivningarna påverka de Pilot 1. Det är ett tydligt 
tecken på överskattningen av processer som styrande för en 
förändring. En så här stor förändring sätter ledarskapet på 
svåra prov där erfarenheten är avgörande för dess framgång. 
Att i det läget fokusera sin energi på framtagning av proces-
ser är mer förblindande för de verkliga skeendena än de är 
ett stöd för förändringen. De har betydelse, men inte till den 
omfattning som de ofta tillskrivs.

Hela förändringsprojektet var en gemensam kunskaps-
resa. Uppdraget var visserligen formulerat som om det var 
fråga om att sprida en idé, men det handlade bara delvis om 
det. Idén fanns visserligen där och den höll för hela resan, 
men alla deltagare, inklusive idébärarna lärde sig konse-
kvenserna av modellen under resans gång. De var först när 
idén användes i praktiken som det stod klart för oss hur den 
fungerade. 

Vi kunde främja ett samarbete ur den förståelse som 
uppstod med hjälp av skrivande och dialog. När de skriver 
ner sina tankar om ett nytt koncept utifrån den situation de 
befi nner sig i eller när de lyssnar på andra och själv formule-
rar sig mognar insikterna. Det innebar inte att de alltid var 
överens, men de övningar vi genomförde skapade ett annat 
samarbetsklimat.

Förändringen är genomförd trots alla initiala oklarheter 
och motstånd. Målet var att dubbla produktportföljen på 
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tre år och det klarade vi med råge på två år. Det fi nns nu en 
gemensam förståelse för konceptet och de begrepp som den 
innefattar. Stora delar av företaget använder begreppen i sitt 
dagliga arbete.

Samarbetet mellan System och Software fungerar bättre, 
även om det inte är smärtfritt. De har fortfarande olika syn 
på hur utveckling bör bedrivas. Men nu använder Software 
de krav som skrivs av System i en betydligt större utsträck-
ning än vad som var fallet när förändring startades.

Det ska påpekas att parallellt med det arbete som beskri-
vits ovan, har vår uppdragsgivare, Magnus, arbetat mycket 
målmedvetet med att skapa allianser med andra högre  chefer. 
När ytterligare två av de högre cheferna började få samma 
uppfattning som Magnus, fi ck det nya konceptet större 
tyngd i ledningsgruppen varvid acceptansen för förändrings-
projektet och dess pilotprojekt förbättrades. Det var också 
en del av planen, att cheferna skulle arbeta med få till sam-
arbeten över organisationsgränserna, men just detta genom-
brott tog nästan ett år av envist argumenterande.18 Av dessa 
chefer var det bara Magnus som deltog i de möten och 
övningar som vi arrangerade. 

Den slutsats jag drar är att dessa refl ekterande metoder fung-
erar och är mycket användbara när det gäller att dela idéer, 
erfarenhet och kunskap i en verksamhet. De får deltagarna 
att öppna upp sig för varandra. Men de kräver välregisserade 
möten och förberedelser. Det är ingenting som man tar till i 
fl ykten. Detta är tvärtom metoder som ska användas för att 
få personer att bromsa upp, ta sig ur strömmen och upp på 
land för att refl ektera. Därigenom ser de sin verklighet och 
kommande förändringar med fräscha ögon. 

Begränsningar 

Vi har inte kunnat använda dialogseminariemetoden sär-
skilt mycket som en operativ metod i det dagliga lednings-
arbetet. Den kräver ett alltför omfattande förarbete för att 
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kunna användas med rutin i det dagliga arbetet. Här kom-
mer istället de enskilda momenten i Metod för refl ekterande 
ledarskap – läsa, skriva och konsten att föra en dialog – in. 
De är användbara i de fl esta sammanhang för att förstå 
och göra sig förstådd. I de fall vi behöver skapa impulser 
för nytänkande använder vi inte den klassiska litteraturen. 
Istället använder vi en övergripande beskrivning av det nya 
arbetssättet och konkreta exempel på resultat från Pilot 1 
som läsmaterial. Dessutom för vi i själva dialogen in egen 
och andras erfarenhet. 

En förutsättning för att använda denna metod i operatio-
nell verksamhet är dock att man är väl förtrogen med den 
och att man dessutom har en omfattande erfarenhet av den 
typ av verksamhet som förändringen avser. Det är nödvän-
digt att improvisera, dvs. att anpassa metoden efter sam-
manhanget. De ledare och den personal som står inför att 
förändra sitt arbetssätt är inte nödvändigtvis intresserade av 
dialogseminariemetoden eller Metod för refl ekterande 
ledarskap. De har mycket att göra och lever i en pressad 
miljö och anser därför att varje möte, varje extra aktivitet 
som de ombeds att delta i ska ha ett värde som de kan förstå 
redan innan de deltar. Annars blir de bara irriterade och 
kommer inte till övningarna. Därför bör man gå vägen 
genom den typ av övningar som de förstår värdet av, men 
ändå få med övningar av refl ekterande art. Den erfarenhet 
som Backlund  och jag fått av att leda många dialogsemina-
rier har tillsammans med vår erfarenhet av utvecklingsorga-
nisationer varit avgörande för metodens tillämpning. Den 
förtrogenhet som krävs för att använda delarna i Metod för 
refl ekterande ledarskap kan man öva upp genom att delta i 
många dialogseminarier. Att använda metoden utan denna 
grund är inte att rekommendera.

Den här fallstudien har utgått från det jag sett som konsult. 
I början av uppdraget hade jag god insyn i det mesta som 
hade med förändringen att göra, men allteftersom tiden gick 
och förändringen successivt kom till stånd så ser jag inte 
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längre allt som händer. Vi har initierat ett förändringsförlopp 
som omfattar allt fl er chefer, projektledare och andra nyckel-
personer i företaget. De är långt ifrån passiva och driver var 
och en på sitt sätt förändringen vidare. Det är som en snö-
boll i rullning, vårt bidrag som konsulter handlar mer om 
att fungera som coacher och katalysatorer. Vi använder våra 
metoder som hävstänger för att hålla snöbollen rullande och 
växande.

Det var många slitningar mellan de organisationsenheter 
som vi arbetade med. Genom åren hade cheferna blivit be -
svikna på sina grannar eftersom de inte orkat leverera det 
som de ansåg att de behövde för sin egen verksamhet. Det 
här är ett fenomen som jag ofta sett inom olika företag. Man 
har högre förväntningar på sina grannorganisationer än vad 
de orkar nå upp till. Det skapar ibland irriterade stämningar. 
Vårt uppdrag var beställt av en av dessa chefer, inte av de 
andra. Därför vågade inte vår uppdragsgivare släppa in oss i 
den organisation där stämningen var som mest irriterad. 
Detta innebar att det inte gick att starta ett program för 
erfarenhetsutveckling i ledningsgruppen. Vi bedömde det 
som omöjligt att uppbringa den tillit som behövs hos en 
lednings grupp som vill förändra sitt ledarskap. Det är inte 
självklart att hårt arbetande chefer kan förstå värdet av att 
läsa Descartes , skriva uppsatser och föra en dialog över 
yrkeskunnande utan att pröva på det. Även om jag själv har 
sett en mångfald av exempel på den stora nyttan, är inte det 
tillräckligt för att övertyga de som ser på mig med skepsis. 
Därför tog vi aldrig upp frågan, vi visste att svaret skulle bli 
ett nej. 

Efter uppdraget har företaget omorganiserats, nya chefer 
har tillsatts på höga poster och den organisationsenhet som 
jag kallat Plattformsledning har splittrats. Med denna nya 
organisation och med de nya cheferna på plats är den stora 
frågan hur förändringen i står sig i framtiden. En del av 
de nya cheferna har inte varit med i förändringen och har 
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därmed ingen erfarenhet av dess positiva karaktär. Men om 
arbetssättet sitter tillräckligt djup hos den arbetande perso-
nalen är det troligt att den ändå överlever. Det vet vi dock 
inte förrän om några år.

Uppdraget fi ck jag som konsult, jag var inte anlitad som 
forskare. Fallstudien är skriven i efterhand med dagboken 
som ett stöd för minnet. Den operativa delen av Metod för 
refl ekterande ledarskap använder jag i alla uppdrag sedan 
fl era år tillbaks i tiden.

Det viktigaste resultatet av fallstudien är att den är ett exem-
pel på en större global förändring som inte baserades på fär-
diga processbeskrivningar, och där Metod för refl ekterande 
ledarskap hade en avgörande betydelse. Men det är också ett 
misslyckande i den strategi vi hade för förändringsprojektet. 
Det skulle ju ta fram processbeskrivningar som sedan skulle 
användas av pilotprojektet. Men de kom inte till användning 
förrän i andra pilotprojektet, Pilot 2.

Användning av annan forskning om ledarskap 
i förändring
Jag har sökt efter stöd inom forskningslitteraturen för ledar-
skap under förändring. Där har jag funnit en del användbara 
insikter och råd som också har påverkat genomförandet av 
förändringsuppdraget. 

John Kotter  beskriver i Leading Change19 åtta steg i en glo-
bal förändringsprocess. Det första är att etablera en känsla av 
angelägenhet (sence of urgency) hos de inblandade utan vilken 
en varaktig förändring är svår att få till. Andra steg handlar 
om att skapa en dedicerad ledning för förändringen (guiding 
coalition), att utveckla en vision och strategi, att kommu-
nicera den, att öppna upp för att de anställda ska kunna 
arbeta brett, dvs. undvika att de blir instängda i sitt hand-
lande av regler och chefer. De följande stegen handlar om 
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att skapa kortsiktiga vinster så att det syns att förändringen 
ger resultat, att successivt synliggöra resultaten och moti-
vera fortsatt förändring. Kotters sista steg innebär att för-
ankra förändringen i företagskulturen eftersom man annars 
riskerar att förändringarna motarbetas och att den goda 
effekten avtar. Kotter beskriver en lärande organisation där 
cheferna utmärks av vissa vanor. De vanor som underlättar 
ett livslångt lärande är uppdelade i fem steg: en vilja att ta 
risker och att utsätta sig för att komma utanför bekvämlig-
hetszonen (comfort zone), en ödmjuk självrefl ektion där man 
utvärderar fram- och motgångar, ett energiskt insamlande 
av information och idéer från andra, ett noggrant lyssnande 
på alla och att vara öppen för nya idéer. 

Det här är genomgående tänkvärda råd och har påverkat 
mitt sätt att leda förändringsarbete. Men den process som 
Kotter  beskriver (det är faktiskt det) och de egenskaper han 
önskar sig hos ledare kommer ju inte av sig själv och ersätter 
på inget vis min Metod för refl ekterande ledarskap.

Peter Senge  har i boken Den femte disciplinen 20 beskrivit 
något som han kallar för den lärande organisationens konst. 
Senge ser en verksamhet ur ett systemteoretiskt perspektiv 
och beskriver den i termer och diagram som påminner om 
reglerteknik. En verksamhet i förändring beskrivs i termer 
av balanserade system med tillväxt, begränsning, fördröj-
ning, feedback och hävstänger. I dessa diagram kan man 
t.ex. skaffa sig en bild (en systemarketyp) över trenderna i 
förändringen, vad som bidrar till och vad som motverkar en 
positiv förändring. Senge beskriver den lärande organisatio-
nen med fem discipliner. Den första handlar om personligt 
mästerskap21 och innebär att ha en sökande attityd, att vara 
nyfi ken, att alltid vilja lära sig mer och att låta sig ledas av 
en vision. Den andra handlar om de tankemodeller med 
vars hjälp man ser sin verksamhet. Här kan diagram över 
balanserade processer vara till hjälp. Den tredje disciplinen 
handlar om gemensamma visioner och den fjärde om team-
lärande där dialog är en viktig ingrediens. Senge skiljer på 
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dialog och diskussion, dialogen är till för att presentera åsik-
ter för att komma på något nytt medan diskussionen är till 
för att presentera och försvara något.22 De bägge formerna 
av samtal behöver balanseras med varandra. Den femte dis-
ciplinen handlar om att använda systemarketyperna som ett 
språk för komplexitet. D.v.s. man förenklar komplexiteten 
genom att se verksamheten som ett reglersystem och rita 
grafer av det.

Jag har använt ord som hävstång i den femte disciplinen, 
och den har också gett mig ett nytt perspektiv på föränd-
ringar. Kan man se trenderna i förändringen så har man 
också större chans att se vad som bidrar till den och vad som 
motverkar den och arbeta med att stärka positiva trender 
och motverka negativa. Att beskriva trender kan vara ett 
fruktbart sätt att se en verksamhet ur ett nytt perspektiv. 
Det går att se vårt arbete med förändringsuppdraget i dessa 
termer också. Men Senges syn på dialog som ett utbyte av 
åsikter har jag ingen förståelse för, åsikter ingår i diskus-
sionens väsen. Man kan med Senges diagram säkert se nya 
aspekter på komplexa skeenden, men att förenkla komplexi-
tet innebär inte att man förstår den. Senges fem discipliner 
ger mig trots löftet om organisatoriskt lärande ingen trovär-
dig ledtråd till hur det skulle kunna gå till. Det räcker inte 
med att rita systemarketyper, man måste ner i komplexite-
tens detaljer och bygga sin förståelse utifrån det. Även här 
står min Metod för refl ektion som mer användbar.

I ISO 9000: Business as Usual or Radical Change? Experiences 
from Swedish Organisations23 visar Bożena Poksińska effek-
terna av att standardisera arbetssättet för att möta kraven 
från ISO 9000 i tre företag. Resultatet visar att effekten är 
mycket liten. 

Det stärker min erfarenhet av processers begränsade bety-
delse som verktyg i ett företags verksamhet. En förändring 
i processer slår sällan igenom i verksamheten om den inte 
genomförs med ett skickligt ledarskap.
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Heike Bruch  och Sumantra Ghoshal  har publicerat artikeln 
Beware the Busy Manager24 i Harvard Business Review. De 
har undersökt ledarskap i olika företag som Sony, LG och 
Lufthansa utifrån aspekterna fokus och energi. Det visar sig 
att ledare med liten fokus och mycket energi är de som alltid 
är mycket upptagna och sällan har tid för eftertanke. Det 
som utmärker den tiondel av ledarna som upplevs som mest 
effektiva, dvs de som klarar att hålla både fokus och energi 
vid liv, är att de vid behov kan dra sig undan för att koncen-
trera sig på det som de tycker är viktigast. Det andra får 
vara.25 

Det framgår inte om de som har den här förmågan använ-
der någon speciell metod för refl ektion, men det stärker min 
övertygelse att en sådan metod som Metod för refl ekterande 
ledarskap kan underlätta för den typen av ledarskap. Det är 
ett verktyg för att skaffa sig distans till en komplex fråge-
ställning och få en bättre förståelse för den. 

Edgar Schein  har i Organizational Culture and Leadership26 
beskrivit vad som utmärker en företagskultur och ledarska-
pets roll i dess bildande och vidareutveckling. Kultur och 
ledarskap är tätt förbundna med varandra. Schein försöker 
fånga den lärande kulturen med ett antal egenskaper. 
Organisationens medlemmar är proaktiva och pragmatiska 
och har en positiv människosyn. Det fi nns en blandning av 
individualister och teammänniskor som är framåtriktade. De 
anställda delar information och kommunicerar fritt, de är 
fokuserade på både uppgiften och relationerna. Förändringar 
i kulturen är ett samspel mellan ledarskap och anställda.

Det är i kulturen som arbetssättet verkar och det är genom 
dess ledare som förändringar i kulturen sker. Ett gemensamt 
arbetssätt blir bara så bra som kulturen tillåter. I kulturen 
ligger t.ex. ett begrepp som noggrannhet invävd. Där fi nns 
också förhållningssättet till företaget och andra anställda, 
samarbetet, förhållandet mellan anställda och chefer. Jag 
har inte tagit med kulturperspektivet i denna avhandling, 
det skulle föra för långt, men Organizational Culture and 
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Leadership hjälper till att visa processers begränsade använd-
barhet i förändringar och ledarskapets stora betydelse.27 

Donald Schön  ger i The Refl ective Practitioner 28 ett antal ex -
empel på när skickliga yrkesmänniskor refl ekterar i sin 
yrkespraktik. Han visar hur de mer improviserar utifrån den 
aktuella situationen än använder skrivna regler eller form-
ler. I ett exempel från en arkitektskola berättar han hur en av 
lärarna leder sin elev med skissen som hjälp. Eleven skissar 
förslag och läraren ställer frågor – har du tänkt på det här? 
Han använder metaforer för att beskriva vissa egenskaper 
i byggnaden. Utbildningen formar sig efter elevens olika 
förslag och resultatet växer fram i en dialog. Schön skriver 
att chefer blir allt mer utsatta för osäkerhet och förändring 
och unika sammanhang, de hamnar ofta i stressade situatio-
ner.29 Schön säger att den praktiska refl ektion som ledarna i 
exemplen visar är omedveten. De vet inte att de refl ekterar

Ur detta exempel har jag hämtat inspirationen till skissen 
i Metod för refl ekterande ledarskap. När Schön talar om 
refl ektion är det framförallt i handling han menar. Det lik-
nar Diderots dubbla grepp,30 dvs. att handla samtidigt som 
man ser sig själv i handlingen. 
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Sammanfattning

Forskningsfråga
Inom svensk teknikutvecklande industri är processer ett väl 
etablerat begrepp. De beskriver verksamheten i form av fl ö-
den av uppgifter med syfte att dels visa hur den hänger ihop 
och dels mynta ett gemensamt språk för de olika arbets-
momenten. Processerna ingår i det som ibland kallas för 
styrande dokument, dvs. en slags regelsamling för hur arbetet 
ska ledas och utföras i varje utvecklingsprojekt. De ska fånga 
det repetitiva arbetet, det som är tänkt att ske på samma sätt 
från projekt till projekt. Flödet i en process kan liknas vid 
en fabriks monteringsband. Det är uppdelat i stationer med 
olika uppgifter och efter sista stationen är produkten färdig 
för användning. Processens bilder, språk och regler skapar 
när de används, en gemensam, men översiktlig och ytlig 
förståelse för den övergripande verksamheten. När proces-
sens intention följs så är det en hjälp för planeringsarbetet 
och har därmed en betydelse i att forma ordning och reda i 
en annars kaotisk typ av verksamhet. Det som kommer ut 
ur ett utvecklingsprojekt är inte en återupprepning, varje 
projekt resulterar i något annorlunda. Men i själva arbets-
momenten fi nns en upprepning, det arbete som bedrivs i ett 
utvecklingsprojekt liknar det som bedrivs i ett annat.
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Det är svårt att förutse de svårigheter man står inför i ett 
utvecklingsprojekt eftersom det handlar om nya tekniska 
språng. Processerna beskriver vilka steg som skall tas, men 
själva arbetet och de bedömningar som ska göras under 
vägen kan de inte bidra med. De ger stöd för det enkla och 
repeterbara, men inte för det otydliga, svåra och oväntade, 
de komplexa situationer där erfarenheten måsta vara väg-
ledande. Industrin har beprövade metoder för utveckling av 
processer, men när det kommer till utveckling av erfarenhet 
är det sämre ställt. Det visar sig också i att användningen av 
processer som styrmedel blir alltmer omfattande. Jag ställer 
mig då frågan: Är dialogseminariemetoden användbar för 
att lära ledare refl ektera och kan den användas för att under-
lätta en större förändring?

Erfarenhet
Erfarenhet får vi från upplevelser av livet. Minnet av många 
händelseförlopp har satt sig i kroppen och ger sig till känna 
i form av känslor och uppfattningar som slår till i stundens 
ögonblick. Obehag från något som hänt återkommer om vi 
hamnar i liknande situationer, erfarenheten varnar oss. Den 
vilar på tre hörnpelare. Förutom erfarenhet baserad på min-
nen av egenupplevda händelseförlopp får vi också erfarenhet 
av andra när vi ser dem i olika situationer och hör dem 
berätta om vad de har varit med om. Den tredje hörnpelaren 
hittar vi i litteratur och konst. Genom att spegla oss i andra 
och i konsten upptäcker vi nya mönster. Det som berör oss, 
det som vi föreställer oss med vår fantasi blir också en del 
av vår erfarenhet. 
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Figur 10: Erfarenhetens tre hörnpelare

Genom att refl ektera över minnen av svåra situationer och 
dilemman kan vi utveckla vår erfarenhet. Den handlar ju 
om på vilket sätt vi upplevt dessa händelseförlopp. Vi kan 
refl ektera över dem ur ett nytt perspektiv, t.ex. genom att se 
händelsen utifrån ett större sammanhang. När vår erfaren-
het står i kontrast med det nya perspektivet nyanserar och 
utvecklar vi oss, erfarenheten förändras. Vi kan också ta del 
av andras erfarenhet genom att föra en dialog över en aktuell 
frågeställning och koppla den till minnen av konkreta hän-
delseförlopp. På liknande sätt kan vi få erfarenhet från litte-
ratur och konst genom att refl ektera över innehållet i en bok 
eller en pjäs som på ett kvalifi cerat sätt beskriver mänskliga 
företeelser och dilemman. 

Dialogseminariemetoden adresserar alla tre hörnpelare. 
Vi läser kvalifi cerad litteratur och antecknar våra associatio-
ner i marginalen. Ur dessa anteckningar väljer vi något som 
vi vill berätta om och skriver en uppsats om det. Under skri-
vandet återupplever vi händelseförloppet, men från ett per-
spektiv som är hämtat ur boken vi nyss läst. Därefter samlas 
vi. En deltagare läser sin uppsats högt, de andra lyssnar för 
att förstå. I själva lyssnandet uppstår förbindelsen till delta-
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garnas minnen och erfarenheter. I den påföljande dialogen 
blir de synliga. För framtida bruk dokumenterar vi dialogen 
i ett idéprotokoll.

Denis Diderot  liknar i d’Alembert’s dröm1 sinnenas förbin-
delse med ett spindelnät. Det utgår från hjärnan och sträck-
er sig via sinnena ut ur kroppen till allt det vi kan uppleva 
med dem. Sinnesintrycken skapar en rörelse som fortplantar 
sig i nätet genom minnet och tillbaks kommer ett igenkän-
nande, en känsla. Ur dessa minnesfragment kan vi sedan 
leta efter mer, dvs. gräva i minnet. Det ena associerar till det 
andra och så småningom återser vi ett perspektiv på det vi 
varit med om. Minnet av det vi söker har skapat en bild av 
det som hände, men ur ett annat perspektiv än det vi såg vid 
senast besöket. Härur kan vi bredda vår erfarenhet. 

För att se något på ett annat sätt behöver vi en ingång, 
ett nytt perspektiv, något som gör oss överraskade, annars 
ser vi bara samma mönster om igen. Galileo Galilei  belyser 
i Dialog om de två världssystemen 2 den då oerhört komplexa 
frågeställningen om hur vårt solsystem är uppbyggt. Den 
rådande uppfattningen möter Galileis nya syn på världs-
systemen genom en dialog mellan tre personer där två 
re  presenterar varsitt synsätt och den tredje gör en sam-
manfattning varje morgon innan dialogen fortsätter. Den 
gamla uppfattningen ställs mot den nya. Genom att belysa 
frågeställningen ur olika aspekter jämförs de två synsätten. 
I perspektivskiftena klarläggs logiken i det nya synsättet 
och ställs mot det gamla. Även Wittgenstein  bearbetar 
komplexa frågor ur olika perspektiv. I Om visshet  3 visar han i 
hundratals praktiska exempel vad det innebär att vara säker 
på sin sak. Genom belysning från fl era håll ser vi innebör-
den i begrepp som inte går att förstå genom defi nitioner. I 
bägge dessa fall byggs förståelsen av en komplex fråga på att 
samtidigt hålla fl er perspektiv öppna. Vilket är precis vad vi 
gör med dialogseminariemetoden. Nya perspektiv förs hela 
tiden in med litteratur, genom att refl ektera över det egen-
upplevda och genom att lyssna på andra i en dialog. I dessa 
perspektivskiften mognar en nyanserad insikt.
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Erfarenhetsutveckling
En person som tar sig tid att refl ektera över ett komplext 
sammanhang får en bättre möjlighet att förstå det. Dia log-
seminariemetoden är ett mycket strukturerat arbetssätt för 
refl ektion. Läsning av klassisk litteratur, skriva om ett eget 
dilemma och delta i en dialog om en komplex frågeställ-
ning är olika sätt att refl ektera. En tillämpning av dialog-
semi na riemetoden är programmet Erfarenhetsutveckling 
för projektledare. Där träffas skickliga projektledare från 
olika företag vid sju tillfällen under nio månader för att dela 
erfarenheter med varandra. Efter en avslutande examen har 
de var och en skrivit sex uppsatser om dilemman de mött 
i sitt yrke och lyssnat på ytterligare ett fyrtiotal uppsatser 
från de andra. De har läst kvalifi cerad litteratur av författare 
som Descartes  och Ingmar Bergman  och de har lyssnat på 
erfarna gästföreläsare från olika yrkeskategorier. På det sät-
tet har de fått nya ingångar till sina minnen och kunnat se 
dem ur perspektiv som de inte haft innan. Varje uppsats har 
behandlats i en dialog som ytterligare belyst komplexiteten 
i deras erfarenhet och därmed nyanserat och breddat den. 
Under nio månader mognar insikten om erfarenhetens och 
refl ektionens betydelse för en utvecklingsorganisation.

Till examinationen ska de skriva en uppsats om hur de 
utvecklats under programmets gång. Inför denna läser de 
idéprotokollen och sina uppsatser och ser hur de tänkte 
då i förhållande till nu. De nio månaderna som program-
met tar behövs för att de ska hinna mogna in i ett nytt 
tankesätt. Det är först vid examen som de verkligen inser 
hur de har utvecklats. De får hela tiden nya erfarenheter av 
att läsa litteraturen, skriva om sina dilemman, lyssna på de 
andras berättelser och dialogen. Under programmets gång 
utvecklas förmågan att skriva och dialogens kvalitet höjs, de 
blir allt bättre på att refl ektera. Programmet är en exercis i 
er farenheter, men det är först i läsningen och omläsningen 
av idéprotokollen som konsekvenserna av den utvecklade 
erfarenheten blir riktigt tydlig. 

Vi har i examensuppsatserna sett att det egna yrkes-
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kunnandet befästs, att deltagarna fått nya insikter och en 
breddad kunskapssyn. De har också använt skrivande och 
dialog som metod i projekt på sina arbetsplatser och blivit 
säkrare i sin yrkesroll. Genom refl ektion har de skaffat sig 
en distans till komplexa situationer. Det har hjälpt dem att 
se sammanhanget tydligare och därigenom också att hitta 
vägar framåt. 

Vi har funnit en rytm i de nio månadernas program. Det 
måste fi nnas ett avstånd mellan tillfällena för att insikterna 
ska hinna sjunka in, men det får inte gå längre tid än 5–6 
veckor mellan de olika seminariedagarna. Blir det för långt 
emellan tillfällena, t. ex. 2–3 månader, tappar de kontinui-
teten. Med en väl avvägd rytm ger vi tid för mognad och 
behåller förbindelsen. 

Ledarskap i förändring
Större förändringar ställer ledarskapets förmåga på sin 
spets. Den sedvanliga metoden att förändra ett arbetssätt 
är att först utforma processbeskrivningar och sedan försöka 
realisera dem i verksamheten. Många sådana försök fastnar 
dock när själva processbeskrivningen är klar eftersom det är 
svårt att få förändringen till stånd. Processbeskrivningarna 
i sig initierar ingen förändring. Metoder för att synliggöra 
och använda ledningens samlade erfarenhet är betydligt mer 
fruktbart.

Ett stort internationellt företag behövde fördubbla sin 
produktportfölj. De hade i ett presentationsmaterial beskri-
vit sin en idé om hur de skulle arbeta. Nu var det fråga om 
att förändra verksamheten i den riktningen. Det första vi 
gjorde var att starta ett pilotprojekt som skulle utveckla en 
gemensam plattform för alla produkter. I handen fi ck delta-
garna en idé, men ingen process. De hade inget annat val än 
att använda sin erfarenhet för att lösa problem när de inträf-
fade. Väldigt lite var föreskrivet. Samtidigt skrevs proces-
serna, men nu med kunskap om pilotens besvärligheter. Det 
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tog faktiskt längre tid att beskriva processen än vad det tog 
för pilotprojektet att blir klar. Ludwig Wittgensteins fi losofi  
har varit ett stöd för oss i att våga starta ett projekt utan fär-
dig process. Det är hans insikt om att det är i handling som 
vi visar hur vi har förstått en regel som påverkat oss. Det var 
i pilotprojektets handling som vi lärde oss arbetssättet, inte 
genom reglerna i en processbeskrivning. 

För att underlätta förändringen hjälper vi företagets 
nyckel personer att förstå idén och vilka konsekvenser den 
får för deras verksamhet. Men vi kan inte veta det, det kan 
de bara själva förstå. De måste alltså själva se förbindelsen 
mellan sin nuvarande verksamhet och det nya arbetssättet. 
Vi låter dem därför genomgå olika varianter av refl ektion 
och för det använder vi dialogseminariemetoden. De läser 
presentationsmaterialet, de studerar dokument som pilot-
projektet har skrivit, de skriver en uppsats om sina tankar 
kring det nya arbetssättet, de för en dialog med oss och med 
varandra. De tvingas formulera sig och lyssna på andra. I 
den refl ekterande gemenskapen mognar den nya idén hos 
dem.

Avslutande kommentar
Med hjälp av dialogseminariemetoden kan vi ta tillvara på 
den samlade erfarenheten i en verksamhet, vilket är något 
som idag saknas inom industrin. Trenden är istället att allt-
mer renodla processer som styrinstrument. Denna avhand-
ling har problematiserat det synsättet och rekommende-
rar användningen av refl ekterande metoder i balans med 
användningen av processer. Ett bättre utnyttjande av den 
samlade erfarenheten ger svensk industri en högre effektivi-
tet. Metoder för refl ektion kan inte ersättas med processer. 
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Möjlig riktning framåt

Metod för refl ekterande ledarskap syftar i sin helhet på att 
lära en ledningsgrupp använda refl ektion som en naturlig 
del av sitt arbete. Den första delen består i att träna en led-
ningsgrupp i refl ektion med erfarenhetsutvecklingsprogram-
men. De erfarenhetsutvecklingsprogram som är redovisade 
i kapitlet Tillämpning 1: erfarenhetsutveckling är enskilda 
program, oftast med deltagare från fl era olika företag. 

I konsultuppdraget som redovisas under Tillämpning 2: 
Införande av ett nytt arbetssätt har vi använt delar av Metod 
för refl ekterande ledarskap för att skapa en förändring i ett 
större företag. Men vi har ännu inte fått tillfälle att pröva 
den samlade metoden inom ett och samma företag. 

En fortsättning på denna avhandling vore att genomföra 
en större förändring i ett företag med hjälp av Metod för 
refl ekterande ledarskap där vi också låter en ledningsgrupp 
genomgå ett anpassat erfarenhetsutvecklingsprogram. Om 
vi hade blandat chefer från olika enheter i sådana program, 
skulle den gemensamma begreppsbildningen och samarbets-
klimatet ha byggts mycket snabbare. Den slutsatsen grundar 
jag på de effekter som Backlund 1 och jag redovisat. 
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Det vore också intressant att studera regel och praxis i sam-
band med processer och erfarenhet. Processer är en form 
av regelverk som liknar trafi kregler, kör för grönt ljus och 
stanna för rött ljus. Men Kjell S. Johannessens studier om 
praxis2 innehåller andra begrepp med vars hjälp man ytter-
ligare skulle kunna belysa processers användning i skenet av 
erfarenhet och kanske ytterligare stärka Metod för refl ekte-
rande ledarskap eller hitta nya metoder för att främja använ-
dandet av erfarenhet i industriell verksamhet. När samhället 
går mot en alltmer utpräglad användning av processer för 
att effektivisera verksamheter istället för att utveckla och 
använda människors erfaren heter är detta ett mycket ange-
läget område. Vi blir inte effektivare av att ställas inför allt 
fl er skrivna regler. Det skapar bara trädockor3. 



Noter

inledning

1 Sjunnesson  (2003)

2 Backlund  (2006)

3  Processer används inom industrin för att beskriva hur verksamheten ska 
bedrivas. Den utgörs vanligen av ett arbetsfl öde med ansvarsfördelningar. 
I kapitlet Processbeskrivningar fi nns en mer utförlig redogörelse av begrep-
pet.

4  Dialogseminariemetoden är en metod för att ”sätt den tysta kunskapen i 
rörelse”. Med ett antal starkt refl ektionsfrämjande moment stimuleras del-
tagarna till ett analogiskt tänkande som ställer olika sammanhang i nytt ljus. 
Metodens framväxt är beskriven i avhandlingen ”Ledtråd i förvandling”, 
Hammarén  (1999) och metoden i sig beskrivs i ”Yrkeskunnande, berättelser 
och språk”, Hammarén (2002), och dessutom i Ratkić (2006) och Backlund  
(2006). 

5  Processer är ett samlingsnamn på de instruktioner som beskriver hur arbetet 
med systemutveckling är tänkt att bedrivas. Verktyg är i det här samman-
hanget de ofta datoriserade hjälpmedel som används i utvecklingssamman-
hang.

6 Då hette företaget Combitech Software AB.

7  Nordenstam  (1975), Göranzon  hänvisar till Nordenstam i Det praktiska intel-
lektet (1990)

8 Göranzon  (1990)

9 Hammarén  (1995)

10 Hammarén  (1999)

11  Dessa mål är hämtade från Utbildning i analogiskt tänkande: Dialog-
seminariemetodens tillämpning i grundutbildning, vidareutbildning och forskar-
utbildning 2005–2007, Bo Göranzon , Maria Hammarén , Adrian Ratkić . Den 
är tillgänglig på www.dialoger.se
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12  Information om förlaget Dialogers publikationer, som förutom dessa tid-
skrifter även omfattar böcker, fi nns på www.dialoger.se.

13 Dreyfus   & Dreyfus (1986)

14 Ratkić  (2006)

15  Försvarshögskolan har sedan några år en utbildningsaktivitet med namnet 
Yrkeskunnandets praktik och IT ledd av forskaren Peter Tillberg . Temat är ”att 
försöka synliggöra och utveckla de erfarenhetsgrundade kunskaper som 
fi nns hos offi cerare om relationen mellan yrkeskunnande och informations-
teknologi. 

16 Broman  (2004)

17 Victor Tillberg   (2005)

18 Ett resultat från Vattenfalls studier är Spelplats nr 3.2006

19 Gaidi  (2007)

20 Ratkić  (2006)

21 Backlund  (2006)

22 Backlund  (2006)

forskningsmetod

1  Maria Hammarén  (2002): ”Yrkeskunnandet är knutet till människans språk; 
på en djup och grundläggande nivå handlar det om mening och förmågan att 
se. Att lära sig se är knutet till fantasi och inlevelse – i andras berättelser och 
i världen utanför. Fantasin – de förbindelser minnet gör – verkar på oss när 
vi skapar mening.” (s. 8)

2 Nordenstam  (2005)

3  De första åren var det framförallt min handledare, professor Bo Göranzon  
som visade mig lämplig litteratur. Med åren har jag dock lärt mig att själv 
hitta litteratur med fruktbara analogier.

4  Gadamer  (1997) hävdar att det inte är konstnärens intention när han skapar 
sitt verk som ensam bestämmer dess betydelse, betraktaren har lika stor del 
i det. Gadamer skriver ”… att den konstnär som skapar en bild, inte är bil-
dens första tolkare. Som tolkare har han inget principiellt företräde vad gäl-
ler auktoritet framför den som blott tillägnar sig. I den mån han refl ekterar 
själv är han sin egen läsare.” (s. 131)

5 Backlund  (2006)

6 Nordenstam  (1975): Jämför not 7 under kapitlet Inledning. 

7 Ratkić  (2006)

8 Sjunnesson(2004)

9 Ratkić (2006): s. 125–127
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1 Gadamer  (1997: s. 165

2 Stieg (2002)

3  Enligt Gadamer  (1997) så ligger konstverkets Vara i betraktarens ögon. På 
samma sätt ligger förståelsen av en text hos läsaren. Likaledes förståelsen för 
vad en annan människa vill ha sagt. Det ligger hos mig som betraktare eller 
åhörare att skapa min egen insikt. Inte genom att kopiera en annan persons 
kunskap, utan genom att få det nya att påverka och smälta in ibland mina 
samlade erfarenheter och på så sätt förändra dem. Ingen annan kan göra det 
åt mig. ”Allt tal och all text är således i grunden beroende av förståelsens 
konst, hermeneutiken” (s. 126).

4 Gadamer  (1997): s. 162

5  Gadamer  (1997): ”Textens mening överskrider alltid, och inte bara tillfäl-
ligtvis, upphovsmannen. Därför är förståelse aldrig bara ett reproduktivt, 
utan alltid också ett produktivt förhållningssätt. Det är kanske inte alldeles 
rätt att utnämna förståelsens produktiva moment till en bättre förståelse … 
Verklig förståelse är ingen bättre förståelse, varken i betydelsen av sakligt 
bättre förståelse genom klargjorda begrepp, eller i betydelsen av att medve-
tenheten skulle vara överlägsen den omedvetna produktionen. Det räcker att 
säga att man förstår annorlunda, i den mån man verkligen förstår”. (s. 143)

6  Hammarén  (1999): ”Filosofen Allan Janik skriver: ’Det är först när något 
går fel som vi får behov av att mer i detalj precisera vad vi kan på det det 
praktiska planet. När våra beprövade sätt att hantera vanliga situationer inte 
längre fungerar, blir det nödvändigt att refl ektera över vad vi gör. […]’. 
Mitt tillägg till Janik är att refl ektion i tät förbindelse med fantasi är sam-
manvuxen med det skickliga handlaget. Men denna kvalitet som handling-
arna tillförs syns först när den fattas. Den avgörande poängen i vårt arbete 
på Combitech Software var inte att återkalla vad som gått snett eller vilka 
misstag som gjorts. Den låg snarare i att förstärka det andra alternativet, 
att ’verkligen läsa notskriften på nytt’. […] Refl ektion är att sätta språket i 
arbete i enlighet med hur vi lär oss de grundläggande begreppen: ett ständigt 
jämförande mellan modell och verklighet och att omge verkligheten med all 
den fantasi som minnet kan uppbåda.” (s. 174)

7  Göranzon  (1983): Göranzon hänvisar till Jean Piagets Intelligensens psykologi. 
Piaget beskriver just fenomenet med vårt behov av att skapa regler för att 
lättare hantera kommande situationer. Han ser det som en balansakt mellan 
våra erfarenheter och det som sker i nuet. Göranzon skriver:

  ”Två grundläggande begrepp i Piagets studier är assimilation och ackommoda-
tion. Assimilation omfattar människans aktivitet i förhållande till omvärlden, 
där denna aktivitet beror av tidigare handlingar i samma eller likartade 
situationer. Människan inriktar sina ansträngningar aktivt på att utveckla 
handlingsregler, eller en struktur som Piaget uttrycker det, för att behärska 
situationer i omvärlden. Omvänt verkar nya situationer eller händelser i 
omvärlden på människan och Piaget betecknar denna omvända aktivitet för 
ackommodation. Anpassningen mellan assimilation och ackommodation 
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kan defi nieras som ett jämviktsförhållande vilket är detsamma som jäm-
vikt i växelförhållandet mellan människan och krav i hennes omvärld. En 
struktur eller handlingsregel kan uppfattas som ett ’schemata’ där det sker 
en oavbruten anpassning till omvärldens händelser och situationer genom 
försök och korrigeringar samtidigt som människan assimilerar de nya situa-
tionerna. Piaget skiljer mellan två typer av intelligens, den ena praktisk (eller 
’empirisk’) den andra medveten (’systematisk’). Den praktiska intelligensen 
karakteriseras av sensomotoriska försök att lösa ett problem. Genom en rad 
misslyckanden och framgångar når man fram till en lösning. Tänkandet har 
sitt ursprung i den sensomotoriska intelligensen som hela livet inverkar på 
tänkandet genom iakttagelser och praktisk handling. Den sensomotoriska 
intelligensen är genomgående konkret.” (s. 168)

8 Gadamer  (1997): s. 167

9  Gadamer  (1997): ”… den som tror sig veta allt bättre alls inte är i stånd 
att fråga. För att kunna fråga måste man vilja veta, dvs. veta, att man inte 
vet.” (Sokrates: docta ignorantia) […] All erfarenhet förutsätter uppenbart 
frågans struktur. Utan en frågande aktivitet gör man inga erfarenheter. 
Insikten att saken ligger annorlunda till, än vad man först trodde, förutsät-
ter förstås att man ställer frågan om hur saken egentligen är beskaffad.” 
(s. 173)

10  Gadamer  (1997): ”Det företräde, som frågan har för vetandet, är nog den 
mest grundläggande indikationen på det som vår diskussion hela tiden har 
utgått ifrån, nämligen det metodiska tänkandets begränsningar. Det fi nns 
ingen metod för att lära sig fråga eller inse vad som kan sättas ifråga. … 
Viljan att fråga och veta förutsätter att man inget vet – och på så sätt, att 
ett bestämt icke-vetande också leder till en bestämd fråga.” (s. 176)

11  Gadamer  (1997): ”Det är åsiktens makt som gör icke-vetandets insikt så 
svår att nå. Åsikt är det som håller frågandet tillbaka. Åsikten har en speci-
ell och inbyggd tendens att vilja breda ut sig.” (s. 177)

12 Se not 5 om processer under kapitlet Inledning.

13  Den här är samma insikt som Descartes  (1998) uttrycker när han skriver 
om de etikregler han satte upp för sig för att möjliggöra sitt forskande. 
”Min tredje maxim var att alltid försöka att hellre övervinna mig själv än 
ödet och att hellre ändra mina begär än världens ordning, ja, att över huvud 
taget vänja mig att tro att våra tankar är det enda som vi helt och hållet 
råder över, sedan vi gjort vårt bästa beträffande det som ligger utanför oss 
hör allt det som förhindrar att vi har framgång till sådant som det är helt 
omöjligt för oss att ändra.” (s. 44)

14 Göranzon  (1996): s. 34

15  Gadamer  (1997) skriver om det viktiga i att inte låsa sig i sitt eget tyckan-
de. Förståelse kommer ur beredskap för det oväntade, att man frågar för 
att lära sig och att man håller sig öppen för de svar man får. Han skriver: 
”Det hermeneutiska medvetandet fulländas inte med någon självmedveten 
metodik, utan med samma beredskap till erfarenhet som utmärker den 
erfarne framför den dogmatiskt villfarne.” (s. 172)



”Allt vetande tar vägen genom frågan. Frågan ställer saken i det öppna. 
Det tillfrågades öppenhet består i att svaret inte ligger fast. Det tillfråga-
de måste vara svävande i väntan på den replik, som avgör och slår fast. 
Frågandets innebörd är att påvisa det tillfrågades oavgjorda karaktär. Det 
måste bringas i svävning, så att för och emot väger lika. Varje fråga fullkom-
nar sin mening först efter en sådan svävning, där den blir en öppen fråga. 
Varje äkta fråga kräver denna öppenhet.” (s. 174)

16 Descartes  (1998) om iakttagelser från sina resor (s. 33)

17 Descartes  (1998) om personer med förutfattade meningar (s. 79)

18  Göranzon  visar i ”Drömmen om det exakta språket” (Göranzon 1990) det 
defi nierade, exakta språkets begränsningar.

19  Hammarén  (1999) skriver om Wittgensteins användning av begreppet 
språkspel: ”I en rad anmärkningar försöker Ludwig Wittgenstein  att få sina 
läsare att uppmärksamma att ord och betydelse inte är samma sak. Han 
uppfi nner termen språkspel för att med hjälp av analogin till spel visa hur 
det enskilda ordet inte bär en bestämd betydelse utan deltar i olika spel 
– meningskontexter – där betydelsen arbetar […] Språkspelens antal är 
otaliga; nya bildas och gamla dör bort. Begreppsbehärskning visar sig i vår 
färdighet att förstå och delta i de olika språkspelen där ord ingår förbund 
med den sammanvävda aktiviteten. I detta perspektiv blir det fruktbart 
att tala om erfarenhet, man kan rentav kvantifi era: Experten behärskar ett 
mycket stort antal språkspel, nybörjaren bara få.” (s. 63)

20  Backlund  (2006) berättar i Om ungefärligheten i ingenjörsarbete om hur hans 
förhållningssätt till ingenjörsyrket utvecklats med dialogseminarierna. Från 
ett utpräglat systemteoretiskt tänkesätt där de exakta rutinerna är i cen-
trum till det mer humana där mänsklig förmåga är utgångspunkten för 
skapande arbete. 

21  Sten Kaijsers  bidrag är hämtat från Det matematiska kulturarvet i Dialoger 
71–72, 2005, Gunnar Bergs (red). Där förs ett samtal över frågan: Vad är 
att förstå. (s. 111–119)

22  Göranzon  (1990):”Denis Diderot , ledare och huvudredaktör för det gigan-
tiska Encyklopediprojektet demonstrerade i sin syn på språket en paradoxal 
inställning till olika kunskapsformer. Å ena sidan hade han en övertygelse 
om att klara defi nitioner av orden skulle innebära ett stort steg framåt för 
människans utökade förståelse av sina villkor: ’logik och metafysik skulle 
befi nna sig nära perfektion om lexikonet över språket var väl gjort.’ Å andra 
sidan var han övertygad om att det språk människor använde ’bara var en 
approximation av deras verkliga känslor, att allmänt använda uttryck alltid 
förbigick den personliga betydelsen och att oenighet om ords mening inte 
var tillfällig utan oundviklig’ ” (s. 86)

23  Kapitlen” Spelöppning” och ”Att utforska yrkeskunnande” i boken 
”Spelregler – om gränsöverskridanden” av Bo Göranzon . Göranzon 
(2001)

24  En projektspecifi kation beskriver vad projektets uppgift är och hur det är 
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tänkt att ledas. Den innehåller i allmänhet uppgifter om vad det är som 
ska utvecklas, tidpunkter för när det ska levereras och vad utvecklingen får 
kosta. Ofta fi nns det också med kvalitetskrav. Förutom det rent produkt-
mässiga är det vanligt att projektspecifi kationen också beskriver hur det ska 
ledas, med information och regler om bl.a. organisation, möten, informa-
tionsspridning, beslutsgång, riskhantering, planering och uppföljning.

25  Begreppet ”gemensam bild”, eller ”inre bild” är inspirerat av ”Den inre 
väderbilden” (Perby  1988) där det används för att åskådliggöra hur käns-
lan för en väderprognos byggs upp under själva arbetet med väderdata. 
Begreppet är också använt i ”Precision och improvisation” (Hoberg  1998) 
men då i sammanhanget att förstå ett system under utveckling.

26  Hammarén  (1999) skriver om vikten av att gripa över nya föreställningar i 
språket för att se andra perspektiv. Det är då en fördel att komma utifrån. 
När vi ställer våra frågor gör vi det utifrån ett ”utifrånperspektiv” och det 
speglar vår syn på deras verklighet. ”Det gemensamma språket, om aldrig 
så gemensamt, måste gripa över nya föreställningar om verkligheten för att 
också utvecklas. För samtalets energi måste begreppsbildningsprocessen 
bringas att fortskrida; den etablerade meningen måste angripas av något 
främmande. Det samtalstillstånd jag vill ringa in är idéns – och språkets 
– dialogiska hemvist, att tanken lever mellan olika subjekt, när den blir 
förstådd och besvarad från andra positioner”. (s. 90). Vi är detta något främ-
mande som öppnar för en ny position. 

27 Gadamer  (1997): s. 178

28  Heinrich von Kleist  beskriver i Tankarnas gradvisa tillkomst vid talet, Dialoger 
nr 64, 2002 om hur nya insikter infi nner sig när man berättar om ett pro-
blem. Själva berättandet är en starkt fokuserad ansträngning som bidrar till 
det egna tänkandet.

29  Inspirerat av en läsning av J J Quantz  (2001): ”Om egenskaperna som ford-
ras av en som vill ägna sig åt musiken”, Minnet av händelseförloppet upp-
stod ur följande passage ”En mästare som ej förstår något om harmonin och 
blott är en ren instrumentalist, som ej har lärt sin vetenskap grundligt och 
genom riktiga grundteser, som ej har något riktigt begrepp om ansatsen, 
[…] som icke sätter äran före egennyttan, mödan före bekvämligheten, och 
som föredrar tjänsten till nästan före avunden och missunnsamheten, över-
huvudtaget, som icke har musikens växande än som sitt slutmål, en sådan 
mästare, säger jag, kan icke fostra några goda studenter” s. 18–19 

30 d’Alembert  (1981) s. 70–71. 

31  Wilde  (1995): I Kritikern som konstnär jämställer Oscar Wilde kritikerns 
tolkande arbete med konstnärens eget. Det är ytterligare en analogi med 
lyssnandet som en skapande konstform.

32  Inspirerat av en läsning av J J Quantz  (2001): ”Om egenskaperna som 
fordras av en som vill ägna sig åt musiken”. s. 18–19. När Quantz beskriver 
hur viktig mästarens roll är för eleven såg jag C: s omsorgsfulla coachning 
framför mig. 



33  Inspirerat av Bo Göranzon : ”Spelregler – Yrkeskunskap och konst” (2001). 
Minnet om händelseförloppet väcktes av följande passage: ”Konstnärens 
hjärta är i likhet med leopardens för litet for allt han har att släpa på. 
Han orkar inte med några långa pass. Dock fi nns det de som framhärdar 
trots tröttheten. Resultatet blir därefter. De släpar sig envist fram och gör 
misslyckade språng som inte når fram. Intellektet liksom kroppen kräver 
vilopauser. Diderot  talade om den nödvändiga pausen-refl ektionen som en 
sjukdom som måste ha sitt förlopp. Den nödvändiga tystnaden och tom-
rummet som villkor för all form av kunskapsutveckling.” s. 135–136

34  Henri Poincaré  (1960) (citerat ur Göranzons redaktionella kommentarer i 
Dialoger 18–19 1991).

35 Tranströmer  (2001)

36  Kursen utgick från boken ”Rationellt tänkande” av Charles H. Kepner  och 
Benjamin B. Tregoe  (1985)

37  Inspirerat av Ingmar Bergmans ”Laterna Magica”. Minnet av händelse-
förloppet kom med denna passage: ”Fredagen den fjortonde mars hade 
vi en första genomspelning, allt fi ck löpa som det kunde utan avbrott 
eller omtagningar. I dagboken har jag noterat: Frustrerande genomspel-
ning. Sitter och glor. Totalt utanför. Totalt oberörd. Nåja, än är det tid. 
(Premiären var planerad till den sjuttonde april, på dagen sjuttionio år efter 
urpremiären.) […]

Plötsligt hör jag mig själv säga till Erland: Jag är ifärd med att förlora 
min glädje. Jag känner det fysiskt. Den rinner bort, lämnar ömtåliga hål-
rum och fuktiga hinnor att torka och förintas. Jag börjar gråta, det skräm-
mer mig, eftersom jag aldrig gråter. […] 

Infl uensan fl orerar oförtrutet och lämnar mig motvilligt: febern hoppar. 
Jag har min chans. Om jag vill lämna Drömspelet, ska jag göra det nu. Vi 
har spelat in ett videoband av den olyckliga genomdragningen. Jag kör det 
om och om igen, konstaterar svagheterna, analyserar felen. Möjligheten att 
stiga ur har givit mig mod att fortsätta.” s. 54–56.

38  Jag hade haft oroskänslan i mig under en längre tid, men inte riktigt förstått 
vad det var. Jag var orolig och irriterad, men gav mig själv ingen tid för 
att riktigt förstå varför. Det var ju hela tiden så bråttom och så mycket att 
göra, en brådska som ingen annan än jag själv ålagt mig. Jag var nog rädd 
att misslyckas och det hämmade mig. Bergman  (1987) skriver: ”Rädslan för 
oförmågan angriper och saboterar förmågan” (s. 213)

39  Goda idéer dyker bara upp. Vi grundar för dem med ett gediget arbete, vi 
tvingar inte fram dem. De kommer av sig själv när vi slappnat av. Bergman  
(1987) skriver ”Varken jag eller mina kamrater hade begripligt nog, till-
räcklig mänsklig erfarenhet för att kunna fördjupa oss i Macbethdramats 
problematik. En natt var jag på hemväg från teatern. Plötsligt visste jag hur 
jag skulle hantera häxorna då de visar sig i dramats senare del. Jag stannade 
på den tysta gatan, stod orörlig fl era minuter och upprepade tyst för mig 
själv, jag är fan ta mig begåvad, jag är nog genial.” (s. 174)

40  Jag kunde återfi nna den förlorade rytmen genom att återgå till disciplin och 
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ordning. Det skapade det lugn som jag behövde för att gå vidare. Bergman  
(1987) har också sin metod för att skapa ordning i sitt inre kaos: ”Jag går till 
angrepp mot dämonerna med en metod som fungerat bra i tidigare kriser: 
jag delar in dagen och natten i bestämda tidsenheter som var och en fylls 
med på förhand organiserade aktiviteter eller vilomoment. Bara genom att 
benhårt följa mitt dags- och nattprogram kan jag hävda mitt förstånd mot 
plågor som är så häftiga att de blir intressanta. Jag återtar, kort sagt, min 
vana att noga planera och iscensätta mitt liv. Genom mina rutiner får jag 
ganska snabbt ordning på mitt yrkesjag och kan med intresse undersöka de 
plågor som är i färd med att slita mig i stycken.” (s. 111–112)

41  Diderot  använder i d’Alemberts dröm (2001) spindelnätet som en metafor 
för att försöka förstå sambandet mellan sinnesintryck, förnimmelser och 
insikt.

”Bordeu: … Den som bara känner människan som hon föds vet absolut 
ingenting om henne. Huvudet, fötterna, händerna, alla lemmar, alla inälvor, 
alla organ, näsan, ögonen, öronen, hjärtat, lungorna, tarmarna, musklerna, 
benen, senorna och hinnorna är egentligen bara grova utvidgningar av ett 
nät som bildas, växer, vidgas och skjuter ut en mängd osynliga trådar.

Frk de l’Espinasse: Där har ni min spindelväv. Och utgångspunkten för 
alla dessa trådar är min spindel.

Bordeu: Just precis.
Frk de l’Espinasse: Var är trådarna? Var sitter spindeln?
Bordeu: Trådarna fi nns överallt. Det fi nns inte den punkt på er kropp 

där inte en av dem slutar, och spindeln lurar i den del av ert huvud som jag 
har nämnt, nämligen hjärnhinnorna, som man knappast kan nudda utan 
att hela maskinen domnar.

Frk de l’Espinasse: Men om en atom får en av spindelvävens trådar att 
darra, då vaknar spindeln till, blir orolig och fl yr eller rusar fram. I centrum 
vet den allt vad som händer på en enda punkt i den mäktiga våning som 
den har klätt in. Varför vet jag inte vad som händer i min, i världen, efter-
som jag är en svärm av förnimmande punkter och eftersom alla trycker på 
mig och jag allt?

Bordeu: Därför att intrycken försvagas i förhållande till avståndet som 
de kommer från.

Frk de L’Espinasse: Om man slår det lättaste slag i ena änden av en lång 
bjälke hör jag slaget om jag lägger örat till andra änden. Även om bjälken 
står med ena änden på jorden och andra på Sirius blir effekten densamma. 
Om det är sammanhang och kontinuitet i allt, varför hör jag inte allt som 
sker i denna väldiga rymd som omger mig – särskilt om jag lyssnar.

Bordeu: Och vem har sagt att ni inte hör det, mer eller mindre? Men 
avståndet är så stort, intrycket så svagt och störs så mycket på vägen, ni 
omges av starka och skiftande buller, och mellan Saturnus och er är det 
bara kroppar i kontiguitet, inte kontinuitet som det skulle ha krävts.” 
(s. 49–50)

42 d’Alembert  (1981): s. 112

43 Leibniz  (1927)



44  Lennart Nilssons fi lm ”Evolutionen” visar hur fostrets utveckling intar 
stadier med påfallande likhet av andra djurs utveckling. Där det mänskliga 
fostret ändrar skepnad mot mänskliga drag utvecklas djurens foster åt andra 
håll. Det är som om evolutionen speglar sig i fostrets utveckling.

45  I Inledningen till Encyklopedien skriver d’Alembert  (1981): ”Minnet innehål-
ler råmaterialet för alla våra kunskaper.” (s. 94)

46 Edelman  (1992) 

47 Damasio  (2003)

48 Kepner  – Tregoe  (1985)

49 Perby  (1988)

50 Descartes  (1998)

51  Damasio  (2003) skriver: ”Den lärdom fallet Gage gav var att det inte räckte 
med erforderliga kunskaper om normer och beteenden för att följa konven-
tionerna, uppträda moraliskt korrekt och fatta beslut till gagn för en själv.” 
(s. 42)

Elliot var en annan av Damasios patienter som hade liknande symtom 
som Gage, men hos honom orsakade av en cancertumör. Han klarade alla 
uppgifter i Damasios laboratorium på samma sätt som en normal män-
niska, oberoende av vilka sociala tester han utsattes för. ”Men inte ens 
om vi hade använt tester där Elliot helat tiden tvingats göra ett val skulle 
omständigheterna ha liknat det verkliga livet. Han skulle bara ha behövt 
ta ställning till de begränsningar som vi presenterade för honom, inte till 
de nya begränsningar som inträffar när man gör ett val. I verkligheten 
skulle varje alternativ som Elliot tänkte ut ha resulterat i någon form av 
reaktion från motparten, vilket skulle ha ändrat förutsättningarna och 
krävt nya övervägningar från Elliots sida. Detta skulle i sin tur leda till en 
ny svarsreaktion som skulle ha ställt honom inför ännu en ny situation och 
så vidare.” (s. 75)

52  Damasio  (2003): ”Som jag ser det intar känslorna en särställning. […] 
På grund av deras oupplösliga band till kroppen, kommer de också först i 
utvecklingen och detta försteg fortsätter på ett subtilt sätt att genomsyra 
vårt vuxna mentala liv. Eftersom hjärnan, vare sig den vill det eller inte, är 
kroppens trogna publik, är känslorna vinnarna i en skara av jämbördiga. 
Och eftersom det som kommer först bildar en referensram för det som 
kommer därefter, har känslorna ett givet infl ytande över hur resten av 
hjärnan och tankeverksamheten sköter sina uppgifter. Känslornas roll kan 
inte överskattas.” (s. 186)

53 Josephson  (1990) 

54 Diderot  (2001)

55  Damasio  (2003): ”Omgivningen lämnar sitt avtryck på organismen på 
en mängd olika sätt, till exempel genom att stimulera nervceller i ögats 
näthinna, i hörselorganet i innerörats snäcka, i balansorganet (också det 
i innerörat) och den oräkneliga mängd nervtrådar som slutar i huden, i 
smaklökar och i näsans slemhinna. Dessa nervändor skickar signaler till-
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baka till avgränsade sektorer i hjärnan, de så kallade tidiga sensoriska bark-
områdena för syn, hörsel, kroppsförnimmelser, smak och lukt. Varje sådant 
tidigt sensoriskt barkområde (för syn, hörsel och så vidare) är uppbyggt av 
fl era olika delar, och det förekommer ett livligt utbyte av signaler mellan 
de olika delarna i systemet, […] Det fi nns mycket som talar för att detta 
nätverk av intimt förbundna delar utgör den neuroanatomiska grunden för 
de topografi skt organiserade representationerna i hjärnan, vilka är källan 
till våra mentala bilder.” (s. 116)

56  Damasio  (2003):”När jag säger att hjärnan och kroppen är oupplösligt 
förbundna med varandra i den levande organismen överdriver jag inte. 
Det är i själva verket en förenkling. Betänk att hjärnan mottar signaler inte 
endast från kroppen, utan även från vissa områden av sig själv, områden 
som i sin tur mottar signaler från kroppen! Den organism som har sin 
grund i samarbetet mellan hjärna och kropp samspelar med den omgivande 
miljön som en helhet. Det är aldrig enbart hjärnan eller enbart kroppen 
som deltar i detta samspel. Men komplicerade organismer som vi själva gör 
mer än bara samspelar, de genererar inte bara de synliga yttre reaktioner 
på omgivningen som vi sammanfattar som beteende. De genererar också 
en inre respons, inte minst olika typer av mentala bilder (visuella, auditiva, 
somatosensoriska och så vidare). Dessa bilder, menar jag, utgör basen för 
det mänskliga medvetandet.” (s. 114)

57 Diderot  (2001)

58  Damasio  (2003): ”När vi erinrar oss ett bestämt föremål, eller ett ansikte, 
eller en händelse, får vi inte en exakt reproduktion, utan snarare en tolkning, 
en nytillkommen rekonstruktion av originalet. Och i takt med att vi blir 
äldre och vår erfarenhet blir större, utvecklas och förändras vår minnesbild 
av en viss händelse” (s. 126)

59  Damasio  (2003):”Att betrakta omgivningen handlar alltså inte bara av att 
hjärnan tar emot ett antal direkta signaler från vissa stimuli och än mindre 
om att den tar emot fi xa och färdiga bilder. Organismen ser successivt till 
att anpassa sig själv för att mötet med omgivningen ska bli så ändamålsen-
ligt som möjligt. Kroppen är allt annat än en passiv åskådare. Mycket talar 
för att organismen behöver dessa fortlöpande interaktioner med omgiv-
ningen för att kunna bevara sin grundläggande homeostas, det vill säga ett 
tillstånd av dynamisk balans. Organismen agerar oavbrutet gentemot mil-
jön (det första som händer är alltså inte att den reagerar på omgivningens 
påverkan, utan att den aktivt utforskar den), för att få till stånd det utbyte 
som krävs för att den ska överleva. Men för att den på ett framgångsrikt sätt 
ska kunna undvika faror, skaffa sig mat, sex och tak över huvudet, måste 
den kunna läsa av omgivningen (via syn, hörsel, smak, lukt och beröring), 
så att den kan vidta lämpliga åtgärder som ett svar på de intryck som den 
tagit emot. Att varsebli omvärlden handlar lika mycket om att agera gent-
emot den som att ta emot signaler från den.” (s. 252)

60 Göranzon , Hammarén , Ennals  (2006) 

61 Wijkmark  (2005)



62  Tranströmer  (2001) Ur ”Kort paus i orgelkonserten” i diktsamlingen Det 
vilda torget

63  Baudelaire  (citerat ur not nr 237, s. 188 i Maria Hammaréns Ledtråd i för-
vandling (1999) 

64 Denna förklaring är hämtad från Hammarén  (1999) not 237 sida 188.

65 Martinson  (1998) (s. 285–287)

66  Göranzon  (2001): Göranzon citerar Willy Kyrklund som i sin essä ’Själens 
åtrå’ från 1982 skrivit en litterär version av Weizenbaums Elizaprogram. 
”Alltmera har man kommit fram till att den faktiska skillnaden mellan 
människan och datorn mindre beror på olikhet i sättet att tänka än på 
olikhet i livsföringen. Utformningen av den mänskliga personligheten är 
en utdragen process styrd av ett stort antal komplexa, bristfälligt kända 
och till sin verkan ofta svårbedömbara faktorer.” Därefter konstaterar 
Göranzon ”Willy Kyrklund konstaterar att datorn har en annan fysiologi 
än människan och hur mycket än dess psykiska förutsättningar liknar män-
niskans ”så ter sig det omöjligt att låta en dator genomleva den mänskliga 
erfarenheten. Det är icke själen som skiljer datorn och människan åt, det är 
kroppen”. (s. 45–46)

67 Searle  (1988) 

68 Ricœur  (2005)

69  Ricœur  (2005): ”Om man inte kan komma ihåg allt, kan man heller inte 
berätta allt. Föreställningen om den uttömmande berättelsen är en perfor-
mativt omöjlig föreställning. Berättelsen har med nödvändighet en selektiv 
dimension. […] man kan alltid berätta på annat sätt, genom att ta bort, 
förskjuta betydelseaccenten, gestalta protagonisterna i handlingen på annat 
sätt samtidigt med handlingens konturer.” (s. 545)

70 Oz  (2006): s. 20

71 Conrad  (1997)

72 Lindqvist  (1992): s. 9

73 Wittgenstein  (1992)

74 Galilei  (1993)

75 Quantz  (2001)

76 Bergman  (1987)

77  ”Kunskapsutveckling inom konstnärlig praxis” ingår i forskarskolan KTH 
Advanced Programme in Refl ective Practice. Kursen leds av Claes Pehrsson 
som är prefekt vid institutionen för Collegium Musicum vid Kungliga 
Musikhögskolan och har huvudansvaret för utbildningen i uppförande-
praxis samt tidig musik.

78 Bergman  (1987): sida 180

79  Ennals  (2002) berättar om dilemmat hos grodan som hamnat i en kastrull 
vatten på spisen. ”Fastän temperaturen hela tiden går upp bestämmer sig 
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grodan aldrig för att göra något och hoppa ut i säkerhet – och därför blir 
grodan kokt. Många organisationer liknar grodan i denna förändringens 
tid. När de väl är kokta ser vi vilken katastrof som har inträffat.” (s. 205)

80  Inspirerat av kapitlet ”Yrkeskunnande och metod” i boken ”Spelregler 
– om gränsöverskridanden” (2001) av Bo Göranzon .

81 Oz  (2006): s. 12

82 Oz  (2006): s. 17

83 Montaigne  (1992): s. 215–216

84  Diderot  använder i Skådespelaren och hans konst begreppet ”dedoublement”, 
(det dubbla greppet) för att åskådliggöra skådespelarens dubbla närvaro när 
han agerar på scen och samtidigt betraktar sig själv med publikens ögon.

85  På s. 33 fi nns ett citat av Gadamer med denna innebörd.

86 Montaigne  (1992): s. 204–205

87 Pamuk  (2006): s. 94

88 Wittgenstein  (1992)

89  Christer Hoberg  ger i Komplexitetsmax (2006) en modell för hur komplexi-
teten utvecklas och hanteras under systemutveckling. Allt eftersom arbetet 
fortskrider växer komplexiteten, fl er och fl er frågor utan svar dyker upp. Ju 
mer man arbetar, desto fl er detaljfrågor ställs man inför. Men efter en tid 
mognar insikten om hur systemet hänger ihop. Det är inte så att man har 
svar på alla frågor, det är mer så att en känsla av kontroll sprider sig. Den 
punkten kallar Hoberg för komplexitetsmax. Först när projektet nått kom-
plexitetsmax har det byggt upp den kunskapsmognad som är nödvändig för 
att realisera systemet. 

studie i process

1 Tranströmer  (2001)

2  Inspirerat av boken ”Praxis och tyst kunnande” av Kjell S. Johannessen , 
Johannessen (1999). Den beskriver bl.a. att reglerna i en praxis konstitueras 
i handling. Vi visar hur vi har förstått reglerna i en praxis i själva använd-
ningen av dem. Jag upplevde att arbetet med Stentavlan istället utgick ifrån 
att ledningen ville bestämma en uppsättning regler som skulle ingå i praxis.

3  Integrationen innebär i systemutvecklingssammanhang att de olika delar 
som utvecklats ska passas ihop och fås att fungera tillsammans.

4  CHAOS  Report (1995) visar resultatet från en studie om utveckling av 
programvara som Standish Group utfört. Utgångsfrågan var: Varför är 
programvaruprojekt aldrig färdiga i tid och inom budget, när brobyggnads-
projekt alltid är det? Utredningen frågade 365 IT-chefer som sammanlagt 
svarade för 8 380 applikationer inom en mängd olika brancher. Slutsatsen 
var minst sagt nedslående. Med dåvarande trend skulle 31 % av pågående 
projekt läggas ned och 53 % av projekten kosta 189 % av sin ursprungliga 
budget. Antalet lyckade projekt som levererat i tid och hållit budget var 



16 %. Trenden var dessutom negativ. En av skillnaderna mellan brobyggen 
och programvarufel är att felen i brobygget syns och åtgärdas eftersom de 
inte går att dölja, medan fel i programvara gärna döljs. Man lär sig inget från 
dem och samma typ av fel återupprepas om och om igen. I rapporten står det 
”Software development are in chaos and we can no longer imitate the three 
monkeys – hear no failures, see no failures, speak no failures”

De avslutande orden i rapporten berör vikten av att lära sig av misstagen: 
”There is one fi nal aspect to be considered in any degree of project failure. 
All success is rooted in either luck or failure. If you begin with luck, you learn 
nothing but arrogance. However, if you begin with failure and learn to 
 evaluate it, you also learn to succeed. Failure begets knowledge. Out of 
knowledge you gain wisdom, and it is with wisdom that you can become 
truly successful.”

5 Metoden att göra en Spegel är beskriven i kapitlet Spegeln.

6  Hammarén  (1999) beskriver förloppet fram till den färdiga ”bestämda” sys-
temlösningen: ”Det är i programkoden resultatet av den kreativa process[en] 
[…] får sin bestämning och det är här kunskap förvandlas till information. 
Den bestämning jag talar om handlar inte om att en god systemlösning bara 
kan se ut på ett enda sätt, tvärtom. Många goda systemlösningar är möjliga, 
men det är en systemlösning som innesluts i kodens exakta beskrivning. 
Den slutliga systemlösningen behöver inte ha särskilt mycket gemensamt 
med den ursprungliga idén som föddes av en eller fl era konsulter i projektets 
begynnelse. Den har stötts och blötts i en ofta långvarig analysfas.” (s. 158)

7 Poksińska  (2006)

8 Ennals  (2002): s. 203–204

9 Gadamer  (1997): s. 149–155

10  Descartes  (1998): Descartes beskriver det svåra i att göra sig förstådd 
med: 

”[…] därför att man inte kan lika bra begripa en sak och tillägna sig den, 
då man inhämtar den från någon annan, som då man själv kommer på den. 
Detta gäller i så hög grad i denna fråga att – som jag ofta märkt – till och 
med personer med mycket god tankeförmåga, för vilka jag förklarat några 
av mina åsikter och vilka tycktes fatta dem mycket klart medan jag talade 
till dem, likväl senare, då de återgav dem, nästan alltid förändrade dem så 
att jag inte längre kunde anse dem som mina egna”. (s. 73)

11 Gadamer  (1997): s. 166

12 Descartes  (1999): s. 28

13 Wittgenstein  (1992), Filosofi ska undersökningar. Citatet är dock hämtat ur 
Bo Göranzons (2001) Spelregler s. 170

14 Searle  (1988)

15 Göranzon  (1990): s. 143

16 Diderot  (1963): s. 79 
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17 Conrad  (1991)

18  Processerna beskiver regler av typen trafi kregler t.ex. kör för grönt och 
stanna för rött. Men när jag säger att reglerna ska sitta i kroppen på verk-
samhetens medlemmar så innebär det inte bara att de ska förstå dem utan 
de måste också förhålla sig till dem och alla de oskrivna regler som följer av 
själva förändringen av arbetssättet. Det är regler av typen tumregler som 
måste följas med omdöme. 

metod för refl ekterande ledarskap

1  De texter som jag funnit mest värdefulla för min avhandling är listade som 
referenser. Dessutom har jag använt andra texter som också har gett mig 
impulser av olika slag. Det kan å ena sidan handla om kvalifi cerad littera-
tur som Vägen till klockrike av Harry Martinson  och poesi av t.ex. Tomas 
Tranströmer  som belyst människan i för mig nya perspektiv. Det kan också 
vara enklare traditionell ledningslitteratur som t.ex. Den femte Disciplinen av 
Peter Senge , där det framförallt är annorlunda beskrivningssätt av verksam-
heter som kan stimulera det egna tänkandet. Men det råder inget tvivel om 
att när det gäller nytänkande, analogiskt tänkande, så är det den kvalifi ce-
rade klassiska litteraturen som gett mig mest. Där har ledningslitteraturen 
kommit till korta.

2  Ratkić  beskriver i Dialogseminariets forskningsmiljö (2006) hur ordet refl ektion 
används inom KTH advanced programme in Refl ective Practice: ”Vad är refl ek-
tion? Jag ska försöka ge en antydan om vad vi kan mena när vi säger att vi 
refl ekterar. För Maria Hammarén  har ordet refl ektion med betraktande eller 
skådande att göra. Den förutsätter en dubbel närvaro; jag agerar på en scen 
samtidigt som jag betraktar mig själv med publikens ögon. Hos Diderot  
kallas denna förmåga ”dedoublement”, hos Montaigne  handlar den om, 
som litteraturkritiker kallar det, ”dialog som en inre teater”. Den yrkesverk-
samme som refl ekterar beskådar sitt eget handland i en refl ektionsakt som 
är inskjuten mellan handlingar. Men refl ektionen inställer sig inte av sig 
själv. Att refl ektera är svårt därför att vår föreställningsvärld består av just de 
begreppen vilka vi genom refl ektion strävar att genomskåda. Vårt intellekt 
befi nner sig därför i samma position som ett öga som inte kan se sig självt. 
Därför är vi i behov av en främmande mask, en yttre impuls, en ”armbåge 
i sidan” som Hammarén kallar det för att betona att refl ektion även har en 
kroppslig dimension; en text kan få mig att må illa, i ett samtal lyssnar vi 
intensivt och blir utmattade, när vi skriver anstränger vi oss fysiskt, stuvar 
om ord och meningar och ränner efter böcker och papper. 
[…]
Refl ektion behöver inte handla bara om den erfarenhetsgrundade kunska-
pen. Svenska akademiens ordbok talar om ”vetenskaplig, fi losofi sk och este-
tisk refl ektion” och refl ektion som ”tankeprocess som innebär formandet 
av ett omdöme”. I programmet KTH Advanced Programme in Refl ective 
Practice har refl ektionen använts i denna bredare mening.” (s. 69–70) 

3 Backlund  (2006) s. 172

4 Bergman  (1987): s. 43



5  Holub  (2002) har beskrivit kreativitet som det som inträffat vid den förs-
ta annorlunda lösningen: ”Den första artefakten av sitt slag kan vara ett 
resultat av kreativitet, men inte den andra. Den första eleganta lösningen 
är kreativ, inte en påföljande, likartad. Kreativitet i ordets sanna bemärkelse 
kan inte bara vara en källa till konstant aktivitet på en enda nivå, utan måste 
vara en källa till ständig förändring, en källa till framsteg, en stimulans att 
gå vidare till ett nytt stadium, en källa till nya vågor på kulturens vidsträckta 
yta – nya, överraskande, eleganta vågor.” (s. 32)

6  Montaigne  (1992) om högdragna personer som hänvisar till sin erfarenhet 
för att se ner på folk. (s. 217)

7 Metoden för att göra en Spegel är beskriven under kapitlet Spegeln

8  Adrian Ratkić  har i Dialogseminariets forskningsmiljö (2006) beskrivit dia-
logens användning i dialogseminariemetoden: ”Dialogen som förs i kun-
skapsteoretisk eller insiktsorienterad avsikt kommer att exemplifi eras och 
diskuteras i fortsättningen. Det är denna typ av dialog som stöds genom 
dialogseminariemetoden. Den syftar till fördjupning av förståelsen för yrkes-
kunnande genom att visa på kunskapens mångfald och komplexitet. Den 
syftar också till en fördjupad förståelse av språkets roll i kommunikationen 
och tänkandet genom att, som Hammaren uttrycker det, bredda ut exempel 
på språkets användning. Till skillnad från det psykologiska perspektivet, i 
vilket tänkande föregår språket, är språket här själva förutsättningen för tan-
ken medan tänkande sker i gemenskap i stället för i den enskildes huvud. Till 
skillnad från den ideologiska synen på dialog föreskrivs här inte att dialogen 
bör landa i en överenskommelse eller i något slags harmoni. Och till skillnad 
från det systemteoretiska perspektivet är det som förmedlas i insiktsoriente-
rad dialog mer än information; oenighet och konfl ikter är tillåt na, man kan 
säga att de är önskvärda om de bringar klarhet i insikten, och problematise-
ring är lika välkommen som lösning.”

9  Det har en viss likhet med den utgångspunkt som Galilei  har i Dialog om 
de två världssystemen (1993). I bägge fallen är det fråga om att jämföra två 
verklighetsuppfattningar, men i Galileis fall var det en radikal skillnad mel-
lan det nya och det gamla synsättet, i vårt fall var språnget långt ifrån lika 
omvälvande..

10  Janson  (1998): I Vägen till verket beskriver Janson hur arkitektens skisser 
är en väsentlig del av det skapande arbetet. I The Refl ective Practitioner av 
Donald Schön (1983) visas hur en lärare använder skisser i ett mästar–lär-
lingsförhållande med en arkitektelev.

11  Den här fallstudien fi nns beskriven i Backlund , Johansson, Sjunnesson  
(2002)

tillämpning 1: erfarenhetsutveckling

1 Backlund  (2006)

2 Bergendal  (2003): s. 15

3 Jag har i kapitlet Perspektiv redogjort för det.
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4 Bergendal  (2003) s. 10

5 Göranzon  (1990)

6 Descartes  (1999)

7 Malmsten , Bodil (2001)

8 Bergman  (1987)

9  Niclas Fock  har i Eventyrlyst och risker Dialoger (2004) beskrivit ledarens 
roll i dialogseminarium. ”Den otvivelaktigt svåraste delen i dialogseminarie-
metodiken ligger i ledningen av själva seminariet. Att leda ett dialogsemina-
rium är att vara i det. Här krävs förutom ett grundläggande ledarskap i att 
kunna leda ett möte, också en gedigen förståelse för metodiken. Dessutom 
krävs en viss kunskap om ämnet, men i än högre grad en förmåga att upp-
fatta var kommunikationen i dialogen mellan deltagarna inte når fram, och 
kring vilka begrepp man har skilda tolkningar. Man måste vara lyhörd och 
uppmärksam på var samtalet plötsligt bringar klarhet hos deltagarna och då 
kunna leda vidare, djupare i riktning mot klargörande och förtydligande. 
Man måste som dialogseminarieledare både kunna föra in nya begrepp som 
löser upp knutar i dialogen – med rätt tajming – och samtidigt uppfatta den 
enskildes poänger och kunna föra såväl gruppen som de deltagande indivi-
derna vidare.” (s. 50)

10 Galilei  (1993)

11 Wittgenstein  (1992)

12  Exempel på gäster i våra erfarenhetsutvecklingsprogram är skådepelarna 
Erland Josephson , Lil Terselius och Anna Pettersson, förre kultur- och 
ut  bildningsministern Bengt Göransson, ekonomiprofessor em. Albert 
Danielsson och tidigare rektor för Försvarshögskolan Karlis Neretnieks.

13 Backlund  (2006): s. 165–166

14 Backlund  (2006): s. 92

15  Begreppet Lessons Learned står för att lära sig av tidigare händelser. Det kan 
t.ex. vara att analysera ett avslutat projekt för att se vilka lärdomar man kan 
dra ur det. I det här fallet var den inspirerad av den övning som beskrivits 
under rubriken Refl ektion i andras erfarenheter i kapitlet Metoden.

16  Backlund  (2006) Kapitlet Resultat från erfarenhetsutveckling med tillämp-
ning av Dialogseminariemetoden

17 Backlund  (2006): s. 187–188

18 Diderot  (2001): s. 97

tillämpning 2: införandet av ett nytt arbetssätt

1  Detta är en redovisning av ett konsultuppdrag och med hänsyn till företaget 
och deltagarna i denna studie har jag valt att inte publicera dess namn.

2  Software är den engelska benämningen på programvara. I avhandlingen 



menar jag med software den organisationsenhet som utvecklar program-
varan.

3  I Tankestil och Tankekollektiv skriver Ulla von Essen  om Ludwig Flecks tankar 
(Fleck  1997).
”Vad är då lite mer precist en tankestil? Fleck  beskriver den som en tanke-
gemenskap som utgår från ett specifi kt stämningsläge. Detta stämningsläge 
utgör en beredskap för ett selektivt förnimmande – ett speciellt inlärt sätt att 
tolka sinnesdatt och ett motsvarande riktat handlande. Tankestilen ’är inte 
enbart summan av de individuella prestationerna, utan en speciell bildning 
i ’samarbetets mening och regler’ som kan ’liknas vid en fotbollsmatch eller 
en konsert’. Tankestilen skapar, (citat av Fleck) ’allteftersom förekomsten av 
vissa kollektiva motiv och de använda kollektiva medlen, sina egna adekva-
ta uttryck i form av religion, vetenskap, konst, tradition, krig osv. Vi kan 
därför defi niera tankestil som en riktad varseblivning med en motsvarande 
tankemässig och saklig bearbetning av det varseblivna. Den karakterisera av 
gemensamma kännetecken på de problem som är intressanta för ett tanke-
kollektiv, de omdömen som tankestilen fi nner adekvata, de kunskapsmeto-
der som kommer till användning. Tankestilen kan också vara förenad med 
en för kunskapsområdet karakteristisk teknisk och litterär stil (slut citat av 
Fleck)’ ” 

4  Namnen på deltagarna i denna fallbeskrivning är fi ktiva för att skydda deras 
integritet.

5 Spegeln är beskriven under kapitel Förhållningssätt.

6  Detta uppdrag var ett halvtidsåtagande för Göran och mig. Vi var på plats 
två till tre dagar i veckan.

7  Begreppet produktlinjearkitektur fi nns beskrivet under kapitlet Plattform och 
produkter.

8  När vi pratar om att leverera samarbete är det också ett tecken på hur djupt 
rotade vi själva är i maskinanalogin. Det är som om samarbete skulle kunna 
tillverkas. Vi tänkte inte själva på kopplingen mellan människa och maskin 
i det här fallet. Men analogin fungerade, det blev inte allt för svårt att se det 
som en del i vår planering och det gick att få in det som en del i leverans-
paketen. 

9 Hammarén  (1999): s. 191

10 Hammaren (1999): s. 89

11 Utdrag ur min dagbok. 

12  Kopplingarna mellan minne och känslor är beskrivet under kapitlet 
Förbindelser. 

13 Nordenstam  (1976) 

14 Spegelmetoden är beskriven under kapitlet Förhållningssätt

15 Bergman  (1987)

16  Ivan hänsyftar till en episod i Laterna Magica av Bergman  (1987): ”En 
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eftermiddag i mitten av repetitionstiden steg Torsten Hammaren oanmäld 
in i salongen och slog sig ner för att skärskåda våra ansträngningar. Det var 
ett olyckligt ögonblick: Anders Ek markerade, de andra skådespelarna läste 
innantill. Jag hade av bristande erfarenhet tappat kontrollen över arbetets 
utveckling och hörde hur Hammaren stånkade och bytte ben. Slutligen 
kunde han inte bärga sig utan ropade: Vad i helvete har ni för er, är det 
enskild andakt eller runkar ni själ eller spelar ni kula eller vaffan gör ni? 
Han rusade under eder och förbannelser upp på scenen och började gräla på 
närmast stående aktör för att han inte släppt boken. Den anklagade stam-
made något om nya metoder och improvisationer, han skelade åt mitt håll. 
Hammaren avbröt honom bryskt och började lägga om sceneriet. Jag blev 
rasande och skrek från salongen, att jag inte tänkte fi nna mig i det här, att 
det var intrång och maktspråk.” Det fi ck Ivan att tänka på de lösa tyglar 
som delar av utvecklingsorganisationen lever under. De gör som de vill.

17  Eftersom verksamheten lever under hög press tenderar det bli så att den 
chef som respekteras mest också är den som får sin vilja igenom. Med piska 
menas i det här sammanhanget en ledare som ställer krav och utövar tryck 
på sina medarbetare.

18  I A systematic approach to policy formation skriver Raymond Bauer  (1968) om 
förhandlingens betydelse i utformandet av strategier. En stark ledare kan 
tvinga fram förändring, men de förändringarna överlever sällan tiden. 
Varaktiga förändringar baseras ofta på en förhandling mellan olika intres-
senter. Han skriver: ”It is true that this model of an intellectual process 
embedded in a social process which, in turn, has to be understood in the 
context of past, present, and future events and issues, is somewhat masked. 
For one thing, I have not denied that there are situations in which men have 
enough power for a fi nite period of time to override the sort of negotiation 
process to which we referred. They generally build up future trouble. Nor 
do I deny the negotiation is sometimes deferred. This occurs most often in 
situations in which authority is delegated to handle some range of issues. 
Thus an offi cial holder is not in constant explicit negotiation with his con-
stituents but returns to them from time to time to seek out their reaction, 
in the form of votes, to what he has been doing. Similarly a business leader 
may never appear to be negotiating with his subordinates. But, if he starts 
losing key executives he is likely to change his behavior” (s. 24).

19 Kotter  (1996)

20 Senge  (1995)

21  Senge  (1995): ”Personligt mästerskap är mer än kunskaper och färdigheter 
även om dessa är en nödvändig grund. Det kommer till uttryck i en sökande 
attityd och förutsätter andlig mognad. Med personligt mästerskap närmar 
man sig livet som ett konstverk och lever det med en kreativ inställning 
i motsats till en defensiv. […] Inlärning, i detta sammanhang, är att öka 
förmågan att nå de resultat man eftersträvar, inte att skaffa sig mer infor-
mation. Denna inlärning är självgenererande. Personer som tänker och 
fungerar i enlighet med personligt mästerskap är nödvändiga i den lärande 
organisationen.” (s. 137)



22  Senge  (1995): ”En balans mellan dialog och diskussion Inom teamlärande 
är diskus sionen en nödvändig motvikt till dialogen. I diskussionen presen-
teras och försvaras olika åsikter vilket ger en värdefull analys av den sam-
lade situationen. I dialogen presenteras olika åsikter för att man ska komma 
fram till något nytt. 1 diskussionen fattas beslut. I dialogen utforskas svåra 
frågor.” (s. 226)

23 Poksińska  (2006)

24 Bruch  and Ghoshal  (2002)

25  Bruch  and Ghoshal  (2002): ”One reason that purposeful managers are so 
effective is that they are adept at husbanding energy. Aware of the value of 
time, they manage it carefully. Some refuse to respond to e-mails, phone 
calls, or visitors outside certain periods of the day. Others build ’think time’ 
into their schedules. One executive, for example, frequently arrived at the 
Offi ce at 6:00 am to ponder issues before his colleagues showed up. ’In the 
busiest times, I slow down and, take time off to refl ect on what I actually 
want to achieve and sort what’s important from irrelevant noise.’ he says. 
’Then I focus on doing what is most important.’ ” (s. 68)

26 Schein  (1992)

27  Schein  (1992): ”In a rapidly changing world, the learning leader/founder 
must not only have vision but must be able to impose it and to develop it 
further as external circumstances change. Inasmuch as the new members of 
an organization arrive with prior organizational and cultural experiences, 
a common set of assumptions can only be forged by clear and consistent 
messages as the group encounters and survives its own crises. The culture 
creation leader therefore needs persistence and patience, yet as a learner 
must be fl exible and ready to change. As groups and organizations develop, 
certain key emotional issues arise. These have to do with dependence 
on the leader, with peer relationships, and with how to work effectively. 
Leadership is needed to help the group identify the issues and deal with 
them. During this process leaders must often absorb work as they should. 
Leaders may not have the answer, but they must provide temporary sta-
bility and emotional reassurance while the answer is being worked out. 
This anxiety-containing function is especially relevant during periods of 
learning, when old habits must be given up before new ones are learned.” 
(s. 375) 

28 Schön  (1983)

29  Schön  (1983): ”Managers have become increasingly sensitive to the phe-
nomena or uncertainty, change, and uniqueness. In the last twenty years, 
’decision under uncertainty’ has become a term of art. It has become com-
monplace for managers to speak of the ’turbulent’ environments in which 
problems do not lend themselves to the techniques of benefi t-cost analysis 
or to probabilistic reasoning. At least at the level of espoused theory, 
managers have become used to the instability of patterns of competition, 
economic context, consumer interests, sources of raw materials, attitudes 
of the labour force, and regulatory climate. And managers have become 
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acutely aware that they are often confronted with unique situations to 
which they must respond under conditions of stress and limited time which 
leave no room for extended calculation or analysis. Here they tend to speak 
not of technique but of ’intuition.’ ”

30 Se not 84 under kapitlet Studie i erfarenhet.

sammanfattning

1 Diderot  (2001)

2 Galilei  (1993)

3 Wittgenstein  (1992)

möjlig riktning framåt

1 Backlund  (2006)

2 Johannessen (1999) och Johannessen (2006)

3  Diderot  använder i Skådespelaren och hans konst (1963) ordet trädockor för 
att beskriva det som händer med skådespelare som blir utsatta för allt för 
många regler i sitt arbete. (s. 79)
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