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Förord

När jag under millenniets allra första år inledde mina civilingenjörsstudier i 
industriell ekonomi på kth hade jag inga tankar på att doktorera. Jag trodde 
mig inte vara tillräckligt ”nördig” för att fördjupa mig så mycket inom ett ämne, 
och dessutom ville jag komma ut i näringslivet. Industriell ekonomi hade jag 
valt för att slippa välja mellan teknik och ekonomi/humaniora. När jag hittade 
till ämnet yrkeskunnande och teknologi under en introduktionskurs i fjärde 
årskursen började jag förstå att det där med att vara nördig nog mest handlade 
om att hitta rätt ämne, och när så småningom möjligheten att bli industridok
torand uppenbarade sig insåg jag att det var en fantastisk möjlighet att inte 
behöva välja varken mellan teknik och humaniora eller mellan akademi och 
näringsliv. Att få verka så − med en fot inom näringslivet och en kvar inom den 
akademiska världen har varit ett stort privilegium. 

Att denna avhandling nu föreligger är ett resultat av flera personers insatser 
och ansträngningar – personer som jag är ett stort tack skyldig. Först och främst, 
min huvudhandledare docent Maria Hammarén. Tack för att du följt med på 
hela resan från den där första introduktionskursen i årskurs fyra, via examens
arbetet till arbetet med denna avhandling. Tack för ständig uppmuntran och 
konstruktiv kritik i stort som i smått. Du har verkligen visat mig vad kunnig 
vägledning är – alldeles oavsett om det handlat om intensiva diskussioner kring 
kunskapsteori, språkets nyanser och betydelsen av presens particip, eller om att 
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dryfta livets vedermödor över ett glas vin i din trädgård. Utan dig hade denna 
avhandling definitivt inte blivit till. 

Tack även till biträdande handledare professor Johann Packendorff som på 
bästa sätt stöttat i bakgrunden och då och då kommit med uppmuntrande ord 
och pricksäkra tips om tillkommande referenser. Tack till alla mina doktorand
kollegor och då särskilt Bengt Söderhäll, Mats Lindberg och Peter Tillberg som 
med omsorg läst och kommenterat både färdiga och ofärdiga textavsnitt. Tack 
för att jag fått pröva och utveckla mina tankar ihop med er.

Jag vill också tacka min före detta arbetsgivare Combitech, och särskilt min 
chef Niclas Fock, för att jag fick inleda min forskarresa som industridoktorand 
och även för att jag fått använda empiriskt material från företaget för att slutföra 
arbetet. Jag vill även tacka min nuvarande arbetsgivare – c.a.g Engvall Security 
och min chef Lennart Engvall för stöttning och förståelse för att forsknings
arbetet ibland tagit uppmärksamhet från andra engagemang. 

Naturligtvis vill jag också tacka alla informanter som bidragit med erfaren
heter. Ett särskilt tack vill jag framföra till de intervjuade, Jörgen Carlström, 
Charlotte Frisch, Simon Åhlstad och Ki Sandersson för att ni tog er tid att 
dela med er av ert kunnande. Tack Anne Hansson för att jag fått använda dina 
fantastiska bilder och tack Torbjörn Santérus för hjälp med den grafiska form
givningen av boken. Ni får textens tankar att framträda tydligare.

Utan tålamod och förståelse från nära och kära är ett sådant här projekt inte 
heller möjligt att genomföra. Tack till mina föräldrar, Kerstin och Per Olov, som 
ställt upp med barnvakt, korrekturläsning och uppmuntrande ord. En alldeles 
särskild tacksamhet känner jag förstås inför den förståelse och det tålamod som 
min man George visat inför att jag tillbringat många timmar framför datorn 
och byggt högar av böcker runtom där hemma. Gabriel och Adam, tack för att 
ni ibland kommit och avbrutit mig när jag skrivit för länge. Ni får läsa mammas 
alster när ni blivit större. Till sist vill jag även framföra ett tack till min häst Tip 
Top för allt du lärt mig och för att du var den som gav mig idén om att inkludera 
ridkonsten i mitt avhandlingsarbete. 
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Sammanfattning

I denna avhandling fördjupas utifrån ett praxisperspektiv på yrkeskunnande 
begreppet kunnig vägledning genom att undersöka vad analogier från rid
konsten kan säga oss om kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket. Som 
teknikkonsult förväntas du i många fall utöva någon form av ledarskap, eller 
det jag här kallar kunnig vägledning. Användningen av exempel från ridkonsten 
är ett sätt att ringa in och isolera aspekter av kunnig vägledning som i ridkon
sten framträder mer explicit än inom teknikkonsultyrket och som annars varit 
svåråtkomliga. 

Ett kvalificerat kunnande utvecklas genom att vi växer in i en erfarenhetsvärld 
− och vi gör det med hjälp av andra. Den norske filosofen Kjell S. Johannessen 
har utifrån Ludwig Wittgensteins senfilosofi utvecklat en kunskapsteori för 
yrkeskunnande. Praxis spelar här en central roll. Johannessen pekar även på 
att kunnig vägledning är avgörande vid utveckling av (yrkes)kunnande. Både 
visning och verbal handledning av seendet är nödvändigt. 

I centrum för avhandlingen står en empirisk studie där exempel på kunnig 
vägledning från konsultbranschen och ridkonsten ställs sida vid sida. Ex  em
plen har valts ut dels från texter skrivna under dryga tjugo års tid på teknik
konsultföretaget Combitech (en av de större aktörerna i Norden), dels från 
intervjuer med representanter från ridkonsten och texter skrivna av mästare 
inom ridningens område. Kunnig vägledning framträder som en komplex väv 
av språkinvolverande handlingar. Det handlar bland annat om att på olika 
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sätt följa regler, om ansvarig handling i svåra situationer samt om teknisk/
teoretisk skicklighet i förhållande till kreativitet och intuition. Även insikten 
om betydelsen av förbiväxande bör betonas. Kunnig vägledning tycks spela en 
avgörande roll vid utveckling av yrkeskunnande samtidigt som den konkreta 
personliga vägledningen är ett ofta förbisett inslag i utbildningssammanhang. I 
en bransch – teknikkonsultbranschen – där kompetens allmänt räknas som den 
viktigaste resursen, ger denna avhandling fördjupande insikter om hur lärande 
och kunskapsbildning sker.

Nyckelord: Kunnig vägledning, ridkonst, konsultmannaskap, yrkeskunnande, 
språkinvolverande handling, handlingsomdöme, praxis, teknikkonsulter, kun
skapsförmedling, Wittgenstein, Kjell S. Johannessen, analogi. 
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Abstract

This thesis deepens the concept of competent guidance from a praxisecentered 
view upon professional skill. It is done by investigating what analogies from 
equestrianism and equestrian sports can tell us about competent guidance in 
the profession of technical consultants. As a technical consultant, it is expected 
that you practice leadership, or what I in this thesis call competent guidance. 
Using examples from the equestrian world is a way of pinpointing and isolating 
aspects of competent guidance, that appear more explicitly in the art of riding 
a horse than in the profession of technical consultants. 

Qualified knowledge and skill is developed by growing into a world of experi
ences – and we grow with the help of other people. The Norwegian philosopher 
Kjell S. Johannessen has from the late works of Ludwig Wittgenstein developed 
a theory of knowledge for professional skill. The concept of praxis plays a vital 
role. Johannessen also points out competent guidance as crucial when develop
ing (professional) skills. Both showing and verbal tuition of a person’s seeing 
is necessary. 

The focal point of the thesis is an empirical study, where examples of com
petent guidance from the consultant business and the equestrian world are put 
side by side. The examples have been selected from texts written during more 
than twenty years at technical consulting company Combitech (one of the 
major actors in the Nordic region), and from interviews with equestrians and 
texts written by masters in the equestrian field.
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Abstract

Competent guidance appears as a complex web of languageinvolving actions. 
The web consists of for instance different aspects of rule following, acting 
responsibly in difficult situations and technical/theoretical skill compared to 
creativity and intuition. Last but not least the understanding of the meaning of 
“passingbyegrowing” is an important aspect. Competent guidance seems to 
play an important role when it comes to development of professional skills. At 
the same time, the personal guidance is an often overlooked element in the edu
cational context. In the business of technical consultants – where competence 
and skill are said to be the most important assets, the thesis wants to broaden 
the view of how learning and competence development come to pass. 

Keywords: Competent guidance, equestrianism, professional skills, consultant 
skills, praxis, languageinvolving actions, judgement, technical consultants, 
knowledge management, Wittgenstein, Kjell S. Johannessen, analogy.
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1. Introduktion

”Att jag tidigt blev hästägare gör mig till en bättre konsult. Jag är van vid att ta ansvar 
och planera samtidigt som jag är bra på att improvisera.” 

Malin, metodutvecklare 

Vad kan en teknikkonsult lära sig från hästvärlden och ridkonsten? Citatet ovan 
är hämtat från teknikkonsultföretaget Combitechs hemsida och vittnar om hur 
en korsbefruktning mellan de båda områdena kan ta sig uttryck.1 Combitech 
har en lång historia av arbete med kunskaps och kompetensfrågor där sär
skilt yrkeskunskapens tysta och erfarenhetsgrundade aspekter har bejakats. 

Företaget inledde 1996 ett samarbete med avdelningen för Yrkeskunnande och 
Teknologi på kth i Stockholm för att förstå och fördjupa processer (i betydel
sen skeenden) kring lärande och kunskapsöverföring.2 I detta arbete har dialog 
och reflektion över egna och andras erfarenheter spelat en central roll, liksom 
analogier och jämförelser både till andra yrken och till konsten. 

Combitech är en del av försvars och säkerhetskoncernen Saab som sedan ett 
par år tillbaka är en av huvudsponsorerna för Svenska ridsportförbundet och 
grensponsor för dressyren. Under våren 2017 stod företaget bland annat värd 
för evenemanget ”Patrik Kittel Dressage Tour” där landslagsryttaren Patrik 
Kittel vid tre tillfällen runt om i landet delade med sig av sitt kunnande under 
devisen ”Dressyrkonst i världsklass möter teknik”. Syftet med sponsorskapet 
sägs enligt företaget vara att möta kvinnor i varierande åldrar på nya arenor då 

1 http://www.combitech.se/dinkarriar/, avläst 20170308. Sidan har rubriken ”Några av våra 
stjärnor” och syftar till att locka nya kompetenser till företaget. 

2 Mer om denna kunskapsresa i kapitlet Combitechs kunskapsresa. 
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denna målgrupp är en viktig rekryteringsbas. Samtidigt konstaterar en artikel i 
tidningen Ny Teknik att ”Saab hittar chefsämnen hos hästarna” då det visat sig 
att sex av de tio deltagarna i ledarskapsprogrammet Saab Graduate Leadership 
Programme har hästbakgrund.3 Hur kommer det sig?

*

Själv är jag både teknikkonsult (inom informationssäkerhet) och ryttare4. Min 
arbetsgivare c.a.g Engvall Security ab, sponsrar två ryttare i paradressyrlands
laget i deras satsning mot Paralympics i Tokyo och hoppas därigenom utbyta 
för vår verksamhet viktiga erfarenheter. I företagets vision för samarbetet har 
bland annat områdena ”passion, planering, envishet, affärsmässighet, visioner 
och begränsningar” identifierats som domäner där man kan ge varandra nya 
perspektiv. Mellan 2006 och 2014 var jag anställd som konsult på Combitech. 
Jag skrev även mitt examensarbete5 i samarbete med företaget. Interaktionen 
med mina hästar och deras miljö har många gånger fått mig att reflektera över, 
och givit nytt ljus åt, mitt eget ledarskap och yrkesutövande.6 Likaså har jag 
relativt ofta haft nytta av kunskaper jag tillägnat mig i arbetet, inte minst inom 
projektledning, i hästlivet, där det krävs ett stort mått av planering och struktur 
för att få ihop saker som skötsel, träning, veterinärbesök och inköp i en vardag 
fylld av arbete och familjebestyr. 

*

Combitechs arbete med yrkeskunnande, Saabs satsning inom ridsporten och 
min egen konsult och hästbakgrund har givit mig inspiration till att i denna 
avhandling undersöka gemensamma nämnare mellan ridkonsten och yrkes

3 Ny teknik 19, januari 2017.
4 Ryttare kan man vara på många sätt, både på yrkes och på hobbynivå. För egen del handlar det 

om ett hobbyutövande där jag med en bakgrund som ridskoleelev i barndomen nu som vuxen har 
haft egen häst i drygt femton år. Det rent sportsliga målet med min ridning är att tävla banhopp
ning i lätt klass men jag betraktar hästägandet mer som en livsstil än som ett idrottsutövande. 

5 Ferm & Nützman (2006).
6 Jag har ofta använt mig av paralleller till ridningen vid författande av reflekterande texter kring 

mitt yrke. (t. ex. texten om lösgjordhet längre fram i denna avhandling) Även under forskar
utbildningen har ridningen hjälpt till med analogier där bland annat den franske filosofen Paul 
Ricoeurs teorier om minne fick ett nytt ljus i samband med att mitt eget minne fick sig en törn 
i samband med en hästolycka, vilket också blev temat för min examensessä i en kurs.
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Förutsättningar

kunnande inom teknikkonsultyrket. Som vi kommer att se i nästa kapitel spelar 
begreppet kunnig vägledning en central roll. 

Förutsättningar

Konsultyrket kan ha många olika inriktningar och benämningen konsult företag 
säger snarare något om hur man arbetar och är anställd än inom vilket område, 
då benämningen används för företag med likartad affärslogik, men som kan 
vara verksamma i helt olika branscher.7 Det kan handla om allt ifrån expertis 
inom strategi och management till rena bemanningsföretag. Konsultsektorn 
har länge varit på frammarsch i Sverige. Under de senaste fyra decennierna 
har antalet yrkesverksamma inom sektorn ökat från knappt 100 000 till cirka 
300 000, eller från knappt tre till drygt sex procent av den totala sysselsättning
en.8 Fortsatt expansion är att vänta. Teknikkonsultföretaget Combitech är med 
sina runt 1 900 anställda i Sverige, Norge och Finland en av de större aktörerna 
i landet. Combitech använder själva just begreppet teknikkonsultföretag för att 
beskriva sig själva och sin verksamhet som innefattar allt från produkt och 
affärsutveckling till verksamhetsutveckling och management inom tillverk
ningsindustri, tjänstesektor, offentlig verksamhet och försvar.9 

Som teknikkonsult förväntas du i många fall utöva någon form av ledar
skap10. Även om din formella uppgift hos en kund ligger inom det rent tekniska, 
visar många berättelser, inte minst från de studier som utförts på Combitech, 
att yrket ändå innehåller ledarskapsmässiga dimensioner.11 Och i många fall, 
särskilt för lite mer seniora personer, är det klart uttalat att ledarskap efter
frågas. Roller som projektledare, produktledare och processledare implicerar 
ett formellt ledarskap men även vid till exempel verksamhetsanalys eller sys

7 Giertz et al. (2016).
8 Giertz et al. (2016) s. 7.
9 Giertz et al. har placerat Combitech inom kategorin ”FoUrelaterad it”. Ibid. s. 25. 
10 Ledarskapsforskning är ett stort och diversifierat fält. Det område inom traditionell ledarskaps

forskning som denna avhandling ligger närmast är forskning kring relationellt ledarskap (eng. 
relational leadership) där ledarskap ses som en relationell social process. Fokus ligger på relatio
ner och social dynamik på till exempel en arbetsplats snarare än auktoritet och hierarkier. Före 
en fördjupning i traditionen kring relationellt ledarskap rekommenderas läsning av UhlBien 
(2006), Cunliffe & Eriksen (2011) och Crevani (2011). 

11 Exempelvis Hammarén (1999), Backlund (2006), Sjunnesson (2004) och (2007), Fock (2004).
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temutveckling (där ledarskapet inte står bokstavligt utskrivet) krävs det ibland 
att man som konsult kan ta initiativ och ansvar och styra både människor och 
val av teknik och metoder. Många gånger innebär arbetet även att stödja kol
legor i deras utveckling eller skola in dem i nya uppdrag. Jag väljer att använda 
benämningen kunnig vägledning för att känneteckna den typ av ledarskap en 
teknikkonsult utövar i sitt arbete. Benämningen fångar den ledarskapsmässiga 
dimension jag är ute efter och pekar samtidigt på att det handlar om att med 
kunskap leda någon annan (kunden och/eller kollega) på rätt väg. 

Att yrkeskunnande handlar om något mer än enbart det som kan uttryckas 
med ord är en grundförutsättning för det praxisperspektiv på yrkeskunnande 
som jag baserar detta arbete på. Detta bekräftas för specifikt teknikkonsulters 
yrkeskunnande i flera studier.12 Uttrycket ”Ingenjörskonst” (många teknik
konsulter är just ingenjörer) antyder också just detta, att arbete med teknik i sitt 
utövande är både teoretiskt, praktiskt och har estetiska inslag. Dessutom vittnar 
ovan nämnda studier om betydelsen av praktiskt kunnande för att hantera en 
komplex verklighet av problemlösande på både det tekniska och det mellan
mänskliga planet. 

Praxisperspektivet på yrkeskunnande bygger på en tolkning av den språksyn 
filosofen Ludwig Wittgenstein arbetade fram i sin senfilosofi, och där kärnan 
handlar om praxis konstitutiva roll i förståelse och kunskapsutveckling, samt 
inövningens fundamentala plats. Den norske filosofen Kjell S. Johannessen har 
ur Wittgensteins senfilosofi uttryckt en kunskapsteori för yrkeskunnande och 
ytterligare utvecklat innebörden i en den pragmatiskkonstitutiva kunskaps
synen. Johannessens och Wittgensteins arbeten har sedan legat till grund 
för Maria Hammaréns fördjupning av begreppen fenomenförtrogenhet13 och 

12 Flertalet studier kring just teknikkonsulters yrkeskunnande föreligger t.ex. Hammaren 
(1999), Backlund (2006), Sjunnesson (2004) & (2007), Fock (2004). Se vidare kapitlet 
Ingenjörsarbete och yrkeskunnande.

13 Hammarén (2009) s. 11. Hammarén introducerar begreppet med utgångspunkt i 
Wittgensteins ”erfarenhetsfaktum”, som etableras i spelhandlingar som upprepas över tiden 
(från Om visshet, § 159). Hammarén skrivet att allt vi lär oss – oavsett om det är matematik, 
kokkonst eller mod – lär vi oss genom träning, tankearbete och något annat (Hammaréns kur
sivering). Detta ”något annat” är det som är fenomenförtrogenhet. Att veta vad något är. Att 
lära sig cykla kräver till exempel att du vet vad en cykel är, att man kan cykla på den, men även 
att man vet vad det innebär att öva då få cyklar vid första försöket. 
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handlingsomdöme14 vilka kommer att ha betydelse för mitt fortsatta resone
mang. Praxisperspektivet för också med sig ett bredare perspektiv på språk och 
språkhandlingar när det kommer till uttryck av kunskap rörande det mänskligas 
univers och människans förhållande till tekniken.

*

Hästtjejer blir ofta bra ledare. Lena Forsberg skriver i sin doktorsavhandling 
från 2012 att hästens utmanande karaktär tvingar dem att ”inta en subjekts
position där de utövar ett ledarskap som upplevs genom sitt utövande som en 
naturlig färdighet”15. I umgänget med hästen och dess miljö tränas man enligt 
Forsberg i att utöva inflytande både på själva hästen, men även på andra män
niskor och situationer. Ledarskapet som utvecklas handlar både om det egna 
uppträdandet (lugn och tålmodighet) men även om en beredskap att ta ansvar 
och initiativ samt att få andra att göra detsamma. Detta ledarskap tas sedan med 
ut i det övriga livet där det bidrar till företagande och handlingskraft.

Ridkonst och interaktionen mellan människa och häst är till sin natur i 
huvudsak en praktisk kunskap, till skillnad från konsultens yrkeskunnande 
där det praktiska kunnandet inte alltid är lika synligt, i alla fall inte för en 
utomstående. Att det existerar en praktisk kunskap i interaktionen mellan 
häst och människa som kan utvecklas till en mycket hög nivå är nog de flesta 
eniga om. Vad kunskapen består i, hur den bildas och traderas är däremot 
inte särskilt utforskat, åtminstone inte akademiskt även om forskningen är på 
frammarsch. Den forskning som bedrivs om ridning och ridkonst har vanligtvis 
andra utgångspunkter än det rent epistemologiska, till exempel antar den ett 
genusperspektiv eller handlar om identitetsskapande processer i förhållande 
till hästen och/eller dess miljö.16 (Idé)historia är en annan utgångspunkt för 
hästforskning, där forskningsfrågorna kretsar kring utvecklingen av ridkonsten 
från det första tämjandet av hästen via jordbruk och militär till dagens ridsko
lor och ridsport för nöjes skull.17 Även forskning kring hästens användning 

14 Hammaren (2006, 2009) Hammarén betonar till exempel att omdömet även har ett 
handlings mässigt inslag, att omdömet även blir handlingspåbjudande. Mer om detta i kapitlet 
Kunskapsteoretiska utgångspunkter. 

15 Forsberg (2012), Sammanfattning.
16 T.ex. Forsberg (2012) & (2007), Forsberg & Tibelius (2011).
17 Thorell & Hedenborg (2015), Thorell (2017), Ekström von Essen (2011) är exempel på studier. 
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inom olika former av terapi inom sjukvården är förekommer.18 Ridlärares och 
tränares praktik finns det också studier kring, då med ett pedagogiskt fokus,19 
liksom kring kommunikationen mellan ryttare, häst och tränare under den 
lärandesituation som en ridlektion utgör.20 Yrkeskunnandeperspektivet är 
oftast inte i fokus, även om yrkeskunnande och andra epistemologiska frågor 
givetvis tangeras, medvetet eller omedvetet. Det finns dock relativt gott om 
litteratur där olika mästare inom ridningen (till exempel kända tävlingsryttare 
eller välrenommerade tränare) själva beskriver sitt arbetssätt och där exempel 
med epistemologiska förtecken lyser igenom, åtminstone för ett tränat öga. Det 
förefaller självklart att ridkonstens kunskap inte fullt ut kan formaliseras och 
formuleras verbalspråkligt utan kräver både praktiskt övning och en förmåga 
att i varje situation handla med omdöme.

*

Människor är inte hästar! Hur absurt det skulle bli om så vore fallet beskrivs 
på ett komiskt sätt av den amerikanska hästfodertillverkaren SmartPak i 
en serie reklamfilmer under titeln ”If horses were people” som finns öppet 
tillgängliga på internet. Filmerna visar olika situationer i kontorsmiljö där en av 
skådespelarna helt plötsligt börjar bete sig som en häst, till exempel vägrar gå in 
i tjänstebilen, börjar skrapa med foten i marken när hon blir uttråkad under ett 
möte och plötsligt blir rädd för den nya blomkrukan i receptionen.21 Samtidigt 
som de bjuder på många skratt visar de på ett ganska enkelt vis hur umgänget 
med hästar bör präglas av en stor dos tålamod, flexibilitet och förmåga att 
hantera det oväntade. Även om det (förhoppningsvis) inte är exakt så det går till 
på våra arbetsplatser (att bli biten i ryggen sker till exempel sällan så bokstavligt 
som i en av filmerna) tycker jag ändå att de säger något om situationer som kan 
uppstå mellan människor i arbetsmiljö. 

18 I Bornemark & Ekström von Essen (2010) har t.ex. redaktörerna själva bidragit med artikeln 
”Livet som stör – Om hästunderstödd terapi i psykiatrisk öppenvård”.

19 Exempelvis Lundesjö Kvart (2013).
20 Exempelvis Zetterqvist Blockhuis & Lundgren (2014), Zetterqvist Blockhuis (2019).
21 Alla tre är exempel på välkända hästbeteenden. Att hästen inte vill gå in i trailer eller lastbil är 

ett av de vanligast förekommande problemen vid hästhantering. Att skrapa med en framhov 
för att påkalla uppmärksamhet när hästen upplever något som tråkigt (eller åtminstone när 
människor uppfattar att hästen har tråkigt) är också det ett vanligt hästbeteende, liksom att 
nya föremål på invanda platser kan få flyktdjuret hästen att reagera kraftfullt. 
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*

Vem vägleder vem? I såväl konsultlivet som inom ridkonsten kan kunnig vägled
ning sägas ha flera dimensioner. Konsulten utövar kunnig vägledning gentemot 
sin kund eller uppdragsgivare men förväntas också ofta vägleda kollegor. Detta 
gäller även dem som inte har en formell chefs eller ledarroll. Inom ridkonsten 
har vi dels (förstås) relationen mellan ryttaren och hästen, men även mellan trä
naren och ryttaren eftersom i princip alla som vill vidareutvecklas inom ridkonst 
(även ryttare på yttersta elitnivå) regelbundet tar hjälp av tränare. Tränaren vägle
der även hästen indirekt (genom att vägleda ryttaren) eller direkt (genom att trä
nare själv rider eller på andra sätt kommunicerar direkt med hästen). Konsultens 
kompetensutveckling ser oftast lite annorlunda ut men även som teknikkonsult 
förväntas att ständigt utveckla dig själva och ditt kunnande för att kunna hänga 
med (och i förekommande fall driva) teknikens ständiga utveckling. 

Nu ska inte förhållanden tränareryttarehäst ses som en rak analogi till 
förhållandet chef/kollega/mentorkonsultkund. Det vore en grav förenkling. 
Både hästar och uppdragsgivare kan vara den/det som ryttaren eller konsulten 
lär sig mycket av, även om man i hästens fall knappast kan tala om en medveten 
handling i bibringandet av kunnande. Hur mycket man än kan lära sig av en 
häst tror jag inte att hästar kan planera sitt agerande gentemot en människa på 
så sätt att det går att prata om en medveten vägledning. Jens Fredricson (lands
lagsryttare och stallmästare på Flyinge, tidigare även vid ridskolan Ström sholm) 
skriver visserligen att den bästa ridläraren för alla ryttare är en välutbildad 
skolhäst22, vilket säger en del om hästens betydelse, liksom talesättet ”Good 
horses make good riders”. Begreppet läromästare används också i hästkretsar för 
att beskriva just en sådan häst som är lämplig för en ryttare att lära sig på, och 
är vanligt i till exempel hästannonser.23 

Även utanför det rent ridtekniska finns det förstås saker att lära av hästarna. 
Modeskaparen Carin Rodebjer beskrev i sitt sommarprogram i radions P1 som
maren 2019 om vad hon som ung lärt sig av ponnyn Nettan – en beskrivning 
som jag tror att många som hållit på med hästar som unga kan relatera till:

22 Fredricson (2015). Även den av Svenska ridsportförbundets utgivna Ridhandboken 1 slår fast 
att en lämplig skolhäst är en förutsättning för ryttarens utbildning (s. 11). 

23 Det behöver inte handla om rena nybörjare utan även om ryttare som vill ta nya steg i sin 
utveckling, t.ex. gå upp en nivå i tävlingsklasserna.
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Nettan lärde mig mycket. Inte bara vad riktigt förtroende är, utan också att 

kämpa och att inte ge upp. Att inte vara rädd för mörkret och skogen, eller för 

full fart.24

Min chef med ett förflutet som befäl på K125 och Beridna Högvakten brukar 
även som en rolig anekdot berätta om hur hästarna och deras personligheter 
kunde användas i fostran av de unga värnpliktiga (för detta utspelade sig på 
den tiden när Sverige fortfarande hade ett värnpliktsförsvar26). Var det någon 
värnpliktig som hade lite svårt att ta order var ett effektivt sätt att få bukt med 
det att gå via tilldelningen av hästar. Alla högvaktshästar skulle ju motioneras 
och som befäl styrde man vem som skulle rida vilken. Efter några dagar tillsam
mans med en av de lite mer vildsinta hästarna brukade även den mest stöddige 
värnpliktige inte längre ha några problem att rätta in sig i ledet och ta order. I 
detta exempel var det visserligen hästens agerande som på ett väldigt konkret 
sätt bidrog till den värnpliktiges lärdomar men hästen var ju inte själv medveten 
om detta. Inte heller att dess handlande ingick i en uttänkt plan. 

Uppgift och avgränsningar

Den uppgift som jag föresätter mig är att utifrån ett praxisperspektiv på yrkes
kunnande fördjupa och belysa begreppet kunnig vägledning. Detta görs genom 
att undersöka vad analogier27 från ridkonsten kan säga oss om kunnig vägled
ning inom teknikkonsultyrket. Med utgångspunkt i att umgänget med hästar 

24 Sommar i P1, sänt 20190705.
25 Livgardets dragoner (K1) var fram till år 2000 ett svenska kavalleriförband. Förbandet avveck

lades då och överfördes till förbandet Livgardet (lg). Än idag ansvarar man för de beridna 
vaktparaderna i Stockholm. 

26 Vilket även innebar att de flesta värnpliktiga inom den Beridna Högvakten inte hade tidigare 
erfarenhet av hästar. Detta ser delvis annorlunda ut idag.

27 Analogi (från grekiskans analogia, ’förhållande’). Likhet, överensstämmelse, samstämmighet, 
likhet mellan två förhållanden. Inom kunskapsteorin är främst så kallad semantisk analogilära 
av intresse. Denna uppställdes av Aristoteles och utbildades särskilt i den skolastiska filosofin 
(Thomas av Aquino) (MarcWogau 1963, s. 21). Som exempel kan nämnas att ordet ”sund” 
inte har samma betydelse i uttrycken ”sund människa”, ”sund föda” och ”sunda vätskor”. 
Analogin i dess användning bygger på ett kausalt samband mellan människans, födans och 
vätskornas sundhet (ibid.). Inom filosofin används även begreppet analogislut som benämning 
för den induktiva slutledning där man utifrån vissa iakttagna likheter mellan två fall sluter sig 
till att det finns ytterligare någon likhet. (Ekman, 1990, s. 72).
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och skolning inom ridkonsten även ger skolning i ett ledarskap där färdighet, 
förtrogenhet och handlingsomdöme28 spelar en central roll,29 ämnar jag under
söka hur dessa färdigheter, denna förtrogenhet och detta hand lings omdöme 
tar sig uttryck och vilka gemensamma nämnare som finns med färdigheter, 
förtrogenhet och handlingsomdöme inom tekniskt yrkeskunnande.30

Mina frågor handlar om vad konkreta exempel från interaktion mellan män
niska, häst och i förekommande fall även tränare kan säga oss om konsultyrkets 
ej formaliserbara aspekter, men även om hur utveckling av praxis och tradition 
inom ridkonsten kan ge nytt ljus åt betydelsen av praxis inom teknikkonsul
tyrket. Jag ämnar även beröra hur utbildning och skolning inom respektive 
område (traditionellt) går till och hur det påverkar utvecklingen av färdighet, 
förtrogenhet och handlingsomdöme. En viktig ansats i detta är att utbildning 
och skolning (i ett yrke) inte till fullo går att formalisera då delar av den kunskap 
som krävs ”av logiska skäl inte kan formuleras fullständigt i språklig form”31 
utan snarare tar sig vad vi kan kalla estetiska uttryck. Istället fokuseras på att 
belysa de språkinvolverande handlingar som utgör den kunniga vägledningens 
kärna. Avhandlingen ämnar därmed utgöra en kontrast till en tradition av 
formalisering av undervisning och kunskapsbildning. 

För att undersöka mina frågor har ett empiriskt material i form av berättelser 
från såväl ridkonsten som från teknikkonsultyrket samlats in. Dessa berättelser 
har lästs i syfte att finna exempel på hur kunnig vägledning inom respektive 
område omtalas i samtal, tankar eller reflekterande text. Berättelserna har för 
att belysa fenomenet kunnig vägledning, lagts sida vid sida under olika teman 

28 Uttrycket handlingsomdöme introduceras av Maria Hammarén i Språkfilosofi för personligt bruk 
(Hammarén, 2009) Uttrycket kommer att närmare beskrivas i kapitlet ”Kunskapsteoretiska 
utgångspunkter” men kortfattat kan sägas att det handlar om ett omdömes handlingspåbju
dande aspekter (s. 45–48).

29 Min tolkning av slutsatserna i Forsberg (2012). Forsberg själv använder delvis andra begrepp 
än färdighet, förtrogenhet och handlingsomdöme med utgångspunkt i sitt socialkonstruktio
nistiska forskningsperspektiv. Se vidare kapitlet Ridning som en skola för ledare. 

30 Uttrycket att ”hitta gemensamma nämnare” är ju förövrigt i sig själv en analogi. Det handlar 
ju inte konkret om att som i matematiken sätta upp berättelser från respektive område på ett 
bråkstreck, plocka fram minsta gemensamma nämnare och omforma för att sedan hitta den 
exakta lösningen. I detta fall handlar det snarare om att på tankens bråkstreck lyfta fram de 
komponenter som liknar varandra − de beståndsdelar i en kunskapsbildning som gör att det 
blir lättare att se mer, eller som kanske i någon mån till och med påvisar fenomen som kan 
sägas vara universella.

31 Johannessen (1999), s. 20.
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för att likheter och analogier ska träda fram. Med hjälp av alla dessa situatio
ner och handlingar som beskrivs i de fyra kapitlen ”Skolning och passion”, 
”Hjälperna – om inverkan”, ”Närvaro och relation” samt ”Skönheten” hop
pas jag kunna synliggöra det mångfacetterade fenomenet kunnig vägledning. 
Hur analogin mellan konsultarbete och ridkonst och dess ingående aktörer 
kan användas för att belysa hur kunnig vägledning tar sig uttryck kommer att 
variera i de olika skildringar som används. Den kunniga vägledningen finns i 
flera dimensioner och verkar mellan flera aktörer. Samspelet ska ses som ett rikt 
exempel, tänkt som ett verktyg för att se mer.

Avhandlingens primära vetenskapliga bidrag ligger inom det kunskapsteo
retiska området och att utveckla begreppet kunnig vägledning ur ett yrkeskun
nandeperspektiv. Detta är dock något som är i princip omöjligt att studera 
utanför ett sammanhang, varför de praktiska exemplen i det empiriska mate
rialet inte ska ses som någon slags bieffekt, utan som en förutsättning för att de 
epistemologiska aspekterna ska träda fram. 

Även om undersökningen kan komma att bidra med en epistemologisk 
fördjupning på ridkonstens område, är det inte dess huvudsyfte. Inte heller att 
utforska yrkeskunnande inom ridkonsten trots att ridkonst givetvis kan utövas 
även yrkesmässigt. Eventuella skillnader mellan yrkesmässigt och amatörmäs
sigt utövande av ridkonst och hästsport tillägnas dock ingen djupare analys. 
Likaså berörs inte den etiska aspekten av utövandet av ridning, varken som 
sport eller konst. Jag ägnar således inget utrymme åt att argumentera för att det 
är etiskt riktigt att använda hästar för nöje och sport, så länge det sker inom de 
riktlinjer som idag finns för hästvälfärd.32 

32 Önskar man fördjupa sig i detta rekommenderas till exempel läsning av Thompson (2019) där 
etiska aspekter av främst dressyrridning adresseras. Med riktlinjer för hästvälfärd avser jag här 
främst svensk djurskyddslagstiftning samt de riktlinjer och ”codes of conduct” som utfärdas av 
Svenska Ridsportförbundet. 
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Läsanvisning

Läsanvisning

Introduktion I introduktionen presenteras uppgift och avgränsningar till

sammans med avhandlingens förutsättningar och bakgrund. 

Kunskapsteoretiska 

utgångspunkter

I detta kapitel gör jag nedslag i yrkeskunnandets och den 

praktiska kunskapens teori. Kapitlet innehåller en övergri

pande beskrivning av vad kunskap är och hur den visar sig, 

samt en beskrivning av ett antal kunskapsteoretiska områ

den som är viktiga för att förklara den kunniga vägledning

ens uttryck. 

Metodteoretiska 

utgångspunkter

Här presenteras de teorier och tankar som ligger till grund 

för mitt vetenskapliga framställningssätt och mitt sätt att 

förhålla mig till mitt empiriska material. 

Om undersökningen I detta kapitel ges en konkret presentation av undersök

ningen – hur ser det empiriska materialet ut och hur har det 

tagits fram? Kapitlet inleds med en presentation av före

taget Combitechs historia av arbete med kunskapsfrågor, 

därefter presenteras hur mitt empiriska material samlats 

in. Kapitlet avslutas med en personlig reflektion kring hur 

denna avhandling har vuxit fram

Manegen I detta kapitel hägnar jag in den arena i vilken denna avhand

ling utspelar sig och mot vilken den ska förstås. Kapitlet 

inleds med en presentation av konsultsektorn i Sverige, och 

dess historik. Därefter följer en introduktion till ridningens 

värld och dess praxis och språkspel, vad den fostrar till samt 

vilka traditioner som format ridkonsten av idag. 

Om lösgjordhet – 

ridkonst, yrkeskun

nande och bildning

En illustrerande essä skriven till ett seminarium för erfaren

hetsutveckling under min tid som anställd på Combitech. 

Detta markerar samtidigt övergången till redovisningen av 

resultatet av min undersökning.
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Skolning och Passion Här börjar redovisningen av det empiriska materialet. Det 

första av totalt fyra kapitel handlar om ett antal grundläg

gande aspekter av skolning inom både ridkonst och konsult

mannaskap, samt om passionen som hjälper oss att ta till 

oss denna skolning.

Hjälperna  

– om inverkan

Även detta kapitel innehåller redovisning av mitt empiriska 

material (kapitel två av fyra) och handlar om inverkan – på 

hästryggen och i konsultvärlden.

Närvaro och relation Presentationen av det empiriska materialet fortsätter med 

ett kapitel (kapitel tre av fyra) tillägnat den kunniga vägled

ningens närvaro och relation.

Skönheten Detta sista av de fyra kapitlen för redovisningen empiriskt 

material är tillägnat skönheten – inspiration, glädje, kärlek 

och lugn.

Passage Illustrerande essä där företrädare för konsultvärlden och rid

konsten får mötas. Detta markerar samtidigt slutet för redo

visningen av det empiriska materialet och är en ”passage” in 

mot slutsatser och diskussion.

Slutsatser och 

 diskussion

Slutsatser och diskussion. Här redovisas mitt kunskapsbi

drag, både det kunskapsteoretiska bidraget och nyttan för 

konsultvärlden respektive ridkonsten. I kapitlet återfinns 

även en reflektion kring studiens genomförande och resul

tat, samt förslag till uppslag för framtida forskning.

Fotnoter Fotnoterna är av två slag. Dels rena referenshänvisningar, 

dels sådana som utvecklar kompletterande tankegångar. 

Dessa ska läsa som ett komplement till brödtexten.
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I detta kapitel gör jag nedslag i yrkeskunnandets och den praktiska kunskapens 
teori. Kunnig vägledning är en mångfacetterad verksamhet, vilket framkommit 
under både dialogseminarier33, intervjuer och litteraturstudier och det kräver 
både en insikt i den egna yrkesrollen, det vill säga vad är det egentligen jag själv 
kan, och en insikt i hur detta bibringas någon annan. För att kunna förklara vad 
som i denna avhandling avses med kunnig vägledning behövs även en övergri
pande beskrivning av vad kunskap är och hur den visar sig. Nedan följer därför 
en beskrivning av ett antal kunskapsteoretiska områden som är viktiga för att 
förklara den kunniga vägledningens uttryck och hur dessa uttryck beskrivs i 
denna avhandling. 

Kunskapens uttrycksmodi

Den kunskapsteoretiska utgångspunkten i denna avhandling baseras på ett 
praxisperspektiv som bygger på den språksyn filosofen Ludwig Wittgenstein 
arbetade sig fram till och som framför allt handlar om praxis konstitutiva roll i 
förståelse och kunskapsutveckling. Wittgensteins tankar, framförallt från hans 
senfilosofi, har sedan vidareutvecklats av filosofen Kjell S. Johannessen vid uni
versitetet i Bergen, vars uttolkning omfattar just yrkeskunnandeperspektivet 

33 För en beskrivning av Dialogseminariemetoden, se Bilaga 3. 



30

2. Kunskapsteoretiska utgångspunkter

och klargör innebörden i en pragmatiskkonstitutiv syn på kunskap.34 Maria 
Hammarén beskriver ett väsentligt grunddrag i denna kunskapssyn som är 
synen på begreppsbildning och begreppets natur som en av människan skapad, 
och därmed föränderlig, artefakt.35 Att behärska ett begrepp, i en praxis, är 
något som inte låter sig reduceras till det verbalspråkliga, utan även kan ha 
andra mer adekvata uttryck. Johannessens indelning av kunskapsbegreppet i 
aspekterna påståendekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och 
omdöme ligger till grund för en förståelse av kunnig vägledning som någonting 
bortom det formaliserbara och verbalspråkligt artikulerbara. Något som har sin 
grund i erfarenheten.

Min far, matematikern, och min mor, hon var musiker, grälade om vad en ton 

är. Min far sa sig kunna förklara det: en ton består av ett visst svängningstal, 

tonernas svängningsintervaller kan beräknas och schematiseras; jag minns 

honom framför min mors flygel med penna och papper i handen. Och jag minns 

henne vid tangenterna, djupt upprörd: en ton åstadkommer svängningar, sa 

hon, men inne i människan: tonerna skapar känslor som får människan att 

vibrera.36

Den lilla anekdoten ovan är hämtat från författaren professor Agneta Pleijels 
opposition på Göran Backlunds avhandling Om ungefärligheten i ingenjörsarbete. 
Matematikern och musikern representerar varsin ytterlighet i motsättningen 
mellan ”de två kulturerna”37, naturvetenskap och humaniora. En motsättning 
som jag uppfattar att ett praxisperspektiv på yrkeskunnande strävar efter att 
överbrygga och ta ett helhetsgrepp om.

Det kan tyckas en aning paradoxalt att medelst verbalspråkliga uttrycksme
del försöka beskriva kunskapens olika uttrycksmodi, efter att ha konstaterat att 
all kunskap inte låter sig reduceras till att enbart beskrivas verbalspråkligt. Att 

34 Särskilt Johannessen (1999) och (2007b) har varit viktiga källor.
35 Hammarén (1999).
36 Pleijel (2007), s. 46.
37 Begreppet myntades av fysikern och författaren C.P. Snow i samband med en föreläsning 

vid Cambridge University. Pleijel refererar själv till Snow (1998/1958) i sin opposition, och 
förklarar hur han trots att hon inte kan minnas att hon själv läste honom ändå kom att påverka 
hennes yrkesbana då hon uppfattade ”schismen som låg i hans dikotomisering”. 
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skriva om kunskapen är dock inte detsamma som att utöva den, och formen för 
denna avhandling medför att språket är det medel som står till buds. 

Praxis

Kjell S. Johannessen har i boken Praxis och tyst kunnande38 utvidgat begreppet 
kunskap för att omfamna och påvisa även icke verbalspråkliga uttrycksmodi. 
I artikeln ”Knowledge and its modes of articulation”39 sammanfattar han och 
utvecklar resonemanget ytterligare. 

Johannessens resonemang tar avstånd från den logiskpositivistiska synen på 
kunskap som någonting som dels måste kunna artikuleras verbalspråkligt och dels 
som kan beläggas med empiriska metoder eller bevisas med formella metoder.40 
Leibniz vision om det exakta språket som entydigt skulle kunna artikulera allt 
mänskligt vetande – characteristica universalis41 – låg till grunden för det resone
manget. Detta är något som Johannessen starkt vänder sig emot. För Johannessen 
är språket istället omöjligt att helt skilja från dess användning. Att förvärva ett 
(språkligt) begrepp innebär att man måste för värva det etablerade handlingssätt 
som innefattar begreppet. Johannessen sammanfattar sitt perspektiv på begreppslig 
kompetens som att det grepp som ett visst begrepp ger oss på världen, blir primärt 
och mest adekvat uttryckt genom att praktiseras (Johannessens kursivering). 
Det är i utövandet eller praxis (min kursivering) som vår förståelse visar sig.42 
Samtidigt är en förståelse av ett begrepp inte en isolerad eller slumpmässig händelse 
utan man måste ha en viss förståelse av språket som helhet, och om brukssitua
tionen, för att kunna fatta en given utsagas mening i en bestämd situation. 

I Johannessens uttolkning av Wittgensteins senfilosofi utgör begreppet 
praxis en kärna − och regler och regelföljande spelar en central roll för förstå
elsen av praxis. Wittgenstein inordnar alla faktorer som styr våra handlingar 
under termen regel men han påpekar också att det inte finns någon regel för att 

38 Johannessen (1999).
39 Johannessen (2007b).
40 Johannessen (1999), s. 15.
41 Göranzon (1990) lyfter med stöd i Toulmin fram att drömmen om ett exakt språk som skulle 

fungera som ett ”underbart kommunikationsmedel mellan människor”, som idag kan verka 
aningen vidlyftig måste ses mot bakgrunden av det trettioåriga kriget som härjat i Europa. 
(s. 77) En dröm, om än högsinnad, om att skapa ening.

42 Johannessen (1999), s. 28.
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applicera regeln.43 I själva verket är det logiskt omöjligt då en sådan regel sin tur 
skulle kräva en ny regel för hur den ska praktiseras och så vidare i all oändlig
het. Regressionen tar aldrig slut i annat än att något odefinierbart regelföljande 
återstår. Således kan regelföljande inte bestämmas av en regel. Istället menar 
Johannessen att i Wittgensteins mening ska en praxis förstås som en förening 
av en regel och dess etablerade användning.44 Eller som Wittgenstein skriver 
i Om visshet: ”Regler förslår inte till att fastställa en praxis utan man behöver 
också exempel.”45 Allan Janik, professor emeritus i filosofi vid universitetet 
i Innsbruck, skriver att praktisk kunskap är en fråga om att lära sig följa en 
regel i en situation där det inte finns och inte kan finnas några uttalade eller 
formella regler.46 Johannessen påpekar vidare att begreppet praxis utgör det 
förmedlande mellanledet mellan språk och verklighet. Enligt Johannessen är 
begreppet praxis för Wittgenstein begreppet om det givna – ”själva språkets 
grundval”.47 

Praxiskunskap visar sig således dels som en färdighet när det gäller att använda 
ut  sagor och dels som en förtrogenhet med de förhållanden som utsagorna säger 
något om.48 Den engelska beskrivningen i artikeln från 2007 sammanfattar på 
ett tydligt sätt vad Johannessen är ute efter: 

According to this perspective, the acquisition of concepts involves on the one 

hand the development of those kinds of skills which consist of the performance 

(practice) of the established way of dealing with the conceptualized phenomena, 

processes, procedures, classes of individuals etc., and on the other hand, per

ceptual familiarity with the physiognomy of the conceptualized circumstances. 

43 Johannessen (2007b) s. 172 Johannessen påpekar att det sällan är ett problem för t.ex. studen
ter att lära sig explicit formulerade regler utantill men att problemen istället dyker upp när 
regeln ska tillämpas vid problemlösande.

44 Ibid. s. 173 ” In Wittgenstein’s sense, a practice should thus be understood as the unity of a 
rule and its established use.” Värt att notera är också att i regelföljande i en praxis inte kan ske 
individuellt då det enligt Johannessen då inte går att skilja på att följa en regel och att tro att 
man följer den. Således är praxisen det enda intersubjektivt tillgängliga kännetecken som finns 
på att en regel eller ett begrepp används riktigt (Johannessen, 1999, s. 39).

45 Wittgenstein (1969/1992) § 139.
46 Janik (1996) s. 37.
47 Johannessen (2007a), s. 72.
48 Johannessen (1999) s. 39.
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/.../ We can therefore claim that it is our practices, or our use of concepts, which 

demonstrates how we understand something.49

Och det är det som Wittgenstein enligt Johannessen menar när han säger att 
praxis ger orden deras mening.50 

Uppfattningen att allt kunnande ska gå att artikulera språkligt är en alltför 
snäv syn på kunskap torde idag inte vara särskilt kontroversiellt. I takt med 
datoriseringen aktualiserades frågan om det är möjligt att tillverka datorer 
som kan fånga samtliga aspekter av det mänskliga kunnandet och man bör
jade tala om tyst kunskap.51 Hubert och Stuart Dreyfus betonade intuitionens 
roll när de beskrev kunskapsutveckling som en stege i fem steg från novis till 
expert.52 Hos Johannessen är tyst kunskap den typ av kunskap som av logiska 
skäl inte låter sig formuleras fullständigt i språklig form.53 Zhenhua Yu menar 
i artikeln ”Tacit Knowledge: A Wittgensteinian Approach” att just detta är ett 
av Wittgensteintraditionens viktigaste bidrag till förståelsen av tyst kunskap.54 

Yu urskiljer (med stöd i Grimen och till del i Polanyis uttryck ”We know 
more than we can tell”) olika tolkningar av begreppet tyst kunskap som ”strong 
and weak interpretations”. The strong thesis of tacit knowledge” skiljer sig 
från”the weaker theses”. Yu beskriver att den första av de svagare testerna, den 
så kallade ”Gestalt thesis”, innebär att tyst kunskap är den kunskapsbakgrund 
som vi behöver för att kunna utföra en handling men som vi inte kan uttala 
under själva utförandet. Till exempel så kan vi inte spela piano om vi inte har 
bakgrundskunskap om tangenternas funktion och deras förhållande till varan
dra och eventuell notbild, men det är samtidigt svårt att spela piano på ett bra 
sätt om vi samtidigt ska förklara detta med ord. Det går ju dock att artikulera 

49 Johannessen (2007b), s. 174.
50 Johannessen (1999), s. 28. Johannessen citerar Wittgensteins Bemerkungen über die Farben, § 317.
51 Begreppet myntades av Michael Polanyi (Polanyi, 1966) och har vidareutvecklats och debat

terats av många författare inom en rad olika forskningsområden. Jag ämnar ej beröra samtliga 
av dessa. För den intresserade rekommenderas till exempel kapitlet ”Polanyi och den tysta kun
skapen” i Johannessen (1999) eller kapitlet ”Tyst kunskap – aktuell debatt” i Molander (1996).

52 Dreyfus & Dreyfus (1986). Novisen, den avancerade nybörjaren och den kompetente följer 
regler (som datorn). För att nå till de översta nivåerna, professionell och expert, krävs intuition 
baserad i en bred repertoar av exempel.

53 Johannessen (1999) s. 20. 
54 Yu (2007).
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språkligt vid ett annat tillfälle. Polanyis hållning avseende tyst kunskap ligger 
enligt Yu nära denna ”Gestalt thesis” 

Den andra svaga tesen benämner Yu “the thesis of epistemic regionalism”. 
Denna innebär att vi i vårt medvetande har tillgång till endast en liten del av 
vårt kunnande i taget och därför inte kan artikulera hela vår kunskapsbank 
samtidigt. Ingen del av vårt kunnande är principiellt omöjlig att artikulera, men 
någon del är alltid oartikulerbar vid varje enskilt tillfälle. 

Johannessens uppfattning, att tyst kunskap av logiska skäl inte kan formu
leras språkligt, tillhör enligt Yu istället ”the strong thesis of tacit know ledge”. 
Den tysta kunskapen artikuleras inte språkligt utan har andra uttrycksmodi, 
och visar sig till exempel genom handling. Johannessen påpekar själv att det 
finns kunskap som man med visst berättigande skulle kunna kalla tyst, t.ex. 
kunskap som man av ett eller annat skäl inte vill artikulera, eller som vi på 
grund av begreppslig fattigdom inte kan artikulera. Som ett exempel på det 
sistnämnda tar Johannessen upp just språkkunskap, där vi kan prata vårt 
modersmål flytande utan att nödvändigtvis kunna formulera de regler som 
styr satsproduktionen. Det är ju dock möjligt att i alla fall till viss del formulera 
regler för detta. Johannessen är istället ute efter en annan dimension av vårt 
kunnande när han hävdar att tyst kunskap av logiska skäl inte låter sig formu
leras fullständigt i språklig form:

What we are dealing with here is the type of knowledge whose primary modes 

of articulation are fundamentally distinct from those of verbal language and nota

tion. There is no doubt that we possess these types of knowledge, but we must 

document our possession of them by means of various forms of practice – from 

achievements of a perceptual nature to the dexterous handling of tools.55 

Vårt (yrkes)kunnande visas alltså inte primärt i det att vi kan formulera kor
rekta utsagor om det.56 Johannessen menar vidare att eftersom detta kunnande 

55 Johannessen (2007b) s. 169.
56 Johannessen skriver istället att ”It finds its expression just as much in the nonlinguistic aspects 

of our mastery of concepts. Thus it is expressed, firstly, in terms of the familiarity we dem
onstrate when dealing with relevant phenomena, secondly, in terms of the skill we display in 
our handling thereof, and thirdly in the power of judgement we bring to bear when in specific 
situations we choose to regard the phenomena as being of this or that kind. The production of 
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är knutet till förvärvande och användning av begrepp, och begrepp i sin tur är 
oundgängliga för att påståendekunskap ska kunna formuleras, kan vi med fog 
påstå att tyst kunskap ingår som konstitutiva inslag i tillägnelse av alla slags 
påståendekunskap.57 Påståendekunskaper vilar på ett fundament av tysta kun
skaper – utan tyst kunskap ingen påståendekunskap.

Yrkeskunnande tar sig istället uttryck främst i utövandet av yrket. Att be 
någon förklara sitt yrkesutövande resulterar oundvikligen i en kombination av 
beskrivning, förevisning och kommentarer. Johannessen exemplifierar med en 
glasblåsare som omöjligt kan beskriva sitt hantverk utan att också samtidigt 
visa i glashyttan.58 På samma sätt skulle det vara svårt för en musiker att utan 
sitt instrument förklara sitt kunnande, eller för en ryttare att utan häst beskriva 
hur man rider. När det gäller hantverksyrken eller andra praktiskt orienterade 
yrken är detta tämligen enkelt att förstå, men en viktig utgångspunkt för denna 
avhandling är att detsamma gäller även för yrken som kan förefalla teoretiska 
och processtyrda till sin natur.59

Språkspel

Språkspel är ett annat centralt begrepp i Wittgensteins senare arbeten. I Wittgen
steins språkuppfattning utgör ord, symboler och satser endast en del av språket. 
Språket är istället en sammanvävning av ord och handlingar – språkspel. Allan 
Janik menar att just att upptäckta eller uppfinna (Janiks kursivering) språkspel är 
en av de viktigaste anledningarna till att Wittgenstein är viktig idag då han genom 
detta visar oss hur hela skalan av mänsklig verksamhet konstitueras genom att ord 
och handling vävs samman på olika sätt, så att en koncentration på enbart orden 
endast kan föra vilse.60 Annorlunda uttryckt betyder det att vi inte vet något om 
de ord och gester vi uppfattar, om vi inte känner till det språkspel som spelas. 
Janik påpekar vidare att just genom att språket är en sammanvävning av ord och 
handlingar, alltså något som man varken kan förstå genom att undersöka enbart 

concepts and their use in practice is thus a matter of considerable complexity.” (Johannessen, 
2007b s. 176).

57 Johannessen (1999) s. 40.
58 Johannessen (2007b) s. 168.
59 Vilket bland andra Göranzon (1990), Perby (1995) och Hammarén (1999) visat. 
60 Janik (1995) s. 22.
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ord och satser (som den klassiska semantiken) eller enbart handlingar (som 
behaviorismen), behöver vi en speciell metod som gör det möjligt för oss att 
undersöka den ”logiska grammatik” enligt vilken denna sammanvävning sker.61 

Janik citerar Wittgensteins Filsofiska undersökningar62 där några byggnads
arbetares konversation återges. Eller konversation och konversation – förman
nen yttrar enstaka ord som ”balk” och ”pelare” vilket för de övriga betyder att 
de ska skaffa fram de begärda föremålen. Det Witt genstein enligt Janik vill lyfta 
fram här är att detta är ett fullständigt, om än primitivt språk, och att det räcker 
med ett sådant primitivt språk för att lösa en uppgift så länge de inblandade, i 
det här fallet arbetarna, är med på vad som förväntas när ett bestämt ord yttras. 
För att ta ett exempel från ridningens värld kan jag nämna en av mina egna 
ridlektioner, där de ord som yttrades i stort sett bara var korta uppmaningar 
från instruktören att ”Stirra!”. Att utifrån enbart orden ens förstå att det var 
en ridlektion som pågick hade nog varit omöjligt för en utomstående, men för 
mig som var insatt i situationen var det självklart att instruktionen innebar att 
fixera blicken i rörelseriktningen för att verkligen sitta rakt på hästen och visa 
den vägen med kroppen. För att förstå innebörden i det språkspelet måste man 
dock förstå vad det är som försiggår, och att förstå det innebär enligt Janik att 
ha fattat den ”logiska grammatiken” i en situation. Det är enligt Janik detta som 
Wittgenstein menar när han säger att grammatiken bestämmer vad någonting 
är.63 

Wittgensteins jämförelse av språket med spel/lekar ska enlig Janik enbart 
delvis (Janiks egen kursivering) ses metaforiskt.64 Han vill fästa vår uppmärk
samhet på att barn lär sig sitt modersmål genom spel och lekar, till exempel 
ringlekar, där ord och handling är strängt fixerade. Spel och lekar är regelstyrda 
handlingar, där sträng ordning spelar en central roll. Samtidigt är språket, 
liksom spel och lekar, inte fixerat. Språkinlärning65 är hos Wittgenstein en 

61 Ibid. s. 26.
62 Wittgenstein (1953/1992) § 2.
63 Janik (1995) s. 27. Janik citerar Wittgenstein (1953/1992) § 373.
64 Janik (1995) s. 27.
65 Janik lyfter här fram att språkinlärning här handlar om den logiska grammatikens djupstruk

tur, där ord och handlingar vävs samman, till skillnad från enbart vad han kallar korrekta 
satsers ytstruktur. Han citerar Wittgenstein (fu § 5) som hävdar att grunden för vår språkin
lärning är en form av träning (Abrichtung) vid vilken förklaringar inte spelar någon roll. Vi 
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skapande process och är av största vikt för språkets karaktär. Inte heller upphör 
någonsin den skapande funktionen – språket upphör aldrig att vara experimen
tellt.66 Det betyder inte att språket och språkspel kan ändras godtyckligt, men 
det ändras ständigt. Janik påpekar till exempel att i och med bilens intåg har 
många språkspel som har med ridning att göra dött ut, medan andra har kom
mit att spela en helt ny roll i språket. På samma sätt vill jag hävda att många 
språkspel kring kommunikation ändrats under bara min livstid när kulspets
penna, brevpapper och hemtelefon med nummerskiva, ersatts av smartphones 
och elektronisk kommunikation i realtid. Där vi avsiktligt ändrar språkspel gör 
vi det enligt Janik under förutsättning att vi kan tekniken.67 På det sättet skapas 
nya möjligheter att använda vår teknik och våra bilder. Det handlar som vi 
kommer att se i nästa avsnitt, om ett språng68 utifrån en verklighet vi känner väl. 

Fenomenförtrogenhet och analogiskt tänkande

Om vi återgår till att titta på Johannessens indelning av kunskapsbegreppet i 
aspekterna påståendekunskap, färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap och 
omdöme så kan det kortfattat sammanfattas som att påståendekunskap är den 
kunskap som kan dokumenteras och formaliseras medan färdighetskunskap är 
det kunnande som visar sig i handling som en användarfärdighet. Den kräver 
träning i en praxis då det inte handlar om enbart själva utförandet, det vill säga 
att faktiskt kunna utföra något, utan även om att använda färdigheten vid rätt 
tillfälle. Förtrogenhetskunskap i sin tur är av typen fenomenförtrogenhet, det 
vill säga förtrogenhet med olika fenomen som kunskapen möter i handling.69 

befalls att handla på ett visst sätt, och på det reagerar vi. Johanessen (1999) s. 35 lyfter fram 
från Wittgensteins Särskilda anmärkningar (sa), (1992 s. 49): ”(S)pråkspelets ursprung och 
dess primitiva form är en reaktion; först på denna kan de mer komplicerade formerna växa 
upp. Språket – vill jag säga – är något förfinat, ’i begynnelsen var handling.’” 

66 Ibid. s. 28.
67 Janik exemplifierar med den så kallade Fosburyfloppen, som uppfanns av höjdhopparen Dick 

Fosbury och innebär att man går över ribban med ryggen vänd mot den till skillnad från den 
tidigare vanliga dykningen där man hoppade med magen mot ribban. Fosburys stil sågs från 
början som en kuriositet men är numera standard inom grenen, bl.a. efter Fosburys framgångar 
i os 1968.

68 På intet vis kopplat till Janiks jämförelse med den höjdhoppande Fosbury. 
69 Margaretha Engström som i sin doktorsavhandling (Engström, 2014) behandlat yrkeskunnan

de hos driftspersonal vid svenska kärnkraftverk beskriver handling och fenomenförtrogenhet 
som att handling kan förstås som tankehandling, språkhandling och gärning och att fenomen
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Johannessen beskriver det som att det handlar om att se relevanta likheter, 
analogier, mellan olika problemsituationer: 

First and foremost, this involves training by means of experience of precisely 

the ability required to perceive similarities between various kinds of problem

atic situations, even if in many other respects these are dissimilar. Similarities of 

the relevant nature are therefore said to be of an analogical character.70

Johannessen har med utgångspunkt från Thomas S. Kuhns utveckling av 
begreppet paradigm i boken De vetenskapliga revolutionernas struktur71 (eng. The 
Structure of Scientific Revolutions) fördjupat resonemanget kring analogiskt tän
kande. Vid ett seminarium72 som Johannessen höll på kth den 22 oktober 2009 
hävdade han att Kuhns bok är ett av de mest diskuterade och minst förstådda 
verket i modern vetenskapsfilosofi. En del av förklaringen till de många miss
förstånden handlar enligt Johannessen om den radikalt nya synen på vetenskap
lig kunskap som Kuhn utvecklar med hjälp av begreppet paradigm. Den kritik 
Kuhn fick för sin användning av begreppet i bokens första upplaga var en av de 
stora anledningarna till att efterordet kom till stånd åtta år senare. I efterordet 
försöker Kuhn bemöta kritiken och ta resonemanget vidare.73 Kuhn erkänner 
här villigt att han varit lite slarvig i begreppsanvändningen men menar att det 
främst rör sig om två olika betydelser74 – en snävare och en mer omfattande. I 
den omfattande betydelsen är ett paradigm mer eller mindre lik en forsknings

förtrogenheten omfattar på vilket sätt arbetsuppgifter och omvärlden i arbetet skauppfattas. 
Fenomenförtrogenheten blir därmed föränderlig i mötet mellan kunnandet och skeendet.

70 Johannessen (2007b), s. 175.
71 Kuhn (1970/1962) Boken utgavs ursprungligen 1962 och reviderades med en förtydligande 

efterskrift åtta år senare. Intressant att notera är också att Kuhn, trots att hans verk fått stort 
genomslag inom vetenskapsfilosofin, egentligen hade en bakgrund som teoretisk fysiker. Under 
doktorandtiden fick han stipendium till Berkeley där han av utrymmesskäl blev placerad bland 
filosoferna och hamnade bredvid Stanley Cavell. De tu blev goda vänner och Cavell kom senare 
att influera Kuhns arbete och tankar. Kuhn fick så småningom på grund av ordinarie föreläsares 
sjukdom ta över en föreläsningsserie i vetenskapshistoria, och resten är just historia, skulle man 
väl kunna säga (Johannessen, 20091022).

72 Jag har även fått ta del av ett skriftligt ej publicerat föreläsningsmanus. 
73 Kuhn (1970/1962) s. 143: ”/.../ Under den perioden hade både kritiken och mitt eget fortsatta 

arbete ökat min förståelse av en del av de frågor den väckt/.../ Många av huvudsvårigheterna i 
min ursprungliga text rör sig kring själva begreppet paradigm/.../”.

74 Vissa kritiker hävdade att det var betydligt fler.
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tradition, med dess uppsättning av föreställningar, värderingar och metoder. I 
den snävare sätts paradigm att betyda konkreta mönstergilla lösningar av cen
trala problem som finns inom ett visst forskningsfält. Och enligt Johannessen är 
det den senare, den snäva, betydelsen, som är bärare av det nya och intressanta 
hos Kuhn.75 För Kuhn pekar här på att forskning kan vägledas av paradigm utan 
att det finns regler som sammanfattar och artikulerar deras kognitiva innehåll. 
Tvärtom, paradigm kan vägleda forskningen även när reglerna är bristfälliga. 

Kuhn nämner i originalutgåvan från 1962 begreppet tyst eller ”underförstådd 
kunskap” enbart i en fotnot med hänvisning till Polanyi.76 I efterordet från 1970 
används begreppet mer direkt. Wittgenstein har här också spelat roll för Kuhn, 
när han försöker förklara vad det är som håller kvar forskaren inom en speciell 
tradition, inom ett paradigm, i frånvaron av regler. Wittgenstein frågade sig 
vad det är vi egentligen behöver veta för att kunna använda termer som ”stol”, 
”löv” eller ”spel” på ett enhetligt sätt utan att hamna i motsägelser.77 Frågan 
är enligt Kuhn mycket gammal och har historiskt besvarats med att vi måste 
veta, medvetet eller omedvetet, vad en stol, ett löv eller ett spel är. Det måste 
alltså finnas ett antal egenskaper som är gemensamma för alla spel och som inte 
kan gälla för något annat än spel. Detta är dock inte fallet enligt Wittgenstein, 
menar Kuhn. Det finns ingen uppsättning egenskaper som samtidigt tillhör alla 
medlemmarna av klassen och som inte tillhör några andra företeelser. När vi 
använder termen ”spel” på något nytt är det för att vi ser att denna aktivitet har 
en nära familjelikhet med ett antal andra aktiviteter som vi tidigare lärt oss kalla 
spel. Vi har alltså en fenomenförtrogenhet med begreppet ”spel” och kan med 
hjälp av analogiskt tänkande utvidga det till att även omfattar detta nya som vi 
också vill benämna ”spel”. 

Detsamma gäller enligt Kuhn för forskningsparadigm.78 Inte heller här finns 
en enhetlig och formulerbar regel som ger forskningstraditionen dess identitet. 
Problemen är snarare förbundna med en slags analogisk familjelikhet och nya 

75 Johannessen, 20091022.
76 “Michael Polanyi har på ett strålande sätt utvecklat ett mycket likartat resonemang där han 

argumenterar för att vetenskapsmannens framgångar beror på ”underförstådd kunskap”, det 
vill säga kunskap som han får genom sin praxis och som inte explicit kan artikuleras/.../” Kuhn. 
s. 176 (Notförteckning, detta är andra fotnoten i kapitel 5, s. 46–51).

77 Kuhn refererar här till Wittgensteins Filosofiska undersökningar §§ 31–36.
78 Kuhn s. 47–48, Johannessen (20091022) s. 2–3.
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problem löses genom att använda kände metoder inom det aktuella forsk
ningsfältet. En kompetent79 forskare blir då enligt Kuhn en som är bra på att se 
familjelikheter mellan gamla och nya problem.

Hur övar då en forskare upp en sådan kompetens? Johannessen lyfter fram 
Kuhns utpekande av betydelsen av konkret problemlösning.80 Begrepp, lagar 
och teorier lärs ut och presenteras i anknytning till konkret användning. Teorins 
konkreta användning blir exempel som fungerar konstitutivt för förståelsen av 
den. Teorin får på så sätt sin mening i det att den används. Detta gäller också 
för de lagar och begrepp som ingår i teorin. Man lär sig alltså en förståelse av 
en vetenskaplig teoris kognitiva innehåll när man lär sig arbeta utifrån teorin. 
Men då tillägnar man sig enligt Johannessen även något som går utöver teorins 
språkligt artikulerbara innehåll. Man övar även upp en blick för vilka fenomen 
som teorin omfattar, och en färdighet att lösa de problem dessa ger upphov till. 
Inget av detta går att sammanfatta i en regel, trots att det är en viktig del av 
var forskares kompetens. Det är detta som är bakgrunden när Kuhn säger att 
paradigmer kan vägleda forskningen trots att reglerna är bristfälliga. 

I texten ”Det analogiska tänkandet”81 exemplifierar Johannessen hur feno
menförtrogenhet och familjelikheter kan ta sig uttryck under systemutveck
lingsarbete. Johannessen utgår bland annat från Christer Hobergs beskriv
ningar av arbetet på dåvarande Combitech Software i boken Precision och 
Improvisation82 och den problematik som där beskrivs kring att det finns en 
betydande risk att ett kunnande om formalism och verktyg får styra arbetet. 
Någon som kan processer och verktyg antas vara den bäst lämpade att lösa pro
blem, även om denne kanske inte är den mest erfarne. Detta tror jag är vanligt 
i branscher som präglas av snabb förändring och ständiga teknikskiften. Att 
kunna det senaste programmeringsspråket eller modelleringsverktyget blir ett 
kvitto på kunskap att lösa komplexa problem. Detta är emellertid en illusion, 
skriver Johannessen då verktyg och metoder ska användas på delvis nya sätt för 
att lösa föreliggande uppdrag. Och hur den användningen ska ske låter sig inte 
deduktivt härledas ur de tillgängliga teorierna av matematisk och formallogisk 

79 Icke att blanda samman med Dreyfus’ användning av begreppet kompetent.
80 Johannessen (20091022).
81 Johannessen (2002).
82 Hoberg (1998).
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art. Inte heller låter de sig induktivt formuleras i strategier utan undantag för 
hur man ska angripa ett visst problem. Det som återstår är enligt Johannessen 
tumregler, vilka karakteriseras av att bara erfarna kan använda dem på ett 
förnuftigt vis. Sådana tumregler är förankrade i en stor repertoar av konkreta 
situationer i vilka man stod inför uppgifter som var mer eller mindre lika den 
föreliggande och där man ibland lyckats och ibland inte. 

Maria Hammarén beskriver i Språkfilosofi för personligt bruk fenomen för
tro genhet som en slags orienteringsförmåga i tillvarons rymd. Fenomen
förtrogenheten är enligt Hammarén allt lärandes begynnelse och all utvecklings 
första villkor.83 An  vändar färdighet och fenomenförtrogenhet är aspekter av 
yrkeskunnande som utvecklas med erfarenheter och praktisk handledning i 
konkreta situationer. De är varandras förutsättningar och tätt sammanbundna 
med påståendekunskapen. Att färdighets och förtrogenhetskunskap (så kallad 
tyst kunskap) inte är explicit språkligt formulerbara betyder inte att de inte 
kan artikuleras alls, bara att de har andra uttrycksmodi.84 I de fall de artikuleras 
verbalspråkligt sker det indirekt, genom användning av metaforer, analogier 
och liknelser. 

Färdighetskunskap och fenomenförtrogenhet är i sin tur grunden för ett 
omdömesgillt handlande. I handlingsomdöme ingår en etisk dimension av 
ansvarstagande och praktisk klokhet i en unik, konkret och kontextuell situa
tion. Handlingsomdöme är alltså något mer än något rent kognitivt, det är ett 
kunnande för livsvärlden. Handlingsomdöme innebär att en yrkeskunnig per
son kan agera omdömesgillt utan att tänka på sitt handlande även när oväntade 
situationer uppstår. Språket för utveckling av handlingsomdöme handlar om 
ett finlir, om dimensioner som har med mellanrummen att göra.85 

83 Hammarén (2009) s. 25–26. Hammarén hänvisar här även till Wittgensteins Filosofiska 
undersökningar (s. 262) och det han skriver om ovägbar evidens, till vilken bland annat blickens, 
gestens och tonens finare nyanser hör. 

84 Johannessen (1999) s. 10: ”Det adekvata utövandet av det aktuella yrket är det artikulations
modus som är yrkeskunnandets särskilda uttrycksform” Vi behöver alltså inte främst kunna 
formulera vårt kunnande i ord. Johannessen skriver även att begreppet tyst kunskap kan vara 
både oprecist och vilseledande då man frestas att tro att tysta kunskaper är bundna till en indi
vid, samt att de inte är artikulerbara alls. 

85 Hammarén (2009) s. 45–48 Hammarén introducerar här även uttrycket handlingsomdöme 
och pekar på att när det gäller handlingsomdöme är det inte längre meningsfullt att skilja på 
kunskap och språk, det är två aspekter av samma sak. 
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Fenomenförtrogenhet och handlingsomdöme är inte något abstrakt och för
medlas inte abstrakt. Inte heller kan de förklaras enbart med hjälp av regler. Det 
spelar ingen roll om du kan rabbla upp ett antal regler för vad det till exempel 
innebär att visa civilkurage om det inte i rätt situation också blir handlingspå
bjudande.86 Ett exempel i sin infantilaste form på avsaknad av handlingspåbju
dande i en regel, som de flesta troligen upplevt någon gång, är det lilla barnet 
som säjer ”Ajabaja” samtidigt som hen hoppar i soffan, häller mjölken på golvet 
eller vad det nu kan vara som de vuxna försökt pränta in i den lilla att låta bli. 
Barnet förstår regeln – ajabaja att hoppa i soffan – men förmår inte koppla den 
till handlingen att istället sitta still där. Samtidigt finns förstås situationer där 
omdömet säger att du borde handla på ett visst vis (är handlingspåbjudande) 
men olika faktorer i situationen gör att du kanske ändå inte vågar handla. 
Kanske kan man säga att ett inre etiskt dilemma uppstår när vårt handlingsom
döme och vårt faktiska handlande skiljer sig åt? 

Förmedling av fenomenförtrogenhet och användarfärdighet sker istället 
genom språkinvolverande handling, där det förvisso utväxlas ord men det som 
förmedlas är så mycket mer – praktisk handling, förtroende, att uppfinna lärsi
tuationer. Exempel är nödvändiga i kunskapsbildningen. 

Kunnig vägledning

Johannessen pekar just på vikten av exempel i kombination med kunnig vägled
ning (eng. competent guidance).87 En glasblåsare måste exempelvis bli handledd 
i hantverkets teknik, en konstvetare måste få förevisat olika färgtoner och en 
ryttare pröva olika typer av hästar, tillsammans med lämpliga kommentarer 
och anvisningar. Det är inte meningsfullt att skilja exemplen från den typen 
av undervisningssituation. Det är således omöjligt att förklara utövandet av en 
praxis enbart med hjälp av verbalspråkliga medel. 

Johannessen skriver att praxisar trots allt är språkinvolverande handlings
sätt.88 I allt sådan lärande ingår enligt Johannessen ett element av kunnigt 

86 Ibid.
87 Johannessen (2007b), s. 179. I Johannessen (1999) används även begreppet sakkunnig ledning 

(s. 28).
88 Johannessen (1999) s. 115. Johannessens kursivering.
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vägledd drill eller exercis.89 I ett icke publicerat artikelmanus kring begreppet 
tolkning skriver Johannessen också att de primitiva begreppen inom ett visst 
område inte kan läras med utgångspunkt i definitioner. De kan däremot läras på 
grundval av exempel, försöksvisa karaktäristiker och övning i egen användning 
under kunnig vägledning.90 Adrian Ratkić menar att både visning och verbal 
handledning av seendet behövs för att leda någon till förståelse och att detta 
visar sig i att kommentarer och muntliga anvisningar förekommer även vid 
inlärning så kallad tyst kunskap.91 

Johannessen exemplifierar med begreppsbildning och påpekar att lärosi
tuationen eller förmedlingsstationen är nyckeln till den kunskap vi förvärvar 
när vi lär oss bemästra ett visst begrepp.92 Lärosituationen innehåller enligt 
Johannessen allt som är i rörelse vad beträffar begreppets användning. Han 
citerar Wittgensteins filosofiska undersökningar:

... den som ännu inte är i besittning av dessa begrepp, honom kommer jag att 

lära hur orden används genom exempel och genom övning. – Och därigenom lär 

jag honom inte mindre än vad jag själv vet.93 

Johannessen tar även upp det av Wittgenstein ofta använda exemplet begreppet 
spel och karaktären på den kunskap som yttrar sig i sådana förmedlingssitua
tioner.94 Det är en form av kunskaper som uttrycker sig i olika slags färdigheter 
såsom att kunna beskriva en mångfald av exempel på spel, kunna skissera en 
strategi för att skapa nya spel i analogi med redan existerande och att kunna 
bedöma gränsfall. När jag tillägnat mig begreppet spel kommer jag enligt 
Johannessen alltid vara i stånd att utföra dessa och andra besläktade manövrar 
av förklarande slag. Detta gäller givetvis inte bara begreppet spel utan vilket 
begrepp som helst. Vi måste vara i stånd att ge exempel, vi kommer i viss mån 
ha möjligheten att göra analogiska utvidgningar och vi bör kunna bedöma 

89 Johannessen (2007a) Intransitiv förståelse: en gemensam nämnare för filosofisyn, språksyn och 
konstsyn hos Wittgenstein, s. 73. 

90 Johannessen – Begreppet om tolkning, s. 15.
91 Ratkić, 2004, s. 17.
92 Johannessen (1999) s. 114.
93 Ibid. Johannessen citerar Wittgenstein (1953/1992) § 208. Wittgensteins egen kursivering.
94 Ibid. s. 114–115.
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gränsfall av begreppets användning. Detta är givetvis inte allt vi kan göra när vi 
bemästrar ett begrepp men det är enligt Johannessen den del av vår begrepps
mässiga kunskap som yttrar sig i en lärsituation. 

Det lärsituationen inte berättar något om är eventuella nyvunna möjligheter 
att tänka annorlunda (Johannessens kursivering) om välkända förhållanden 
med hjälp av ett nytt begrepp. Bland de färdigheter som den lärande utvecklar i 
en lärsituation ingår också ett kreativt moment – i exemplet med begreppsbild
ning förmågan att företa analogiska utvidgningar av begreppets användnings
område.95 För fenomenförtrogenhet innebär inte kopiering utan är istället det 
material som vi själva har att forma våra handlingar av.96 Att göra detta, det vill 
säga visa handlingsomdöme, kräver många gånger att man gör ett språng från 
det redan tillrättalagda.97 Språnget är enligt Hammarén din handling, vilket 
till exempel betyder att du kan visa civilkurage utan att känna till själva ordet. 
Inlärningen har väldigt lite med vad vi kallar det (namngivande) att göra. 
Hammarén pekar här på Wittgensteins Filosofiska undersökningar och framhåller 
att det är just kring detta med namngivande som detta verk har sin utgångs
punkt. Språkinlärning handlar inte om att namnge föremål, vilket delvis varit 
den härskande föreställningen sedan Augustinus dagar.98 Wittgenstein menar 
dock att vi inte kan förbigå det faktum att vi måste förstå syftet med språkhand
lingen. Ett barn som lär sig ett språk lär sig inte bara namnen på orden, utan sam
tidigt även att tänka i termer av orden det lär sig. Själva namngivarspelet handlar 
bara om att kalla något för något. I språkinlärningen ingår även att lära sig vad 
detta något är. I paragraf 31 i Filosofiska undersökningar låter Wittgenstein ett ord 
motsvaras av en schackpjäs och visar med hjälp av tre exempel att bara om ”plat
sen redan är förberedd” kan en förklaring lära ut användningen av ordet. Och 
platsen är inte förberedd för att man vet regler utan ”genom att han i en annan 
bemärkelse redan behärskar ett spel”. När det gäller handlingsomdöme är det 
enligt Hammarén inte längre meningsfullt att skilja på kunskap och språk.99 

95 Johannessen (1999) s. 115–116.
96 Hammarén (2009).
97 Ibid. s. 40. Med hänvisning till Wittgenstein som pekar på att handlingsomdöme är något som 

utvecklas mellan människor, i praxis. 
98 I Bekännelser betonar han just namngivandet som det centrala i språkinlärning. 
99 Hammarén (2009) s. 48.
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Ett exempel på kunnig vägledning och på hur förmedling och fenomenför
trogenhet går till tas också upp av Hammarén i ovan nämnda ”Språkfilosofi 
för personligt bruk”. Hammarén skriver om tennistränaren CarlAxel (Calle) 
Hageskog100 och hans förhållande till sin egen tränare – Gösta. Gösta var 
egentligen vaktmästare och slöjdlärare och drog igång tennisträning efter 
skolan någon gång på sextiotalet. Trots att han själv knappt kunde spela tennis 
på grund av en polioskada lyckades skolvaktmästaren Gösta uppfinna101 ten
nistränaren Gösta, som i sin tur skolade tennisspelaren och tränaren Calle. En 
av de viktigaste saker Calle fick med sig av Gösta är, enligt Hammarén feno
menförtrogenhet kring vad en tränare är – fenomenförtrogenhet med rummet 
av lusten till hårt arbete, med rummet av att väcka hopp och vad det nu var för 
(livs)material Gösta bar med sig in i sin uppfinning. Fenomenförtrogenhetens 
orienteringsförmåga gjorde sedan att Calle kunde uppfinna sin alldeles egna 
tennistränare, för fenomenförtrogenhet innebär som sagt inte kopiering. När 
Gösta strödde ut grus på vägen där de stod och tränade tennisslag, eller skar 
ut små bitar ur tennisbollarna, för att få in det oberäkneliga102 i träningen för
medlade han alltså inte bara en konkret handling utan även ett förhållningssätt. 
Att komma på att just dessa övningar ska göras är också en del av den kunniga 
vägledningen.

Mästerskap

Exemplet med Calle Hageskog och Gösta är ett exempel på ett mästerskap. 
Begreppet mästerskap härstammar traditionellt från det gamla skråväsendet 
där man blev behörig att utöva ett hantverk genom att genomgå en lärlings
utbildning, avlägga gesällprov och slutligen mästarprov. Än i våra dagar ligger 

100 Hageskog var tidigare tränare för svenska Davis Cuplaget och sägs vara mannen bakom 
det svenska tennisundret. (Hammarén 2009, s. 13–14) Numera är han verksam vid 
Linnéuniversitetet som professor i Coaching och idrottens ledarskap vid institutionen för 
pedagogik. 

101 Hammarén har medvetet valt begreppet uppfinna här och förklarar att tennistränaren Gösta 
är en uppfinning inom det mänskligas univers (Hammarén 2009, s. 19). Med referens till 
Heideggers distinktioner mellan blotta ting, don och verk menar Hammarén att uppfinningar 
inom det mänskligas univers ”vidgar själva människotillvaron, vad som är möjligt att se i sig 
själv och andra och därmed vad som kan bli till mellan oss. 

102 När bollen studsar på grus, eller har ett litet hack i sig blir studsen oberäknelig på ett helt annat 
sätt än en jämn boll som studsar på en jämn yta. 
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delar av systemet kvar inom vissa yrken, till exempel för frisörer och snickare 
där det fortfarande finns möjlighet att avlägga gesällprov. Även för hovsla
gare, en yrkesgrupp som nästan alla som håller på med hästar är beroende av, 
lever traditionen med gesäll och mästarbrev kvar. Också i yrken där utbild
ningsgången ser annorlunda ut kan begreppet mästerskap såsom Niclas Fock 
beskriver det i licentiatuppsatsen Eventyrlyst och risker103 ge nya infallsvinklar till 
kunnig vägledning och yrkeskunnande. 

Fock, som utforskar systemutvecklares yrkeskunnande, använder analo
gin med skråväsendets mästerskap och samtal med konstsnickaren Thomas 
Tempte104 för att påvisa och reflektera kring ingenjörsyrkets hantverksmäs
siga delar. Tempte har i sina reflektioner över yrkeskunnandet introducerat 
termen ”det praktiska intellektet” för att rikta uppmärksamheten mot att det 
krävs ett kvalificerat tankearbete även i praktiska yrken och även för att belysa 
den av honom upplevda förhärskande övertron på det abstrakta intellektet.105 
Mästerskap är enligt Fock ett ledarskap – och det handlar om att vägleda i 
handling, lika mycket som att vägleda i lärande men även att ge vägledning i 
lärandets vetenskap och lärandets filosofi. Detta kan ses ha stora likheter med 
begreppen fenomenförtrogenhet och handlingsomdöme ovan. I kunnig vägled
ning (mästarens ledarskap) ingår att föra in någon annan i ”fenomenförtrogen
hetens orienteringsförmåga”.106 I det gamla skråväsendet var denna någon en 
lärling, eller en grupp av lärlingar, det vill säga någon som själv skulle skolas in 
i samma yrke och skrå. Detta är förstås vanligt även idag (vilket forskarhand
ledning är ett exempel på), men jag vill hävda att resonemanget om mästarens 
ledarskap även är applicerbart på kunnig vägledning i vidare bemärkelse. En 
konsult är till exempel inte enbart mästare när det kommer till att skola in min
dre erfarna kollegor i konsulternas praxis, utan utövar i sin dagliga gärning ett 

103 Fock (2004).
104 Thomas Tempte (194722016) beskrivs av Fock som en av Sveriges främsta konstsnickare och 

en sinnebild av gamla tiders mästare. Han har även reflekterat och skrivit om sitt yrkeskun
nande i boken Lilla arbetets lära – Om hantverk, arbete, några rekonstruerade verktyg och maskiner 
(1982) som finns utgiven på Carlssons förlag. 

105 Göranzon (1990). Det praktiska intellektet är även titeln för hans avhandling.
106 Thomas Tempte själv beskriver stunderna i verkstaden när han gick i lära hos båtbyggaren 

Gösta. Hur hummanden, rökpauser och till synes planlöst vandrade runt i verkstaden blev en 
inskolning i en fenomenförtrogenhet av rena linjer, närvaro med sinnet och en förmåga att 
bedöma olika plankors egenskaper. 
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mästerskapets ledarskap gentemot de kundorganisationer i vilka han eller hon 
agerar. Det handlar inte om vägledning in i konsultyrket, utan om vägledning 
inom den disciplin konsulten har som specialitet. 

Även Richard Sennet använder sig av hantverksanalogin i vidare bemärkelse 
i sin bok The Craftsman107 där han utgår ifrån det gamla skråväsendet för att 
belysa ett yrkesutövande präglat av stolthet och mening. Craftsmanship108 är 
enligt Sennet något mer än enbart teknisk hantverksmässig skicklighet – det 
handlar om att utföra ett arbete väl för arbetets egen skull.109 Detta är enligt 
Sennett lika applicerbart på alla typer av yrken110 som på traditionella hant
verk. Sennett pekar ut dimensionerna praktisk skicklighet, engagemang och 
omdöme som kännetecknande för hantverksmässigt mästerskap. En mästare 
har en ständig dialog mellan praktik och tanke. Den här dialogen leder till för
hållningssätt och en rytm mellan att se problem och att lösa dem.111

Enligt Fock är en viktig beståndsdel i mästarens ledarskap närvaro. Närvaro 
i form av en ständig uppmärksamhet och ett lugn att agera med en precision 
och säkerhet även i kritisk situationer.112 Det handlar om en uppmärksamhet på 
detaljer och om vetskapen att varje situation är unik. Att utöva en sådan närvaro 
är även förknippat med en gnutta mod, mod att våga utmana och ibland bryta 
mot konventioner och regler. Mod att bryta ny mark. Fock använder begreppet 
eventyrlyst – lånat från upptäckresanden Fridtjof Nansen113 – för att beskriva 
detta mod. Det handlar dock inte om något okalkylerat risktagande utan om 
att vara väl förberedd för kommande prövningar. 

I mästarens ledarskap ligger enligt Fock att kunna se lärlingens väg framåt 
i förväg och få honom eller henne att själv börja ana den. I denna ingår också 
att vara medveten om vilka misstag man kan låta lärlingen göra och vilka som 

107 Sennett (2008).
108 Jag väljer här att behålla den engelska termen. Craftsmanship kan närmast översättas med 

’hantverksskicklighet’.
109 Jämför med fenomenförtrogenhet av lusten till hårt arbete i föregående kapitel. 
110 Sennett exemplifierar bland annat med programmerare, läkare, laboratorietekniker och musi

ker (s. 19)
111 Sennett använder här begreppen problem solving och problem finding (s. 9).
112 Fock (2004) s. 75. Även Engström (2014) tar med stöd i Donald Schön och Charles Taylor upp 

närvaro som en viktig beståndsdel i ett yrkeskunnande. 
113 Nansen använde begreppet i ett tal vid S:t Andrewuniversitetet, publicerat 1926. På svenska 

kan begreppet närmas översättas med äventyrslystnad.
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blir förödande för lärlingens självförtroende. Ibland är det till och med nödvän
digt att låta lärlingen göra ett eller annat misstag. Fock beskriver hur Thomas 
Tempte använder termen krympning för att illustrera hur mästaren ibland måste 
låta lärlingen gå på nitar för att förstå sina begränsningar och inte ta onödiga 
risker eller uppfinna hjulet på nytt.114 Att krympa någon måste ske med pre
cision för att uppnå just detta tillstånd där lärlingen förstår att hen varit fel 
ute, men i reflektion tillsammans med mästaren kan gå vidare i utvecklingen 
med bibehållet självförtroende. Mästarens kunniga vägledning skulle här alltså 
kunna ses som en förmåga att iscensätta väl regisserade misstag. 

Det är lätt att se mästarlärlingförhållandet som en envägs överföring av 
kunskap men så behöver det inte alls vara, tvärtom.115 En mästare har alltid 
något att lära av en lärling, men mästaren lär av lärlingen utifrån sina er 
farenheter och placerar in den nya kunskapen i förhållande till sitt tidigare 
kunnande. Därmed kan mästaren även avgöra vad som är relevant och korrekt 
i det lärlingen påstår, och vad som eventuellt inte är det. Fock påpekar även 
att mästerskapet ligger även en prestigelöshet som kommer med trygghet i sin 
egen kunskap. 

Detta kan även jämföras med det som Peter Gay skriver i boken Weimar
kulturen där han beskriver undervisningen vid konstskolan Bauhaus under 
1920talet, där varje elev efter genomgången grundkurs utbildades i verksta
den av två mästare som förhoppningsvis skulle förmedla ”ett mästerskap i såväl 
material som estetik, i innehåll och form tillsammans”.116 Den förebildliga stilen hos 
mästarna beskriver Gay med ord som ”familj”, ”laboratorium”, ”kooperativt 
företag”. Det handlade inte om att för mästarna att producera små utgåvor av 
sig själva utan eleverna stimulerade lärarna, och lärarna sina elever. 

114 Fock (2004) s. 77–78.
115 Att använda begreppet mästarelärlingskap kan egentligen sägas vara ett språkspel som föränd

rats, en kvardröjande referens från en annan tid då kunskapsöverföringen var mer enkelriktad. 
116 Gay (2003) s. 113.



Bild 2. Litet huvud.
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Den metodik jag använt mig av kan närmast beskrivas i två delar. Dels den 
metod som använts som angreppssätt för att genomföra fallstudier – dialogse
minarier och intervjuer – men metoden för avhandlingens tillblivande innefat
tar även hur jag har gått tillväga för att tolka och presentera materialet såsom 
jag har gjort. Dialogseminariemetoden och intervjuer, har en väl genomarbetad 
teoretisk grund och struktur (som gås igenom i Bilaga 3 respektive kapitlet 
”Intervjuer”). Metoden för hur jag har gått tillväga för att tolka och presentera 
materialet kan närmast beskrivas som en pendling mellan mötet med det empi
riska materialet, teori och reflektion. En annan forskare inom yrkeskunnande, 
Johan Svahn, använder i sin doktorsavhandling117 begreppet ingenjörsfilosofisk 
begreppsstudie för att beskriva hur han utifrån sin egen bakgrund som systemut
vecklare och därmed besutten förtrogenhet, med hjälp av Wittgensteins praxis
filosofiska synsätt tar ett epistemologiskt grepp om ett antal språkliga uttryck, 
i hans fall med bäring på säkerhetskultur inom kärnkraftsindustrin. På samma 
sätt bär jag i denna studie med mig min egen förtrogenhet som konsult respek
tive ryttare in i en tolkande verksamhet med ett Wittgensteininspirerat praxis
perspektiv som teoretisk ram.118 Presentationen sker dels genom ett empiriskt 

117 Svahn (2009).
118 Detta kan jämföras, men är inte ekvivalent, med så kallad autoetnografisk metod (eng. autoeth

nography) där forskaren beskriver och systematiskt analyserar sin egen erfarenhet i syfte att 
förstå den sociala och kulturella värld i vilken dessa erfarenheter upplevts. Metoden stammar 
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material, vars omfattning presenteras senare i detta kapitel, dels använder jag 
mig av praxisperspektivets filosofiska grund som en utgångspunkt för diskus
sion kring den kunniga vägledningens uttryck i språkinvolverande handlingar. 
Fallstudierna bidrar med konkreta exempel från konsult respektive ridkonst
praxisar som tydliggör innebörden i epistemologiska begrepp med bäring på 
kunnig vägledning. Exemplen är inte avsedda att verifiera sakförhållanden utan 
syftet är att de ska fungera som belysande exempel på begreppsinnebörd. 

Att undersöka yrkeskunnande är en tolkande verksamhet. Tolkningen upp
står i arbetet med texten, i tematisering och nyordning av det från de empiriska 
studierna erhållna råmaterialet och i det att min egna tankar korsbefruktar det 
empiriska materialet med litteraturen. I mitt fall är detta något som har pågått 
under en lång tid. Jag väljer att tänka mig det som ett laborerande i tanken, 
som mina tankeexperiment, ett begrepp som också utvecklas längre fram i detta 
kapitel. Därmed inte sagt att mitt arbete kan och ska jämföras med Darwins 
The Origin of Species eller något av de andra berömda vetenskapliga verk som 
där nämns, men språket som verktyg för att inte bara uttrycka utan även för 
att mejsla fram vetenskapliga vinningar, ett essäiskt skrivande snarare än ett 
redogörande, är något som inspirerat mig och som jag burit med mig under 
processens gång. 

En vanlig fråga för vetenskapens utövare att ställa sig är frågan om studien 
skulle ha kunnat återskapas. När det gäller studier som denna, och många andra 
inom humanioras område, beror svaret på frågan på vad man lägger för inne
börd i begreppet återskapa. För egen del skulle jag nog vilja svara både ja och 
nej. ”Nej” för att det förstås skulle vara väldigt svårt för att inte säga omöjligt 
att med andra människor (till och med inom samma yrkeskategorier) få en 
exakt upprepning av det som sagts under insamling av det empiriska materialet. 
Inte heller skulle en annan forskare göra exakt samma tolkning som jag själv 
av det som sagts. Däremot så tror jag att de områden inom vilka jag påvisar att 
kunnig vägledning och yrkeskunnande tar sig uttryck, och det sätt som den tar 
dig uttryck på, skulle vara liknande även med en annan empirisk studie som 

från samhällsvetenskapen och har i ridkonstforskningssammanhang använts bland annat i 
Zetterqvist Blokhuis (2018). En skillnad som jag ser det är att autoetnografin syftar till att 
tolka de egna erfarenheterna för att förklara fenomen, medan i mitt fall de egna erfarenheterna 
snarare ska ses som en hjälp att förstås och tolka andras erfarenheter.
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utgångspunkt och även om en annan uttolkare (med samma kunskapsteore
tiska utgångspunkt) tog sig an materialet. De subjektiva berättelserna som 
ligger till grund för min uttolkning får just det universella värde som Toril 
Moi pläderar för i avsnittet om berättelser längre fram i detta kapitel. Ett värde 
som träffande exempel med viss universell dignitet snarare än en stillatigande 
generalisering av ett fenomen. 

Analogier och språkets gränser

I denna avhandling ställs två vitt skilda kunskapsområden, (teknik)konsult
mannaskap och ridkonst, bredvid varandra. Detta görs utifrån en föraning om 
att de båda områdena har något att säga varandra på den kunniga vägledning
ens område. Att jämföra erfarenhetsvärldar, att se något genom något annat, 
är ett sätt att se mer än man tidigare sett. Det är inget som är unikt för denna 
avhandling. Anna Swartling använde till exempel teori, men även (vilket jag 
tycker är viktigt att betona) sin egen erfarenhet från teatervärlden, för att belysa 
fenomen kring mänskliga aspekter vid anskaffning av itsystem i sin doktors
avhandling The Good Person in Information Systems Development.119 Att jämföra 
erfarenhetsvärldar för att se mer än man tidigare sett kräver dock som vi snart 
ska se ett visst mått av fantasi. I detta avsnitt ämnar jag göra ett antal nedslag i 
teori som beskriver hur analogier och arbete med språket och dess gränser, samt 
litterära aspekter är vägar framåt när det gäller att bryta ny kunskapsmässig 
mark, inte bara på vetenskapens område, även om vetenskapsfilosofi och teori 
används som utgångspunkt. Cambridgeprofessorn Gillian Beers tolkning av 
Charles Darwins verk och vetenskapliga gärning i boken Darwin’s Plots120 kom
mer att ligga till grund för min argumentation kring hur analogier och språkligt 
arbete kan föra oss framåt och se saker som vi inte tidigare sett. 

Enligt Beer utgör Darwins The Origin of Species ett utmärkt exempel på ett 
verk som innehåller mer än vad dess upphovsman själv förstod på sin tid – ”/.../ 

119 Swartling (2008). Doktorsavhandling i människadatorinteraktion från kth. Swartling skri
ver t.ex. att ”(m)y understanding of qualitative methodology has been enhanced by my expe
rience of over 20 years with dramatic text and character analysis” (s. 9) och kapitlen bär namn 
som The Plot, The Scenography och The Carachters. 

120 Beer (2000).
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one of the most extraordinary examples of a work which included more than 
the maker of it at that time knew, despite all that he did know”.121 Det Beer 
pekar på är just att sättet Darwin skrev på gjorde att arbetet kom att innehålla 
mer än han kanske själv förstod i skrivandets stund. Beer gör en djupanalys 
av vetenskapliga uttrycksmöjligheter i Darwins arbete och lyfter fram de 
litterära aspekterna i hans texter, samtidigt som hon påpekar att hon på intet 
vis argumenterar för att de ska ses som fiktion. Dock: ”/.../how Darwin said 
things was a crucial part of his struggle to think things, not a layer that can be 
skimmed off without loss”122

Hur vi väljer att skriva spelar alltså roll för det vi lyckas tänka fram.
Något liknande beskrivs av Martin Kaunitz i en artikel i Dagens Nyheter 

avseende forskaren och författaren Karin Johannissons123 skrivande.124 Kaunitz 
menar att det som gör hennes författarskap unikt är att det är just ett förfat
tarskap (Kaunitz kursivering), inte en räcke vetenskapliga studier, skilda från 
varandra och publicerade vid olika tidpunkter. Istället är det en ”metodisk och 
långsam variation kring ett tema”.

(O)rden och deras betydelser, valör smak och form, doft och färg, betyder lika 

mycket som vad de står för. Eller i alla fall inte är av underordnad betydelse. 

Hennes ordval och syntax avslöjar en djup förtrogenhet och en leklust inför 

språket och dess möjligheter. /.../ För att säga något med, och kanske något 

annat, än det som går att säga med vetenskapligheter, ordnade i logisk och 

rationell ordning”125 

Vidare citerar Kaunitz en intervju med Karin Johannisson där hon betonar 
vikten av de rätta nyanserna i texten. Hon beskriver också hur upplevelsen när 
de rätta orden infinner sig kan ta sig rent kroppsliga uttryck.

121 Ibid, s. ix. 
122 Ibid., s. Xxv Detta kan även jämföras med vad Johan Asplund skriver om sociologen Durkheims 

arbete Les Règles. ”Vill vi studera hur Durkheim tänkte bör vi studera hans metaforer. I hans 
texter finns inte å ena sidan tankar, å andra sidan metaforiska uttryck för dessa tankar, utan 
metaforerna är tankar” (Asplund, 2002, s. 81).

123 Karin Johannisson (1944–2016) var en svensk idéhistoriker och författare. 
124 Kaunitz (2018).
125 Ibid.
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Tänkandet finns i språket. När en tankestruktur stiger fram i själva formulering

en, när ett mönster ligger klart genom orden... Det kan vara en så genomgri

pande känsla. Direkt kroppslig i mitt fall. Jag kan få hjärtklappning. Jag måste 

resa mig upp och gå några varv i rummet. Tankens komplexitet faller på plats 

med formuleringen.126 

Det tål att upprepas – Tankens komplexitet faller på plats med formuleringen. På 
samma sätt kan tankar i denna avhandling sägas ha vuxit fram och fallit på plats 
i takt med skrivandet, i takt med att de formulerats i text. 

Expressing life – om tankeexperiment och analogier

Suppose, then, that the effort which has been again and again made to construct 

a universal language on rational basis has at length succeeded, and that you 

have a language which has no uncertainty, no whims of idiom, no cumbrous 

forms, no fitful shimmer of manyhues significance, no hoary archaisms ´famil

iar with forgotten years’ – a patent deodorized and nonresonant language, 

which effects the purpose of communication as perfectly and rapidly as algebra

ic signs. Your language may be a perfect medium of expression to science, but 

will never express life, which is a great deal more than science.127

Betydelsen av språket för den vetenskapliga argumentationen är något som 
har diskuterats genom historien och enligt Darwin är språket tillsammans 
med förmågan att göra upp eld de största uppfinningar som gjorts av männis
kan.128 Darwin förkastar på intet vis vetenskapen eller vetenskapliga metoder 
(tvärtom hans mycket omfattande och noggranna insamlade empiri där han 
själv varit inne och pillat på minsta pistill borde vara en förebild för alla veten
skapsmän och kvinnor) och han anser att ”a good observer really means a 
good theorist”.129 Ändå ser han språkets begränsningar när det kommer till att 

126 Ibid. 
127 Beer (2000), s. 34, citat från Pinney T. Essays of George Elliot. 
128 Darwin (1872) s. 103.
129 Beer (2000), s. 76.
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uttrycka sin teori.130 Det handlar om att hitta ett språk för att uttrycka livet, livet 
som något mer än vetenskap. Ett språk att tänka på.131 

Här blir just analogierna en väg att gå för att komma framåt. Även om 
Darwin medger att ”analogien kan vara en bedräglig ledsagare”132 så bygger 
hans framställning på att han prövar sin tanke genom jämförelser av exem
pel − exempel hämtade båda från den egna empirin, andra forskares arbeten 
inom samma disciplin samt från helt andra vetenskapliga områden. Han har 
en idé, en slags hypotes kanske man kan säga, som han prövar genom vad som 
närmast kan liknas vid ett tankeexperiment. Mängder av exempel får bekräfta 
mönstret. Exemplen får tala för sig själva. Lars Mouwitz kommenterar i Adrian 
Ratkics avhandling angående läsning av Darwin att ”språket har en funktion 
när det gäller att testa tankar. Språket får tankar att växa och expandera.”133 
Mouwitz menar vidare att man kan förstå att Darwins sätt att resonera liknar 
ett tankeexperiment eftersom det är omöjligt att testa teorin om arternas 
uppkomst i hela dess vidd i ett upprepbart experiment.134 Johan Asplund är 
i boken Avhandlingens språkdräkt inne på likande tankegångar när det gäller 
Linnés vetenskapliga arbete. Asplund påpekar att Linné ”observationsande” 
visserligen var omättlig och att han ansåg att vetenskapliga problem skulle lösas 
genom iakttagelse med egna ögon, men han betonar också Linnés idérikedom: 

När han betraktar naturen registrerar han inte bara utan tolkar, och en tolkning 

återgår ju alltid på en idé. Linné såg idéer i naturen.135 

130 Beer (2000) s. 30: Beer citerar Darwins självbiografi ”/.../I wished to find a language to express 
my ideas/.../”.

131 Ibid. s. Xvii. Jämför även med Hammaren (2009) s. 33, om livskänsla som något som går förlo
rat i strävan efter att ”bilda mening” och ”förstå” snarare än att se språket som något som blir 
till mellan människor. 

132 Darwin, Om arternas uppkomst, s. 402.
133 Ratkic, s. 149.
134 Ibid. s. 150 Även Thomas S. Kuhn berör detta med tankeexperiment, och menar att det är en 

perfekt metod för att konfrontera ett gammalt paradigm och kunna demonstrera saker med en 
klarhet som är omöjlig i laboratoriet. Tankeexperiment har enligt Kuhn haft en betydelsefull 
roll i såväl Einsteins som Galileis arbeten (Kuhn, 1992,s. 78). Kuhn belyser tankeexperiment 
även på s. 178 där han jämställer genomgång med penna och papper med laboratoriearbete när 
det handlar om hur studenten skatillägna sig idealexempel inom sitt område, för att utveckla 
färdigheten att se familjelikheter mellan olika typer av problem. 

135 Asplund (2002) s. 90.
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Asplund tar även upp språkets betydelse för Linnés framställning och menar 
att hans mångfacetterade språk präglades av en ”verbal lust” som var både 
iögonenfallande och konstfärdigt.136 En konstfärdighet som inte blev mindre 
av att Linné själv eftersträvade konstlöshet. Asplund nämner även sociologen 
Durkheims arbeten och pekar på att det inte finns å ena sidan tankar, å andra 
sidan metaforiska uttryck, utan metaforerna är tankar.137

I essän ”Dikt och verklighet” argumenterar Kjell Espmark, med utgångs
punkt i Jurij Lotman och Lars Gyllensten, för litteraturen som en modell av 
verkligheten, på samma sätt som elementarpartiklar inom fysiken är en modell 
av en tänkt verklighet.138 En sådan litterär modell strävar enligt Espmark efter 
att nå ”den verklighet som vi inte kan uppnå på annat sätt”139, vilket dock inte 
är samma sak som litterär realism. Modellen blir en ”analog” som under kun
skapssökande ersätter det vi är ut efter.

Espmark pekar dock på att just benämningen analog kan innebära en begräns
ning (som Gyllensten undgår genom att låta dikten härma inte verkligheten utan 
en möjlig verklighet).140 Diktverkets relation till verkligheten stannar dock inte 
vid det likartade utan gäller enligt Espmark i lika hög grad det avvikande eller 
kritiska.141 Textens förhållande till verkligheten kan snaras förstås som en slags 
växelspel. Dikten, som tolkas utifrån vår bild av verkligheten, tolkar i sin tur 
vår verklighet. ”Den blir ett raster som släpper fram vissa drag i det vi kallar 
verkligheten, undertrycker andra och organiserar det förvirrade linjespelet”.142 

Att resultatet, eller åtminstone presentationen av det, blir ett annat om 
man låter det mejslas fram av språket istället för att tas fram i ett experiment 
(även i sådana fall där det är möjligt) vittnar även Maria Hammarén om i sin 
avhandling Ledtråd i förvandling när hon beskriver sitt arbete med att skriva ett 
reportage om jordbrukets förvandling: 

136 Ibid. s. 92.
137 Ibid. s. 81. Asplunds kursivering.
138 I Espmark (1985), s. 9–18.
139 Ibid. s. 11.
140 Espmark tar också upp Lotmans beskrivning av konstens formel: ”som om det vore livet”. Att 

jämföra med ”Expressing life”.
141 Espmark har tidigare i texten (s. 10) problematiserat antika v.s. den romantiska uppfattningen 

om litteraturen som verklighetens spegel, eller som en lampa på verkligheten. 
142 Espmark (1985) s. 16.
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Vid mitt skrivbord arbetade jag sedan mödosamt med en mening som skulle 

fånga både det som kommit och det som gått. Början på min mening blev: 

”Bakom oss spinner en mjuk famnande allé en tråd i det som en gång var ett 

nät av vindlande vägar /.../”.143 

I det här fallet hade det varit möjligt att göra ett experiment, eller i alla fall 
jämföra flygbilder över området från olika tider och ha dessa som utgångspunkt. 
Resultatet hade (troligtvis) presenterats på ett helt annat vis, och på samma 
sätt hade troligen resultatet av Darwins (och Einsteins och Galileis) arbete sett 
annorlunda ut om det hade varit möjligt att testa teorierna, i Darwins fall den 
om arternas uppkomst, i experiment. Liksom i det fall Hammarén beskriver är 
Darwins resultat resultatet ”av ett speciellt slag av språkligt arbete”144. 

Kuhn berör även han det här med språkligt arbete och bildliga talesätt, till 
exempel i det att vi inte bokstavligt ser elektriska strömmar, utan bara ser deras 
utslag i en amperemeter, men ändå talar som att vi faktiskt varseblir något.145 
Kuhn är av åsikten att det metaforiska uttryckssättet så småningom kommer 
att behöva bytas ut mot ett mer exakt.146. Darwin var av en annan uppfattning:

Man har sagt, att jag talar om det naturliga urvalet såsom en gudomlig makt, 

men hvem kan förebrå någon att han talar om attraktionen som styr planetens 

rörelser? Hvar menniska vet hvad som menas med dessa bildliga talesätt och de 

äro för korthetens skull nödvändiga.147 

143 Hammarén, Ledtråd i förvandling, s. 171.
144 Ibid. s. 173.
145 Kuhn (1992), s. 159.
146 Ludwik Fleck är också inne på nödvändigheten av att visserligen använda beteckningar som 

t.ex. existens som bekväma förkortningar och ”hjälpmedel för tanken”, samtidigt som det är ett 
”stort misstag” att nöja sig med det obestämda påståendet (Fleck, 1997/1935, s. 34) Fleck pekar 
här på att det är omöjligt att legitimera existensen av något annat än ur en historisk synvinkel. 
För att undvika nedärvd och onödig mystik kan det dock vara angeläget att använda beteck
ningen existens som en bekväm förkortning, samtidigt som man inte får nöja sig med det utan 
också måste undersöka de historiska och sociala sammanhangen. Fleck utvecklar i en fotnot 
kring just begreppet existens när det gäller sjukdomar (som ju är hans område) att det egentli
gen inte existerar några sjukdomar, utan enbart sjuka människor. Det abstrakta (existensen av 
sjukdom) är dock inte alltid möjligt att skilja från det konkreta (sjukdomstillståndet).

147 Darwin (1871), s. 67.
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Darwin menar alltså, vilket jag anser vara intressant för en vetenskaplig text, 
att resultatet av det språkliga arbetet ska få tala för sig själv. Alla analogier och 
metaforer behöver inte förklaras i minsta detalj, språkliga uttryck behöver inte 
tuggas sönder. Det handlar om att kretsa snarare än att matematiskt fastställa. 
Även Beer kommenterar angående Darwins språk att det inte handlar om att 
definiera så exakt som möjligt: 

His [Darwins, min. anm.] language is expressive rather than rigorous. He accepts 

the variability within words, their tendency to dilate and contract across related 

senses, or oscillate between significations.148 

Detta är långt ifrån drömmen om det exakta språket149 – och de är när orden får 
oscillera som det går att tänja på gränserna.

Darwins framställning med otaliga exempel och skickligt framlagda analo
gier ger ett intryck av vetenskaplighet och trovärdighet. Han är även mycket 
noga med att diskutera sin trovärdighet och förekomma eventuella tvivel 
genom att till exempel medge att till och med han själv tycker det är otroligt 
hur ett organ som ögat skulle ha kunnat utvecklas med naturligt urval men 
inget är ”to wonderful to be true”150 Trots det finns flera passager som får en 
läsare av idag att haja till och fundera över hur det egentligen står till med det 
där med vetenskapligheten. Darwin pratar glatt om ”vildar”, ”osnygga irlän
dare”, ”sorglösa negrer” etc. Troligen är det att betrakta som utslag av dåtidens 
utbredda uppfattning – ett slags brus i klokskapen som med dåtidens kunskaper 
inte kunde filtreras bort – och inte som ett försök att sprida någon form av 
rasistisk propaganda.151 Liknande fadäser förekommer emellertid även i våra 
dagar. Johan Asplund beskriver till exempel antropologen Margaret Mead och 
hennes arbete med att ”hennes egen knubbiga person ställde sig i vägen för hen

148 Beer (2000), s. 33.
149 Drömmen om att konstruera det exakta språket har funnits hos flera stora tänkare genom 

historien, bl.a. Leibnitz. En historisk och epistemologisk exposé kring drömmen om det exakta 
språket återfinns bl.a. i Göranzon (1990) kap. 3.

150 Beer (2000) s. 127.
151 I sin självbiografi berättar t.ex. Darwin om en ”neger” han träffat under sin tid i Edinburgh. 

Denne, som arbetade med att stoppa upp fåglar (något han enlig Darwin gjorde utmärkt), gav 
Darwin lektioner mot betalning och han beskrivs som en ”mycket trevlig och intelligent man” 
(Darwin, 1959/2009, s. 65). 



60

3. Metodteoretiska utgångspunkter

nes iakttagelser”152. Alldeles oaktat kvaliteten på Meads antropologiska arbete 
(vilket jag inte är i stånd att alls bedöma) så är det inte en särskilt vetenskaplig 
beskrivning av en forskare och dennes gärning. Spännande att fundera över 
här är också vad vi idag kanske skriver i våra avhandlingar som för oss är den 
naturligaste sak i världen – men som kommer att få läsare om 150 år att fundera 
över vad vi egentligen höll på med. Ibland kan den vetenskapliga utvecklingen 
förstås också gå åt precis motsatt håll och det som vid sin utgivning betraktas 
som mer eller mindre rappakalja, visar sig senare vara vad vi idag håller för kor
rekt vetenskap. Ett sådant exempel är Denis Diderots ”d’Alemberts dröm”, en 
dialog där Diderot prövar gränserna för vårt medvetande. D’Alemberts dröm 
har i vår tid lyfts fram av biologen och nobelpristagaren Gerald M. Edelman 
som i sin bok Bright Air Brilliant Fire påpekar att Diderot faktiskt talar i termer 
av den moderna forskningen om medvetande, trots att detaljer om detta inte 
var kända på hans tid.153 

Darwin skapade inga lagar, han beskrev dem säger Beer154 men påpekar 
samtidigt att han hamnar i vad som beskrivs som ett kreationistiskt dilemma:

He wishes simply to record order which in no way depend on him. But because 

his highly charged imaginative language and the need to invent fresh terms and 

to forge new metaphorical connection, he appears to undertake an individual 

creative act.155

Det här är något som även gäller forskning inom yrkeskunnande. I strävan att 
beskriva (yrkeskunnandet) måste forskaren själv skapa (analogier och metaforer). 
Forskaren måste skapa ett språk att berätta sin historia.156 Den skapande akten i 
forskningen är inget självändamål men har visat sig nödvändig för att fånga sådant 
som inte låter sig beskrivas i generella termer. Eller som Maria Hammarén uttrycker 
det angående jämförelse mellan analogi och den mer traditionella generaliseringen: 

152 Asplund (2002) s. 96.
153 Edelmann (1992) s. 19–21. 
154 Beer (2000), s. 46: ”Darwin did not invent laws – he described them”
155 Ibid., s. 96.
156 Jfr Beer s. 3 om Darwin: ”He was telling a new story, against the grain of the language available 

to tell it in”.
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I grunden är analogin en parallellföreteelse till generaliseringen, så till vida 

att den har formen av ett resultat. Men medan generaliseringen ”sluter” leden 

kring det som åtminstone på människovetenskapens fält måste vara oavslutat, 

så lever analogin vidare i det oavslutade, idealt ska den fungera som ett arbe

tande exempel – en hjälp att ordna verkligheten i mötet med det nya.157 

Det handlar om att uttrycka livet – livet som något annat, något mer, än tradi
tionell vetenskap.

Form, poesi och fantasi

Hur vi väljer att skriva eller uttrycka oss spelar som redan nämnt roll för vad 
vi lyckas tänka fram. Filosofen Hans Larsson är en annan av dem som reflek
terat över formens betydelse för vetenskaplig framställning.158 Larsson lyfter 
i sin bok Intuition159 fram ett exempel med en ”anmälan av tvenne historiska 
arbeten” som visserligen framställde händelser som många andra framställt 
förut, men där det ena enligt Larsson gjorde det på ett sådant sätt att histo
riens personligheter framstod med en individuell prägel och händelserna fick 
utrymme att ha den karaktär de på sin tid haft för dem som upplevde dem.160 
Larsson beskriver vidare hur den fackman som granskade de faktiska historiska 
uppgifterna, fann några misstag i bägge arbetena men kunde eller ville inte 
skilja den nyskapande skriften från den ordinära. I slutorden av sin framställ
ning skrev granskaren endast något artigt om formen och beskrev den som ett 
”språksmycke”. Denna berättelse får Larsson att ryta i ordentligt: formen är en 
del av det vetenskapliga, och därmed basta! Att föra in något under rubriken 
form och därmed beröva det vetenskaplig betydelse och endast ge det värde som 
krydda och utsmyckning är enligt Larsson en fint som snarast tyder på att (i det 
här fallet) granskaren inte är i stånd att tillägna sig innehållet: 

157 Fock, Om dialogseminarier i skrivgruppsform. Fock citerar Maria Hammarén från en liten 
instruktion som specialskrivits för Combitech.

158 Även Kuhn är inne på detta med formens makt och pekar in i det faktum att i normalveten
skaplig verksamhet publiceras inte längre resultaten i böcker ”som Franklins Experiment ... on 
Electricity eller Darwins Origin of Species vilka vände sig till vem som än kunde intressera sig för 
området.” (Kuhn, 1992, s. 29).

159 Larsson (1892/1997).
160 Larsson (1997) s. 35.
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Det ligger något, låt oss säga kostbart, i det välbehag och den feinsmeckermin 

hvarmed bildningsfilistern gör sin kur för dessa ”stilens blommor”, som han 

tager för pynt, och som han fröjdar sig åt på samma sätt som åt sitt eget fest

oratoriska klingklang161

Larsson menar vidare att vetenskapen innehåller ett mer eller mindre starkt 
poetiskt element, och det förefaller som detta poetiska element blir mer och 
mer koncentrerat ju mer det vetenskapliga stoffet bearbetas. Och det är när 
vetenskapsmannen kommit dithän att den vetenskapliga exaktheten och alla de 
enskildheter som den består av har sin ton med i helheten som det är möjligt att 
höra idéns tysta förbisvävande: 

(D)å vibrerar vår själ, som hon alltid gör när något af lifvets djup blottas för 

oss, och beröres som av musik; då förstår filistern att det spelas, och gläder sig 

måhända, och vet att värdera vackert språk. Men något innehåll, som han icke 

förut var i besittning af, vet han icke om han mottagit.162

Att se skillnad mellan vetenskaplig form och överflödigt pynt kräver således 
kunskap hos läsaren. Kanske handlar det om en grundinställning likt den 
Wittgenstein lyfter fram i Särskilda anmärkningar då han skriver att: 

Människor av i dag tror att vetenskapsmän finns till för att undervisa dem, och 

att diktare, musiker etc. finns till för att glädja dem. Att dessa skulle ha något att 

lära dem faller dem inte in.163 

För att förstå krävs det att du är öppen även för kunnandets poetiska inslag. Jens 
Fredricson164, vars blogg bidragit med empiriskt material till denna av  handling, 
skriver i ett av sina blogginlägg att han fått påtryckningar från läsare att han 

161 Ibid. s. 36.
162 Ibid, s. 37.
163 Wittgenstein (1977/1992) s. 46.
164 Landslagsryttare i hoppning samt stallmästare och lärare på Flyinge och Strömsholm, se vidare 

i kapitel 4.
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varit alltför poetisk, och liknat Björn Ranelid i sina utsvävningar. 165 Fredricson 
själv lämnar till läsaren att avgöra om poetiken är bra eller dålig och menar på 
att det kanske var ett uttryck för ”vårglädje”.166 Själv skulle jag snarare hävda 
att de läsare som skickat dessa kommentarer saknar just insikter i kunnandets 
poetiska aspekter och formens betydelse för framställning av dessa. 

Poesi och litteratur används (bland annat i dialogseminariemetoden) för 
att väcka tyst kunnande till liv och sätta det i spel. Likaså har Darwin använt 
litteratur som impulser för sitt arbete. Kanske inte medvetet, direkt menat som 
en impuls, men bland andra poeten Milton har haft stort inflytande på hans 
skrivande och insikten om fantasins betydelse för förståelsen: 

Milton gave Darwin profound imaginative pleasure – which to Darwin was the 

means to understanding.167 

Beer ser Darwin genom författare han tagit intryck av, som Milton vars dikter 
aldrig lämnade hans sida under resan med Beagle, men även genom sådana 
som tagit intryck av honom efter att själva läst (min kursivering) Darwin. Av 
de författare som Darwin själv tagit intryck av nämner Beer Wordsworth och 
Coleridge som hade inflytande då:

The emphasis on growth and process rather than conclusion and confirmation 

was releasing element in his [Darwins, min anm.] intellectual upbringing.168

165 Jens Fredricson, blogginlägg 20160528.
166 ”Good or bad? Kanske var det våren som förförde mig och fick mina sinnen att sprudla. 

Existerar den äkta kärleken till hästen, finns också en kärlek till naturen, grönskan, fåglarna, 
vinden och livet.” Ibid.

167 Beer (2000), s. 32. Med tilltagande ålder minskade emellertid intresset för poesin och för konst 
i övrigt. Darwin skriver i sin självbiografi hur han fram till 30 års ålder hade ett stort nöje av att 
läsa författare som Milton, Byron, Wordsworth och Coleridge men att han nu på många år inte 
har kunnat förmå sig att läsa en rad poesi. Denna förlust av ”sinnet för högre estetiska värden” 
var dock något som Darwin beklagade, och finge han leva om sitt liv skulle han ta som regel 
att åtminstone någon gång i veckan läsa lite poesi och lyssna till en smula musik, ”för att på så 
sätt skulle kanske de delar av min hjärna som nu har blivit atrofierade ha kunnat hållas igång 
genom användning” (Darwin 2009, s. 146–147).

168 Ibid, s. 102.
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Evolutionen är en process och ingenting som någonsin är ”klart”. På samma 
sätt är det med utveckling av yrkeskunnande – det blir inte heller ”klart” utan 
är ett ständigt pågående arbete, både individuellt och kollektivt. 

Om fantasins betydelse skriver Beer vidare att: 

Darwin’s copious imagination constantly tried out and extended possibilities, 

drawing upon the richness of the perceptual world.169 

För att kunna passera gränser, för att kunna se utöver det invanda, krävs fantasi. 
Detta gäller även för yrkeskunnande. Hammarén betonar dock (med förank
ring i Perby) att det handlar om fantasi kring en verklighet man känner väl. Då 
kan fantasin fungera som en ”katalysator för framgångsrik användning av erfa
renhet, särskilt i situationer som fordrar ett tankesprång från det upprepnings
bara till en ny handling”170 Fantasin hjälper oss alltså när det gäller att utveckla 
handlingsomdöme, även bortom den egna erfarenheten.171 Darwin hade både 
omfattande kunskaper och fantasi nog att ta språnget. I hans fall blev resultatet 
en världsberömd upptäckt men jag vill hävda att resonemanget är applicerbart 
även på betydligt mindre spektakulära projekt. 

Beer påpekar att Darwin i sin argumentation hänvisade till förnuftet (”yet 
reason tells me ...”) men att det handlar om ett förnuft som traverserar grän
serna till fantasin, och att han egentligen lika gärna hade kunnat åberopa fanta
sin om inte det varit så att fantasi är betydligt mindre övertygande att hänvisa 
till än förnuftet i vetenskaplig argumentation.172 Är det så, att vi för att verka 
trovärdiga måste låtsas att fantasin inte spelar någon roll? Formen på det man 
skriver har nog betydelse för fantasin, och framförallt, det finns nog inget så 
förödande för fantasin som att tvingas in i en form man inte gillar. Det gäller att 
fantisera sig fram till den plats där ens ”language practice and scientific theory 
coincide”173 Först då kan man (möjligtvis) uppnå något som senare visar sig 

169 Beer s. 73.
170 Hammarén (1999) s. 167.
171 Jämför här med Hammaréns samtal med skådespelaren Jarl Kulle, som tonar ner erfarenhetens 

betydelse för en rolltolkning –”Jag måste kunna spela mordbrännare utan att själv ha varit en” 
(ibid., s. 168).

172 Beer, s. 67–68.
173 Ibid., s. 33.
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innehålla mer än man själv vet i skrivandets stund, för att återknyta till Beers 
ord om Darwins verk som citerades tidigare i detta kapitel. 

Berättelser

Mitt empiriska material bygger på ett antal, subjektiva, berättelser. Dels ett 
antal personligt skrivna redogörelser i form av texter från seminarier, Spelplats 
och Spänningsfält och ridkonstens mästare, dels dialogseminarieprotokollen och 
intervjuerna har berättelsens form. Den personliga redogörelsen är dock nog 
så viktig när vi talar om yrkeskunnande då den praktiska kunskapen som vi 
sett tidigare avsnitt inte låter sig uttryckas i rent generella termer. Det är med 
hjälp av berättelserna som vi kan greppa erfarenhetsvärlden. Maria Hammarén 
pekar i boken Språkfilosofi för personligt bruk på vikten av berättelser (som inte 
behöver vara litterära).174 Även Allan Janik betonar att den information vi söker 
när vi pratar om praktisk kunskap vanligen förmedlas i form av berättelser – 
berättelser och anekdoter med poäng.175 Att en berättelse har en poäng ska enligt 
mig dock inte tolkas som att den måste vara teatral eller underhållande utan 
helt enkelt att den, oavsett om den innehåller dramatisk finess eller vardaglig 
gråhet, kan tjäna som lärande exempel. Adrian Ratkić citerar i en fotnot den 
amerikanske professorn Mark Turner som i sin bok The Kiterary Mind – The 
Origins of Thought and Language skrivit att ”berättelse är tankens grundprincip” 
och att vardagstanken i grunden är litterär.176 Det är således berättelserna som 

174 Hammarén (2009) s. 65 ”Att berätta är det vitt famnande och en smula trötta ord som står oss 
till buds om vi vill hålla fast vid erfarenhetsvärlden.” 

175 Janik 1996, s. 30, Janiks egen kursivering. Janik uppmärksammar också senare i samma bok (s. 
112) att många av de stora ”socialvetarna” under 1900talet, t.ex. Weber, Simmel och Freud, 
också varit framstående berättare även om vi inte sett deras arbeten i detta ljus. Freud kommente
rade t.o.m. själ att hans fallstudier hade karaktären av noveller. Janik konstaterar att det tagit oss 
nästan hundra år att komma fram till detta (litterära) perspektiv inom humanvetenskaperna. 

176 Ratkić (2006) s. 262. Även Karin Havemose och Johan Berglund har i sina doktorsavhand
lingar inom Yrkeskunnande och teknologi reflekterat över vikten av berättelser. Havemose 
som skrivit om Uppfinnandets teknik och estetik (Havemose, 2006) talar med utgångspunkt i 
Tore Nordenstam och Hans Georg Gadamer, om berättelser i form av mönsterbildande exempel 
(Havemoses egen kursivering), som en kunskapsbas. Havmose säger sig med sina mönsterbil
dande exempel vilja ”återskapa skapandets väsen och de miljöer och villkor som uppfinnare 
verkar inom” (ibid. s. 28.30). Skapandets villkor går inte att fånga i en definition eller i snäva 
begrepp. Havemose citerar här Nordenstam (2005, s. 33) som skriver: ”det som behövs minst 
av allt är teoretiska kunskaper om dikter”.
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ger hållpunkterna, som gör att vi kan gripa tag i egen eller andras erfarenhet och 
sätta den i spel. Termen kretsa är här ett nyckelord – vi kretsar kring detta något 
som utgör en erfarenhetsvärld – fenomenförtrogenheten. Berättelsen, med sin 
början och sitt slut, blir sedan det språng ut ur det pågående genom vilket vi kan 
begrunda våra handlingar. Fenomenförtrogenheten kan inte definieras, vi är 
hänvisade till kretsandet. Kretsandet är i sig inget resultat, utan en aktivitet som 
verkar på oss. Janik påpekar dock särskilt att fallstudier bestående av insamlade 
berättelser ska hållas isär från typiska sociologiska studier eftersom fallstudier 
inte görs från ett yttre perspektiv utan är rekonstruktioner177 av aktörens eget 
inre perspektiv på t.ex. begreppsbildning.

Men har en berättelse allmängiltighet? Kan ett enskilt exempel tillåtas tala i 
namn av det universella? Litteraturvetaren och professorn Toril Moi tar sig an 
just detta dilemma i artikeln ”Skriver kvinnan som en man?”.178 Moi utgår från 
Stanley Cavells då nypublicerade bok A Pitch of Philosophy och ställer sig frågan 
hur en kvinna (eller egentligen vilken individ som helst) kan tala å allas vägnar 
utan att vare sig stänga in sig i sin personliga erfarenhet eller utplåna densam
ma. Förhållandet mellan det självbiografiska, den personliga erfarenheten, och 
det filosofiska handlar enligt Cavell snarare om olika röster eller toner än om 
två radikalt åtskilda språk eller oförenliga utsagepositioner. Att ta sig rätt att 
tala för andra människor är en rätt (i den mån man kan tala om en sådan) som 
åligger alla då det mänskliga subjektet är representativt, dvs. varje liv är exem
plariskt för varje liv, eller kanske snarare en liknelse för varje liv.179 Här pekar 

 Johan Berglund, vars avhandling behandlar formalisering och yrkeskunnande inom kärnkrafts
industrin, lyfter fram istället fram Imre Kertész författarskap för att ge ljus åt ”berättandets 
bryderier”. Berglund pekar på att det i mångt och mycket handlar om en gestaltningsproblema
tik att få fatt i erfarenheten och ”klä den i ord”. (Berglund, 2011 s. 27) Berglund citerar Kertesz 
Dossier K s. 81: (Innan) jag tog itu med att skriva/.../hade fakta, eller som kallar det: verkligheten, 
vilat tyst i mig/.../. Kertesz fann i romanformen ett sätt att gestalta och tolka sina egna erfaren
heter av nazismens och senare kommunismens Ungern, något som intervjuer och den doku
mentära gestaltningen misslyckats med.

177 Janik (1996) s. 30. Själv brukar jag föredra att använda begreppet gestaltning för att betona att 
det inte handlar om en exakt återgivning. 

178 dn 4 februari 1996.
179 Cavell skriver t.ex. att ”The philosophical dimension of autobiography is that the human is rep

resentative, say, imitative, that each life is exemplary of all, a parable of each; that is humanity’s 
commonness, which is internal to its endless denials of commonness”, (Cavell, 1994, s. 11).
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Moi på att Cavell står på samma grund som till exempel Simone de Beauvoir180 
som i inledningen till sin bok ”De bästa åren” skrev att det är omöjligt att kasta 
ljus över sitt eget liv utan att samtidigt upplysa andras. Är det rent av så att det 
enda sättet att tala för andra är att tala för (och om) sig själv?

Det handlar om att utvinna insikter ur det vardagliga och ordinära. Den 
filosofiska insikten finns i detaljerna, ”i de enskilda omständigheternas säregen
het, i samma mån som den finns i de allmänna”.181 Även Moi ser alltså vikten 
av berättelser – vikten av säregenheten, som övertygar genom beröring snarare 
än genom argument.182 Min tolkning av Moi är att hon menar att tala för andra 
med ambitionen att vara universell och allmängiltig inte är samma sak som 
att påstå att man själv har rätt att avgöra vad som ska gälla för universellt.183 
Däremot är den personliga (min kursivering), detaljrika anekdoten ett viktigt 
filosofisk instrument och har så varit för flera stora tänkare; Sartre, Beauvoir, 
Cavell, Wittgenstein och Freud är några Moi nämner.184 

Moi påpekar också att, att acceptera att ens teoretiska eller vetenskapliga 
diskurs bär det personligas märke, inte är detsamma som att reducera en teori 
till att bara vara uttryck för en individs subjektivitet. Det personliga bör där
för markeras som personligt överallt där det dyker upp. Det är enliga Moi en 
”enorm skillnad mellan en stillatigande universalisering av ens eget fall och ett 

180 Moi har, vilket hon också påpekar i artikeln, ägnat en stor del av sin gärning åt just de Beauvoir 
och hennes försök att tänka filosofiskt utan att ge avkall på sin (i hennes fall kvinnliga) sub
jektivitet. Enligt Moi är det just detta, att de Beauvoir vägrade ge avkall på sin universalistiska 
ambition, som har gjort att hon blivit måltavla för många postmoderna filosofer och blir 
betraktad som en förklädd man.

181 Moi, 1996.
182 Jfr Hammarén 2009, s. 66: ”Berättelser övertygar genom sin beröring, inte genom argument”
183 Och som en parentes kan nämnas att hon även påpekar att det just detta slags universalisering 

av den vite, borgerlige mannens erfarenheter som gjort att grupper som feminister och antira
sister hyser så stort agg till den traditionella universalismen.

184 I boken Simone de Beauvoir – Hur man skapar en kvinnlig intellektuell (Moi, 1996, kapitel 5) 
gör Moi en utläggning om just hanterandet av det personliga som allmängiltigt i Sartres och 
Beauvoirs skrifter. Moi menar att en grundläggande svaghet hos Sartre är tendensen att uni
versalisera utifrån ett enda fall och därmed framställa sin erfarenhet som universell. Beauvoir 
å sin sida använder sällan det fenomenologiska ”jag”, och har en tvetydig genomskinlighet till 
det självbiografiska. Beauvoirs mer marginella position gjorde därför att hon kunde driva det 
personligas retorik längre än Sartre. Hennes strävan var att ”bryta ner skillnaden mellan filo
sofi och liv för att kunna skänka livet filosofins sanning och nödvändighet och filosofin livets 
spänning och lidelse” (s. 195).
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explicit försök att använda sig själv som en möjligen träffande case study”.185 
Det Moi med stöd i Cavell, Sartre och Beauvoir, vill ha fram är alltså: att ge den 
egna berättelsen allmängiltighet inte är samma sak som att vilja framhålla den 
egna erfarenheten som mer insiktsfull än någon annans. Jag vet inte bättre än 
andra vad min erfarenhet betyder och att tala universellt är snarare en uppma
ning till diskussion om sambandet mellan min särskilda och unika situation och 
din lika unika särskilda situation. 

Diskussionen över enskilda exempel och berättelse tar oss vidare i vår 
kun skapsutveckling. Detta även är en av grundtankarna bakom dialog semi
nariemetoden, fast där betonas just termen dialog framför diskussion. Min 
tolkning är dock att Moi här avser en diskussion av ungefär samma slag som 
avses med begreppet dialog i dialog seminariesammanhang, dvs. ett samtal 
fritt från kritisk debatt och upprepande av klichéer. I dialogseminariemetoden 
betonas just vikten av detta samtal som berättelserna i ett dialogseminarium 
utgör grunden till. Samtalet liknas vid ett nät som nästan kan sägas ha en egen 
stämma. Denna stämma kan med fördel berikas av deltagare som inte är där 
men som med sina röster ändå kan bidra med berättelser och kanske vidröra 
en nivå vi inte själva förmår. Jag talar här om de yttre impulser i form av t.ex. 
skönlitteratur eller filosofiska texter som ofta används vid dialogseminarium. I 
samtalet får vi se en skymt av varandras erfarenheter, och jag vill hävda att det 
även gäller när vi läser berättelser (med poäng) om andras erfarenhet. Att läsa 
är ju ett samtal mellan texten och läsaren. Berättelserna i denna avhandling är 
alltså allmängiltiga på så sätt att de utgör en samling berättelser med poäng som 
syftar till att uppmana läsaren till diskussion, eller kanske snarare reflektion, om 
sambandet mellan olika individers särskilda och unika situationer, vilket är det 
närmaste vi kommer att gripa tag i deras erfarenhet. På så sätt får den personliga 
berättelsen en allmängiltighet då den hjälper oss att se vad vi inte tidigare sett.186 

185 Moi 1996, s. 194. Jag själv gör tolkningen att det ligger en viss betoning på ordet möjligen här. 
186 Se används här i analogisk mening, dvs. ”seendet” behöver inte vara kopplat enbart till fysiska 

synintryck. Jämför Hammarén (2009) s. 67 ”Och medan jag fångar en skymt av vad dina erfa
renheter fått dig att se så faller nytt ljus över mina egna. Jag ställer frågor jag inte visste att jag 
hade och tänker tankar kring händelser jag inte visste hänt. Mitt eget mod får käppar, kryckor 
och stödjande händer. Jag ser mer än det jag tidigare sett.” Även Joseph Conrads ord om kon
sten uppgift i förordet till romanen Negern på Narcissus är kan vara en intressant jämförelse här: 
”Den uppgift som jag försöker genomföra är att med det skrivna ordets makt få er att höra, 
få er att känna och framför allt få er att se. Detta – och inget annat, och det är allt” (Conrad 
1997/1897, s. 7) Citatet återfinnes även i bland andra Göranzon (2001).
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I detta avsnitt presenteras min undersökning – det empiriska materialet i 
form av fallstudier och använd metod för insamling av detta, samt en reflek
tion över min egen roll som forskare och uttolkare av insamlat material. Det 
empiriska materialet kan delas in i fyra olika kategorier, två från respektive 
område ridkonst och konsultmannaskap. Likaså finns för både ridkonst och 
konsultmannaskap dels material som jag själv samlat in genom intervjuer och 
dialogseminarier, dels sådant material som andra har skrivit i olika former av 
publikationer och där min del i empiriinsamlingen har bestått av att göra ett 
urval. Det empiriska materialet presenteras här tillsammans med reflektioner 
kring dess innehåll samt tillvägagångssättet för insamlingen. 

Bakgrund – Combitechs kunskapsresa

En viktig del av bakgrunden till denna avhandling är konsultföretaget Combi
techs samarbete med kth och avdelningen för Yrkeskunnande och teknologi 
i frågor som rör lärande och kunskapsutveckling. I detta kapitel ges därför en 
sammanfattning av företagets kunskapsresa. 

*

Combitech är ett oberoende teknikkonsultbolag och en del av försvars och 
säkerhetskoncernen Saab ab. Basen finns i Norden och man arbetar även 
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internationellt tillsammans med sina kunder. I dagsläget, första kvartalet 2019, 
har företaget cirka 1 900 anställda konsulter på ett 30tal platser i Sverige, 
Norge, Finland och Danmark. Till viktiga kundsegment hör försvars, flyg och 
teleindustrierna. Företaget erbjuder allt från produkt och affärsutveckling 
till verksamhetsutveckling och management. Ledorden för tjänsteutbudet är 
”Competitive Products”, ”Successful Business” och ”Safe Society”.187

Combitech har sitt ursprung i den tidigare Saab Scaniakoncernens gemen
samma teknikutveckling där ett antal mindre nischade teknikföretag bilda
des i Combitechkoncernen. Ett av bolagen, Combitech Software (sedermera 
Combitech Systems) inriktade sig på tekniska realtidssystem med visionen 
att bli bäst i Sverige. Det var här som en viktig del av Combitechs kunskaps
resa tog sin början. Under 2000talet har verksamheten vuxit via fusioner och 
förvärv av bland annat Aerotech Telub, Caran Saab Engineering och Sörman 
Information ab. Sedan 2006 är namnet Combitech ab.

Inom företagen i Combitechkoncernen fanns en tradition av att i grupp 
samlas och lära av varandra. Mellan företagen fanns färdiga strukturer för 
teknikförmedling bland annat teknikgrupper och en tidskrift.188 Kulturen av 
att ständigt hålla sig uppdaterad på sina respektive teknikområden var påtaglig 
och man var samtidigt van att dela med sig av information och kunskap dels till 
övriga i koncernen men även (gratis) till kunder genom kortare seminarier små 
utbildningshäften etc. 

För att underlätta erfarenhetsutbyte på Combitech Systems utvecklades, 
i samarbete med Maria Hammarén och Bo Göranzon från avdelningen för 
Yrkeskunnande och teknologi på kth, dialogseminariemetoden189 mellan åren 
1996 och 1999. I sin avhandling beskriver Maria Hammarén i kronologisk 
ordning hur samarbetet mellan kth och Combitech Systems växte fram och 
utvecklades.190 Här följer en kort sammanfattning av detta. 

187 www.combitech.se, besökt 20190430.
188 Fock (2004) s. 16–17.
189 Sedan metoden först utvecklades har den använts på ett flertal andra ställen med lite olika syf

ten, bland annat i forskarprogrammet (se vidare Ratkić (2004) och (2006)).
190 Hammarén (1999), i kapitlet Språkets ledtrådar – en kronologi, s. 83–118.
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kan man bli erfaren lite snabbare? Upptakten till samarbetet var att 
ledningen för Combitech Systems kände att de trots expansion stannat i utveck
lingen. De lyckades inte lära upp tillräckligt många nya teknikkonsulter och de 
redan erfarna konsulterna fick inte chans att se till sin egen kompetensutveck
ling. Niclas Fock skriver att det inte gick tillräckligt fort att sprida kunskap till 
de yngre medarbetarna och att de därmed blev allt mer beroende av de redan 
etablerade konsulterna i uppdragen.191 Man stod inför ett dilemma utan att 
riktiga kunna sätta fingret på vad som behövdes för att komma vidare. En av 
frågorna man ställde sig var just om det är möjligt att bli erfaren lite snabbare?

De första kontakterna med kth hade initierats redan två år tidigare men 
1996 presenterades planen för ett 15 månader långt projekt med nio semi
narie omgångar. Seminarierna drog igång året därpå med företagsledningen 
och representanter från samtliga kontor i gruppen. Framväxten av dialog
seminariemetoden var ämnet för Maria Hammaréns avhandling Ledtråd i 
förvandling192. Här formulerades den första officiella presentationen av en 
strukturerad metod som syftar till att återkalla deltagarnas konkreta och i bästa 
fall för sin praxis konstitutiva exempel och föra dessa föremål för reflektion och 
samtal i en gemensam begreppsbildningsprocess. 

Den första uppgiften, när deltagarna väl hade bekantat sig med meto
den, var att etablera gruppens intersubjektivitet. Hammarén beskriver detta 
begrepp som en förutsättning för samtalets energi: ”att tala utifrån gemensam 
begreppsanvändning.”193 Genom dialogen, som till en början handlade om 
att ”breda ut språkspel”, arbetades denna intersubjektivitet upp genom att 
som Hammarén beskriver innebörder inte på nytt behöver exemplifieras utan 
ligger i öppen dag vilket gör att kommunikationen blir träffande och får ett 
högre tempo. Detta leder i sin tur till att ”oenighet lösgör sig ut allmänna 
missförstånd och oklarheter till att bli ett instrument att driva idéutveckling 
framåt.”194 I början handlade det alltså om att ge stöd åt projektdeltagarna i 
deras försök att prata om och sätta ord på sitt yrkeskunnande. Vartefter nya 

191 Fock (2004) s. 17.
192 Hammarén (1999) Dialogseminariemetoden har sedan använts som utgångspunkt för flera 

avhandlingar, bl.a. Fock (2004), Ratkić (2006), Backlund (2006), Sjunnesson (2004, 2007), 
Svahn (2009), Engström (2014) m.fl.

193 Hammarén (1999), s. 89.
194 Ibid.
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ord och uttryck började återkomma i diskussionen skrev seminarieledarna ner 
dessa. Hammarén beskriver dessa som begreppsöar vilka fungerade som påmin
nelser och samlingsbeteckningar för redan gjorda erfarenheter som gruppen 
erinrade sig under reflektion.195 

Genom arbetet kring de första seminarierna hade gruppen skapat möj
ligheter att kommunicera med precision kring områden som tidigare varit 
svåråtkomliga. Men för att dra maximal nytta av allt detta var man tvungen att 
sprida det till de andra i företaget. För att inte skapa en kommunikationsklyfta 
mellan dem som var involverade i projektet och dem som stod utanför och för 
att behålla kulturen präglad av det lilla kreativa och platta företaget valde man 
att gå ut på bred front och presentera dialogseminariemetodiken för samtliga 
anställda vid en företagskonferens i maj 1997. Samtidigt utbildades flera, däri
bland företagets vd Christer Hoberg, för att kunna leda egna dialogseminarie
grupper och ett utbildningskoncept, Combitech Learning Lab (cll) började 
arbetas fram. Som en del i att sprida den första projektgruppens erfarenheter 
publicerades också boken Precision och Improvisation196 som innehöll ett axplock 
av texter från gruppens arbete och ytterligare något år senare gavs det första 
numret av tidskriften Spelplats ut med texter skrivna av Combitechs medarbetare. 

Utbildningskonceptet Combitech Learning Lab innehöll dels ett rent kurs
utbud med både tekniska kurser (som även såldes externt) men även kurer i 
affärsmannaskap och ledarskap. Området kunskapsteori presenterades som 
ett eget ben i kursutbudet och var helt unikt i branschen. Inom detta ”ben” 
bestod den högsta nivån av forskarutbildning på kth hos avdelningen för 
Yrkeskunnande och teknologi.197 Förutom rena kurser innehåll cll även tek
nikgrupper på olika nivåer, både lokalt och företagsstrategiskt. Detta upplägg 
hade vuxit fram ur idéer från dels teknikgrupperna i Combitechkoncernen, och 
dels från det inledande arbetet med dialogseminarierna. 

195 Ibid. s. 98–99.
196 Hoberg (red.) (1998) Boken är en del av bokserien Filosofi och ingenjörsarbete publicerad på 

förlaget Dialoger. Serien samlar många av grundtankarna inom forskningsområdet yrkeskun
nande och teknologi och beskriver utvecklingen av dialogseminariemetoden. Förutom redan 
nämnda Precision och improvisation består serien av Ledtråd i förvandling – om att skapa en ref lek
terande praxis (Hammarén, 1999), Praxis och tyst kunnande (Johannessen, 1999) samt Spelregler 
– om gränsöverskridande (Göranzon, 2001). 

197 Ferm & Nützman (2006) s. 23.
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I takt med att företaget och konsultmarknaden utvecklade sig utvecklades 
förstås även cll och behoven av kompetensutveckling. Samarbetet med kth 
och akademin har även fortsättningsvis varit tätt och resulterat i flera exa
mensarbeten och avhandlingar. I samband med itkraschens lågkonjunktur i 
början av 2000talet föddes tankar på att få till ett mer vardagsnära och därmed 
konstadseffektivt lärande vilket blev upptakten för mitt och en studiekollegas 
examensarbete ”En lärande vardag – om Combitech Systems.”198 Combitech 
Systems sammanslagning med Aerotech Telub 2006 blev föremål för ett annat 
examensarbete med fokus på kompetensutveckling då Tobias Larsson och 
Andreas Limber undersökte hur de båda företagens kompetensutvecklings
system kunde förenas till en helhet i studien ”Integration av kompetensutveck
lingssystem vid en företagsfusion.”199 Flera anställda, däribland jag själv, har 
även fått möjligheten att som industridoktorander utforska olika aspekter på 
sitt eget och andras yrkeskunnande.200 

Idag har koncepten för utbildning och kompetensutveckling utvecklats 
ytterligare till något som går under namnet Combitech grow. Fokus ligger 
fortfarande på erfarenhetsutveckling och det finns flera kunskapsnätverk och 
innovationshubar inom företaget där anställda kan ställa frågor, dela erfaren
heter och diskutera med kollegor runt om i organisationen.201 Samarbetet med 
kth fortsätter och frågan ifall det går att bli erfaren lite snabbare är fortfarande 
aktuell och är bland annat utgångspunkt för företagets program för unga kon
sulter – Combitech Talent Program. Programmet pågår under två år vid sidan 
av den anställdes konsultuppdrag och innehåller precis som den första versio
nen av cll både teknisk vidareutbildning, affärsmannaskap och ledarskap samt 
erfarenhetsutveckling. Det som började som en fråga i mitten av 1990talet är 
alltså högst levande än idag. 

198 Ferm & Nützman (2006) Resultatet, ett system för så kallad On Jobtraining, var jag sedan 
som anställd med och inkorporerade skarpt i cll.

199 Larsson & Limber (2006).
200 Resultatet kan läsas i en rad avhandlingar och licentiatuppsatser: Fock (2004), Hoberg 

(2006), Backlund (2006), Sjunnesson (2004) och (2007), Berg (2008), Svahn (2009). Flera av 
företagets forskarstuderande var även med och bidrog till antologin Dialogue, Skill and Tacit 
Knowledge (Göranzon, Hammarén, Ennals (red.), 2006).

201 www.combitech.se, 20180210.
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En av många komponenter inom det som var Combitech Learning Lab (cll) 
var så kallade Communities of Practice (CoP).202 En Community of Practice 
inom Combitech är ett nätverk för företagets mest erfarna konsulter inom 
ett specifikt område. Syftet är att utveckla spetskompetenser samt skapa en 
långsiktig kunskapsutveckling och profilering inom områden som av företags
ledningen bedömts vara strategiskt viktiga.203 Vid den tidpunkt mitt mate
rial samlades in (2009) fanns tre mer eller mindre aktiva nätverk, Arkitektur/
mbse204, Projektledning och den grupp som jag haft möjligheten att få följa: 
CoP Förändringsledning. Målet är att ha sammansvetsade nätverk av företagets 
bästa med ett gemensamt synsätt. Förutom att dessa nätverk ska vara en möjlig
het till kompetensutveckling för de mest erfarna utgör nätverket även en viktig 
resurs för företaget som helhet. Genom att deltagarna delar med sig av sin kom
petens och marknadskännedom inom respektive teknikområde är tanken att de 
ska kunna stödja företagets övergripande strategiarbete och långsiktiga planering. 

Jag följde nätverket under en period då man ville få en nystart efter en 
tids inaktivitet och därför gjorde en satsning att genomföra en serie om fem 
dialogseminarier, under vår och tidig höst 2009, för att på nytt etablera grup
pen. Under dessa fem tillfällen ansvarade jag för att skriva protokollet, så mitt 
deltagande hade även ett syfte för gruppen även om jag inte var en fullvärdig 
deltagare, då denna uppgift annars hade behövt tilldelas någon annan. 205 

Underlaget till denna studie består således av totalt fem idéprotokoll samt 
de texter som deltagarna skrivit till varje gång, dvs. cirka 30 stycken totalt. 
Gruppen bestod av tolv medlemmar från Combitechs olika kontor, samtliga 
handplockade att ingå i nätverket:

202 Begreppet Community of Practice används ibland med andra innebörder än den som avses här. 
Det myntades första gången av Lave & Wenger (1991) för att ur ett situationsbaserat lärande
perspektiv beskriva grupperingar (som kan uppstå spontant p.g.a. ett gemensamt intresse eller 
vara avsiktligt organiserade) där gruppmedlemmarna lär av varandra genom erfarenhets och 
informationsutbyte. Även Vaast & Walsham (2009) använder begreppet med liknande inne
börd. Jag har inte gjort någon djupanalys av hur begreppet används inom olika delar av litte
raturen utan nöjer mig här med att konstatera att begreppet används inom flera forskningsfält 
med inte nödvändigtvis samma innebörd. 

203 Nützman & Ferm (2006).
204 Model Based Systems Engineering.
205 Värt att notera är att jag vid denna tid var anställd vid Combitech ab, men inte var kvalificerad 

att deltaga i nätverket som ordinarie medlem.
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• Anders
• Bo (i samtalen även benämnd Bosse) 
• Daniel
• Gert
• Gunnar 
• Göran 
• Jan (i samtalen även benämnd Janne)
• Johnny 
• Maria 
• Peter
• Robert
• Tore

Vid samtliga tillfällen utom vid examinationen har en extern gäst bjudits in 
för att ge nya och ibland kontrasterande perspektiv till diskussionen. Inbjudna 
gäster var:

• Staffan Rydén (då vice vd, Kungliga dramatiska teatern)
• Clas Pehrsson (då professor, Kungliga Musikhögskolan)
• Mats Hultin (då Saab Aerosystems)
• Lars Bengtsson (då f.d. vd Kreatel). 

Av affärsmässiga skäl avslöjas inga namn på projekt eller kundorganisationer. 
Under dialogseminarierna har var och en yppat dilemman och svårigheter hos 
sina respektive kunder och som konsult är det en affärsmässig förutsättning att 
värna sina kunders integritet. När någon berättat om en konkret situation hos 
en kund har jag redan i idéprotokollen bytt ut företagsnamnet mot ”en kund”, 
”Företaget”, ”ett projekt” eller dylikt. Vissa kanske anser att denna anonymi
sering gör materialet tunnare då eventuellt viktig bakgrundsinformation faller 
bort. Jag tänker snarare så att det kanske faktiskt inte spelar så stor roll exakt 
var en viss situation inträffade, utan bara det faktum att den inträffade. Är det 
någon bakgrundsparameter som varit av stor vikt för det inträffade skrivs den 
naturligtvis ut, liksom en allmän beskrivning av situationen (exempelvis ungefär
lig projektstorlek, deltagare från olika länder etc.). För att ytterligare anonymisera 
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de beskrivna situationerna har jag valt att i avhandlingen endast uppge förnamn 
på deltagarna samt att i något enstaka känsligt fall helt anonymisera berättelsen. 

De texter som lästs inför seminarierna har varit en blandning av traditionell 
litteratur kring ledarskap och förändringsledning, texter med anknytning till 
yrkeskunnande (till exempel utdrag ur Jan Sjunnessons avhandling) och internt 
material (till exempel sammanfattningar och reflektioner från genomförda 
uppdrag). Som exempel på litteratur kan nämnas Edgar Scheins Organizational 
Culture and Leadership206, John P. Kotters Leading Change207, Good to Great av 
Jim Collins208 och Om att lyckas: lite tur behövs också av Jack Järkvik och Lars 
Kylberg209. Seminarierna har dessutom haft övergripande teman för att ange 
en riktning och för att styra in dialogen på för gruppens verksamhet viktiga 
områden. Temana var valda av seminarieledarna och texter och gäster valdes för 
att passa respektive tema. Teman som användes var ”Introduktion/Ledarskap i 
förändring”, ”Företagskultur”, ”Ordning och reda” samt ”Uthållig framgång”. 
Det femte och sista seminarietillfället hade inget specifikt tema utan var en 
examination och sammanfattning av alla tidigare seminarier. En grundstomme 
till teman och litteratur var uttänkt av seminarieledarna redan från start, men 
finjusterades efterhand då aspekter värda att fördjupa fångades upp under 
seminarierna. 

*

Som forskningsmetod för insamling av empiriskt material är deltagande vid 
dialogseminarier ett sätt att komprimerat få tag på en stor mängd samlad och 
reflekterad erfarenhet. Att till exempel genomföra en serie intervjuer med 
deltagarna hade troligtvis givit resultat i samma riktning, till exempel på så 
sätt att erfarenhetsområden lyfts fram som viktiga. I ett dialogseminarium 
kondenseras dock deltagarnas samlade erfarenheter på ett annat sätt än i en 
intervju. Även vid en gruppintervju (som kanske är det som egentligen ligger 
närmast till hands att jämföra med) är det svårt att nå samma djup som just 
kombinationen av läsande, skrivande och dialog ger. Jag tror även det faktum 

206 Schein (2004).
207 Kotter (1996).
208 Collins (2001).
209 Järkvik & Kylberg (1994).
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att dialogseminarierna primärt fyller ett annat syfte än att vara underlag för 
forskning (det vill säga även har som uttalat syfte att ge något till deltagarna) 
gör att deltagarna känner sig extra motiverade att anstränga sig för att resultatet 
ska bli så bra som möjligt.

Att skriva ett idéprotokoll är att gestalta ett samtal, och att göra det handlar 
om ett speciellt slag av språkligt arbete. Naturligtvis skulle man lika gärna 
kunna spela in hela dialogseminariet och sedan transkribera det till text, men 
syftet med ett idéprotokoll är istället att fånga essensen i den kollektiva dialogen 
och den begreppsbildning som sker under seminariet. Det handlar om att fånga 
andemeningen snarare än det exakta.

Idéprotokollskrivandet kan göras på olika sätt och min egen erfarenhet av 
att läsa olika protokoll har visat att olika skribenter begagnar sig av vitt skilda 
stilar. Ett icke förhandlingsbart villkor är dock att det nedtecknade förstås ska 
accepteras av deltagarna som en godtagbar tolkning av det dialogiska förloppet 
under seminariet. Själv föredrar jag att skriva en stor del i dialogform för att 
behålla just karaktären av samtal. Dialogstyckena blandas sedan med förkla
rande sammanfattningar av till exempel den text som lästes upp eller förkla
ringar av bakgrunder till situationer som ger upphov till en viss replik. Detta 
för att idéprotokollen ska kunna läsas fristående utan att seminariedeltagarnas 
texter ligger förhanden. På sitt sätt är protokollet inte helt olikt ett teatermanus, 
med dess dialoger och förklarande anvisningar. Skillnaden är att protokollet 
utgår från det som ”spelats”210 och inte tvärtom. Som protokollskrivare blir 
du då något av en ”inverterad regissör”, det vill säga du leder det spelade ned 
på pappret. Som sådan har du ett visst ansvar. Ett ansvar för att vara observant 
och fånga även små nyanser, ett ansvar för att lyssna. Men också ett ansvar att 
faktiskt stryka sådant som inte för begreppsbildningen framåt. 

Arbetssättet jag konkret har använt mig av har varit att under själva semi
nariet försöka få med större delen av det som sägs i någon form och sedan 
utföra eventuell sovring under efterarbetet när det är möjligt att se hela sam
manhanget. För att i så stor utsträckning som möjligt befinna mig på samma 
våglängd som övriga deltagare när det gällde förberedelser hade jag inför 
samtliga seminarier läst och reflekterat över impulstexterna. Jag har dock inte 

210 Jag väljer att sätta spelats inom citationstecken här, då det ju inte som ofta i teaterns värld 
handlar om fiktion.
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deltagit i dialoger och samtal, annat än att kort presentera föregående semina
riums protokoll eller att någon enstaka gång svara på frågor om till exempel 
angränsande litteratur. Istället har jag varit fullt koncentrerad på att fånga 
samtalet. Råmaterialet från ett seminarium har i mitt fall krävt en hel del fin
putsning för att vara läsbart för någon annan än mig själv, då det närmast kan 
liknas vid ett på dator stenograferat dokument fullt av stavfel, hemmasnickrade 
förkortningar och allmän oreda. Ibland har det även åtföljts av kompletterande 
anteckningar tagna för hand, till exempel för att fånga bilder som ritats på white 
boardtavla, där det går fortare att använda papper och penna än datorn. Dessa 
har sedan omvandlats till digitalt format och införlivats i protokollen. 

Det praktiska arbetet med att förvandla ”stenografin” till en för andra läsbar 
text tvingar till sin natur fram en tankeverksamhet kring vad som faktiskt sades, 
som kopplar på till det uppmärksamma lyssnandet under själva seminariet. Att 
istället rakt av transkribera en ljudupptagning skulle nog snarare riskera att 
bli en mekanisk verksamhet utan samma typ av tankeverksamhet påkopplad. 
Även om risken att någon exakt replik skulle gå förlorad elimineras naturligtvis, 
men samtidigt ökar risken att tolkningen av essensen blir sämre. Processen att 
färdigställa ett protokoll utifrån råmaterialet har påbörjats så snart som möjligt 
för att ha allting färskt i minnet. Omfånget på slutresultatet har varierat lite 
beroende på de olika gruppernas storlek och längden på seminariet men stor
leksordningen ligger på mellan 25–30 sidor för ett heldagsseminarium och runt 
15 sidor för en halv dag. För att underlätta läsningen av protokollen har jag sor
terat texten i stycken som försetts med lämpliga rubriker (och i förekommande 
fall även underrubriker) som beskriver de begreppsområden respektive stycke 
behandlar. En sådan rubrik är (passande nog) ”Cirkushästar och arbetshästar”. 

Ansvaret för idéprotokollets slutliga riktighet ligger på hela gruppen, som 
vid varje tillfälle fått tillfälle att kommentera, vid behov rätta, samt fördjupa 
föregående tillfälles protokoll. Många gånger har delar av protokollen naturligt 
blivit utgångspunkt för nästa tillfälles dialog då de ingått i läsmaterialet. I 
samtliga fall där någon av deltagarna velat ändra på något har dessa ändringar 
införlivats i en reviderad utgåva som sedan distribuerats till samtliga deltagare. 
Gästerna har inte haft möjlighet att själva granska idéprotokollen för att på så 
sätt kunna korrigera eller komplettera något kring sina egna inspel. I flera fall 
har det dock varit möjligt för mig att (i efterhand) ta del av texter gästerna själv 
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skrivit i form av böcker, artiklar och dylikt. På så sätt har jag kunnat få min tolk
ning av gästernas inspel bekräftade, och ibland fördjupade. I fall där så inte har 
varit möjligt får jag helt enkelt lita på att övriga seminariedeltagares granskning 
av min tolkning ger den en tillräckligt hög kvalitet. Mitt eget bidrag för att göra 
läsningen av protokollen intressant, har förutom sovringen och ordnandet, 
även bestått i att jag i fotnoter lagt till referenser och citat från inspirerande 
texter där jag så funnit passande. Det blir på en gång ett första steg i min egen 
tolkning, och samtidigt en direkt återmatning till fördjupning till deltagarna. 

Spelplats och Spänningsfält

En annan informationskälla som tjänat som komplement till det under dialog
seminarierna insamlade empiriska materialet är tidskriften Spelplats. Tidskriften 
ges ut av föreningen Dialoger i samarbete med olika organisationer. Ett antal 
nummer har givits ut i samarbete med Combitech. I tidskriften publiceras 
texter författade av deltagare i olika dialogseminarier, i Combitechs fall ofta 
under en kurs med namnet Reflective Management. Ambitionen är enligt vad 
som beskrivs i förordet i det inledande numret att visa vad som händer i samtal 
mellan människor när insikter om praktiskt förvärvade kunskaper sätts i rörelse 
i en organisation. För att fira 20årsjubileet av samarbetet mellan Combitech 
och kth har ett antal texter valts ut av en arbetsgrupp inom företaget och publi
cerats i en jubileumsbok med namnet Spänningsfält. Boken innehåller totalt 
135 stycken essäer som har grupperats under ett antal teman, t.ex. ”Risker och 
mod”, ”Vara i och kliva ur”, ”Perspektiv” och ”Skriva sig till insikt”. Av dessa 
135 texter har jag, ibland kortare ibland längre, citerat 39 stycken. Dessutom 
finns ett exempel med från ett nummer av Spelplats som publicerats efter utgiv
ningen av Spänningsfält.

Spelplats och då särskilt jubileumsboken Spänningsfält har tjänat som 
ytterligare ett empiriskt material. Var och en av texterna är ett prov på ett stycke 
praktisk verklighet från livet som teknikkonsult och ger som sådana en inblick 
i den yrkesvardag där yrkeskunnandet sätts på prov. De teman som valts ut 
för att gruppera texterna i jubileumsboken säger även i sig något om essensen 
i yrkeskunnandet. Det faktum att samlingen av texter vuxit fram under en 
20årsperiod torde göra den tämligen unik som vittnesmål från en yrkespraxis. 
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I syfte att fördjupa bilden av kunnande inom ridkonst har ett antal intervjuer 
med yrkesutövare inom hästsportområdet genomförts. Informanterna, totalt 
fyra stycken, har valts ut enligt kriteriet att de ska vara verksamma inom den typ 
av ridning som omfattas av Svenska Ridsportförbundet211 och att de vid sidan 
av sin egen ryttarkarriär (och/eller annan specialitet inom hästområdet) även 
är verksamma som tränare. Därtill har syftet varit att få en så bra spridning som 
möjligt vad gäller inriktningar och discipliner. Informanterna har handplockats 
via mitt eget kontaktnät i hästlivet och är således ej utvalda slumpmässigt. 
Syftet med intervjuerna har inte varit att erhålla ett statistiskt representativt 
urval av informanter (därtill är antalet dessutom alldeles för litet) utan att dyka 
ner i ett litet antal personliga erfarenhetsvärldar. Samtliga informanter är dock 
enligt min bedömning meriterade nog att bidra med kvalificerade erfarenheter 
inom ämnet ridkonst. Att informanterna ej varit helt främmande har snarare 
underlättat det personliga samtalet jämfört med om personen varit totalt obe
kant då en del av intervjun i sådana fall först hade behövt ägnas åt att bygga 
upp ett förtroende. 

Följande intervjuer har genomförts:

jörgen carlström – Driver EquiRehab, ett rehabiliterings och 
träningscenter för hästar i Kvicksund, Västmanland. Föder även 
upp hästar i liten skala och har varit förbundskapten för landslaget 
i reining (westernridning), en gren inom vilken han även är aktiv 
tävlingsryttare. Han är också verksam som amatörtravtränare. Har 
tidigare arbetat med sälj och försäljningsutveckling samt som konsult 
inom krishantering. 

charlotte frisch − Ctränare i dressyr som idag driver idag företaget 
ByHorse i Stockholm vars verksamhet omfattar att driva ett inack
orderingstall med cirka 50 hästar, sadelinpassning och utbildning av 
både hästar och ryttare. Har tidigare varit verksam som ridskolechef 
och har även ett förflutet som ledare inom bank och finansvärlden 

211 Vilket avgränsar t.ex. trav och galopp, grenar specifika för islandshästar, cirkusträning, 
m.m. Ingen är heller verksam inom körning även om körning är en gren inom Svenska 
Ridsportförbundet.
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i olika roller som säljare och i flera ledande befattningar. Har tävlat 
dressyr upp till och med svår klass. 

katarina, ”ki”, sandersson − Auktoriserad ridlärare, diplomerad ung
hästutbildare samt Ctränare i både hoppning och dressyr. Ridlärare 
på Järfälla Ryttarförening, tidigare även verksam som ridskolechef. 
Undervisar även privatryttare och arbetar deltid inom skolan. Har 
tävlat banhoppning upp till och med svår klass. 

simon åhlstad – Simon har en polioskada och tillhör Sverigeeliten i par
adressyr. Tillsammans med hästen Piquet har han deltagit i flera SM 
med både seger (2012) och flera medaljer. Han är verksam som dres
syrtränare i Stockholmsområdet med runt 30–40 elever som tränar 
regelbundet. Simon har tidigare även varit simmare på elitnivå och 
deltagit i fyra Paralympics och där tagit flera medaljer. Vid sidan av 
ridningen arbetar han med ekonomiadministration. 

Intervjuerna har haft karaktären av semistrukturerade samtal i enlighet av vad 
som beskrivs av Steinar Kvale i hans bok Den kvalitativa forskningsintervjun212. 
Tiden för varje intervju har varit runt en och en halv timme. En intervjuguide 
(Se Bilaga 2) har använts vid samtliga intervjuer som förutom ett antal frågor 
även har innehållit en kort beskrivning av hur intervjun kommer att gå till samt 
syftet med den. Intervjuunderlaget har skickats ut till informanterna i förväg så 
att dessa ska känna sig någotsånär förberedda på vad som väntar. Intervjuerna 
har ändå inletts med en kort presentation av projektet och hur intervjun kom
mer att genomföras. 

Intervjuunderlaget har inte följts i strikt ordning utan samtalet har fått 
följa sin väg framåt, enligt tanken att ett yrkeskunnande inte till fullo låter 
sig fångas av enkla frågor. Målet har snarare varit att föra samtal i dialog 
med informanterna, inspirerat av den metodologi som förespråkas av Adrian 
Ratkić.213 Här betonas vikten av öppna frågor istället för förutbestämda mallar. 

212 Kvale (1997).
213 Ratkić (2004). Ratkić är inspirerad av filosofen Tore Nordenstam vars tillvägagångssätt var att 

basera sina studier på upprepade samtal med ett fåtal informanter. Samtal fördes som dialog 
mellan intervjuare och informant snarare än som regelrätta intervjuer. Ratkić menar på att 
denna typ av samtal lämpar sig väl for forskning om yrkeskunnande då det är svårt att få sub
tila svar med enkla frågor – det är i dialogen mellan forskare och yrkesutövare som förståelsen 
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Intervjuerna har inte spelats in, istället har jag antecknat under hela inter
vjun. Därefter har anteckningarna skrivits rent så snart som möjligt och för att 
försäkra mig om att inga missförstånd eller omtolkningar uppstått har anteck
ningarna sedan skickats till respektive informant för återkoppling, eventuella 
ändringar och godkännande. Samtliga informanter har tyckt att anteckning
arna fångat samtalet på ett bra sätt. Två av de fyra informanterna har velat göra 
vissa justeringar i efterhand men dessa har handlat om en önskan att ändra 
(t.ex. för att undvika att peka ut tredje person) och/eller fördjupa resonemang 
snarare än missförstånd från intervjuarens sida kring vad som faktiskt sagts. 
Samtliga informanter har givit sitt medgivande till att deras namn används i 
avhandlingen.

De godkända anteckningarna har sedan utgjort ett råmaterial för analysen. 
Att använda inspelningsutrustning minskar förstås risken föra att information 
går förlorad eller omtolkas men då vissa informanter kan finna det hämmande 
eller obehagligt att spelas in (vilket motverkar målet att få en dialog till stånd) 
har jag valt att enbart anteckna. Tidigare personliga erfarenheter från genom
förda intervjustudier214 visar också att metoden att anteckna under intervjun 
gör att man redan där sållar ut essensen i det som sägs, precis som vid anteck
nandet vid skrivande av idéprotokoll för dialogseminarier. 

Ridkonstens mästare berättar

Som komplement till intervjuundersökningen har jag även till mitt empiriska 
material lagt en samling texter från allmänt kända förebilder inom ridsporten 
som däri beskriver sina träningsmetoder, sin filosofi och därmed indirekt sitt 
kunnande. Texterna innehåller en rad exempel där epistemologiska förtecken 
lyser igenom åtminstone för ett tränat öga. Texterna är dessutom ofta rikt illus
trerade med fotografier och illustrationer (och i de digitala till och med filmer) 
både av ryttare till häst och av tränaren som från marken visar vad han eller hon 
menar. Följande ”mästare” och texter finns med i analysen:

växer fram. ”I dialogen mellan forskare och yrkesutövare växer beskrivningar av den situations
bundna och komplexa kunskapen fram under en längre tid” (s. 63).

214 Under arbetet med Ferm & Nützman (2006) samt Nützman (2007) har liknande intervjutek
niker använts
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kyra kyrklund − Kyra är f.d. landslagsryttare i dressyr och adjungerad 
professor i ridkonst vid slu. Har skrivit boken Dressyr med Kyra215 
och ger regelbundet välbesökta så kallade clinics där hon delar med 
sig av sina erfarenheter. Jag bevistade en av dessa i maj 2018 på 
Strömsholm.

jens fredricson − Landslagsryttare i hoppning samt stallmästare och 
lärare på Flyinge, tidigare även vid ridskolan Strömsholm.216 Förutom 
boken Utbildning av den unga hästen217 skev han under en tvåårsperiod 
även en blogg i samarbete med tidningen Hippson där han delade 
med sig dels av sitt dagliga arbete men även av reflektioner kring 
sin egen (kunskaps)utveckling och ridkonsten i allmänhet. Bloggens 
inlägg har analyserats från starten februari 2015 fram till och med 
november 2017 då bloggen avslutades.

pether markne − Har tävlat svår hoppning, är f.d. landslagsryttare i 
dressyr och den enda i Sverige som innehar den högsta klassningen 
för tränare i både hoppning och dressyr. Har skrivit boken Hästens 
Grundarbete218 och tog i mars 2018 över efter Jens Fredricson som 
bloggare hos tidningen Hippson. Hans blogg har analyserats från 
starten till och med april 2019.

nuno oliveira − Portugisisk ryttare och tränare inom det som benämns 
klassisk akademisk ridkonst i den franska traditionen. Denna typ av 
dressyr skiljer sig något från den typ av dressyr som bedrivs inom 
ramen för Svenska Ridsportförbundet men jag har valt att ha med 
honom då han lämnat inte mindre än sex böcker om ridning och rid
konst efter sig. Av dessa finns två på svenska, Klassiska principer i kon
sten att dressera hästar219 och Reflexioner om ridkonsten220. Det är dessa 
som analyserats i denna avhandling. Den förstnämnda är en klassisk 

215 Kyrklund & Lemkow (1996/2013).
216 På Flyinge och Strömsholm utbildas bland annat hippologer med slu som huvudman. 
217 Fredricson & Andersson (2006).
218 Markne (2014).
219 Oliveira (2010).
220 Oliveira (2011).
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ridlära med praktiska instruktioner (om än i målande ordalag), den 
sistnämnda innehåller mer allmänna tankar om ridning som konstart. 

*

Sammanfattningsvis kan om min behandling av det empiriska materialet sägas 
att jag vid redovisningen av resultat, i kapitlen ”Skolning och passion” och 
framåt, väljer att använda respektive persons förnamn i det fall denne inte skrivs 
ut med både för och efternamn. I vetenskapliga sammanhang är ju annars tra
dition att använda någons efternamn. Att jag valt att frångå detta när det gäller 
just referenser från det empiriska materialet är dels för att lättare urskilja utsa
gor från det empiriska materialet från andra referenser, dels för att få tilltalet 
mer homogent då jag valt att för deltagarna i CoP Förändringsledning enbart 
använda förnamn av anonymitetsskäl. Det skulle dessutom kännas lite formellt 
distanserande att benämna de intervjuade, som jag ju samtliga har någon form 
av relation till, med enbart efternamn.

Historien om en avhandling – reflektion 
kring avhandlingens tillblivande

Det finns en mycket utbredd myt om observationer och experiment, där det 

undersökande subjektet uppträder i rollen som en erövrare á la Julius Ceasar 

som vinner sina slag enligt formeln ”veni, vidi, vici”. Man vill veta något, man 

gör en observation eller ett experiment och strax vet man. Även forskare som 

har vunnit många strider tror på denna saga när de i efterhand ser tillbaka på 

sina egna arbeten.221 

I den bästa av världar har forskaren från början föresatt sig att undersöka ett 
visst ämne, skisserar sin metod och genomför sin undersökning, som sedan 
leder till ett eller annat resultat. Jag kan inte säga att så aldrig är fallet, även om 
jag i viss mån är benägen att hålla med Fleck i citatet ovan, och misstänker att 
många av de gånger där vägen från ansats till resultat framställs som en rak väg, 

221 Fleck, 1997, s. 86–87.
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så är det något av en efterhandskonstruktion. Denna avhandling har snarare 
tillkommit genom att en ansats att undersöka något inom ämnesområdet för 
yrkeskunnande och teknologi har kombinerats med tillvaratagande av möjlig
heter som dykt upp under resans gång. Det hela har skett, inte slumpmässigt 
men ändå väldigt långt ifrån ”veni, vidi, vici”. 

Mitt insamlande av material från dialogseminarierna med CoP Förändrings
ledning planerades inte med utgångspunkt att vara underlag för besvarande av 
det som idag utgör min forskningsfråga. Visserligen hela tiden med baktanke 
att materialet kanske på något vis skulle kunna vara användbart i en framtida 
avhandling (det har även varit tydligt för deltagarna under seminarierna) men 
forskningsfrågan har inte varit hundraprocentigt definierad på förhand utan 
tvärtom pendlat lite under arbetets gång. Att det till slut landade i frågan kring 
kunnig vägledning, ridkonst och konsultmannaskap är snarare ett resultat av 
en tolkning av materialet kombinerat med erfarenheter gjorda inom det egna 
ridsportutövandet. Det var när jag kommit till denna punkt som insamlingen 
av material från informanterna på hästsidan planerades och genomfördes. 

Arbetet med avhandlingen är inte heller någon isolerad aktivitet som sker 
frikopplad från resten av livet. Till exempel så tror jag det faktum att denna 
avhandling ser ut som den gör – en monografi där berättelser spelar en viktig 
roll – inte är helt oberoende av att min första förtrogenhet med vad en avhand
ling är var etnologen Jan Garnerts Anden i lampan – etnologiska perspektiv på ljus 
och mörker från 1993. Jag kom i kontakt med både Garnert och avhandlingen 
under en praoperiod på Skansens kulturhistoriska avdelning under årskurs 
nio. Jag är idag glad att den första kontakten med en avhandling blev en rikt 
illustrerad, även för lekmän begriplig text, där berättelser från såväl ögonvitt
nen som från konst, litteratur, reklam och liknande tillsammans fick ge sin syn 
på hur belysning genom tiderna påverkat våra levnadsvanor.

När det gäller själva forskarresan så har den i mitt fall inte sett ut så att den 
ämnesteoretiska grunden (i form av dels de obligatoriska kurserna men även 
annan kunskapsbyggande verksamhet t.ex. seminarier med andra doktorander) 
lagts klar innan avhandlingsarbetet påbörjats. Parallellt och tätt förbundet med 
insamlande och bearbetning av det empiriska materialet kommer har istället 
hela tiden nya intryck och impulser tillkommit i form av att den egna teoretiska 
grunden utvecklat och fördjupats. Linsen genom vilket mitt betraktande skett 
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har över tid blivit skarpare, även om den insikten inte alltid heller har funnits 
i stunden. Så har till exempel mitt möte med evolutionsteorins fader Charles 
Darwin och litteraturprofessor Gillian Beers tolkning av Darwin som veten
skapsfilosof och hans texters litterära aspekter, över tid utvecklats till att bli 
en viktig vägledning i mitt personliga förhållningssätt till min vetenskapliga 
gärning. 

Och när resonemanget ändå är inne på Darwin – hans främsta vetenskapliga 
gärning, upptäckten av evolutionsteorin, var långt ifrån resultatet av en på 
förhand fastställd plan. Resan med skeppet Beagle, under vilken han samlade 
det material (både konkret i form av fossil, växter etc. till rena erfarenheter och 
upplevelser)222 som så småningom ledde honom fram till teorin gjordes inte 
med något uttalat syfte att studera arters uppkomst, tvärtom, den allmänna 
uppfattningen var att det som behövde vetas om arters uppkomst stod att finna 
i Bibelns skapelseberättelse. Darwin var med på resan som obetald naturfors
kare som studerade geologiska förhållanden och samlade djur och växter, och 
han beskriver själv hur det var något av en slump att resan överhuvudtaget blev 
av.223 Darwin skriver att trots att resan kom att bestämma hela hans karriär 
berodde den på en så obetydlig omständighet som att hans morbror erbjöd sig 
att skjutsa honom hem från en jakt, och på formen på hans näsa. Morbroderns 
skjutsande kom att ha betydelse då Darwins far inte ville tillråda sonen att följa 
med på resan, men lovade att ge sitt samtycke om Charles kunde hitta en enda 
människa med sunt förnuft som rådde honom att göra det. Morbrodern ansåg 
däremot att Darwin skulle anta erbjudandet att följa med Beagle, och eftersom 
fadern alltid hade hållit honom för en förståndig person gick det alltså som det 
gick. Näsan visade sig också ha haft ett finger med i spelet då kaptenen på Beagle 
var av uppfattningen att karaktären hos en människa kunde avläsas i ansikts
dragen och senare avslöjade att det var ytterst nära att Darwin blivit avvisad då 
någon med hans näsa knappast kunde besitta den energi och beslutsamhet som 
resan krävde. Även om det vore fåfängt att i övrigt jämföra betydelsen av våra 
vetenskapliga gärningar så är Darwins berättelse ändå ett bevis för att veten

222 Darwin beskriver själv resan som sin främsta skola, både intellektuellt och rent naturveten
skapligt (Darwin, 2009).

223 Ibid. s. 84–85 och 89. 
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skapliga resultat inte alltid är resultatet av en på förhand ställd fråga.224 
Det dröjde sedan över tjugo år efter hemkomsten från resan innan Darwin 

publicerade sitt berömda verk Om arternas uppkomst 1859. Visserligen hade hans 
tankar tidigt under resan kommit in på området, och enligt egen utsago fanns 
teorin om arternas uppkomst klart formulerad hos honom långt tidigare, men 
enligt Darwin själv var tiden som löpte fram till publiceringen till gagn inte 
bara för att det mottagande samhället kanske var mer moget, utan även för 
själva verkets kvalitet.225 Att en viss tid förflutit sedan mitt material samlades in 
och den tidpunkt då denna avhandling publiceras ser jag också snarare som en 
mognadsprocess (för mig) än en fara för att materialet har förlorat i relevans. 
Ett sätt att närma sig genom distansering.

Som industridoktorand har jag även att förhålla mig till den aspekten att 
arbetet med forskningen hela tiden stöts och blöts mot upplevelser från den 
praktik inom vilken jag är yrkesverksam. På vilket sett min huvudsakliga verk
samhet som konsult inom informationssäkerhet påverkat mitt sätt att se går 
naturligtvis inte att entydigt definiera men det vore samtidigt naivt att tro att 
den inte har spelat någon roll. Min egen erfarenhet som konsult bidrar givetvis 
till hur jag tolkar andra konsulters berättelser. På samma sätt har mitt eget 
utövande av ridsport, även om det inte är på yrkesmässig nivå, påverkat hur 
jag ser på berättelserna från ridsportvärlden. Att jag varit industridoktorand 
har förstås också bidragit till den frihet jag har haft att gå in i forskningen med 
öppen ansats och ett relativt förutsättningslöst förhållande till mitt material 
och min forskningsfråga. Detta är något jag betraktar som en lyx och är vad 
jag förstått inte den vanligaste förutsättningen för en forskare. Samtidigt har 
friheten inneburit en svårighet i det att lätt att fastna i förutsättningslösheten 
och inte komma vidare. Staffan Rydén, tidigare vice vd för Kungliga dramatiska 
teatern i Stockholm, var gäst vid ett av dialogseminarierna i min studie och pra
tade då om att kreativitet kräver ramar. Låter man en teaterproduktion få full 

224 De kan naturligtvis även vara så att frågan kan ställas på förhand. Detta fenomen beskriver 
Darwin också när det gäller hans arbete om korallreven där han menar på att han tänkte ut 
hela teorin i förväg innan han ens sett ett riktigt korallrev. (Ibid. s. 110).

225 ”Att Om arternas uppkomst blev en sådan framgång beror enligt min mening till stor del på att 
jag långt tidigare hade skrivit två sammanfattningar och att jag slutligen pressade samman ett 
mycket större manuskript, som i sin tur var ett sammandrag. På det sättet kunde jag välja ut 
mina mest slående fakta och slutledningar.” (Darwin, 2009, s. 133). 
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frihet blir resultatet sällan särskilt bra, utan det krävs ramar i form av budget, 
premiärdatum och liknade för att den kreativa processen ska blomstra. Jag har 
i mångt och mycket fått sätta upp mina egna ramar och med ett visst mått av 
självkritik kan jag väl säga att här finns förbättringspotential om jag någon gång 
skulle göra något likande igen. 

När så min forskningsresas komplexitetsmax226 närmade sig visade det sig 
att lösningen legat betydligt närmare än vad jag stundtals trott och på ett både 
vackert och självklart sätt knyter an till det område jag började utforska redan 
under mitt examensarbete. Frågan då var att utreda hur yrkeskunnande kan 
utvecklas genom systematiserad reflektion i det dagliga arbetet, så kallad On 
Job Training. Många av de koncept som blev resultatet av det arbetet innefattar 
någon form av kunnig vägledning, till exempel mentorskap och olika former av 
coaching. Att låta den kunnig vägledning inom konsultmannaskap och ridkonst 
slutligen bli temat för mitt avhandlingsarbete föll sig därför väldigt naturligt, 
när det väl föll på plats. 

226 Begreppet är lånat från Christer Hobergs licentiatuppsats med samma titel. Se vidare kapitlet 
Ingenjörsarbete och yrkeskunnande. 



Bild 3. Louise och Zernard.
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Att kratta manegen – hur ofta har man inte hört det uttrycket i olika sam
manhang när det gäller att underlätta eller skapa förutsättningar för något? En 
avhandling existerar inte i ett vakuum utan bygger vidare på vad andra har gjort 
tidigare. I detta kapitel ämnar jag hägna in den arena i vilken denna avhandling 
utspelar sig och mot vilken den ska förstås. Man skulle kunna säga att det hand
lar om att teckna den manege som andra forskare krattat åt mig. 

Kapitlet inleds med en presentation av konsultsektorn, framförallt i Sverige, 
och Combitech ab. Vad är egentligen en teknikkonsult i denna avhandlings 
mening och vad präglar den praxis i vilken de verkar? Därefter följer en 
introduktion till ridningens värld och dess praxis och språkspel, vad de fostrar 
till, samt vilka traditioner som format ridkonsten i Sverige såsom den ser ut av 
idag. 

Vad är konsultmannaskap?

Konsultyrket kan ha många olika inriktningar och benämningen konsult
företag säger snarare något om hur man arbetar än inom vilket område då 
benämningen används för företag med likartad affärslogik men som kan vara 
verksamma i helt olika branscher.227 Det finns även mängder av böcker och 

227 Giertz et al. (2016).
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artiklar med mer eller mindre vetenskapligt förankring som handlar om vad en 
konsult är och gör.228 Typiskt för den typ av konsultverksamheter som den här 
studien handlar om är att konsulterna utför någon form av intellektuellt arbete. 
De säljer inte produkter229, tillverkar eller monterar inte någonting. De utför 
heller inte fysisk distribution, transporter eller mer fysiskt servicearbete såsom 
reception, bevakning etc.230 

För den typ av teknikkonsulter som denna avhandling handlar om sker 
arbetet rent praktiskt ofta i kontorsmiljö, framför datorer, eller i konferensrum 
i möten med andra medarbetare. Givetvis förekommer även arbete i mer kon
kret tekniska miljöer såsom olika typer av labbmiljöer – dator/serverhallar, 
prov och försöksmiljöer, simulatorer och så vidare. För en utomstående kan 
arbetet nog många gånger te sig abstrakt. Detta får dock sägas vara en kliché 
likt den MajaLisa Perby punkterade avseende processoperatörers arbete och 
yrkeskunnande i avhandlingen ”Konsten att bemästra en process”231. Även i de 
fall de yttre miljöerna är lika kan det arbete som pågår vara av vitt skilda slag. En 
grupp människor med en dator i ett konferensrum kan till exempel lika gärna 
vara sysselsatta med att skriva en marknadsplan för en ny produkt som med att 
konstruera en flygmotor. Det går inte alltid att utifrån se vad det är som görs. 
Detta är förstås ingenting som är specifikt för just konsultarbete, utan känne
tecknar nog många typer av ingenjörsarbete överlag.

Ett konsultuppdrag kan snarast ses som att man anlitar någon för att åstad
komma ett visst resultat snarare än att utföra vissa arbetsuppgifter. Uppdragen 
varierar ofta i storlek och i tidsåtgång och kan pågå under ett par dagar och 
involvera en person eller involvera stora delar av ett konsultföretag under 
många års tid. Samtidigt finns en relativt spridd uppfattning om att konsulter 
många gånger mest kostar pengar utan att förstå kundens organisation och 
utan att leverera någonting av värde: 

228 Exempelvis Parikh (2005) är en drygt 300sidors handbok i att bli en bra konsult. 
229 Ibland används dock begreppet tjänsteprodukt för att beskriva den förpackning av tjänster 

konsulten eller konsulterna ska leverera inom ramen för ett helhetsåtagande. 
230 Detta stämmer väl överens med definitionen av konsultarbete som används av Hammarström 

et al. (2012). Dock finns ju bemanningsföretag inom dessa områden med liknande affärslogik. 
231 Perby (1995) Perby påvisade just att även om processoperatörernas arbete ter sig abstrakt vid 

första anblicken – de sitter i kontrollrummet och avläser mätinstrument och trycker på knap
par – så vilar deras kunnande på en förståelse och inlevelseförmåga som har sitt egna språk och 
sin egen sinnlighet. 



93

Vad är konsultmannaskap?

We had some consultants working in my organization several months ago. They 

came in wearing dark suits. They upset all of my people doing everything their 

way, according to their fancy consulting methodologies. It was like an inva

sion. They changed a lot of things, cost us a lot of money and left us in a mess. 

There will definitely be no more consultants in my organization for a very long 

time.232

Att detta typexempel på en misslyckad relation mellan konsult och kund finns 
med relativt tidigt (sida 11 av ca 300) i en bok med titeln The Consultant’s 
Handbook säger ändå något om att det är en uppfattning du som konsult 
troligen kommer att stöta på. Vid tiden för denna avhandlings tillkommande 
var historien om företaget Boston Consulting Groups agerande i samband 
med uppdraget på universitetssjukhuset Nya Karolinska i Stockholm ett åter
kommande tema i nyhetsrapporteringen.233 Ändå växer konsultmarknaden i 
Sverige och alltfler företag är som vi ska se lite senare i detta avsnitt, beroende 
av konsulter för att klara sin resurs och kompetensförsörjning. I detta avsnitt 
ska vi titta vidare på konsultbranschens förutsättningar och några av (teknik)
konsultrollens hörnstenar.

Ingenjörsarbete och yrkeskunnande

Den här avhandlingen berör teknikkonsulter vilka ofta har en ingenjörsbak
grund. Ingenjörsyrket – oavsett om det handlar om konsulter eller arbete i 
annan anställningsform – är starkt präglat av en tro på processer och beräkning
ar. En uppsjö av olika certifieringsorgan saluför olika sätt att certifiera kom
petenser (vilket ofta efterfrågas av kunder vid upphandlingar av konsulter).234 
Samtidigt är det mycket annat än processer och beräkningar som spelar in, när 
man tittar närmare. 

*

232 Parikh (2005) s. 11.
233 Exempelvis rapporterade dn den 29 januari 2018 om bolagets tvivelaktiga fakturering där fak

turor på betydande belopp verkade sakna enligt avtalet erforderliga underlag.
234 Inom mitt eget område – Informationssäkerhet – är titlarna cissp (Certified Information 

Systems Security Professional) och cism (Certified Information Security Manager) vanligt före
kommande, liksom olika typer av certifiering för projektledare. 
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Kalle Räihäs bok Projektledarskap och barsk verklighet235 beskriver, delvis i 
serieform, på ett mycket talande (och underhållande) sätt bygget av ett finskt 
kraftverk i det asiatiska landet ”Pobrestan”. Ett bygge som präglas lika mycket 
av elavbrott, lokala strejker och stort alkoholintag hos det finländska teamet 
på plats som av processer, modeller och beräkningar. Bokens seriestrippar 
placerar läsaren rakt in i en osande barsk verklighet av cigarettrök, svordomar 
och kulturkrockar där det känns som ett smärre mirakel att de till slut lyckas 
få ett fungerande kraftverk på plats, om än med några smärre förseningar. En 
mycket talande bild av byggets förhållande till tidplaner ges av en bildserie där 
projektledaren sitter med ett ark fyllt med text och diagram och suckar:

– Och dom där tidtabellerna. Jag kan rita med blyertspenna precis en sån tid

tabell som vi behöver... (Han visar upp en bild med två punkter – Start och 

Stopp) ... vill säga den här! Där står det när man kommer till siten och när man 

överlåter kraftverket... 

– ...int behöver vi så’na här helvetes lakan som säger när man murar den och 

den tegelstenen./.../

Detta är långt ifrån den gängse bilden av ingenjörsarbete som något som är 
präglat av renhet och struktur. För egen del tror jag att det var när jag fick den 
här uppsatsen som kurslitteratur under en kurs i projektledning under min 
grundutbildning på kth som ett första frö till mitt intresse för yrkeskunnande 
såddes även om jag inte förstod det förrän senare.

*

Bo Göranzon närmade sig problematiken med en övertro på beräkningar och 
dokumentation av kunskap ur ett yrkeskunnandeperspektiv redan 1990 i sin 
avhandling Det praktiska intellektet där han med avstamp i sin egen praktik 
som operationsanalytiker undersökte införande av datorstöd i verksamheter 
där ett beräkningskunnande stod i fokus. Göranzon argumenterade mot den 
tidens vurm för så kallade expertsystem för beslutsstöd (som väl till viss del 
lever kvar) och visar på att ett kvalificerat yrkeskunnande ändå behövs för att 

235 Räihä (2006). Boken är baserad på Räihäs examensarbete (pro graduavhandling) i företagseko
nomi vid Åbo Akademi.
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göra riktiga bedömningar utifrån datorsystemets kalkyler. De experter som är 
skickliga nog att göra korrekta bedömningar kan många gånger klara sig utan 
systemet. Skickligheten att göra dessa korrekta bedömningar övades dessutom 
upp genom att själv göra beräkningarna. Göranzon talar till och med om en 
erosion av yrkeskunnande som kunde skönjas ett antal år efter datorstödens 
införande.236 Göranzons resonemang mynnar ut i en filosofisk diskussion 
kring vad det egentligen innebär att förstå en kalkyl och behärska matematiska 
begrepp. Det handlar om något mer än ett intellektuellt arbete. Skogsmästarna 
i Göranzons studie pratade om förmågan att göra skogsvärdering som något 
dubbelbottnat – det handlar om både beräkningsförmåga och bedömnings
förmåga. De använde själva termen ”det dubbla greppet”237 för att beskriva att 
det handlar om två sidor av samma sak, sidor som är tätt sammanvävda. De 
betonade också åtkomsten till det kroppsliga i räknandet och dess betydelse för 
bedömningen. Handräknandet, till skillnad från datorns beräkningsstöd, gav 
en direkt erfarenhet och en närvaro som de beskrev med sinnesanknutna och 
kroppsliga metaforer: materialet var mer levande; det formades i händerna; man 
såg att det vägde snett.238 

*

Göran Backlund har i sin avhandling Om ungefärligheten i ingenjörsarbete239 
berört ingenjörers kunnande vid utveckling av komplexa itsystem. Även han 
betonar hur ingenjören hämtar kunskap om sin omvärld genom kroppen, vare 
sig det handlar om ett fel han upptäcker i ett stycke programvara, eller om det 
nuvarande tillståndet i ett utvecklingsprojekt. Backlund pekar på att intellektu
ellt arbete inte kan utföras utan att åtminstone använda sinnena som referens 
och erfarenhetsbas. Det handlar om att leva i, vara i, vara nedsänkt i något för att 
tillägna sig förståelse och kunskap.240 Backlund har själv en bakgrund inom den 
militära flygindustrin som beräkningsingenjör och skrev sin licentiatuppsats 

236 Göranzon (1990) s. 53.
237 Ibid. s. 67. Det dubbla greppet är även titeln på ett nummer av tidskriften Dialoger (Göranzon & 

Mouwitz [red.], 2006). 
238 Ibid. s. 67. Göranzons kursiveringar. 
239 Backlund (2006).
240 Backlund (2006) s. 20.
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inom området modellbaserad systemutveckling. Redan då insåg han att en 
modell inte kan fånga alla egenskaper som en så pass komplex produkt som ett 
stridsflygplan kan ha, även om han då valde att ha inställningen att det som kan 
beskrivas bör beskrivas exakt och resten kunde han lämna därhän.241 Även om 
det många gånger ligger i ingenjörens sinne att formalisera, standardisera och 
modellera kom med tiden ett ökat intresse för de icke formaliserbara delarna av 
ingenjörens kunnande. Backlund skriver:

Men det som jag i licentiatavhandlingen i tysthet gick förbi, är oftast viktiga 

förutsättningar för ett lyckat utvecklingsarbete. Olika tolkningar, olika före

ställningar om egenskaper och företeelser som modeller inte fångar, skapar 

missförstånd mellan människor. Somliga krav kan inte uttryckas explicit, inte 

ens självklara egenskaper som att en produkt ska vara användarvänlig, under

hållningsbar, enkel osv. Dessutom finns inga garantier för att man i en modell 

faktiskt har tagit med alla relevanta krav. Vi måste konstatera att under utveck

ling av nya produkter så är det mycket som förblir outtalat och som mer eller 

mindre outtalat hanteras med stöd av den yrkesmässiga erfarenheten som efter 

lång praktik utvecklar känsla, intuition, säkerhet och ett professionellt omdöme. 

Det förhållningssätt man har till sitt uppdrag som utvecklingsingenjör blir avgö

rande. Är jag överhuvudtaget uppmärksam på det ungefärliga och vaga?242 

Att just användarvänlighet, som nämns av Backlund ovan, är en långt ifrån 
självklar egenskap att ta hänsyn till framkommer i skriften ”Att beställa någon 
användbart är inte uppenbart”243 som handlar om beställning och utveckling 

241 Backlund (2006), s. 51. Backlund beskriver hur han själv ännu inte kommit i kontakt med 
Wittgenstein och hans uttalande i förordet till Tractatus logicophilosphicus att det som kan 
sägas bör sägas klart och vad man inte kan tala om, därom måste man tiga. Han noterar även 
att Wittgensteins uttalande blir än mer intressant mot bakgrunden att Wittgenstein själv var 
flygingenjör i grunden. Backlund citerar Wittgenstein (1922/1997) s. 37–38 samt 122 där utta
landet återfinns. 

242 Backlund (2006) s. 52.
243 Artman et al. (2010) Här påpekas även att begreppet användarvänlighet är en kliché och gravt 

förenklar vad användbarhet såsom det definieras i isostandard 924111 egentligen är (s. 25). I 
isostandarden definieras användbarhet som ”(d)en utsträckning till vilken en specifik använ
dare kan använda en produkt för att uppnå specifika mål, med ändamålsenlighet, effektivitet 
och tillfredsställelse, i ett givet användningssammanhang” vilket är något mer än ett ”vänligt” 
gränssnitt. 
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av itsystem ur ett användbarhetsperspektiv. Även här betonas att en beskriv
ning av en verksamhet i form av en modell med rutor och pilar, det klassiska 
ingenjörsperspektivet som utgår från att människor handlar rationellt och för
utsägbart, sällan är tillräckligt för att till fullo förstå verksamhetens användning 
av ett tekniskt system. Snarare byggs en skenbar förståelse av verksamheten 
upp, baserad på någon slags abstraherad ”best practice”, på vilken man fattar 
beslut men som kan ligga ganska långt från de konkreta aktiviteter som fak
tiskt genomförs i systemet och dess omgivning.244 Även om författarna till ”Att 
beställa något användbart är inte uppenbart” inte talar i yrkeskunnandetermer 
vill jag ändå påstå att användbarhetsområdet präglas av en syn på mänskligt 
handlande som något bortom det formaliserbara och modelleringsbara.245 
Att kunna ta fram användbara itsystem kräver således bejakande även av det 
ungefärliga och vaga ingenjörskunnandet. 

Backlund påpekar även att en modell inte nödvändigtvis behöver vara en 
(matematisk) systemmodell. En projektplan är till exempel också en modell 
– en ideal föreställning kring hur man tänker sig att arbetet ska fortlöpa. En 
arbetsprocess likaså: en ideal arbetsbeskrivning – såhär vill vi att det ska gå 
till.246 Backlund pekar på att vi visserligen måste ha modeller för att hantera en 
kaotisk verklighet och göra den begriplig men att vi inte får fastna i modell
tänkandet och hamna i ”en fåfäng strid med de verkliga förhållandena.”247 Det 

244 Ibid. s. 24.
245 På s. 23 skriver man t. ex. att våra ord påverkar hur vi tänker och handlar och att våra tankar 

och handlingar baseras på våra tidigare erfarenheter samt värderingar och normer i det aktuella 
sammanhang vi befinner oss i. Detta tangerar ju praxis och språkspel även om dessa begrepp 
inte används. Inom användbarhetsområdet används också ofta begreppet meningsskapande 
(eng. sensemaking). Sensemaking som begrepp härstammar från organisationsteori och beskrivs 
som en pågående reflexiv aktivitet genom vilken människor skapar mening (”make sense”) 
kring sin situation (Eriksson, 2013, s. 22). Eriksson citerar vidare Weick om meningsskapan
dets sju byggstenar: ”Once people begin to act (enactment), they generate tangible outcomes 
(cues) in some context (social), and this helps them discover (retrospect) what is occurring 
(ongoing), what needs to be explained (plausibility), and what should be done next (identity 
enhancement).” Även om sensemaking härstammar från ett helt annat (filosofiskt) perspektiv 
än praxis tycker jag det är intressant att notera att det vaga och ungefärliga går att närma sig 
från flera håll. 

246 Backlund (2006) s. 52.
247 Ibid. Detta kan jämföras med vad matematikprofessor Lars Gårding skriver om modeller i 

essän Modell och verklighet (Gårding, 2002) som även finns i Backlunds referenslista. Gårding 
beskriver hur många modeller är så hårt schematiserade att de inte kan förutsäga något pre
cist om verkligheten utan istället måste spela rollen av ”begreppsapparat”. Oftast är det inte 
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är farligt att tro att bara för att man arbetar med systemmodeller och gemen
samma formella notationer så är framgången säkrad. Människor missuppfattar 
varandra och dessutom bjuder de flesta större utvecklingsprojekt på olika över
raskningar och okända element. Istället blir det gemensamma språket nyckeln. 
Backlund menar att det till och med är så att det inte är möjligt att bygga och 
använda en strikt modell utan att först ha grundat en gemensam språklig 
begreppsförståelse.248 Detta är som Backlund också påpekar en av poängerna i 
Wittgensteins språkfilosofi – förståelsen av ett begrepp bottnar i den språkför
ståelse som grundats i en gemensam praxis.

*

Processer är också något som starkt präglar ingenjörsarbete av idag. De flesta 
företag (inte bara teknikföretag) leder och planerar sin verksamhet med hjälp av 
processer. Jan Sjunnesson har i sin avhandling Erfarenhet och processer249 proble
matiserat ett utpräglat processorienterat ledarskap och istället undersökt vägen 
mot ett ledarskap som balanserar mellan processbeskrivningens repeterbara 
disciplin och reflektionens tillvaratagande av erfarenhet.250 

Sjunnessons kapitel ”Studie i process” tar avstamp i ett par självupplevda 
exempel där förhållandet (ofta i form av övertro) till processer och instruk
tioner på olika sätt försvårat handlandet. Ett av dessa exempel handlar om 
Stentavlan251 – tio budord av typen ”Vi talar sanning” och ”Vi hjälper varandra” 
som ledningen i den aktuella verksamheten tagit fram och som skulle bli det 

verkligheten utan de kritiska punkterna mellan modell och verklighet som leder fram till att 
nya modeller konstrueras (s. 72 ff.) Verkligheten är komplex och svåråtkomlig och människans 
teoretiska drift gör att intryck lagras bearbetas och systematiseras till modeller i vår hjärna som 
ett försök att skapa ordning och reda. Dock – ”(m)änniskans förmåga att acceptera motsägelser 
mellan modell och verklighet är mycket stor. Ofta blundar hon för verkligheten och föredrar 
modellen” (s. 65) Citatet används även av Lars Mouwitz i avhandlingen Matematik och bild
ning (Mouwitz, 2006) som inledning till kapitlet ”Modeller, gränser, tystnader” (s. 229). Det 
Mouwitz bland annat visar i sin avhandling är just att matematiskt modeller och matematiskt 
formelspråk ej är tillräckligt för att till fullo beskriva de mest intressanta och kritiska aspek
terna av matematik. 

248 Ibid. s. 53–54.
249 Sjunnesson (2007). Avhandlingen bygger vidare på licentiatuppsatsen Spindeln i nätet 

(Sjunnesson, 2004)
250 I Sjunnessons fall genom användning av dialogseminariemetoden. 
251 Sjunnesson (2007) s. 106–109.
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gemensamma etiska rättesnöret för personalen. Sjunnesson beskriver hur bud
orden entusiastiskt kommunicerades till sektionschefer och diskuterades under 
glada former på stormöten och i workshops men att de aldrig blev en naturlig 
del av verksamheten. Så småningom dog de helt och förlöjligades i det dolda. 
Varför? Sjunnesson reflekterar över hur budorden kommunicerades som enkla 
regler – med den underförstådda betydelsen att regler som kommunicerats och 
diskuterats ska följas och om det inte sker är det chefens ansvar att se till att 
det görs. Men det kanske inte är så enkelt? Hur vet man till exempel när man 
uppfyller en regel som ”Vi talar sanning” på ett acceptabelt sätt? Innebär det 
att man i en förhandling ska lägga all korten på bordet? Knappast. ”Att tala 
sanning” är således en regel som måste följas med omdöme och att få den typen 
av direktiv levande kräver mer än ”undervisning” under ett antal workshops. 

Sjunnesson använder sig i avhandlingen av Gadamer och Descartes för att 
belysa komplexiteten i att förhålla sig till en instruktion.252 Gadamers resone
mang kring begreppet ”horisontsammansmältning”253 används för att peka på 
den förståelse som uppstår när intryck från t.ex. en process tolkas mot någons 
egen erfarenhetshorisont. Processförfattarens erfarenheter tolkas genom tan
kearbete och blir till någon annans, men ibland (ofta?) tolkas de inte på det 
sätt som författaren avsett. Descartes används av Sjunnesson för att peka på ett 
förhållande till processens som är öppet för att hjälpa någon att lära sig snarare 
än att strikt reglera dennes handlande. Descartes skriver själv i sin ”Avhandling 
om metoden” att hans metod inte är ämnad att följas av alla och envar utan att 
det snarare handlar om en inspirationskälla som man måste tolka och göra till 
sin.254 Sjunnesson menar att detta är applicerbart även på processbeskrivningar. 
De är skrivna av någon som har en idé om hur andra bör arbeta men det är 
inte beskrivningarna i sig som är viktiga utan hur de används i verksamheten. 
Istället för att försöka styra andras kunskap, borde vi alltså enligt Sjunnesson 
snarare försöka inta Descartes hållning och istället tänka på hur den kan gödas 
på ett sådant sätt att det personliga lärandet underlättas. Att ändra i beskriv
ningarna ändrar inte en komplex verksamhets handlingsmönster. 

252 Sjunnesson (2007), s. 105–138.
253 Från Gadamer (1997).
254 Descartes (1926) ”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” 
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*

Kvalitet är ett annat begrepp där definitioner inte räcker till även om det finns 
ett stort antal definitioner och standarder på området. Theis Meggerle och Odd 
Steen, som i avhandlingen ”itkvalitet i praxis – systemutvecklares kunskap om 
och syn på kvalitet”255 undersökt kvalitetsbegreppet inom itutveckling, menar 
att kvalitet snarast blivit ett sorts slagord. Det efterfrågas olika satsningar för 
kvalitetsarbete och iso9000 certifieringar är närmast ett krav för att kunna 
konkurrera på marknaden. Även Niclas Fock beskriver hur kvalitet blivit ett 
allt viktigare begrepp och att qarollen (Quality Assurance) blivit en självklar 
del i projektbesättningen.256 Samtidigt är definitionerna av itkvalitet svåra 
att fastställa och konkretisera, eller helt enkelt omöjliga att åstadkomma på 
ett sådant sätt att de går att operationalisera. Definitioner angående kvalitet 
verkar enligt Meggerle & Steen vara av den karaktären att de antingen uttalar 
sig väldigt generellt om kvalitet och därmed inte ger någon djupare information 
om hur kvaliteten kommer till uttryck eller är alltför specifika för att fånga hela 
vidden av begreppet.257 De leder alltså egentligen inte till konkreta svar på vad 
itkvalitet är och hur den ska uppnås. 

Att det förhåller sig på detta vis har de kopplat till Johannessens258 teorier 
om praktiskt kunnande och menar att det beror på att påståendekunskap, i 
detta fall kvalitetsdefinitioner, inte är uttömmande och självständiga aspekter 
på kunskap. Definitionerna (till exempel i form av standarder) kan enligt 
Meggerle & Steen aldrig ensamma rymma all den kunskap som behövs för 
att uppnå kvalitet, samtidigt som definitionsakten i sig utgår från kunskaper 
som inte själva är av påståendekaraktär. Vad definitioner kan göra är att rikta 
uppmärksamheten mot vissa aspekter som måste beaktas för att uppnå kvalitet, 
men de kan inte ersätta det erfarenhetsbaserade kunnandet av färdighets och 
förtrogenhetskaraktär. 

255 Meggerle & Steen (2002).
256 Fock (2004) s. 26.
257 Ibid. s. 225. 
258 Meggerle & Steen har utgått från Johannessen (1999). De utgår även från Bertil Rolf (bl. a. 

Profession, tradition och tyst kunskap) för sitt kunskapsteoretiska ramverk. De har inte fullt ut 
bottnat i Johannessens teorier, vilka ju Johannessen också har utvecklat efter publikationen 
av deras avhandling. Exempelvis tar det inte upp särskilt mycket kring aspekten omdöme. Jag 
anser ändå att deras sätt att se på itkvalitet som en (tyst) kunskapsfråga ger ljus åt en viktig 
dimension av ingenjörsarbete. 
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Svårigheten att definiera kvalitet hänger också enligt Meggerle & Steen ihop 
med att kvalitet kan ses ur olika perspektiv och ur olika intressenters synvink
lar.259 Kvalitet är inte endast att kunden är nöjd med produkten, den ska till 
exempel helst kunna underhållas också för att ta ett exempel. Därför framstår 
även systemutvecklarna själva som intressenter som i sin tur kan anlägga olika 
perspektiv och fokusera på olika egenskaper och tillmäta dem olika vikt. it
kvalitet kan därför inte bli något enkelt, utan är ett sammansatt och komplext 
fenomen. 

Meggerle & Steen lyfter fram att eftersom mycket av det som kan betraktas 
som itkvalitet inte heller låter sig operationaliseras och kvantifieras, blir 
det mycket svårt att sätta upp mått för och att mäta kvalitet, annat än om det 
skulle gälla väldigt tekniska och enkla egenskaper. 260 Inte heller när det gäller 
att bedöma (min kursivering) kvaliteten kan alltså normativa angreppssätt av 
påståendekaraktär vara tillräckliga, vilket leder till att det viktigaste sättet att 
bedöma kvalitet bygger på färdighet kopplad till förtrogenhet. Den viktigaste 
delen av kvalitetsbedömningen är alltså erfarenhetsbaserad och det är också 
erfarenheten som är den viktigaste källan till bedömningsförmågans innehåll 
och utveckling. Meggerle & Steen påpekar att även om cirka 80 procent av 
kvaliteten upplevs kunna nås genom normativa och formella angreppssätt, så 
bygger de resterande och mycket viktiga 20 procenten på tyst kunnande. Detta 
är dock något som enligt dem sällan framkommer i litteratur om itkvalitet. 

*

Christer Hobergs licentiatavhandling Komplexitetsmax261 berör problemlösning 
och skapande inom systemutveckling. Med utgångspunkt i ”en episod”262 från 
författarens eget yrkesliv använder Hoberg begreppet komplexitetsmax beskriva 
hur problembilden byggs upp under ett utvecklingsarbete. Episoden beskriver 
ett pressat projekt där en ledningsträningsanläggning för Försvarsmaktens 
pansarskola i Skövde skulle utvecklas, och där en liten, liten detalj (styrningen 
av grafikkorten) höll på att bli tuvan som stjälpte hela lasset. Begreppet kom

259 Meggerle & Steen (2002) s. 225.
260 Ibid. s. 226.
261 Hoberg (2006).
262 Vilket också är titeln på kapitlet där händelsen beskrivs.
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plexitetsmax har Hoberg hämtat från ett dialogseminarium från sin tid på 
Combitech systems.263 Att bygga upp komplexitetsmax handlar enligt Hoberg 
om att gå från total oordning till att hitta en övergripande linje och strategi 
för vad man ska göra. Denna uttrycks ofta i enkla skisser och övergripande 
modeller men dessa övergripande (min kursivering) beskrivningar – och det 
tycker jag är en av de viktigaste poängerna i Hobergs arbete – innehåller en 
kunskap och ett djup. För att kunna göra rätt förenklingar och kunna lyfta dig 
till en generell nivå och skapa en helhetsbild krävs att du är väl förtrogen med 
detaljerna. För systemutvecklare innebär början av ett projekt ofta att man har 
en mängd information om krav, teknik, tidplaner etc. och genom att värdera 
denna information tillsammans med erfarenheter och i relation till varandra (min 
kursivering) byggs kunskapen om projektet successivt upp tills man når kom
plexitetsmax. För den otränade kan det se ut som att förenklingarna är arbetet 
och målet, men det är lik mycket vägen dit som har betydelse. I Hobergs egen 
episod hade till exemplet problemet med grafikkorten lätt kunnat förbises eller 
uppfattas som ovidkommande om de inte inom projektet på djupet gått igenom 
detaljerna. 

Genom den kristalliseringspunkt som begreppet komplexitetsmax gav be 
skriver Hoberg hur man också blev varse att detta inte var något om bara 
gällde inom systemutveckling och ingenjörsarbete.264 Det behövdes exempel 
från andra områden för att få nytt ljus på de egna erfarenheterna. Genom att 
göra en mängd analogier till andra verksamheter kunde man successivt bygga 
upp ett innehåll och ett djup i synen på komplexitet och senare relatera de egna 
erfarenheterna och utmaningarna till dessa. Förhållningssättet till begreppet 
metod fördjupades till exempel i samtal med den isländske författaren Einar 
Màr Guðmundsson och hans tankar kring metoden vid skrivandet av en 
roman. Guðmundsson har i essän ”Det poetiska motståndet”265 reflekterat över 
”metoden” vid litterärt skrivande och menar att det i skrivandets stund inte går 
att beskriva vilken metod som använt, dock kan man nästan alltid i efterhand 
skönja dess struktur. Om man skriver enligt en fast metod blir det, för att citera 

263 Ibid. s. 33–34. Hoberg beskriver att begreppet arbetades fram bl. a. utifrån en analog till en 
naturvetenskaplig modell beskriven av Tor Nørretranders. 

264 Hoberg (2006) s. 35.
265 Guðmundsson (2005).
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Guðmundsson själv, mekaniskt. Guðmundssons resonemang har plockats upp 
av Christer Hoberg som återger ett samtal med författaren där denne beskriver 
den fabulerande processen som ett skapande av samband mellan fenomen utan 
logisk förbindelse.266 Berättelsen är resan in i ovissheten, och koncepten ändrar 
sig under resans gång. Hobergs slutsats blir att detta förhållningssätt är en 
metod i sig – en förståelseuppbyggnad som är både arbetande, betraktande och, 
vill jag hävda, skapande. 

Konsultrollens dubbelhet

Att vara konsult är inte bara att vara ingenjör, även om många teknikkonsulter 
har en ingenjörsbakgrund. Redan när jag skrev mitt examensarbete267 lyftes 
denna konsultens dubbelhet fram vilket även bekräftas på flera andra håll.268 
Som konsult räcker det inte att vara bra på sin (tekniska) specialitet utan det 
ligger även en skicklighet i att representera sitt företag och vara en ambassadör 
för sin organisation. Du ska kunna gå mellan olika uppdrag och olika kunder. 
Du ska kunna komma in i en obekant miljö, smälta in och bli omtyckt. Någon 
av informanterna i studien använde uttrycket kulturkameleont för att beskriva 
konsultrollen och dess krav på förmåga att smälta in i olika miljöer och kulturer. 
Ute hos kund ställs ofta högre krav på en konsult än på en anställd att visa vad 
man går för och det är underförstått att man ska göra ett bra jobb. Samtidigt 
påtalades också att man måste ha en viss distans till kunden. Konsulten måste 
likt en skådespelare spela sin roll hos kunden efter bästa förmåga, men får inte 
bli ett med den, det vill säga hos kunden ”vara en av dem”. Rollen måste istäl
let spelas kyligt beräknande till kundens största tillfredsställelse. Samtidigt är 
ibland rollen som konsult utsatt just då man hos kunden inte är ”en av dem”. En 
kollega till mig som avslutade en nära tjugoårig konsultkarriär beskrev delar av 
karriären i sitt avskedmejl till oss arbetskamrater som att ”som konsult så står 
man ibland ofattbart och egentligen oacceptabelt ensam när det blåser snålt, 
utan någon som helst hänsyn till vårt känsloregister, våra intressen, arbete och 

266 Hoberg (2006) s. 49.
267 Ferm & Nützman (2006).
268 Bl. a. Djavanshir & Agresti (2007) – redan själva titeln antyder att kommunikation är avgö

rande för relationen mellan kund och konsult. Även Fullerton & West (1996), Appelbaum & 
Steed (2005) samt Parik (2015) lyfter fram vikten av relation och kommunikation och betonar 
att ”consulting is a people business”. 
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liv.”269 I det läget är det istället i tillhörigheten hos konsultbolaget som man 
måste finna styrka, ork och motivation. 

Ett annat dilemma som lyftes fram av en informant under examensarbetet är 
att man som konsult ofta hamnar i det moraliska dilemmat att kunden efterfrå
gar en tjänst som är meningslös eller till och med kontraproduktiv, samtidigt 
som tjänster de verkligen skulle behöva avfärdas. Här gäller det att som konsult 
inte driva på för hårt, bli stämplad som besserwisser och utslängd vilket bara 
leder till en skadad relation med kunden och att fakturerbara timmar går för
lorade. Istället måste ibland skådespelarkonsulten ge publiken vad publiken 
vill ha och inte vad som är nyttigt för dem. Kanske lyssnar då kunden bättre 
på nästa förslag. Samtidigt måste man ibland vara uppriktig så att kunden inte 
istället blir missnöjd för att resultatet i slutändan inte blir vad de behövde. Det 
ligger en yrkesskicklighet i att avgöra när man kan göra det ena eller det andra. 

I relationen till kunden finns flera olika typer av förhållningssätt en konsult 
kan inta. I Steven H. Appelbaums och Anthony J. Steeds artikel ”The critical 
success factors in the clientconsulting relationship”270 listas flera olika typex
empel på roller som konsulten kan inta, exempelvis doktorpatient relation 
där fokus ligger på att diagnostisera problem, eller den att konsulten intar 
rollen som en ”mental adventurer” som utmanar till lösningar av svårknäckta 
strategiska långsiktiga problem.271 Konsulten kan även agera som en ”friendly 
copilot” som mer verkar som en facilitator för kundens egen personal att 
hitta lösningar snarare än en ren expert. Personligen tror jag att konsultrollen 
är alltför mångfacetterad för att fullständigt kunna sammanfattas i ett antal 
typexempel, även om det förstås kan vara nödvändigt att ibland kunna tala i 
generella termer. Det jag tycker är viktigt att betona, vilket i Appelbaum & 
Steed också tar upp är kundens (min kursivering) mångfacetterade roll och att 
konsultarbete handlar om en relation. Applebaum & Steed citerar Scheins sex 
typer eller nivåer av kunder272 och pekar på att det inte alltid är självklart vem 
kunden egentligen är. Tvärtom kan det vara både svårt och tvetydigt att som 

269 Kollegan har godkänt publicering av citatet.
270 Appelbaum & Steed (2005).
271 Ibid. s. 71.
272 Schein (1997) har listat sex olika typ eller nivåer av kunder, från de som håller i den direkta 

kontakten och de som deltar i projektet till sådana som omedvetet påverkas av konsulten 
arbete (s. 202–203).
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konsult identifiera mottagaren av sitt arbete, vilket förstås gör det svårt att veta 
vilken roll konsulten ska inta för att tillfredsställa kunden på bästa sätt. 

Många konsulter måste även vara affärsmän, vilket också framkom redan 
under mitt examensarbete. Affärsmannaskapsdelen handlar om att ha för
mågan att etablera en konsultaffär och ro den i hamn. Något som till stor del 
går ut på att skapa ett förtroende även om den traditionella synen hos många 
tekniker annars är att inget är viktigare än tekniken och att den i sig själv 
skapar förtroende.273 Hur konsultaffärer etableras och ros i hamn skiljer sig 
en del beroende på affärsmodell, för även om konsultaffären handlar om att 
sälja kompetens så kan affärsupplägget variera både mellan och inom olika 
konsultbolag. Hammarström et al. pratar i rapporten ”Ledningsutmaningar 
i konsultsektorn”274 om två huvudtyper av affärsupplägg, resursuppdrag och 
åtagandeuppdrag, där resursuppdrag avser den typ av uppdrag där kunden är 
i behov en viss typ av kompetens eller av att förstärka sin kapacitet inom ett 
område.275 Det innebär att kunden själv leder arbetet och sköter samordningen 
även om flera konsulter kan arbeta i samma kundprojekt under en längre 
eller kortare tid. Ett åtagandeuppdrag innebar att konsultföretaget får ansvar 
för att lösa ett övergripande problem istället for att via punktinsatser lösa de 
delproblem som kunden identifierat och som kunden själv samordnar. Hur 
försäljningen går till varierar också. Ibland sker försäljningen av konsultchefer 
eller en säljorganisation men ganska ofta förväntas även konsulterna själva sälja 
in sig själva eller kollegor, i alla fall för utökade uppdrag hos befintliga kunder. 

Hammarström et al. påpekar att för att kunna sälja in kollegor behöver 
konsulterna känna till kollegornas kompetens. Detta ställer krav på att konsul
terna både har en specialistkompetens och en bred generalistkompetens med 
förståelse för företagets övriga verksamhetsområden. Man behöver vara duktig 
på sitt eget område för det är där man får sina uppdrag, men man behöver även 
ha förmåga och förståelse för att man kan sälja in kollegor med andra kompe
tenser också. För att konsulterna ska vilja sälja in kollegor behöver de lita på 

273 Ferm & Nützman (2006) s. 52.
274 Hammarström et al. (2012) Rapporten har undertiteln ”en studie av företagsledningarnas 

utmaningar i teknikbaserade konsultföretag på den svenska marknaden” vilket väl sammanfat
tar dess innehålla och omfattning. 

275 Ibid. (2012) s. 33–40.
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sina kollegor. Det är den säljande konsulten som står till svars mot kunden om 
projektet inte levereras i tid och till önskad kvalitet. En av informanterna hos 
Hammarström et al. uttrycker sig såhär: 

Det handlar ju mycket om trygghet. Kan jag lita på dig som geotekniker? Nu 

har jag sålt in oss på bygg här. Nu säger jag det att ”Vi har en tjej här som är 

jätteduktig på geoteknik” och så presterar inte du – och vem är det som får skit 

för det? Jo det är inte du, utan det är ju jag som får skit för det.276

Även chefskapet i konsultföretag är präglat av dubbelhet och olika priorite
ringar. Konsultgruppscheferna har enligt Hammarström et al. en avgörande roll 
för hur företagets affärsstrategier implementeras och för att verksamheten ska 
fungera effektivt. Rollen är central för kommunikation, ledning och styrning 
av konsulterna men även för att uppmärksamma och internt vidareförmedla 
signaler från kunder eller från andra aktörer på marknaden, som kan komma 
att påverka företagets affärsutveckling. Konsultgruppscheferna är dessutom en 
viktig kugge i konsultföretagets kompetensförsörjning då de ofta är ansvariga 
för att både rekrytera nya medarbetare och för att utveckla befintliga konsulter. 
Att optimera dessa olika arbetsområden leder dock ofta till ett pusslande och 
prioriterande mellan olika intressen. Inte minst då det på kort sikt kan innebära 
stora kostnader att satsa på kompetensutveckling eller utveckla interna proces
ser och arbetssätt.277 Även Gunilla Olofsdotters studie I skärningspunkten mel
lan motstridiga krav och intressen – om ledarskap i bemanningsföretag278 bekräftar 
bilden av konsultchefsrollen som något som präglas av motstridiga krav och 
intressen från både konsulten, konsultföretaget och kunden. Studien är som 
titeln antyder inriktad mot rena bemanningsföretag, men enligt min egen erfa
renhet ser det ofta ut på liknande sätt även i konsultföretag där konsulter anlitas 
för att åstadkomma ett visst resultat snarare än att utföra vissa arbetsuppgifter 
(för att återknyta till definitionen i inledningen av detta kapitel). Olofsdotter 
beskriver en svårlöst ekvation där lönsamhetskrav och kundrelationer ofta 
väger tyngre i än det personalvårdande arbetet. Det kan till exempel handla om 

276 Hammarström et al. (2012) s. 38–39.
277 Hammarström et al. s. 31.
278 Olofsdotter (2006).
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att chefen måste göra ett val mellan att framställa sig själva inför ledningen som 
duglig försäljare eller att ta sitt ansvar inför konsulterna och vara en tydlig och 
tillgänglig ledare.279

I rapporten ”Svensk konsultsektor i ny belysning” tar författarna upp något 
som de kallar ett moment 22 i den svenska konsultsektorn.280 De påpekar att 
timdebitering på löpande räkning fortfarande är den helt dominerande prismo
dellen vid köp av konsulter. I Sverige konkurrerar flertalet konsultföretag inom 
de olika inriktningarna med timpriser och konsulternas timtaxor är vanligen 
reglerade i både anbud och uppdrag. Stora kunder, inte minst kunder inom 
offentlig sektor som bygger infrastruktur, har dessutom ofta, via ramavtal, 
förhandlat fram viss rabatt på timpriset för olika konsultkategorier. I rapporten 
påpekas att för konsultföretagen är det därmed också näst intill omöjligt att 
rättfärdiga investeringar som skulle göra det möjligt för konsulterna att utföra 
ett definierat uppdrag på kortare tid. I ett kortsiktigt perspektiv skapar det 
endast ökade kostnader för konsultföretaget samt färre debiterbara timmar 
och därmed sänkta intäkter. Teknikkonsultföretagens ledningar verkar därför 
endast i undantagsfall ha ansett sig kunna prioritera uppbyggnad av struktur
kapital, som effektiviserar konsulternas arbete. Det påpekas också att kundföre
tagen, inte minst inom den offentliga sektorn, också har krav på att hitta hårda 
jämförelsekriterier i samband med upphandling. De måste även kunna följa och 
jämföra kostnadsutvecklingen över tiden. Min egen erfarenhet av att arbeta 
med just upphandlingar mot den offentliga sektorn är de mer och mer går ifrån 
enbart fokus på timtaxa och även ser till andra faktorer såsom anbudsgivarens 
kvalitetsarbete och förmåga att hantera personalfrågor. Självklart spelar priset 
fortfarande en stor roll. Jag skriver dock under på upplevelsen av ett moment 
22 eller i alla fall en dubbelhet när det gäller intern verksamhetsutveckling som 
kan tyckas kostsam på kort sikt i form av förlorad debiterbar tid, men som är 
avgörande på längre sikt såväl för att behålla personal som för att effektivisera 
arbetet både internt och hos kunden. 

279 Ibid. s. 26.
280 Giertz et al. (2016) s. 94–96.
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Konsultbranschen i Sverige

Den samlade mängden kunskap som en enskild organisation behöver för att 
bedriva sin verksamhet växer allt snabbare. Det betyder att det successivt 
blir omöjligt för enskilda organisationer och företag i olika branscher att vara 
uppdaterade på alla fronter.281 De blir i stället tvungna att köpa in allt mer kom
petens från specialiserade konsultföretag om de ska hänga med i utvecklingen. 
Kvalificerade konsulttjänster är en av de sektorer på den svenska arbetsmarkna
den som relativt sett har vuxit snabbast under de senaste 40 åren – från knappt 
100 000 till drygt 250 000 heltidsekvivalenter eller cirka 300 000 yrkesverk
samma.282 Den typ av tekniska konsulter som refereras till i denna avhandling 
har dock en drygt hundraårig historia med företag såsom åf och Sweco som 
pionjärer.283 Konsultbranschen har utvecklats i takt med strukturförändringar 
i samhället och tillgodosett industrins behov av expertkompetens inom speci
fika teknikområden genom att fungera som en kunskapsförmedlare i samband 
med teknisk utveckling. De äldre företagen har förutom att anpassa sig till den 
tekniska utvecklingen även strävat efter att, framförallt via förvärv, komplettera 
sin kärnkompetens för att kunna erbjuda sina kunder ett större helhetsansvar 
och projektledning.

Utvecklingen sägs bero på att företag och organisationer lägger ut allt mer 
arbete på konsulter. En orsak till detta är att kunderna ökar sin flexibilitet 
och kan anpassa sin kapacitet till variationer i behovet.284 En annan är just att 
enskilda företag inte längre själva kan besitta all den kompetens som krävs 
för att ligga i framkant av utvecklingen inom alla områden som är kritiska för 
företagets framgång. Den som försöker göra allt själva riskerar helt enkelt att 
komma på efterkälken då de inte kommer ha den bästa expertisen och effek
tivaste arbetsprocesserna inom alla viktiga kompetensområden. De kan helt 
enkelt inte skapa en tillräckligt hög och jämn beläggning inom olika expertom
råden för att bygga upp egen expertis och skapa effektiva och kvalitetssäkrade 
processer och rutiner inom allehanda funktionsområden. De specialiserade 
konsultföretagen har möjlighet att bygga upp kompetens, erfarenhet och sak

281 Giertz et al. (2016) s. 89.
282 Giertz et al. (2016).
283 Hammarström et al. (2012).
284 Giertz et al. (2016) s. 89.
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kunskap som mer diversifierade verksamheter har svårt att matcha. Det gäller 
exempelvis inom teknikintensiva verksamheter, vilket också återspeglas på 
arbetsmarknaden för ingenjörer.285

Inom vissa områden kommer således den yppersta expertisen och de mest 
genomarbetade processerna att återfinnas i konsultföretag. Därmed är också 
konsulterna nödvändiga för andra företags effektivitet, konkurrenskraft och 
överlevnad. Trenden mot allt fler konsulter handlar således inte bara om att 
kunderna vill slippa anställa utan också en fråga om professionalitet, kvalitet 
och effektivitet. Gens och Giertz argumenterar i texten ”ict consultancy 
– Building a foundation for ict in other sectors”286 för hur forskning och tek
nikutveckling som bedrivits inom svenska konsultföretag inom ictområdet287 
lagt grunden till utveckling även inom andra sektorer. Gens och Giertz nämner 
till exempel Ericsson som enligt dem aktivt valde att inte enbart förlita sig på 
egen kompetens under omvandlingen till digital teknik utan istället bidrog till 
att skapa en ny FoUorienterad konsultindustri inom ictområdet. En bransch 
som idag är en vital del av ictsektorn i Sverige.288 

Även i Giertz et al. påpekas att de första konsultföretagen inom FoUrelaterad 
it grundades då försvars och teleindustrin i Sverige valde att i stor utsträckning 
köpa in expertis från konsultfirmor när de övergick från mekaniska till elek
tromekaniska och så småningom helt digitaliserade produkter.289 Expertisen i 
konsultföretagen har sedan funnits tillgänglig för andra verkstadsföretag som 
utvecklat realtidsbaserade inbyggda system i såväl produkter som produktions
processer samt för företag och organisationer inom helt andra branscher, till 
exempel finans och media. Det kan ha bidragit till att svenska företag klarat 
strukturomvandlingar i samband med teknikskiften och digitalisering bättre 
än många utländska konkurrenter. Konsultföretagen är på så sätt också av 
betydelse för Sveriges export, åtminstone indirekt då de är viktiga leverantörer 
av tjänster till exporterande företag.

285 Giertz et al. (2016) nämner till exempel att av de karriärundersökningar som kth regelmässigt 
genomför, framgår att mer än en tredjedel av alla nyutexaminerade från kth går direkt till ett 
jobb i ett konsultföretag vilket inte vara fallet för några decennier sedan. (s. 89).

286 Gens & Giertz (2015).
287 ict står för Information and Communications Technology.
288 Gens & Giertz (2015) s. 171.
289 Ibid. s. 90.
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Konsultsektorn som sådan kännetecknas enligt Giertz et al. av strukturom
vandlingar, branschglidningar och stor dynamik.290 Det tar sig bland annat 
uttryck i fusioner, förvärv och börsintroduktioner. Inom några verksam
hetsinriktningar har också större svenska bolag blivit uppköpta av utländska 
börsnoterade koncerner. Inom andra områden, som domineras av partnerägda 
bolag, ingår svenska bolag numera i stora internationella nätverk av olika slag. 
Parallellt sker inom vissa inriktningar en ökad uppsplittring i små levebrödsbo
lag som knyts samman i olika typer av mer informella nätverk. 

Även om konsultbranschen kännetecknas av att företagen har en liknan
de affärslogik kan ändå vissa skillnader i företagens affärsmodeller skönjas. 
Hammarström et al. beskriver tre stiliserade typer kopplade till ledning, styr
ning och organisering – ”Byrån”, ”Bemanningsföretaget” och ”Fabriken”.291

byrån karaktäriseras av att ha självgående konsulter som arbetar som 
experter och har nära relationer till sina kunder. Konsulterna identi
fierar sig ofta med en profession, till exempel arkitektyrket. Byrån är 
oftast ett mindre medarbetarstyrt bolag där konsulternas individu
ella resultat ofta mäts. Konsulterna har all kontakt med sina kunder 
och ansvarar för både försäljning och genomförande av uppdragen. 
Konsultgruppcheferna inom Byrån har en coachande roll och rollen 
som ledare är mindre tongivande. De arbetar också ofta operativt i 
egna konsultuppdrag.

bemanningsföretaget kännetecknas av att vara relativt personobe
roende och uppdragen relativt okomplicerade. Kunden behöver 
ofta en eller flera konsulter med särskilda förmågor, men vilken 
eller vilka individer som tas in är av mindre vikt för kunden. Ett 
typiskt uppdrag som genomförs av Bemanningsföretaget är stora 
konstruktions eller infrastrukturprojekt som involverar många 
repetitiva uppgifter. Inom Bemanningsföretaget är det typiskt kon
sultgruppcheferna som säljer in uppdrag och som har kontakt med 
kunderna. Konsultgruppcheferna arbetar i huvudsak med att sälja 

290 Giertz et al. (2016) s. 8.
291 Hammarström et al. (2012) s. 41 ff. 
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och bemanna uppdrag. Personligen tycker jag att benämningen 
”Bemanningsföretag” här är lite olycklig då Hammarström et al. ändå 
pratar om konsultföretag i tekniksektorn och termen lätt för tankarna 
kring mer okvalificerad bemanning. 

fabriken karaktäriseras av att ha byggt upp strukturkapital för att systema
tiskt hantera sina uppdrag och undvika att återuppfinna hjulet i varje 
nytt projekt. Detta gör också att det blir lättare att ersätta konsulter, 
vilket bidrar till att Fabriken blir mindre beroende av enskilda kon
sulter. Fabriken kännetecknas också av en hög grad av kontroll och 
en tydlig arbetsfördelning där varje konsult tilldelas specialiserade 
arbetsuppgifter. Försäljnings och leveransorganisation är separerade 
och projekten säljs av säljorganisationen. Inom Fabriken har konsult
gruppchefen i huvudsak ansvar för att bemanna uppdrag och se till 
att konsulterna är nöjda.

Hammarström et al. påpekar att i praktiken förekommer ofta en blandning av 
dessa konsultlogiker inom samma företag. Jag skulle säga att så är fallet när det 
gäller Combitech som enligt min egen erfarenhet har uppdrag på hela skalan 
från enskilda spetskompetenser à la Byrån, till kvalificerade resurskonsulter som 
i Be  manningsföretaget och stora helhetsåtaganden enligt Fabrikens modell. I 
Combitechs fall skulle jag säga att det beror dels på bredden i verksamheten, 
men även att företaget vuxit genom olika fusioner och förvärv där verksamheter 
med olika bakgrunder och affärskulturer gått samman.

Giertz et al. tar upp ytterligare en sorts kategori av affärslogik som de kallar 
funktionell extern expertis. Denna kategori karaktäriseras av konsultföretag 
som på uppdrag av sina kunder fortlöpande (Giertz et al. kursivering) hanterar 
specifika funktioner som kundföretagen saknar tillräcklig kompetens eller be 
hörighet att sköta i egen regi.292 Konsultföretag med denna inriktning komplet
terar kundernas expertis inom specifika fackområden. Rekrytering och redovis
ning är områden som nämns som vanliga inom denna typ av affärer, men man 
nämner också it där konsultföretag snarast kan fungera som hela outsourcade 

292 Giertz et al. (2016) s. 14.
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itavdelningar i många små och medelstora företag.293 Jag har själv erfarenhet 
av att en stor myndighet där jag haft konsultuppdrag outsourcat hela sin itdrift 
till ett konsultbolag, då principen förekommer även i större organisationer.

Att ha olika affärslogiker i samma företag kan enligt Hammarström et al. 
resultera i otydlighet i organisationen och att olika styrmekanismer motverkar 
varandra. Konsultgruppscheferna sägs här ha en avgörande roll i implemente
ringen av övergripande affärsstrategier och i att tillse att verksamheten fungerar 
effektivt. Rollen som konsultgruppchef är också central för kommunikation, 
ledning och styrning av konsulterna.

Värt att notera är att Hammarström et al. skiljer på it och teknikkonsultbo
lag, när de beskriver till exempel konkurrenskrafter och aktörer på marknaden. 
Samtidigt nämns it och telekom som ett verksamhetsområde även för teknik
konsulter. Till exempel så är åf (före detta Ångpanneföreningen, med långa 
anor inom teknikbranschen) förstås listat som ett teknikkonsultföretag, även 
om de idag också har en omfattande itverksamhet. Bland skillnaderna mellan 
it och teknikkonsultbranschen nämns att den förstnämnda är mer omogen 
när det gäller kundernas beställarkompetens och förmåga att veta var i deras 
verksamheter som de ska koppla in konsulterna.294 I itkonsultbranschen 
beskrivs också teknikutvecklingstakten som högre, vilken kan vara en av 
anledningarna till att konsulterna ofta får en utpräglad expertroll. Combitech 
och dess olika affärsområden har verksamhet som omfattar de områden som 
beskrivs om typiska för både it och teknikkonsultföretag. Jag tror också att 
skillnaden mellan dessa kategorier generellt blir mindre och mindre i takt med 
att användningen av it ständigt ökar inom samtliga teknikområden. När jag 
pratar om teknikkonsulter i denna avhandling gör jag ingen åtskillnad mellan 
it och annan teknik och där det inte explicit framkommer i det som konsul
terna skrivit eller sagt framgår det inte heller om han eller hon arbetar med it, 
eller exempelvis miljöfrågor eller teknisk dokumentation. 

När det gäller personalstyrkan i konsultbranschen skulle jag hävda att det är 
allmänt känt att män är i en klar majoritet bland medarbetarna. Statistik som 
företaget Cinode sammanställt över dryga trettiotalet konsultföretag i Sverige 

293 Giertz et al. (2016) s. 94. 
294 Hammarström et al. (2012) s. 21.
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med mer än 50 anställda visar att de som låg i topp hade knappt 50 procent 
kvinnliga medarbetare medan en siffra på runt 30 procent var betydligt vanliga
re.295 Detta hänger förstås samman med andelen kvinnor på de tekniska utbild
ningarna i stort. Som exempel kan nämnas att andelen kvinnor av de exami
nerade civilingenjörerna från kth år 2017 var 34 procent.296 Konsultbranschen 
kan alltså sägas ha en starkt manlig prägel, även om kontinuerliga satsningar 
görs för att öka både jämställdhet och mångfald. 

Kompetensförsörjning och så kallad ”knowledge management” blir av 
naturliga skäl viktigt i konsultbranschen. Eftersom det är sina medarbetares 
(enskilda och gemensamma) kompetens man säljer finns det förstås en affärs
kritisk fråga att ha en konkurrenskraftig kompetensförsörjning. Utmaningarna 
ligger både i att behålla den kompetens (det vill säga de medarbetare) man har, 
utveckla medarbetarnas kunnande och även att kunna rekrytera lämplig kom
petens. Hammarström et al. pekar just på att många konsultföretag verkar för 
att bredda rekryteringsbasen i branschen genom att engagera sig i olika initiativ 
för att få ungdomar att fatta intresse för till exempel it.297 Att behålla medar
betare blir många gånger en fråga om att erbjuda utvecklande karriärvägar, 
även för den som kanske inte vill bli chef. På Combitech, liksom i rapporten om 
Ledningsutmaningar i konsultsektorn298 pratas det om kompetensutveckling 
i flera dimensioner. Dels har konsulten en teknisk karriär, dels till exempel en 
affärsmässig karriär där man går mot en säljroll, eller en mer ledarskapsinriktad 
där man förutom en ren chefsroll även kan har roller som projekt eller upp
dragsledare och ansvara för ett visst uppdrag eller en viss kund. Tanken är att 
de högsta nivåerna inom respektive karriärväg ska motsvara varandra både pre
stigemässigt och ersättningsmässigt, för att det på så vis ska finnas incitament 
för varje konsult att utvecklas i den riktning som konsulten är bäst lämpad för 
snarare än den karriärväg som generellt anses mest prestigefylld.299

När det gäller kompetensutveckling finns förstås i princip lika många vari

295 https://www.cinode.com/blogg/konsult/konsultforetagenmedflestkvinnor2016/ Besökt 
20180528 Siffrorna har några år på nacken men min uppfattning som aktiv i branschen är att 
inget drastiskt har hänt sedan dess. 

296 https://www.kth.se/om/fakta/kthisiffror1.3488. Besökt 20180528.
297 Hammarström et al. (2012) s. 23.
298 Hammarström et al. (2012).
299 Ibid. s. 24.
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anter som det finns konsultföretag. Allt från att kompetensutvecklingen sker 
ad hoc eller inte alls, och olika för varje enskild konsult, till uppstyrda koncept 
i enlighet med Combitech Learning Lab förekommer. Min egen erfarenhet 
(vad jag själv upplevt och hört från kollegor i branschen) säger att de flesta 
teknikkonsultföretag brukar vara relativt frikostiga med kurser och externa 
utbildning ifall de direkt kan kopplas till ett kundbehov eller förväntas leda 
till affärsnytta i form av att konsulten blir mer säljbar. Många kunder ställer 
krav på olika former av certifikat eller diplomeringar (till exempel certifierad 
projektledare, verksamhetarkitekt, scrum master300 eller liknande) och dessa 
kräver nästan alltid någon form av formell utbildning som konsultbolagen då 
finansierar. Ofta krävs dock en hel del arbete utöver normal arbetstid från den 
enskilde konsulten för att genomföra en dylik utbildning. Att delta på, eller 
själv anordna, så kallade branschdagar eller seminarier där olika aktörer inom 
konsultföretagets specifika teknikbransch samlas för kompetensutveckling och 
erfarenhetsutbyte är också relativt vanligt. För ett konsultföretag blir en sådan 
tillställning både ett tillfälle för kompetensutveckling och en möjlighet att få 
träffa och visa upp sig för potentiella kunder. 

Att få till stånd olika typer av interna nätverk, likt CoP Förändringsledning, 
för att befrämja internt erfarenhetsutbyte är även det vanligt förekommande. 
Markus Hagberg och Daniel Mogefors pekar i sitt examensarbete ut liknande 
faktorer av ”knowledge management” som jag själv under mitt eget examens
arbete kunde se på dåvarande Combitech Systems. Hagberg och Mogefors 
informant från ett itkonsultbolag pekar ut att för att sprida den ”osynliga” 
kunskapen inom företaget så har nätverk skapats mellan olika verksamhetsom
råden.301 Nätverken ska träffas regelbundet och diskutera relevanta frågeställ
ningar kring aktuella projekt, men det framförs att strukturen för när nätverken 
ska sammanstråla saknas och därför sker det inte lika ofta som det är tänkt. 
Förutom nätverk används så kallade klotterplank där anställda kan lägga upp 
ett problem de stött på och deras lösning samt eventuella förbättringsförslag. 

300 Scrum är ett ramverk för att utveckla, tillhandahålla och underhålla komplexa produkter och är 
vanligt vid just itutveckling. Själva termen är hämtad från rugby där det är ett moment när 
bollen sätts i spel. En scrum master fungerar som en coach för teamet och säkerställer efterlev
nad av processen, synkroniserar mellan aktörer samt avlägsnar hinder för utvecklargruppen.

301 Hagberg & Mogefors, s. 12.
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Detta kan jämföras med det system för mailförfrågningar, Knet, som fanns på 
Combitech Systems och som fyllde samma syfte – att ställa en fråga och få svar 
från mer kunniga kollegor. Idag känns dock kanske mail lite gammalmodigt när 
olika former av samarbetsportaler och appar för nätverkande blivit mer vanligt.

På flera håll nämns behovet av att kunna dokumentera och ”kodifiera” 
konsulternas kunskaper och kompetens. Här nämns behovet av olika former 
av så kallade ”kunskapsdatabaser”, kunskapshanteringssystem och crm302
system. Hammarström et al. påpekar för att kunna utveckla verksamheten och 
återanvända kunskap behöver det finnas organisatoriska strukturer som stödjer 
en kunskapsspridning.303 Hur stort behovet är och hur man löser ut frågan 
tenderar att skilja sig en del mellan konsultbolag med olika affärslogiker. Även 
konsulters benägenhet att dela med sig av sin kunskap tenderar att skilja sig 
mellan de olika typföretagen. Inom ”Byrån” behåller folk gärna sin specialist
kompetens för sig själv, inom ”Bemanningsföretaget” är en väl fungerande cv
databas för rätt matchning är A och O. Inom ”Fabriken” finns ett stort behov 
av att utveckla processer och standardiserade modeller genom vilka man kan 
återanvända kunskap. Inom fabriken sker också det dagliga kunskapsutbytet 
på ett annat sätt än inom ”Byrån” och ”Bemanningsföretaget” då konsulterna 
arbetar tillsammans i projekt och flera konsulter även träffar kunderna. 

Att använda ord som ”kodifiera”, ”kunskapsdatabas” och ”återanvändning 
av kunskap” säger enligt mig något om den kunskapssyn som råder – det vill säga 
kunskap som någonting som till största delen går att verbalspråkligt formulera. 
På något håll pratas det om att ”osynlig” kunskap som svår att dokumentera 
i en kunskapsdatabas men den syn på kunskap och kompetensutveckling som 
utvecklats på Combitech över tid får nog sägas vara relativt ovanlig. 

Konsultbranschens uppförandepraxis – det industriella Sverige

Konsultsektorn i sig får väl sägas vara relativt ny, men den vilar på en rela
tivt lång tradition av teknikutveckling och industrialisering. Denna tradi
tion och historia vill jag hävda påverkar än idag, även om det kanske inte är 
något de flesta konsulter tänker på i sin dagliga gärning. Maria Hammarén 

302 Customer Relations Management.
303 Hammarström et al. s. 52.
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citerar i inledningen till boken Det industriella Sverige – kunskapsarvet 1897–
2002 Claes Pehrsson, professor vid musikhögskolan i Stockholm, som vid ett 
Dialogseminarium på Dramaten i samband med bokens tillkomst talade om 
musikaliskt skapande.304 Han berättade om sina erfarenheter av studenter som 
spelar ett stycke som de aldrig tidigare har hört, att resultatet blev förvånande 
lika, snudd på enahanda. När han istället lät dem möte historien bakom verket, 
i det som Claes Pehrsson själv kallade verkets uppförandepraxis, stimulerades 
den konstnärliga gestaltningen och variationerna blev både fler och bättre. 
Hammarén skriver att läsning av boken Det industriella Sverige med fantasi och 
tanke är som att gå i dialog med det industriella Sveriges uppförandepraxis. Jag 
vill hävda att konsultbranschen i Sverige idag också har en dialog med denna 
industriella uppförandepraxis. kth:s dåvarande rektor, Anders Flodström, 
talade också vid samma dialogseminarium på Dramaten från vilket Maria 
Hammarén citerade Claes Pehrsson. Han talade om utbildningens roll och 
innehåll i en verksamhet som syftar till att förbereda för framtiden.305 När de 
tekniska högskolorna startade byggde de på sin tids erfarenhet och sin tids 
behov. Således blev de första programmen bergsingenjör och väg och vatten
byggnad. Samtidigt tror jag att de tekniska högskolorna, med alla sina traditio
ner och språkbruk som härstammar från den tid då de grundades, i högsta grad 
påverkar skolningen av ingenjörer än idag. Bara till exempel de studentikosa 
traditioner som lever kvar i sällskapslivet kring studierna skapar en gemensam 
umgängespraxis som till del följer med ut i arbetslivet. Värt att fundera över 
här tycker jag också är hur det faktum att högre utbildning idag, till skillnad 
från när de tekniska högskolorna grundlades, är tillgängligt för alla påverkar 
praxis inom ingenjörsyrket.306 

Väg och vatten var den tidens stora infrastruktursatsning och motsvaras 
idag kanske av att vi bygger ut fibernät och skapar utbildningar i mediateknik. 
Samtidigt påpekade Anders Flodström vid samma anförande att teknikens roll 
har förändrats drastiskt med datatekniken. Idag har nästan all teknik blivit 

304 Fritz et al. (2002), s. 13.
305 Fritz et al. (2002), s. 12.
306 Att rekryteringen till högskolor trots csn och allmän antagning inte är jämn över befolk

ningen är ett problem som i denna avhandling lämnas därhän. Antagningen är idag i alla fall 
betydlig mer jämn över olika befolkningsgrupper än när skolorna startades. Kvinnor var ju då 
till exempel helt uteslutna. 
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systembyggande, på samma sätt som väg och vattenbyggnad en gång var, och 
den är mer samhällspåverkande än någonsin. 

Till sina hallar,  

hör, arbetet kallar: 

På under det bjuder 

i stålblank prakt. 

Hör ångan som visslar − 

det kokar och sjuder! 

Maskinen gnisslar i dånande takt 

 

Se, hur kraften brutit  

genväg till sitt mål,  

nya redskap gjutit 

av ett smidigt stål! 

Hur hon sinnrikt danat 

allt för livets kraft! 

Hur hon genomspanat 

allt som jorden gav!307 

Få teknikkonsulter tänker nog att deras arbete hänger samman med ångvisslan 
som tjuter i gnisslande hallar som i kantaten av Carl Snoilsky till skapandets 
ära som framfördes, tonsatt av Wilhelm Stenhammar, vid invigningen av 
Stockholmsutställningen 1897. Faktum är dock att utställningen blev något 
av en startpunkt för Sveriges resa att på allvar lämna bondesamhälle och bli 
en industrination och på så sätt kan både utställningen och kantaten sägas ha 
betydelse för vår tids ”uppförandepraxis” inom teknikområdet. Redan tidigare, 
i mitten av 1800talet, hade en industrialisering påbörjats. Jordbruket hade 
effektiviserats och delvis mekaniserats vilket gav ökad produktion och ökade 
inkomster, vilket i sin tur medförde en ökad efterfrågan på industriproduk
ter.308 Genom 1900talets första hälft stod sig svensk industri ändå relativt 

307 Ibid. s. 196.
308 Fritz et al. (2002), s. 12 s. 171.
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stark, trots de svårigheter som världskrigen och mellankrigstidens depression 
och lågkonjunktur bjöd på. Järn och stål, trä, massa och papper samt verkstads
industrin var viktiga exportsektorer. Textilindustrin var också en viktig sektor. 
Vattenkraften – det vita kolet – försåg industrin med drivkraft. Det var också 
under 1900talets första hälft som flera av de svenska så kallade ”snilleföreta
gen” startades, vilka än idag har stor betydelse i vårt näringsliv. asea (abb), 
ab Separator, lm Ericsson, aga, Atlas Copco, Electrolux och skf är några av 
de specialiserade storföretag som uppvisade stigande exportandelar.309 År 1937 
grundades saab (Svenska Aeroplan ab) för att säkra tillverkning av svenska 
stridsflygplan.

Efter andra världskriget inleddes det som brukar betecknas den svenska 
industrins guldålder (1945–1975). Folkhemssverige växte fram och även om 
internationell konkurrens påverkade till exempel textilindustrin på 50talet, 
och gruvstål och varvsindustrin som hade viss motvind ett decennium senare, 
så låg svenskarna i början av 1970talet i toppskiktet av alla världens folk i 
fråga om ekonomisk standard.310 I mitten av 70talet drabbades industrin av 
en kris som hade många orsaker. Internationell lågkonjunktur är inte hela 
förklaringen, då Sverige blev ett av de länder som drabbades längst och hårdast 
i förhållande till övriga västländer. Under de goda åren hade fokus i hög grad 
legat på de traditionella branscherna, främst basindustrierna och företag base
rade på gamla uppfinningar. Skattesystemet hade gynnat befintliga företag, 
medan skatter på arbete och kapital försvårat nyföretagande. Storföretagen 
hade haft en för dominerande roll. Den tidigare så blomstrande varvsindustrin 
drabbades hårt av förändrad efterfrågan – de tank och bulktransportfartyg som 
varit Sveriges signum var inte längre den typ av fartyg som marknaden ville ha, 
och internationell konkurrens bjöd hårt motstånd. Stål och pappersindustrin 
påverkades av sjunkande råvarupriser. 

Krisen förde dock även med sig positiva aspekter i form av förnyelse och för
skjutning av tyngdpunkten från råvarunära industri till andra slags produkter 
med ett ökat teknik och kunskapsinnehåll, till exempel inom elektronik och 
läkemedelsindustrin.311 Robotar tog över tunga och farliga moment i fabri

309 Ibid. s. 174.
310 Ibid. s. 182–191.
311 Ibid. s. 195.
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kerna, datorer började användas för att styra processerna. En klar förskjutning 
från investeringar i anläggningar till investeringar i forskning och utveckling 
(fou) blev synlig. I takt med ökad internationalisering, upplösandet av öst 
och västblocken och Sveriges inträde i eu ändrades förstås förutsättningarna 
för teknikbranschen igen. En allt större andel av tung industri och enklare 
konsumtionsvaruindustri som tillverkar standardiserade varor flyttades till låg
löneländer och i Västeuropa har det istället vuxit fram en mer högteknologisk, 
mer differentierad och kundstyrd industri där flexibilitet och service står i fokus 
snarare än standardisering.312 

Framväxten av it fick positiva effekter på den svenska tillväxten på flera sätt, 
dels genom själva produktionen av it, men även genom att vara en insatsvara i 
produktionen av varor och tjänster och att användningen av it underlättar till 
exempel teknik och kunskapsöverföring vilket i sin tur befrämjade tillväxt.313 
Det uppskattas att itsektorn bidrog med en fjärdedel av Sveriges tillväxt åren 
1993–1999. Sverige fick rykte om sig att vara en ledande itnation, vilket gjorde 
att nyetableringar inom branschen förlades hit. Efter den så kallade itbubblan 
strax efter millennieskiftet är itbranschen återigen på stark frammarsch, även 
om man även här sett en våg av outsourcing till låglöneländer. I takt med att 
det uppkopplade samhället vuxit fram har även itkompetens fått betydelse i 
nya branscher. 

Som tidigare nämnts är kvalificerade konsulttjänster en av de sektorer på den 
svenska arbetsmarknaden som relativt sett har vuxit snabbast under de senaste 
40 åren. Giertz et al. påpekar att utvecklingen mot fler konsulter och mer spe
cialiserade konsultföretag kanske inte bara är gynnsam för konsultföretagen 
själva, utan också för hela samhället.314 När expertkunskap inte längre stängs in 
i ett företag, utan flyttas ut till konsultföretag, blir den ju tillgänglig för många 
olika företag. Små och medelstora företag, som själva inte har möjlighet att 
anställa olika experter, kan nu istället upphandla expertkunskap på en leveran
törsmarknad. Det gäller såväl FoUrelaterade konsulttjänster som annan extern 
funktionell expertis. Ett exempel som tas upp är att de första konsultföretagen 
inom FoUrelaterad it grundades då försvars och teleindustrin i Sverige valde 

312 Fritz et al. (2002), s. 12 s. 200.
313 Ibid. 
314 Giertz et al. (2016) s. 90.
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att i stor utsträckning köpa in expertis från konsultfirmor när de övergick från 
mekaniska till elektromekaniska och så småningom helt digitaliserade produk
ter. Expertisen i dessa konsultföretag har sedan funnits tillgänglig för andra 
verkstadsföretag som utvecklat till exempel realtidsbaserade inbyggda system, 
samt för företag och organisationer inom helt andra branscher, till exempel 
finans och media. Det kan enligt Giertz et al. ha bidragit till att svenska företag 
klarat strukturomvandlingar i samband med teknikskiften och digitalisering 
bättre än många utländska konkurrenter. 

När det gäller utvecklingen av itkonsultbranschen så påpekades under ett 
seminarium vid Tekniska museet i Stockholm 2008 att framväxten började ske 
någon gång efter 1960. Under seminariet gjordes nedslag vid tre tidpunkter 
1960, 1972–73 samt 1983:

(P)oängen här är att visa att 1960 finns egentligen ingen itkonsultbransch, 

utan den som vill ha råd om databehandling får vända sig till organisationskon

sulter/.../ och hårdvaruleverantörer som ibm. När man kommer in nästa gång, 

1972, finns det ett stort antal företag. De är fortfarande små sett till omsättning

en, men det har i alla fall uppstått en bransch som består av helt nya aktörer. 

Inga av de som fanns med tio–femton år tidigare är kvar /.../ I tabell tre från 

1983 är det i ganska hög grad samma företag som på 70talet, även om det har 

varit lite uppköp och ett par nya företag har tillkommit. Nu har branschen kom

mit in i en ny fas och börjat att mogna. Det finns branschorganisationer /.../315

Viss av de företag som idag räknas till de svenska teknikkonsultbolagen har 
förstås längre anor än 1960talet, dock kanske inte som just teknikkonsult
företag. åf bildades till exempel redan 1985, men då som Södra Sveriges 
Ångpanneförening − Sveriges första industriförening med uppgift att bevaka 
ägarna till ångpannors och andra tryckkärls intressen.316 Dess huvudsakliga 
uppgift var att utföra besiktningar av säkerheten vid ångpannor för att förhin
dra olyckor. Ganska långt från dagens verksamhet med andra ord. sweco, som 
också nämndes tidigare i kapitlet, bildades i sin nuvarande form 1997 genom en 

315 Sjöblom (red.) (2008), s. 7.
316 http://www.afconsult.com/sv/omaf/historia/. 
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fusion men anorna går tillbaka till sekelskiftet 1900 och företag som Bergman & 
Co, Elektroteknisk byrå, och Hugo Theorells konstruktionsbyrå som sysslande 
med centralvärmning.317 Den senare fick bland annat fick uppdraget att kon
struera värmesystemet när Hallwylska palatset i Stockholm byggdes. Värt att 
notera är också att Theorell faktiskt deltog i Konst och Industriutställningen i 
Stockholm 1897 och där erhöll diplom och guldmedalj för ”utmärkta uppvärm
ningsanordningar och apparater”.

Drygt halvsekel senare var informationsteknologin på frammarsch och pro
gramspråket cobol318 började få spridning. Thord Wilkne, en av grundarna av 
konsultföretaget wmData beskrev vid Seminariet på Tekniska muséet stäm
ningen i branschen när de startade. I början av 1960talet hade han lärt känna 
den andre grundaren, Hans Mellström. En konsult från Stanford hade varit och 
introducerad just cobol på företaget Datema, där han senare började arbeta 
tillsammans med Hans:

De tog femtusen i veckan för de amerikanarna, så vi förstod att det var en fan

tastisk marknad. På den tiden debiterade vi kanske femtio kronor i timmen allt

så, ungefär 1970, för att förstå priset. Så vi började där bägge två. Amerikanarna 

ägde det och Sven Davidsson – ni som är lite äldre vet, tennisspelaren – var vd 

för bolaget. Det här växte rätt fort och blev en femtio personer. Ungefär 1969 

tyckte Hasse och jag att det här borde vi kunna göra i egen regi istället, så vi sa 

upp oss och bildade wmdata. Vi hade egentligen ingen större tanke med vad vi 

ville med det här framåt. Vi tyckte att det här var ett intressant sätt att jobba. 

Vi skulle skaffa lite kompisar som var jämnåriga och tyckte och tänkte ungefär 

som oss. Det var vad vi gjorde, egentligen, under perioden 69–75. Det var rätt 

enkelt, som ni har hört. Stordatorn ibm rullade ut. cobol var det fantastiska 

språket som skulle frälsa världen och kunde man det var det relativt lätt att få 

jobb via de få systemchefer som fanns i Stockholm. Det kanske inte var mer än 

tjugofem kunder och de kände man ju personligen allihop vetja. Kunder var 

317 https://www.sweco.se/omoss/historia/urarkivet/urarkivet/.
318 cobol är en förkortning av Common Business Oriented Language och är ett programspråk för 

lösning av administrativa uppgifter med dator, exempelvis inom personaladministration, 
orderbehandling eller lagerbokföring. cobol tillkom i maj 1959 när det amerikanska försvars
departementet samlade representanter för datortillverkare, användare och myndigheter i usa i 
syfte att skapa ett gemensamt affärsspråk. (Sjöblom (red.) 2008, not s. 13). 
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Esso, Vendor – som hade en Datasaabdator, en av de första, och på det viset 

kom vi in även i Datasaabsektorn så småningom – Statskontoret gjorde vi en hel 

del åt /.../Riksrevisionsverket, Försvaret. 1975 var vi tjugofem personer ungefär. 

/.../ Men 75 kom den enda krisen vi hade i vår utveckling. Då tyckte vi wm

data var för stort. Vi var tjugofem stycken, vi hade börjat förlora kontrollen, vi 

hade lite problem med kvaliteten, vi hade anställt folk som inte riktigt svarade 

mot vad vi tyckte. Och då funderade vi på att lägga av, men beslöt oss för det 

andra alternativet: nu ska alltså wmdata växa. wmdata ska bli en av Norden 

största aktörer, vi ska ha treårsplaner och vi ska till varje pris bli en av de stora. 

Så slutade vi att debitera, vi gick själva kanske från en 90procentig debiterings

grad till noll, Hasse och jag. Och då kommer vi in i den andra fasen.319

Thord Wilkne påpekade vidare att wmdata vid den här tiden inte var unikt på 
något sätt. De flesta aktörer på itkonsultmarknaden var väldigt små bolag, upp 
till 25 personer, och alla kände alla:

Det var i väldigt hög grad människor man kände. Man var jämnårig, man var 

oerhört homogen. Förutom /.../att det var en lätt bransch vad gäller att sälja, så 

var det också relativt lätt att skapa företagskultur, eftersom man inte hade några 

människor inne som var fyrtio år och trötta och besvärliga, utan man var unga 

allihopa.320

wmdata växte sedan organiskt och genom diverse förvärv till ett av Sveriges 
större itkonsultföretag. År 2008 bytte man namn till Logica, som 2012/2013 
köptes upp av det kanadensiska bolaget cgi. Företaget har idag cirka 3500 
anställda i Sverige och över 70 000 globalt. Historien säger något om bran
schens utveckling – från ett litet dedikerat kompisteam till ett stort världs
företag. Idag består branschen förstås av både små och stora aktörer med olika 
ägarstrukturer. Från det som av Giertz et al. benämns levebrödsbolag − små 
konsultbolag med 1–4 anställda – till stora börsbolag.321 Även så kallade nät
verksorganisationer där ett centralt bolag säljer och engagerar, kombinerar och 

319 Sjöblom (red.) (2008) s. 13–14.
320 Ibid. 
321 Giertz et al. (2016) s. 63.
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mäklar många mindre företag till olika kunder i relativt fasta organisations
strukturer är vanligt förekommande.322 Min egen erfarenhet som anställd i ett 
mindre konsultbolag säger också att lösare sådana nätverksstrukturer är van
liga, det vill säga mindre bolag som känner varandra och samarbetar väl turas 
om att ta ledningen i olika affärer (till exempel en ramavtalsupphandling) och 
agerar underkonsulter åt varandra. 

Den svenska konsultbranschen har alltså i någon mån gått från världsut
ställningen 1897 till att idag vara en av de snabbast växande branscherna. Från 
att konsulterna var tjenis med kunderna (som Thord Wilkne berättar om) 
till väldigt formella offentliga upphandlingar. Hela tiden tätt knuten till den 
svenska industrin i stort och dess utveckling från råvaror och tung industri till 
en mer kunskapsintensiv högteknologisk verksamhet. Därigenom bidrar också 
konsultbranschen till Sveriges export. Syftet med detta kapitel har inte varit att 
lämna en fullständig historisk redogörelse för konsultbranschens framväxt utan 
att teckna de historiska drag inom vilka denna framväxt har skett.

Vad är ridkonst? 

Till mästerskap gives blott en bana 

Ren som solens väg uti det blå 

Att syfta uppåt och det högsta ana 

Men aldrig tro sig mästare ändå 

Devisen ovan är formulerad av stallmästaren Claes Adam Ehrengranath (stall
chef på Flyinge 1814–1837) och kan bland annat läsas på väggen i Gula ridhuset 
på Svenska ridsportförbundets utbildningsanläggning Strömsholm. Citatet 
används ofta inom hästvärlden och säger något om varthän ridkonsten strä
var.323 Men egentligen skulle det ju lika gärna kunna avse något annat, vilket 
mästerskap som helst. Denna avhandling bygger på antagandet att ridkonstens 
kunnande kan säga oss något om andra kunskapsområden, i det här fallet 

322 Ibid. s. 72.
323 Citatet återfinns exempelvis i Karlander (red.) (2015) och Thorell (2017). 
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teknikkonsultyrket. För att detta ska bli begripligt för någon som ej är insatt i 
ridkonst och hästhantering behövs naturligtvis en introduktion till området. I 
detta avsnitt ämnar jag därför lyfta fram ett antal viktiga element i ridkonsten 
som jag anser vara viktiga för det fortsatta resonemanget. 

*

Konstnären Lena Oja har i essän ”Ridkonstens samtal – en vägbeskrivning” 
beskrivit hur hon låtit en iscensatt ritt från Roslagen till Konstfack i Stockholm 
bana väg för ett samtal om ridkonst.324 Ett samtal som konstnärlig grundforskning 
om ridkonst. Tankens väg skulle banas av den rent fysiska handlingen – ritten. 
Därefter kunde samtalet äga rum. Om ridningen inom konstbegreppet skriver Oja:

Jag skulle vilja föreslå en omformulering av begreppet ridkonst till ett nygam

malt begrepp: den mimetiska325 ridningen. /.../ Och jag vill föreslå ett ytterliga 

steg. OM ridningen ska transporteras in i det samtida konstbegreppet tror jag 

även vi behöver lämna den mimetiska ridningen och införa, inte ett nytt sätt 

att se på ridningen, eller ett nytt sätt att rida, utan ett sätt att reflektera över 

ridningen. Ridningen behöver se på sig själv med en helt annan känsla av värde, 

eller kanske med det samtal vi idag, inom konstvärlden, glatt applicerar på alla 

andra mer vedertagna konstyttringar.326 

Om jag ska rida en häst i dess fulla skala så måste jag välja. Och jag kan ta många 
beslut om vad det är jag ska göra. Och varför. Då kan ingen rädsla för dess kraft 
eller omvärldens värderingar störa för då, och enbart då, är jag i min egen och 
hästens balans och där anser jag att samtalet kan börja.327

Även ur ett strikt konstnärligt perspektiv finns alltså intresse för ridkonsten. 
Lena Oja påpekar dock att ridning i en konstbegreppsbild inte kan definieras – 
men det går att hitta en plats och ett sätt att tala om ridning. 

324 Oja (2012).
325 Om mimesis har hon tidigare i essän skrivit att ”Mimesis sker i vördnad för det förgångna och i 

en gammelkinesisk självförnekelse som kan misstas för ödmjukhet.” (Oja, 2012, s. 6).
326 (Oja, 2012, s. 6) De samtal som omtalas beskriver hon senare i essän som att ”inom måleriet 

sker mycket av arbetet i form av samtal. I utbildningssammanhang kallas det ateljésamtal. Sen 
utställningskritik. Sen intervjuer. Kritik. Sen återigen samtal. 

327 Ibid. s. 10.
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*

Sedan åtminstone 5000 år har människan ägnat sig åt att tämja hästar för att 
nyttja dem för olika ändamål. Jonna Bornemark och Ulla Ekström von Essen 
skriver i introduktionen till antologin ”Kentauren”328 att det akademiska stu
diet av relationen mellan människa och häst dock är relativt nytt och befinner 
sig i vad man kan kalla ett förparadigmatiskt stadium. Enligt samma författare 
används en mångfald olika teorier och metoder, de flesta förankrade i en natur
vetenskaplig kunskapstradition och det finns ännu ingen konsensus om hur 
dessa ska värderas vetenskapligt. Begreppet kentaur används som en metafor 
för den praktiska kunskap som uppstår och krävs i interaktionen mellan män
niska och häst. I mytologin är kentauren en människa med hästkropp eller om 
man så vill en häst med människobål och människohuvud.329 Bornemark och 
Ekström von Essen skriver i inledningen till antologin att 

... (e)tt riktigt samspelt ekipage kan för en betraktare upplevas som ”kentau

riskt”, och många ryttare lever för de stunder då en sådan ”kentaurisk” känsla 

uppstår i ridningen. När häst och ryttare blir en gemensam rörelse och det inte 

finns några spänningar och motstånd mellan den egna kroppen, dess gravitation 

och viljeriktning, och hästens.

År 2016 fanns enligt Jordbruksverkets statistik omkring 355 500 hästar i 
Sverige, det vill säga cirka 36 hästar per tusen invånare.330 Ridsporten är idag 
Sveriges näst största ungdomsidrott, bara fotbollen är större.331 Hästar finns 
över hela världen och även om det givetvis finns gemensamma element i all 

328 Bornemark & Ekström von Essen (2010). Antologin Kentauren – om interaktion mellan häst 
och människa bygger på ett antal bidrag från ett symposium med samma titel som hölls 2009 
på Södertörns högskola. Texterna (10 stycken) är av olika längd och har olika upplägg. En del 
är baserade på personlig erfarenhet andra på ett mer traditionellt vetenskapligt arbete och 
ytterligare andra är intervjuer med hästmänniskor. Redaktörerna säger sig att med antologin 
vilja öppet och prövande närma sig kunskapsfältet mellan människa och häst och hur detta kan 
undersökas och beskrivas. De vill också visa på angelägna forskningsperspektiv och forsknings
områden för framtiden. 

329 Om kentauren i grunden är människa eller häst avstår jag från att spekulera i men det är en 
intressant tanke att fråga sig om det är någon skillnad mellan att vara häst med människo
huvud, eller människa med hästkropp.

330 Jordbruksverket (2017).
331 http://www.ridsport.se/SvenskRidsport/Statistik/ (20171101).
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hästhantering vill jag påstå att praxis skiljer sig åt så pass att det är omöjligt 
att prata om ridkonst som en enhet. Hanteringen av hästar som används vid 
boskapsskötsel i Mongoliet skiljer sig exempelvis diametralt från hanteringen 
av sporthästar i Sverige och västvärlden även om hästens grundläggande 
egenskaper och instinkter är samma. För att kunna hålla en linje inom denna 
avhandling begränsar jag mig till att titta på ridkonst såsom den bedrivs inom 
ramen för Svenska Ridsportförbundet (SvRF) eller som ligger i linje med denna 
typ av ridkonst. Förbundet organiserar sedan drygt hundra år ridsporten i 
Sverige (se vidare kapitel ”Ridning som en skola för ledare” på s. 139). 

Ridkonst handlar i den benämning jag använder begreppet inte enbart om 
ridning utan om att hantera och utveckla en relation med hästen i alla lägen, 
dock med målet att rida den. Relationen börjar ju på marken i den vardagliga 
hanteringen, som ledandet till och från hagen, skötsel och fodring och utveck
las i mer avancerade verksamheter som ridning. Det kan närmast jämföras 
med engelskans equestrianism som i Oxford English Dictionary definieras som 
”the art or practice of riding on horseback”.332 Jag kommer i denna avhandling 
ej behandla till exempel körning eller voltige (som också ryms inom SvRF 
verksamhet) även om detta också kräver en stor portion hästkännedom och en 
välutvecklad relation med hästen. Likaså begränsar sig inte begreppet ridkonst 
till att enbart omfatta ridning som en sport, tvärtom. Många aktiva ryttare i 
Sverige är ej aktiva tävlingsryttare. I SvRF vision att vara en ledande ridsport
nation nämns sportsliga framgångar som en av flera parametrar, tillsammans 
med breddverksamhet. Att nå sportsliga framgångar inom ridning kräver 
(förutom förstås att man är en skicklig ryttare) som vi kommer att se längre 
fram element som inte konkret har med ridning eller hästhantering att göra. I 
begreppet ridkonst får även anses rymmas en strävan efter att rida korrekt, på 
ett sätt som inte skadar hästen och som gör att den kan prestera på toppen av 
sin förmåga. 

*

En grundförutsättning för förståelse av ridkonst är en grundläggande förståelse 
för hästen − equus ferus caballus − som biologisk varelse. Hästen är inte mänsklig 

332 Zetterqvist Blokhuis & Lundgren (2017), s. 574.
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utan styrs i mångt och mycket av instinkter. Begreppen flock, flykt och föda är 
viktiga ingångar för att förstå dess väsen. 

Hästar är inte katter, marsvin eller hundar. De är stora djur med starka käkar, 

hårda hovar och fortfarande med det vilda bytesdjurets flyktberedskap i blo

det.333

Hästen är en kringströvande gräsätare som i det vilda levde på vidsträckta stäp
per där en stor del av dess tid upptogs med att söka efter föda.334 Hästens natur
liga beteende är alltså att vara i rörelse en stor del av dygnet och att äta lite och 
ofta. Detta påverkar hur vi bör utforma vår hästhållning idag då det egentligen 
går mot hästens natur att hålla den på stall och grästillgången är dålig vintertid 
åtminstone på våra breddgrader.

Hästen är ett flockdjur. I vilt tillstånd lever hästar i små flockar där det finns 
ett ledarsto, en hingst och ytterligare ett antal ston och föl. Det är i flocken 
hästen har sitt skydd och sin trygghet (mot till exempel rovdjur) vilket även 
innebär att det är emot dess natur att vara ensam. En häst utan sin flock över
lever inte i det vilda. I flocken har hästarna en bestämd rangordning, vilken 
säkrar flockens förmåga att överleva. Strider om rangordningen hör till hästens 
instinktiva beteende. Som ryttare är detta viktigt att förstå när man ska skapa 
en relation till hästen. Endast en lugn, bestämd och konsekvent ryttare accep
teras av hästen som en varelse med högre rang.335 

Hästen är även ett flyktdjur, vilket innebär att den har en medfödd instinkt 
att fly från faror. Hästens sinnen är också väl utvecklade just för att den ska 
kunna upptäcka farorna i tid.336 I modern tid är det sällan rovdjur som utlöser 
hästens flyktinstinkt utan kanske oftare bilar eller helt ofarliga saker som en 
fladdrande flagga eller ett plötsligt ljud. Då en häst som råkar i panik kan utgöra 
en fara för både sig själv och andra (en normalstor ridhäst kan väga över 600 
kg) är flyktbeteendet något som bör tagas i beaktande vid all hästhantering. 

333 Forsberg (2007) s. 55. Forsberg citerar själv Moa Mathis essä ”Stallflickor”, publicerad i boken 
med samma namn (Bråkenhielm, Therisa, 2006, Starfalk förlag). 

334 Svenska Ridsportförbundet (2003), Ridhandboken 1, s. 10. 
335 Ibid. s. 9.
336 Ibid. 
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Vi bör även vara medvetna om att många av de saker vi kräver av hästen när 
vi tränar och hanterar den faktiskt går tvärt emot dess natur. Att ett bytesdjur 
överhuvudtaget släpper upp ett rovdjur, det vill säga människan, på ryggen är 
egentligen rätt anmärkningsvärt. Och att lasta hästen i en trailer innebär att 
den tvingas göra avkall både på sin instinkt att inte bli lämnad ensam, samt på 
instinkten att inte vara instängd på ett litet utrymme där den omöjligt kan fly 
från faror. 

Ridkonstens kunnande och språk

Trots att ridning till sin natur är en praktisk kunskap finns förstås en hel del påstå
endekunskap formulerad inom området. Inom Svenska Ridsportförbundets 
verksamhet utgör Ridhandboken 1 och 2, tillsammans med ett litet häfte med 
titeln Ridinstruktion rättesnöret för all ridutbildning337. Man skulle alltså kunna 
säga att dessa är någon form av isostandard för ridning och ridutbildning i för
bundets regi.338 Ridhandboken gavs ut i Tyskland i mitten av 1960talet och har 
sedan dess utkommit i flera nya upplagor och översatts till svenska. Del 1 inne
håller förutom beskrivning av ridningens grunder även övergripande beskriv
ningar av utrustning, hantering av häst från marken samt hästens beteende och 
skötsel. Del 2 beskriver de viktigaste principerna för vidareutbildning inom 
dressyr, hoppning och fälttävlan. Bägge delarna är rikt illustrerade med skis
ser över såväl utrustning och hindertyper som hästens och ryttarens position i 
olika rörelser och övningar.339 Häftet Ridinstruktion har sitt ursprung i svenska 
arméns ridinstruktion och vänder sig i första hand till ridinstruktörer på alla 
nivåer i syfte att etablera ett gemensamt grundläggande språkbruk och ett sys
tem för att planera och genomföra ridundervisning. Det står tydligt uttryckt i 

337 Ridinstruktion s. 5. 
338 För givetvis finns även oändliga mängder av andra ridläror och hästböcker som på olika 

sätt syftar till att läsaren ska bli en bättre ryttare eller kusk, till exempel böcker om hur man 
får den optimala sitsen, tränar den unga hästen, foderlära etc. Att just Ridhandboken samt 
Ridinstruktion tas upp här är just för deras standardiserande funktion, inte för att andra verk 
ej kan ha samma kvalitet. Även boken Pedagogik för ridlärare – Strömsholmsmetoden (Zetterquist 
Blokhuis, 2006) kan vara värd att nämna då den används vid utbildning av ridlärare. Det sägs 
vara en praktisk handbok med en blandning av pedagogiska grundprinciper. Den presenterar 
också en rad undervisningsmetoder och erfarna ridlärare delger sina praktiska erfarenheter. 

339 Just illustrationer, både fotografier och andra mer skisserade bilder, är vanligt förekommande i 
alla sorters ridläror. 
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bokens introduktion att den ej är till för nybörjare, men att mer erfarna elever 
kan läsa den för ökad förståelse av ridningens facktermer. 

Som inom alla kunskapsområden finns förstås även inom ridning och 
hästhantering en terminologi för att beskriva utförandet, en terminologi som 
är full av analogier och bildliga talesätt, även om de flesta som utövar ridning 
nog inte reflekterar särskilt mycket över det. Man är helt enkelt så skolad i 
terminologin att det är självklart vad som avses när man talar med likasinnade. 
Petra Andersson reflekterar i sin essä ”Vad kan en ryttare veta?” kring vad ryt
tarspråket egentligen säger:

Vi säger om hästen att den ”går ärligt till ytterhand”, ”står emot”, ”lägger över 

vikten på bakdelen”, ”bjuder framåt”, ”springer från uppgiften”, ”hästen är 

mellan hjälperna340” och en massa annat i samma stil. För mig framstår många 

av de här uttrycken som att de närmast syftar till att hindra mig att lära mig 

vad som egentligen händer med hästen, och vad som händer mellan häst och 

ryttare. /.../Jag funderar istället över i vilken mån de där uttrycken motsvarar 

det som faktiskt händer. Vad menas med att ”gå ärligt till ytterhand”, till exem

pel? Vadå ärligt? Vad gör hästen, vad händer med hästen, vad är det som sker i 

hästens kropp och huvud? Hur skulle det bäst beskrivas, om vi kunde ta del av 

det? Är det till exempel ens säkert att hästen vid samling flyttar över vikt till 

bakdelen, även om det ser ut som om det är vad som händer? Jag vill minnas att 

någon studie häromåret visade att detta inte alls är vad som sker, men jag har 

bara vagt hört talas om det och inte alls satt mig in i det.341 

Andersson menar vidare att vad gäller själva språket får vi troligen fortsätta att 
leva med att många av ridsportens termer snarare är ett slags bilder för vad som 

340 Min anmärkning: Hjälperna – vikten, skänklarna (benen), tyglarna och rösten är de sätt genom 
vilka ryttaren kan inverka på hästen. Genom samverkan av hjälperna kan ryttaren kontrollera 
hästen och få den att gå i den gångart, det tempo och den form hen önskar. 

341 Petra Andersson, Vad kan en ryttare veta?, i Bornemark & Ekström von Essen (2010), s. 110–
111. Studien som Andersson pratar om skulle kunna vara den som publicerats av Weishaupt et 
al. (2006) där man gjort faktiska mätningar av hur mycket vikt hästen bär på sina respektive 
ben vid olika arbetspositioner. Resultatet visade just på att skillnaderna i viktfördelning genom 
hela försöket var mycket små – inte ens två procent. En häst utan ryttare bär omkring 56 
procent av vikten på frambenen, medan en häst med ryttare automatiskt får en större andel av 
vikten på framdelen. Ryttarna kunde som bäst minska vikten på framdelen till 57,4 procent.
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sker, än att de faktiskt beskriver det som sker. Hon vet hur det ser ut och hur det 
känns för ryttaren, men är ändå nyfiken på vad som händer i hästen. Jag förstår 
vad hon är ute efter men delar inte uppfattningen att ett bildligt språk inte 
är beskrivande nog, tvärtom. Enligt min uppfattning är just detta analogiska 
beskrivande, detta bildliga, ett sätt att just komma åt det som faktiskt sker. Eller 
ja, självklart beror skeendet på från vilket perspektiv man tittar. För ryttaren 
är det kanske inte primärt intressant att se grafik över hur synapserna i hästen 
hjärna reagerar när den ”går ärligt till ytterhand” (för att ta Anderssons exem
pel) eller hur syrehalten i hästens blod förändras under ett ridpass (även om 
det kan vara av vikt vid en veterinärmedicinsk undersökning). Vad som faktiskt 
sker, för vem och på vilket plan, är ju en filosofisk fråga i sig, men för att beskriva 
användarfärdighet och fenomenförtrogenhet vid interaktionen mellan ryttare 
och häst och för att delge dessa färdigheter till någon annan är jag övertygad om 
att det är just bildliga och analogiska uttryck som är nödvändiga. Däremot är det 
ju intressant att reflektera över att många av termerna beskriver det som ryttaren 
upplever/känner och härstammar från en tid utan dagens moderna mätmetoder 
för till exempel viktbelastning eller rörelseanalys. Men gör det att termerna där
för är dåliga? Nej vill jag hävda att de är resultatet av ett speciellt slag av språkligt 
arbete. Hade vi idag tagit på oss att uppfinna ryttarspråket från början hade dock i 
alla fall vissa termer, såsom vikt på bakbenen, troligen varit annorlunda.

*

Kommunikation mellan ryttare och häst sker i mångt och mycket genom att 
den ene, ryttare eller häst, responderar på rörelse i den andres kropp. De så 
kallade hjälperna – vikten, skänklarna (benen), tyglarna och rösten – är de sätt 
genom vilka ryttaren kan inverka på hästen. Genom samverkan av hjälperna 
kan ryttaren kontrollera hästen och få den att gå i den gångart, det tempo och 
den form hen önskar. Att som ryttare kunna inverka med dessa hjälper på ett 
tydligt och konsekvent sätt kan förefalla enkelt, men är svårare än man kan tro. 
Ett vanligt problem är till exempel att ryttaren inte lyckas renodla signalerna 
från sina ben (”gasen”) från signalerna från tyglarna (”bromsen”) vilket gör att 
man gasar och bromsar samtidigt. Sådana missar i kommunikationen kan leda 
till frustration hos bägge parter och kan påverka hästens välbefinnande, både 
precis när det sker och i det långa loppet i form av ökad risk för förslitnings
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skador. I värsta fall kan det leda till direkta olyckor om ryttaren till exempel inte 
lyckas styra hästen åt önskat håll eller ramlar av för att hästen protesterar mot 
otydliga signaler. 

Mari Zetterqvist Blokhuis och Charlotte Lundgren har undersökt ryttares 
upplevelse av kommunikation med hästen under dressyrträning. De har ana
lyserat videomaterial från femton dressyrträningssessioner och undersökt dem 
utifrån ett lingvistiskt/kommunikationsteoretiskt ramverk. Efteråt genom
förde de även intervjuer med de filmade ryttarna och tränarna. De hävdar att 
forskningen kring häst och ryttarkommunikation primärt sker inom två olika 
traditioner – HumanAnimal Studies (has) och Equitation Sciences (es).342 Den 
förstnämnda härstammar från ett antropologiskt och sociologiskt perspektiv 
där kommunikation handlar om meningsskapande snarare än överföring av 
signaler. Interaktionen mellan ryttare och häst beskrivs som ett eget språk, 
uttryckt genom tryck och eftergift genom hjälperna. Det talas till och med om 
ett ”tredje språk” som både människa och häst behöver lära sig.343 Andra fors
kare inom denna tradition utgår istället från metaforer från musikens värld och 
beskriver kommunikation i termer av harmoni och synkronisering (eller för all 
del otakt och synkoper). Equitation Sciences har sitt ursprung inom etologi och 
veterinärvetenskapen och utgår enligt Zetterqvist Blokhuis & Lundgren istället 
från ett behavioristiskt synsätt på lärande och betonar transmission av signaler 
som en metafor för kommunikation. Hästen lär sig att svara på ryttarens inver
kan genom positiv och negativ förstärkning. 

När Zetterqvist Blokhuis & Lundgren analyserade sina intervjuer såg de att 
nästan samtliga ryttare visade prov på svar som pekar in i bägge traditioner.344 
Samma informant kunde till exempel både prata om vikten av exakt tajming 
av hjälper, samtidigt som hon senare under intervjun kunde beskriva hur hon 
kände hästens glädje eller att hästen ville göra rätt. Zetterqvist Blokhuis & 
Lundgren pratar först om en inkonsekvens i informanternas sätt att se på kom
munikationen med hästen, men pekar också på att det faktum att kommunika
tionen inte låter sig reduceras till något som bara pekar in i den ena eller den 
andra traditionen, är deras studies viktigaste slutsats. Jag skulle vilja säga att det 

342 Zetterqvist Blokhuis & Lundgren (2017), s. 575–576. 
343 Ibid. 
344 Ibid. s. 586–587.
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finns en inneboende dubbelhet i konsten att rida och hantera hästar – att kunna 
kommunicera med hästen både som en ”automat” som responderar på signaler, 
och som ett självständigt, kompetent väsen med egen vilja.

*

Ryttarkänsla (eng. equestrian feel) är ett centralt begrepp inom ridsportvärlden. I 
Ridhandboken del 1 slås fast att teoretiska kunskaper visserligen är till väsentlig 
hjälp när man lär sig rida, men om man inte har ryttarkänsla tjänar dessa kun
skaper ingenting till. Det gäller att känna i vilket moment och på vilket sätt man 
ska agera.345 Ryttarkänsla behöver ryttaren för att kunna inverka på hästen med 
hjälperna i ett väl avvägt samspel, i rätt ögonblick och med rätta proportioner 
och därmed avgörande för ett harmoniskt, förtroendefullt och effektivt samför
stånd mellan ryttare och häst. Ryttarkänsla kan förvärvas och utvecklas på olika 
sätt − genom ridlärarens förklaringar och genom att själv testa. Ofta betonas 
vikten av att göra det på en välutbildad och lydig häst som låter ryttaren känna 
vad som är rätt. Kort sagt kan ryttarkänsla sägas vara facktermen som används 
i ridsammanhang för det tillstånd där ryttarens påståendekunskap, färdighets
kunskap och förtrogenhet/handlingsomdöme harmonierar.

Susanne Lundesjö Kvart som undersökt ridlärares pedagogiska praktik 
närmar sig med utgångspunkt i Schön och Polanyi det faktum att ryttarkänsla 
skulle kunna ses som ridningens tysta kunskap.346 Jag menar att detta inte är 
felaktigt, men kanske aningen förenklat. Lundesjö Kvart har till exempel inte 
reflekterat särskilt mycket kring alternativa sätt att (verbal)språkligt närma sig 
tyst kunskap utan skriver istället (också med vad jag tolkar som hänvisning till 
Polanyi) att ”(i)nnehavarna av denna kunskap har antingen inte reflekterat över 
sin kunskap eller så går den inte att förmedla i ord.”347 Här skulle jag istället 
vilja hävda att ridkonstens språk och bildliga facktermer som vi såg i föregående 

345 Svenska Ridsportförbundet (2003), Ridhandboken 1, s. 11.
346 Lundesjö Kvart (2013) s. 22. Lundesjö Kvart utgår från verksamhetsteori och använder sig av 

Engeströms analysmodell och de sex där förekommande knutarna; subjekt, objekt, verktyg, 
förhållanden, gemenskap och arbetsdelning vid analys av sitt material. Även Zetterqvist 
Blokhuis & Lundgren (2017) bottnar i Polanyi och för ett liknande resonemang kring ridning
ens tysta kunskap. De hänvisar även till Schön (1983) och ”knowinginpractice”. 

347 Som vi såg i kapitlet Kunskapsteoretiska utgångspunkter så sker förmedlingen i ord indirekt 
eller med andra icke verbalspråkliga uttrycksmodi. 
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kapitel, strävar efter att artikulera tyst kunskap just i sin bildlighet. Bildligheten 
blir ett sätt att kretsa kring det som ej kan uttryckas direkt. Som vi kommer att 
se i nästa avsnitt så innehåller ridundervisning många exempel på situationer 
där handlingsomdöme kommer till uttryck som språkinvolverande handling 
(vilket Lundesjö Kvart också har många exempel på i sitt material, även om hon 
inte själv använder det begreppet).

Mari Zetterqvist Blokhuis har i sin artikel ”The praxis of Horse Riding” 
utgått från sina egna erfarenheter tillsammans med hästen Darwin för att 
undersöka internationen mellan människa och häst.348 Hennes slutsats är att 
det finns två sorters ryttarkänsla, en som hänger samman med ryttarens känsla 
av hästen genom (Zetterqvist Blokhuis kursivering) ryttarens kropp, tillsam
mans med ryttarens reflektioner. Zetterqvist Blokhuis exemplifierar med hur 
hon känner i sina händer, genom tyglarna, när hästen vill öka hastigheten. 
Hon kan då utvärdera känslan och kommunikationen hon för tillfället har med 
hästen och mjukt krama i tygeln för att få honom att sakta ner.349 Denna typ av 
ryttarkänsla benämns en yttre känsla. Zetterqvist Blokhuis skriver det inte men 
jag tolkar det som att det är underförstått att en annan känsla, till exempel den 
att hästen vill dra tygeln ur ryttarens hand och sticka iväg i sken, hade troligen 
genererat ett betydligt kraftfullare svar än en mjuk kramning från ryttaren. 
Den andra typen av ryttarkänsla som tas upp av Zetterqvist Blokhuis är den där 
ryttaren känner hästens rörelse i (Zetterqvist Blokhuis kursivering) sin egen 
kropp. Zetterqvist Blokhuis menar att detta är känslan som uppstår när Darwin 
går i en bra sluta350 och allting känns lätt och naturligt. 

I experience my horse as a “second skin” and my body reacts immediate and 

intuitively. This is a kind of “inner” equestrian feel, like a centaur when rider 

and horse move as one body. The feeling and the movement is atomized and 

situated in the “backbone” of the rider.351

348 Zetterqvist Blokhuis (2018).
349 Zetterqvist Blokhuis (2018) s. 12.
350 Dressyrrörelse där hästen rör sig i framåt och sidled samtidigt, böjd i rörelseriktningen. 
351 Zetterqvist Blokhuis (2018) s. 12.
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Denna senare, inre, känsla, liknar Zetterqvist Blokhuis vid det som allmänt 
kallas ”flow”. För egen del vet håller jag inte helt med om uppdelningen i inre 
och yttre ryttarkänsla. Att ha (ryttar)känsla, det vill säga handlingsomdöme 
utvecklat ur fenomenförtrogenhet, nog att med tajmning kunna reagera på 
de yttre fysiska impulser man får på hästen är för mig en förutsättning för att 
kunna nå den kentauriska sammansmältning och inre känsla som Zetterqvist 
Blokhuis beskriver. Jag ser det inte som två olika typer av ryttarkänsla.

När det gäller ryttarkänsla och kunnande tycker jag även att det kan ha 
en poäng att fundera över att kunskapsteoretiskt hålla isär de färdighetskun
skapsmässiga bitarna från förtrogenhet och handlingsomdöme då den fysiska 
förmågan att rida kan försämras (till exempel på grund av stigande ålder eller 
andra fysiska åkommor), men innebär det per automatik att handlingsomdö
met också gör det? Nuno Oliveira, mästare inom så kallad klassisk akademisk 
dressyr, skriver i sin bok Reflexioner om ridkonsten att han efter att ha ridit i 51 år, 
sedan ett par år har sämre fysisk förmåga, men större kunskap och erfarenhet.352 
Även många framstående ryttare inom parasporten är ryttare som har fått se 
sin fysiska och/eller kognitiva förmåga försämras på grund av olyckor men där 
förtrogenhet och omdöme torde vara tämligen lika som innan. Samtidigt är 
ryttarkänslan inte frikopplad från kroppslighet. Eller som Nuno Oliveira också 
uttrycker det i sin bok: ”Det finns ryttarkänsla i handen, i skänklarna, i sitsen 
och i huvudet.”353

Ridundervisning och språkinvolverande handling

Ridundervisning bedrivs vanligtvis antingen i grupp på en ridskola (på lek
tionshästar), eller som träning där en tränare undervisar ett eller flera (vanligt
vis ett mindre antal) ekipage på deras egna eller lånade hästar. Därtill är även så 
kallade clinics eller förevisningar där renommerade tränare eller ryttare delger 
sitt kunnande i praktiskt form för en större publik vanligt förekommande. 
På ridskolor är det vanligt att något eller några tillfällen per termin ägnas åt 
teoriundervisning istället för på hästryggen, åtminstone för elever i början 
av sin utbildning. För ryttare som rider för privata tränare skulle jag säga att 

352 Oliveira (2011), s. 105.
353 Ibid. s. 7.
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inhämtning av teoretiska kunskaper främst är en fråga om självstudier och 
något som i låg grad styrs av tränaren. Under mer omfattande utbildningar med 
ridsportprofil, till exempel naturbruksgymnasium med ridsportinriktning eller 
under hippologutbildningarna på högskolenivå varvas förstås teoretisk och 
praktiskt undervisning mer koncentrerat, och lärarledd undervisning varvas 
på mer avancerad nivå även med träning på egen hand utan lärare (praktiska 
självstudier). Jag menar ändå att undervisningssituationerna som sådana inte 
skiljer sig så mycket åt gentemot annan ridundervisning. 

En ridlärare354 eller tränare behöver kunna se hur hästen rör sig och vad ryt
taren/eleven gör för att inverka på hästen, för att i nästa steg kunna hjälpa eleven 
att förbättra sin ridning. Lundesjö Kvart beskriver den situation som uppstår 
vid ridlektioner, när ridläraren ska försöka förmedla till eleven hur denne ska 
göra för att få hästen att utför det man önskar, som komplex och dynamisk.355 
Ridläraren måste enligt Lundesjö Kvart läsa av både häst och ryttare parallellt 
för att kunna ge bra instruktioner. Hon citerar även Kyra Kyrklund356 som 
använder begreppet ”felöga” för att beskriva ridlärarens/tränarens förmåga att 
läsa av ett ekipage. Eleven måste i sin tur lyssna på ridläraren och samtidigt kon
centrera sig på hästen. Hästen slutligen har ofta ett samspel med både ridlärare 
och ryttare där den i olika grad är lyhörd för signaler från dem båda. Ett exempel 
på detta är att ridskolehästar som är lagda åt det mer flegmatiska håller gärna 
tvärstannar så snart ridläraren säger ”Sakta av!” under en ridlektion, istället 
för att invänta ryttarens kommando. Lundesjö Kvart belyser även att ridlärare 
använder sin röst direkt till hästarna, till exempel för att lugna dem eller för att 
få dem att vakna till.357 

Ridundervisning är dock långt ifrån enbart verbala kommandon till eleverna 

354 För att kunna titulera sig ridlärare krävs ett godkänt yrkesprov. Det finns tre grader på ridlä
rares kompetens, Level 1 till 3, och som avläggs genom yrkesprov efter utbildning eller genom 
yrkeserfarenhet. ”Level”– systemet grundas efter ett internationellt system. Det ökade intresset 
för ridsport och ridning har också gett upphov till att Svenska Ridsportförbundet startade en 
tränarutbildning år 1991 för möta det behov av utbildning till ryttare och hästutbildare som 
höll träningar för ryttare med egen häst. (Thorell, 2017, som sammanfattar SvRF regelverk). 
Auktoriserade tränare finns i tre nivåer – A,B och C – där C är den lägsta nivån. 

355 Lundesjö Kvart (2013) s. 11. I en intervju i Svenska Ridsportförbundets tidning Häst och ryttare 
(Nr 1, 2017) använder hon till och med begreppet ”triangeldrama” för att beskriva denna kom
plexitet och dynamik.

356 Kyrklund (2013).
357 Lundesjö Kvart (2013) s. 130.
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utan jag vill hävda att det rör sig om just språkinvolverande handling. Charlotte 
Lundgren och Mari Zettervist Blokhuis har som tidigare nämnts undersökt 
interaktion och kommunikation under dressyrträning (för enskilda ekipage), 
och redan titeln på deras konferensbidrag358 – ”The left hand has to go back a 
bit more, like this” – antyder att det är något mer än verbal kommunikation 
som pågår mellan ryttare, tränare och häst. Lundgren och Zetterqvist Blokhuis 
använder inte begreppet språkinvolverande handling men pekar ut fem olika 
primära kommunikationssätt:359

1. Verbala instruktioner för att förbättra ryttarens och hästens kommuni
kation. De lyfter även fram användningen av metaforer i dessa verbala 
instruktioner. Rösten användes av tränarna i undersökningen även för att 
nynna lugnande eller för att göra andra ljud i syfte att hjälpa ekipaget att 
hålla rytm och takt. 

2. Ridläraren använder sin egen kropp för att visa vad ryttaren ska göra
3. Ridläraren flyttar sig runt i ridhuset för att visa till exempel rytm, rikt

ning eller takt.
4. Ridläraren ingriper fysiskt för att till exempel ändra ryttarens position 

eller visa hur hårt tryck som ska användas i en viss situation. 
5. Ridläraren sitter själv upp på hästen för att visa hur hen menar. 

Att se exempel på språkinvolverande handling i en punktlista visar inte den 
komplexitet och dynamik som förekommer i den faktiska situationen, men kan 
ändå vara till hjälp för att klargöra vad det handlar om. I den faktiska situatio
nen är det dock ridlärarens handlingsomdöme, bottnat i fenomenförtrogenhet, 
som avgör hur hen agerar i en given situation, när det är lämpligt att exempel
vis ta tag i ryttarens knä eller själv trava runt i manegen. Såhär sammanfattar 
ridläraren ”Anna” (en av Lundesjö Kvart informanter) hur hon kommunicerar 
med sina elever:

358 Lundgren & Zetterqvist Blokhuis (2015). Detta bidrag utgår från samma empiriska material 
som tidigare nämnda Zetterqvist Blokhuis & Lundgren (2017). Här är det dock kommunika
tionen mellan tränare och elev som står i fokus och inte den mellan ryttare och häst.

359 Ibid.
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Jag använder kroppen mycket och går ofta fram och tar i eleverna. Vid genom

gångar händer det att jag sitter upp och visar så man får med så många sinnen 

som möjligt men det är inte så att jag plockar av eleverna och visar hur de ska 

göra. Men jag försöker verkligen använda så många sinnen som möjligt, själv 

”hör” jag inget utan måste ”se”. Sen visar jag ju med kroppen också väldigt 

mycket hur det ser ut jämfört med eller drar paralleller med andra övningar. Jag 

visar hur det ser ut när man springer in i galoppfattningen jämfört med en bra 

fattning. Drar många liknelser. Kan härma hur man själv går och så med min 

egen kropp, det är min förhoppning att det då ska ge eleverna en känsla för vad 

jag vill.360

Detta att visa med kroppen och härma hästen är vanligt förekommande i de 
skrifter som utgör mitt empiriska material på hästsidan. Dessa är ofta rikt 
illustrerade med fotografier och illustrationer (och i bloggarna till och med 
filmer) både av ryttare till häst och av tränaren som från marken visar vad han 
eller hon menar. Till exempel kan man i Pether Marknes blogg se honom i en 
bildserie där han står på marken och ser ut att hålla i ett par osynliga tyglar som 
styr och formar en häst, och Kyra Kyrklund som i ett reportage visar position i 
sadeln från marken. 

Lundgren och Zetterqvist Blokhuis berör inte den eventuella dialogen 
mellan tränare och ryttare kring känslan under ridningen.361 Lundesjö Kvart 
som baserar sin undersökning på ridskolans värld påpekar att ridlärares kom
munikation med eleverna om känslan vid ridning är mycket varierande. Vid 
privata träningar med en ensam elev som rider på avancerad nivå och dennes 
tränare kan man enligt Lundesjö Kvart anta att det förs en viss dialog om hur 
olika moment känns kontra hur de ser ut då eleven bör ha kommit så långt i 
sitt kunnande att elev och lärare delar ett kunnande som de kan kommunicera 
omkring.362 På ridskolor är det vanligt att en ridlärare samtidigt har tio eller 
flera elever under en ridlektion vilket gör det betydligt svårare för läraren att 
fånga upp och hinna diskutera varje elev och dennes situation på hästryggen. 

360 Lundesjö Kvart (2013), s. 58.
361 De anger dock att detta konferensbidrag bara är en del av ett pågående forskningsprojekt så det 

är mycket möjligt att andra publikationer ägnar mer utrymme åt detta. 
362 Lundesjö Kvart (2013), s. 22.
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Hennes studie visar också att ridlärarna många gånger föredrog att eleverna 
lyssnar och rider istället för att diskutera under lektionerna.363 På en direkt fråga 
efterfrågade de mer kommunikation och interaktion med eleverna men enbart 
tre av de tio observerade ridlärarna fullföljde under lektionerna dessa intentio
ner och kommunicerade med eleverna om känslan. En fråga som jag ställer mig 
är om det hänger det samman med att Lundesjö Kvart upplevde att ridlärarna 
hade svårt att reflektera över sin pedagogiska praktik i ord. Hon beskriver att 
de under intervjuerna ofta tog till kroppsspråk eller avslutade mitt i meningen 
och sökte underförstådd förståelse – ”du vet vad jag menar”.364 Här torde det 
finnas utrymme för en fördjupad reflektion kring ryttarkänslans förmedlings
villkor och ett ökat medvetandegörande av det faktum att ”undervisning” i 
ryttarkänsla sker på annat sätt än undervisning i grundläggande ridteknik. Ett 
citat från ridlärare ”Ellen” belyser problematiken: 

Det jag kan lära ut är ju mer teknik. Om de ska ta mer på en tygel, kan jag i och 

för sig säga ta tills du känner ett motstånd och det är ju en teknisk instruktion 

samtidigt som eleven måste avgöra när det känns som ett motstånd. Just den 

här känslan är så individuell för varje person man kan inte säga att det ska kän

nas exakt så här utan var och en får leta efter sitt. Jag kan inte säga att det ska 

kännas just så här. Att ha en häst mellan hand och skänkel kan vara en känsla i 

sig. Det är ju så olika vad man känner beroende på var man är i sin utbildning 

också. Det blir mycket teknik tror jag eftersom det ofta är tekniken som brister, 

de måste veta hur man gör, så de kan använda sin teknik och leta efter känslan 

sen. Om man försöker tala om hur de ska kännas så kan de ändå inte känna det 

för de har liksom inte kommit dit än. Då blir det bara förvirrat för dem. Känsla 

är ju något som varje person måste hitta själv, vi som ridlärare kan ju bara guida 

dem och försöka hjälpa dem att hitta sin känsla själva. Det är så himla flytande 

ämne. Man kan lära ut det till viss del men den här riktiga känslan tror jag inte 

går att lära ut”.365 

363 Ibid. s. 130.
364 Lundesjö Kvart (2013), s. 40–42.
365 Ibid. s. 59.
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Jag tänker att det torde finnas potential att utveckla ridundervisningen, även 
den avsuttna delen av den, med exempelvis dialog och reflektion. Detta är dock 
något som ligger bortom denna avhandlings omfattning. 

Ridning som en skola för ledare

Det har tidigare nämnts att tidigare forskning visar att ridsporten är en skola 
för ledare.366 Lena Forsberg lyfter i avhandlingen Manegen är krattad367 fram fyra 
teman där ledarskapet tydliggörs både i stallkulturen och utanför stallmiljön. 1) 
Vara lugn, tydlig och envis, 2) Ansvarstagande och ta initiativ, 3) Få andra att 
ta initiativ, 4) Ta avstånd från traditionell femininitet.368 I det första temat där 
samspelet med hästen betonades var kroppsspråket särskilt viktigt. Betydelsen 
av hur de uppträdde underströks av informanterna med särskild vikt just på att 
vara lugn, tydlig och envis. Det hade betydelse både för att skapa förtroende och 
samtidigt innebar att informanterna upplevde att de blev starka och härdade 
som individer, något som de kunde känna och agera utifrån i andra situationer. 
De enligt Forsberg kände en tillförsikt i att de hanterade situationer som upp
stod både i och utanför stallmiljön.

I det andra temat; ansvar och initiativ, framträdde enligt Forsberg erfa
renheten av att känna ansvar för en annan levande varelse. Här fanns en hos 
informanterna en stark känsla av meningsfullhet i att känna sig behövd och 
i vetskapen av att ha gjort en insats som de var ansvarig för gentemot hästen 
och andra. Detta innebar att de kände sig och hade möjlighet att bli uppfattade 
som företagsamma och handlingskraftiga. Genom att ha tagit ansvar för både 
sig själv och andra redan i unga år ökade känslan av att vara självständiga och 
autonoma. Deras vana att se vad som behövde göras och få saker gjorda blev 
något naturligt även utanför stallet. I det tredje temat; få andra att ta initiativ 
– framhåller Forsberg att kompetens och egna handlingar som kunde fungera 
som förebild för andra som en viktig utgångspunkt. Ofta innebar det att de 
yngre såg upp till de äldre som hade större erfarenhet, men de äldre var också 
medvetna om att de var förebilder. Ofta var det enligt Forsberg en viktig signal 
att arbeta själv, vilket gav en spinoff till att andra också tog ansvar. Det hade 

366 Forsberg (2012) & (2007).
367 Forsberg (2012).
368 Forsberg (2012) s. 39–40.
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också betydelse att se andra kvinnor utmana sig, vilket skapande en möjlig
hetshorisont för andra. Informanterna pekade på att de föredrog en tydlig och 
rak kommunikation, och att ta en roll som ledare kändes naturligt särskilt när 
det krävdes en ledarfunktion till exempel i kritiska situationer. Vanan att fatta 
beslut, att involvera andra, och att utmana sig i initiativ använde de i situationer 
utanför stallet. 

Det sista temat hos Forsberg handlar om hur informanterna distanserar 
sig från bilden av traditionell femininet. Deras vana att lösa problem och att 
fatta beslut gjorde att de uppfattade sig som olika andra flickor som inte vistas 
i stallmiljö. Bilden (klichén) av flickor som obeslutsamma, oföretagsamma är 
något de tydligt tog avstånd från. De upplevde sig själv som pragmatiska och 
sade sig vara vana att fatta obekväma beslut och ta konsekvenser av de beslut 
de fattar. Det gjorde att de kände en egenmakt i de handlingar de utförde som 
också påverkade deras upplevelse av dem själva.

Forsbergs bild bekräftas av Josefin Fransson som i sin magisteruppsats 
”Leadership skills developed through horse experiences and their usefulness 
for business leaders”369 undersökt ett liknande tema men istället intervjuat 
verksamma företagsledare med en bakgrund i stallmiljö. 

De intervjuade företagsledarna beskrev enligt Fransson bland annat att själv
förtroende, bestämdhet, kommunikation, emotionell kontroll och handlings
kraft var egenskaper som de hade utvecklat tack vare sin hästbakgrund och att 
de också hade haft användning för dessa egenskaper under sin karriär. Fransson 
beskriver också att självförtroendet som företagsledarna utvecklade tack vare 
sin hästbakgrund gjorde dem villiga att möta nya utmaningar under karriären 
och orädda att ta tag i problem. Bestämdheten som de lärde sig genom att hand
skas med hästar var användbart i chefsrollen där det gäller att få medarbetarna 
att acceptera deras ledarskap. Att kommunicera på ett tydligt sätt är av yttersta 
vikt när det gäller hästar och samma sak gäller för företagsledare − de måste 
kommunicera på ett tydligt sätt med sina medarbetare för att få dem att förstå 
och bli motiverade. Franssons intervjuade företagsledare pekar på att hästarna 
var viktiga under deras karriär eftersom att det var ett sätt för dem att stressa 
av, få ny energi och återta kontrollen över känslorna. Företagsledarna beskrivs 

369 Fransson (2015).
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även som drivna personer som tog tag i saker direkt vilket kan kopplas till att 
en hästbakgrund skapar handlingskraft.

Samtidigt som ridsporten har visat sig vara något av en ledarskapsskola så 
har de teoretiska utbildningssatsningar som genomförts under modern tid haft 
mindre fokus på tävling än inom till exempel fotbollen. Susanne Hedenborg 
har i artikeln ”Till vad fostrar ridsporten?”370 undersökt fokus för de teoretiska 
utbildningar som under 1900talets andra hälft genomförts i Ridfrämjandets371 
regi och jämfört med bland annat motsvarande utbildningar inom Svenska 
Fotbollförbundet. Inom Ridfrämjandet har utbildningarna haft lika stort om 
inte större fokus på föreningsfostran och omvårdnadsfostran372 än tävlingsfost
ran. Hedenborg påpekar att till exempel Ridfrämjandets utbildning av ung
domsledare i stor utsträckning gick ut på föreningsfostran snarare än tävlings
fostran. Själva ridningen var inte heller den främsta aktiviteten på utbildningen. 
Inom Fotbollförbundet däremot var målet i huvudsak att framställa bättre 
fotbollsspelare vilket gjordes genom tävlingsfostran. Hedenborg pekar på att 
till skillnad från Fotbollförbundet var Ridfrämjandet en främjandeverksamhet 
och inte i första hand en tävlingsverksamhet även om det förekom tävlingar. 
Många av utbildningarna och kurserna berörde istället frågor som hade att göra 
med att en stor del av den tid som barn och ungdomar tillbringade i stallet 
inte primärt ägnades åt själva ridningen. Hedenborgs slutsatser kretsar kring 
att denna lite bredare fostran kan ha bidragit till feminiseringen av ridsporten, 
samtidigt som genuskodningen är komplex. Även inom armén förekom ju 
självklart omvårdnad av hästarna.373 Själv kan jag inte låta bli att fundera över 
om det kanske inte är just på grund av att fokus inte enbart ligger på tävlings
momentet som ridsporten blivit en så bra plantskola för framtida ledare?

Ridkonstens historiska band

Ridkonstens och hästhanteringens praktik och teori har starka historiska band. 
Ofta är dock inte medvetenheten särskilt stor om vilken roll historien spelar 

370 Hedenborg (2009).
371 En organisation som bildades 1948 och som sedan ingick i det gemensamma Svenska ridsport

förbundet när det bildades 1993. Se vidare kapitlet Ridkonstens praxis och tradition. 
372 En beteckning som Hedenborg (2009) introducerar och som här omfattar skötsel av häst och 

stall, samt i förekommande fall även ryttare (t.ex. skötsel av ridsår).
373 Hedenborg (2009) s. 76.
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idag. Att ridskoleelever på 2000talet får lära sig att sitta upp på hästen från vän
ster sida hänger till exempel ihop med att man gjorde så inom det militära för 
att inte sabeln skulle komma i vägen när man svingade benet över hästen, vilket 
ju fullständigt saknar betydelse idag. Det kan till och med ifrågasättas om detta 
ens är bra. Sjukgymnasten Birthe Vogelius reflekterar till exempel i sin bok 
Spänst och harmoni i ryttarens sits374 över om uppsittandet från vänster har något 
samband med att hon ofta upplever en ojämn stelhet i höften hos sina ridande 
klienter. Att sitta upp från vänster underhåller enligt Vogelius en rörlighet i 
just vänster höft, och hon upplever ofta att ryttare är stelare i den högra. Detta 
i sin tur försvårar för ryttaren att sitta jämnt över hästen och därmed inverka 
korrekt. Jag vill även minnas att jag hört sadelmakare prata om att det medför 
ett ojämnt slitage på sadeln att alltid sitta upp från samma sida. 

Som tidigare nämnts så sträcker sig relationen mellan människan och hästen 
åtminstone 5 000 år tillbaka i tiden. Idéhistoriker Ulla Ekström von Essen 
menar att hästhantering och ridkonst visserligen är praktiker som bygger på 
tradition och tillägnad erfarenhet, men att deras utveckling också avspeglar 
den tid och det sammanhang som de utövas i.375 Att veta något om hur rid
konsten utvecklats över tid och vilka ideal som påverkat anser jag vara viktigt 
för förståelsen av dagens praxis och språkspel, inte minst för att det historiska 
arvet är starkt när det gäller både språkspel och förutsättningar för hur ridkonst 
förmedlas. Eller som det står beskrivet i ”Hästvännens etiska regler”, regler 
nummer 5:376

Kunskaperna om hästens historia och hästens behov samt om hur man umgås 

med hästar är ett kulturarv. Det är en egendom som det gäller att värna om för 

att kunna förmedla och vidarebefordra den till kommande generationer. 

Det faktum att ridsporten genomgått ett paradigmskifte utifrån genus – från 
manligt till kvinnligt – är också viktigt att vara medveten om då det påverkar 
ridsportens ställning i samhället. Fram till 1970talet har det varit de militära 
behoven som i hög grad styrt ridkonstens utveckling och förändringar i Europa. 

374 Vogelius (2009), s. 116.
375 Ekström von Essen (2011) . 
376 Svenska Ridsportförbundet. (2003). Ridhandboken 1 – Grundutbildning för ryttare och häst, s. 4.



143

Vad är ridkonst? 

Rididealen har förändrats i relation till hur krigskonsten och den militära orga
nisationen har ändrat form. Även inom jordbruket har hästen förstås haft en 
viktig historisk roll, då som dragdjur. 

Hästen blev tidigt en statussymbol – ett dyrbart djur förbehållet de rika. 
I furstliga sammanhang har hästen använts för att manifestera makt och 
suveränitet, och kungar och härskare har ofta låtit sig avbildas till häst ända 
sedan romarriket och det antika Greklands tid.377 Den som håller i tyglarna har 
makten! Även i det gamla bondesamhället var hästen stil och statusmarkör 
som visades upp välryktad under kyrkfärder och stadsresor.378 Under renässan
sen sågs förmågan att rida som en nödvändig kunskap för unga adelsmän och 
runtom i Europa grundades så kallade ridakademier för att utbilda överklassens 
ungdomar i denna ädla konst.379 Neapel var ett tidigt centrum. Spanska ridsko
lan i Wien, som grundades 1572 och ännu i våra dagar är känd för sina uppvis
ningar med vita Lippizzanerhästar, är en annan av dem. Många svenska adelsmän 
åkte istället till Frankrike för att lära sig mer om ridning och andra dygder. 

I Frankrike blev Ludvig xiii:s ridlärare Antoine de Pluvinels omtalad för 
sina metoder som kännetecknades av en betydligt humanare hållning gent
emot hästen än många av hans föregångare. Pluvinels ridlära ”Le manège 
royal”/”L’instruction du Roy en l’Exercice de Monter à Cheval”380 är utformad 
som en spirituell och hövlig dialog mellan honom och den då sextonårige kung
en.381 Den innehöll förutom ”ridderliga idrotter” även undervisning i moral och 
goda seder. På schemat stod även dans, musik, matematik och målning. 382 Kort 
sagt – ridningen var en dygd bland andra. Senare kom Francois Robichon de 
la Guérinière (1688–1751) att få stort inflytande. Han räknas som den främste 
företrädaren för den högre skolridningen och den moderna dressyrens portal
gestalt.383 Hans ridlära, École de Cavalerie, kom i svensk översättning 1828 och 

377 Mårtensson (2015) s. 18.
378 Ekström von Essen (2011), s. 69.
379 Thorell & Hedenborg (2015).
380 Boken gavs ut i flera upplagor och under olika namn efter Pluvinels död, bland annat därför att 

manuskriptet stals innan publicering. (https://www.adlibris.com/se/ebok/lemaneigeroyal
orlinstructionduroy9780933316843, besökt 20180105). 

381 Ekström von Essen, ”Idéer om interaktion mellan människa och häst – En föränderlig histo
ria”, i Bornemark & von Essen (red.), 2011). s. 48.

382 Mårtensson (2015) s. 36.
383 Ibid. s. 45.
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hans principer lever i viss mån kvar även idag, bl. a. på Spanska ridskolan. 
Behovet fanns att även i Sverige kunna utbilda i ridkonst på högre nivå, från 

början för att det ej var tillåtet att som protestantiskt svensk undervisas vid katol
ska akademier.384 Detta luckrades så småningom upp men behovet av en svensk 
akademi kvarstod ändock. På 1520talet hade Gustav Vasa anlagt en stallstat på 
Kungsgården Strömsholm, vilket var det första kungliga stuteriet av betydelse 
i Sverige. 1663 grundlades en akademiridskola vid Universitetet i Uppsala.385 
1744 tillträdde Johan Leven Ekelund som stallmästare och under honom 
blomstrade ridskolan. En del av det övriga professorskollegiet lär dock inte ha 
uppskattat ridningens popularitet på universitetet och hur det blev populärt 
bland noblessen att alltid gå klädd i ridkläder med ridspö i handen, utan ansett 
att det störde övriga studier. Det må vara hur det vill med den saken – en av 
eleverna på Uppsala Ridakademi, Claes Adam Ehrengranath (1781–1842) kom 
senare att kallas den svenska ridkonstens fader. Ehrengranath, som är den som 
står bakom citatet om mästerskap i inledningen av detta kapitel, var en nytän
kare som betonade vikten av att kunna förstå hästen och tolka dess psyke och 
reaktioner.386 Han var stallmästare hos kungen och 1817 blev han chef för Flyinge 
(kungligt stuteri sedan 1661) där han skapade en ridakademi för utbildning av 
kavalleriofficerare. Han införde nya pedagogiska grepp, och hans ”mannekäng”, 
en modellhäst av trä med anatomiskt riktiga böjbara delar som användes för att 
demonstrera hästens rörelser, finns fortfarande kvar på Strömsholm.387 Även han 
författade förstås ett antal böcker varav ”Ridskolan eller ridläran” från 1836 är den 
mest kända.388 Det är det enda utförliga, klassiska verk om ridning som skrivits på 
svenska och kom därför att skapa den svenska ridterminologin.389 

År 1868 grundades arméns ridskola på Strömsholm då riksdagen beslutat att 
arméns officerare behövde en egen ridskola. Av praktiska skäl förlades den till 
Strömsholm där statsstuteriet, och därmed ett hästmaterial att använda, redan 
fanns.390 Ridkonstens utveckling i Sverige har sedan dess i mångt och mycket 

384 Ibid. s. 61.
385 Ridinstitutionen existerar fortfarande och är en av de äldsta i sitt slag. 
386 Mårtensson (2015) s. 65. Värt att notera är att han även var veterinärmedicinskt skolad.
387 Ibid. s. 68.
388 Ibid. s. 66.
389 Lawe (2015), s. 11.
390 Hedenborg (2015) s. 17.
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präglats av verksamheten vid Strömsholm och Flyinge, där staten hade stuteri 
och hingstdepå. Vid Flyinge startade även en stallchefsutbildning i mitten av 
1980talen. Tillsammans med Wången i Jämtland, där bland annat travsporten 
har sitt centrum, utgör Flyinge och Strömsholm idag de så kallade riksanlägg
ningarna inom hästnäringen.

Ridskoleverksamheten i Sverige växte fram åren efter andra världskriget, 
bland annat som en följd av att en statlig utredning hade pekat på arméns behov 
av utbildade hästar.391 Försvarsmaktens modernisering efter andra världskri
get hade medfört att hästen fick en allt mindre betydelse där på samma sätt 
som i samhället i stort – i jordbruket, skogsbruket och som transportmedel. 
Samtidigt försvann inte hästen helt från Försvarsmakten. I utredningen fram
hölls att i händelse av krig kunde hästarna behövas. Istället föreslogs ett slags 
fodervärdssystem – ackordhästsystemet – som innebar att armén helt enkelt 
skulle låna ut hästar till privatpersoner och ridskolor. I utredningen under
ströks vidare att ridsporten skulle kunna bli en folksport. För att främja detta 
bildades år 1948 Ridfrämjandet – en organisation för de som var ridsportintres
serade.392 Ridfrämjandet sysslade dock inte med tävlingssport, utan fokuse
rade på bredden. Tävlingsverksamheten rymdes istället inom Svenska Rid
sportens Centralförbund, src. Det var inte förrän 1993 som Sverige fick ett, 
enat, ridsportförbund när Svenska Ridsportförbundet bildades genom sam
manslagning av Ridfrämjandet, src, Svenska Lantliga Ryttarföreningarnas 
Centralförbund (slrc) och Svenska Ponnyföreningen (spf).393 Intressant att 
notera är, som idrottshistoriker Susanna Hedenborg beskriver i Svenska Rid
sportförbundets 100årsjubileumsskrift, att medlemmarna i src till stor del 
bestod av militärer.394 I verksamhetsberättelsernas redogörelse över vilka som 
tävlat redovisades ”civila” och ”damer” i särskilda kategorier. Ridfrämjandet 
hade inte samma detaljnivå i sina register men man vet att en stor del av med
lemmarna var ungdomar.395 

Barn och ungdomsverksamhet inom ridsporten fokuserades inte på tävling 

391 Thorell (2017) s. 21.
392 Thorell (2017) s. 21–22.
393 Hedenborg (2013).
394 Hedenborg (2013) s. 57.
395 Ibid. s. 69.
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utan framförallt på hästkunskap och hästskötsel. På ridskolorna ägnades en 
stor del av utövarnas tid åt att umgås och ta hand om hästarna, bara en mindre 
del av tiden ägnades till ridning.396 Många ridskolor kom mer eller mindre att 
etableras som fritidsgårdar framförallt bland unga flickor. Detta bidrog starkt 
till paradigmskiftet inom ridsporten, som gick från att vara förknippat med 
män och maskulinitet till att vara förknippat med unga flickor och femininet. 

Även när det gäller ridinstruktörsutbildningarna har en feminiseringspro
cess skett. Under 1950talet ökade kursverksamheten vid Strömsholm till att 
omfatta även civila deltagare. I och med det kom även ett fåtal kvinnor att 
söka sig till kurserna. År 1968, efter 100 år, lämnade armén Strömsholm och 
Ridfrämjandet kom att överta ansvaret för ridinstruktörskurserna. 397 I början 
av 1970 talet, var hälften av deltagarna på ridinstruktörskurserna kvinnor och 
sedan dess har andelen kvinnor ökat markant. Thorell & Hedenborg påpekar 
att även efter att civila togs in var stallbackskulturen (eng. stable culture)398 på 
Strömsholm starkt präglad av ett militärt ledarskap, och civila elever, särskilt 
de med en enklare bakgrund, blev ibland hårt ansatta av lärare och befäl.399 
En anledning till att de militära traditionerna levde kvar på skolan ska enligt 
Thorell & Hedenborg ha varit att även efter att Ridfrämjandet tog över 
ansvaret för utbildningen så förblev lärarna i stort sett desamma, det vill säga 
före detta militärer. Samma gällde beträffande litteratur och övrigt undervis
ningsmaterial.400 Man kan alltså säga att militärens begrepp och språkspel, 
präglat av kommandon, i mångt och mycket levde kvar, trots att militären 
formellt dragit sig tillbaka. Samtidigt var detta en miljö där praktisk kunskap 
värderades högt.401 Den teoretiska undervisningen skedde oftast integrerat med 

396 Thorell (2017).
397 Thorell (2017).
398 Begreppet stallbackskultur används av bl.a. Thorell (2017) och Thorell & Hedenborg (2015) 

för att beskriva de normer som fostrar och präglar människors sätt att handla och agera i 
stallmiljön. Detta involverar något mer än enbart det som sker på hästryggen. Thorell (2017) 
jämför bl.a. med begreppet skolkultur. Stallbackskulturen utgör en viktig del i t.ex. en ridsko
las verksamhet och ligger i mångt och mycket latent genom de normer och regler som råder. 
Forsberg (2012) använder istället begreppet stallkultur, min tolkning är att det rör sig som 
samma fenomen. 

399 Thorell & Hedenborg (2015).
400 Redan nu användes boken Ridinstruktion, en förlaga till dagens, i undervisningen. (Ibid. s. 656).
401 Ibid.
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den praktiska. Även stalltjänst stod på schemat, något som skötts av anställda 
hästskötare under militärens tid. Det ansågs även allmänt att utbildningen var 
eftertraktad − krävande men givande. Att det militära och auktoritära kunde 
leva kvar i undervisningen av ridlärare (och därmed starkt kom att påverka även 
ridskolevärlden) kan enligt Thorell och Hedenborg även ha sin grund i att det 
bidrog till säkerheten på och runt hästarna. Att det var svårt att bli antagen till 
den eftertraktade utbildningen bidrog troligen också till en känsla av utvaldhet 
i vilken en militär hegemoni kunde leva vidare. 

Idag har både ridlärarrollen och stallbackskulturen delvis förändrats. Rid lärar
utbildningen ryms sedan mitten av 1990talet inom den treåriga hippo log
utbildningen som bedrivs på Riks anläggningarna med Sveriges Lant bruks
universitet som huvudman.402 Thorell påpekar i slutkapitlet i sin av  handling403 
att dialog och anpassning efter individen numera utgör en viktig del av den 
sociala interaktionen som ligger till grund för lärande och utveckling på ridsko
lorna. Som ett svar på det omgivande samhällets krav och förändringar har 
ridlärarrollen och ridskolornas verksamhet gått från att präglas av envägskom
munikation och ”manlighetsfostran” till att istället kännetecknas av dialog och 
lyhörd ödmjukhet. Barn och ungdomsperspektivet finns också med på ett helt 
annat sätt än förr. Vi kan således prata om språkspel och en praxis i förändring. 
Det finns enligt Thorell historiska normer som fortfarande gör sig gällande och 
hennes intervjuade ridlärare lyfter fram de positiva effekterna av de militära tra
ditioner de själva förvärvat under sin utbildning. Till exempel förhållningssätt 
som att hålla ordning, kunna passa tider och vara hel och ren, var sådant som de 
själva överförde till sina elever. Även Forsberg lyfter fram att kulturen på rid
skolan präglas av arbete, ansvar och utmaningar och en militär diskurs präglad 
av ordningsamhet, lojalitet och flitighet.404 Thorell lyfter även fram att de ungas 
fostran i ansvarstagande och noggrannhet genereras i ett förhållningssätt som 
införlivas genom att eleverna deltar i det praktiska arbetet kring hästarna.405 

402 Ridlärare är en av flera inriktningar på kandidatprogrammet. Se vidare https://www.slu.se/
institutioner/hippologutbildning/utbildning/.

403 Thorell (2017), s. 55–64.
404 Forsberg (2012), s. 37.
405 Thorell (2017).
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Thorell använder (med stöd i Lave & Wenger406 och deras mästarlära) begrep
pet praxisgemenskap för att beskriva hur bibringande av stallbackskulturen sker 
kontinuerligt via deltagande i den rådande praktiken och genom interaktion 
med ridlärare och stallpersonal. I praxisgemenskapen fostras de unga, med 
ridlärarna som mentorer − både i disciplin beträffande ansvarsfullhet och upp
märksamhet i relation till stallmiljön och hästarnas välfärd, men också i sociala 
färdigheter samt ledarskaps och problemlösningsförmåga. 

Samtidigt ska man vara medveten om att den auktoritära traditionen och kultu
ren av att hårt arbete är det bästa sättet att lära sig ännu lever kvar, och att den har 
en baksida i form av till exempel hästskötare och praktikanter som på sina håll får 
slita hårt, långt från avtalsenliga löner, försäkringar och reglerade arbetstider.407 Att 
det krävs mycket pengar för att kunna utöva ridsport bidrar också till asymme
triska maktrelationer i hästvärlden. I samband med #metoorörelsen hösten 2017 
startades ett eget upprop för hästbranschen under hashtaggen #visparkarbakut. 
De anonyma berättelser som kommit fram här visar att tyvärr finns det alltför 
många tränare och arbetsgivare som utnyttjar unga och/eller resurssvaga och 
deras kärlek till hästar och ridning på de mest vidriga sätt. Jag vill hävda att just 
en auktoritär kultur (där överordnade ej ska ifrågasättas) som även präglas av 
hård konkurrens, en syn på att man ska bita ihop och ta i, samt av en stark kärlek 
till hästen, tyvärr är en grogrund för olika typer av utnyttjanden. Många, i det 
här fallet främst unga kvinnor och flickor, är helt enkelt beredda att stå ut med 
väldigt mycket i sin strävan att inhämta kunskap och ta sig fram i hästvärlden 
och istället för kunnig vägledning möts de av utnyttjande.408 Här finns behov av 

406 Lave & Wenger (1991).
407 Mitt intryck är dock att detta är vanligare hos privata arbetsgivare än inom ridskolans värld. 
408 Detta verkar tyvärr inte vara något som är unikt för hästbranschen. Även från musikbranschen, 

som kan sägas ha flera element gemensamt med ridsporten, inte minst den hårda konkurrensen 
finns vittnesmål om tuffa förhållanden och utövare som är beredda att stå ut med mycket för att få 
utöva sin konst. Under #visjungerut har till exempel flera sångerskor berättat om sexuella trakas
serier i branschen. Pianisten Susan Tomes berättar i sin bok Beyond the notes (Tomes, 2004) om hur 
hon som ung arbetade som pianist på masterclasses för sin lärare, den berömde violinisten Sandor 
Végh. Végh är enligt Tomes en av dem som har haft störst påverkan på hennes musicerande, men 
att arbete med honom var ”a strain as well as an opportunity” (Ibid, s. 127–128). Tomes berättar 
bland annat om hur den utlovade betalningen uteblev och hon istället förväntades vara tacksam för 
att få erfarenhet. Hon berättar även om hur han behandlade en ung japansk student. Den japanska 
studenten hade berättat för Tomes hur nervös hon var, och Tomes beskriver det som att Végh 
verkade kunna lukta sig till hennes rädsla. Han kritiserade henne för allt från hennes utseende och 
uppförande till hur hon reagerade på kritik och naturligtvis spelade hon sämre och sämre ju 
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förändring, även om mycket har gjorts och görs kontinuerligt från SvRF sida. 
Andra utmaningar för framtiden som lyfts fram av Thorell som viktiga för 

utvecklingen av ridlärarrollen och kunskapsutvecklingen inom sporten hand
lar just om ett medvetandegörande av hur lärande och kunskapsutveckling 
sker.409 Det handlar dels om att medvetandegöra stallbackskulturen, både som 
företeelse och hur den faktiskt ser ut men även om som jag tolkar det, medve
tandegöra ridlärare om deras yrkeskunnande inom kunnig vägledning, som 
mästare. Ridskolornas mästarlära i praxisgemenskapen fyller enligt Thorell vik
tig funktion för kunskapsinhämtning och utgör en plattform för lärandet och 
genom att medvetandegöra hur lärandet sker på ridskola möjliggörs utveckling 
av undervisning på flera plan. Hon påpekar att mästarläran idag främst är en 
informell form av lärande, såtillvida att undervisningen till exempel inte sker 
schemalagt eller i enlighet med fastställda utbildningsplaner, men att den också 
kan formaliseras såväl praktisk som teoretiskt. Thorell lyfter även fram att kun
skapsinhämtning idag inte heller enbart sker i praxisgemenskapen på ridskolan 
utan även i andra sammanhang och kontexter som till exempel sociala medier, 
bloggar och nätforum. Det är därför viktigt att ridlärare kan möta upp och synlig
göra hur de eleverna kan förhålla sig till kunskap som sprids i dessa sammanhang. 

För att uppnå detta krävs även en satsning på kompetensutveckling av 
ridlärare, och då inte främst när det gäller färdighetsträning i ridning. Thorell 
nämner istället vikten av diskussioner och reflektion, baserat i den prak
tiska verkligheten, samt vikten av basera kompetensutvecklingen på av aktuell 
pedagogisk forskning. Jens Fredricson, landslagsryttare och stallmästare vid 
ridskolan Strömsholm, betonar dock i reflektioner över ridkonstens framtida 
utmaningar vikten av färdighetsträning på hög nivå, och påpekar att det från 
hans horisont undervisas för lite i ridkonst på riksanläggningarna. 410 Bristande 
ekonomiska resurser begränsar enligt honom möjligheten till vidareutbildning 

längre kursen pågick. En kväll satt dock studenterna själva och lät en violin vandra runt i grup
pen. Till allas förvåning spelade flickan nu japanska folksånger på ett helt fantastiskt sätt. 

409 Thorell (2017, s. 58–61).
410 Fredricson (2015) Jens Fredricson betonar (indirekt) vikten av fenomenförtrogenhet när han 

beskriver hur läraren vid behov måste kunna sitt upp på hästen, rida igenom den och sedan 
låta eleven själv sitta upp och känna skillnaden. Först då, säger Fredricson, kan polletten trilla 
ner. Eleven måste alltså beredas tillfälle att på hästryggen skaffa sig förtrogenhet med det som 
ridläraren vill förmedla.
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av skolhästar och personal till en sådan nivå att de till fullo kan lära sig tillämpa 
ridkonstens principer. Samtidigt tolkar jag inte Jens Fredricson som att han 
enbart vill ha mer/fler timmar ren ridundervisning, utan att det handlar om att 
skapa förutsättningar för att höja kvaliteten på den undervisning som bedrivs. 
Bland annat nämns behovet av en arbetsgrupp för ridkonst samt behovet av 
att bättre kunna ta tillvarata erfarenhet från till exempel dagens adjungerade 
professorer (Jan Jönsson och Kyra Kyrklund, min anm.) genom seminarier, 
workshops och clinics. Jag tolkar detta dels som en önskan om en arena och en 
begreppsapparat för att kunna tala om och utveckla begreppet ridkonst, dels 
om bättre metoder för att synliggöra och ta tillvara mästares kunnande och 
erfarenhet. Jens Fredricsons mål är att återupprätta Strömsholm och Flyinge 
som ridakademier, med både två och fyrbenta lärare av högsta klass. Här ska 
både framtida hästutbildare och ridlärare kunna utbildas.

Alla rider ju dock inte på ridskola och Jens Fredricson betonar även en pro
blematik i att de tränare som är verksamma utanför ridskolans värld sällan har 
en längre sammanhållen formaliserad utbildning.411 Han pekar på att det finns 
cirka 31 000 licensierade tävlingsryttare412 i Sverige som i huvudsak rider pri
vata hästar uppstallade på anläggningar utan ridskoleanknytning. De tränare413 
som är verksamma på dessa anläggningar har enligt Fredricson störst inverkan 
på hur landets unga (tävlings)ryttare kommer att utvecklas. Han påpekar också 
vikten av ständig utveckling och återvänder till Claes Adam Ehrengranath och 
citatet som inledde detta kapitel. Ehrengranath förstod enligt Fredricson inte 
bara vikten av livslång övning utan också att ridkonsten ständigt måste testas 

411 Fredricson (2015).
412 Som tävlingsnation skulle jag säga att Sverige är bättre än på länge, kanske någonsin. Under 

2000talet har Sverige blivit ett land att räkna med i de internationella sammanhangen i både 
hoppning, dressyr och fälttävlan. osmedaljer både 2012 och 2016 (Sara Algotsson Ostholt 
och Peder Fredricson) och i em 2017 där Sverige vann individuellt guld i banhoppning (Peder 
Fredricson), tog ett silver i laghoppningen och brons till dressyrlandslaget och fälttävlanslands
laget. Dessutom tog pararyttaren Louise Etzner Jakobsson en silver och en bronsmedalj. Vid 
VM 2018 tog hopplaget en silvermedalj och vid em 2019 blev medaljskörden ett brons till dres
syrlaget och återigen ett brons och ett silver till Louise Etzner Jakobsson i paradressyr. Sverige 
ligger även i framkant när det gäller djurskydd och antidopingarbete. 

413 Ofta auktoriserade tränare (ca) som nämndes tidigare i kapitlet. Värt att nämna i samman
hanget är att den schemalagda utbildningen till ctränare (den första graden) är 6 block om 2 
dagar vardera. Dock krävs förkunskaper förvärvade på annat sätt, till exempel tävlingsmeriter 
på medelsvår nivå (för att bli atränare krävs meriter i Grand Prix). Under hela utbildningen 
genomförs även ett samarbete i form av mentorskap med a eller btränare.
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och utvecklas praktiskt och vetenskapligt (min kursivering). Fredricson avslutar 
sina reflektioner med att fundera över hur Ehrengranath hade uttryckt sig idag, 
kanske hade det varit något liknande detta: 

För mästerskap krävs livslång träning efter en ridlära skriven utifrån beprövad 

erfarenhet och modern vetenskap.414

Jag tror att Jens Fredricson är något på spåren, och jag tror att ett medveten
görande kring den praktiska kunskapens uttrycksmodi och förmedlingsvillkor 
kan vara en hjälp på vägen att nå dit. Min förhoppning är att denna avhandling 
ska bidra till detta även på ridkonstens område. 

414 Fredricson (2015) s. 34.



Bild 4. Teckning.
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Om lösgjordhet – ridkonst, 
yrkeskunnande och bildning

Denna text skrev jag till ett seminarium för erfarenhetsutveckling under min 
tid som anställd på Combitech. Den finns med i boken Spänningsfält och publi
cerades ursprungligen i Spelplats 2.2009. Här i något modifierad upplaga. Detta 
avsnitt markerar samtidigt övergången till redovisningen av resultatet av min 
undersökning i denna avhandling. 

Begreppet lösgjordhet är centralt inom ridningen då grunden för allt mer avan

cerat arbete till häst kräver att hästen i fråga är just lösgjord. Ordet har ingen

ting med att vara lössläppt att göra, även om det kanske låter så. Att hästen är 

lösgjord innebär i korthet att den i balans bär upp sin ryttare på ett korrekt sätt 

och att den är elastisk och flyttar sig framåt, bakåt eller åt sidan allt efter ryt

tarens kommandon. Det här låter väldigt enkelt men är egentligen det svåraste 

som finns inom ridningen. Att rida din häst till lösgjordhet kräver att du kan 

hantera det ungefärliga, att du kan förbereda och planera och lägga upp din och 

hästens träning, men även improvisera.

För mig är begreppet lösgjordhet förknippat med yrkeskunnande. Det som kän

netecknar experten är att hen är lösgjord i sitt yrkesutövande. Likt den lösgjorda 

hästen som i mjuk balans byter från trav till galopp eller flyttar sig i sidled när 

ryttaren ber om det kan den skickliga yrkesutövaren växla tempo och rytm 

utan att tappa koncentration och takt i arbetet. Det här går inte att fuska med. 
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I Göranzons artikel415 står att ”(E)n etablerad föreställning om att teknologi

sering av arbetet helt skulle kunna ersätta det omdömesgilla kunnandet kan 

därför vara förödande för en verksamhet och leda till passivisering av arbets

styrkan och dyrköpta erfarenheter.” Inom ridsporten finns också en önskan om 

en teknologisering av arbetet i form av en uppsjö olika hjälpmedel som påstås 

”hjälpa till” att få hästen lösgjord. Dessa kan självklart vara till hjälp vid tillfällig 

användning men leder i det långa loppet i bästa fall till en passivisering av ryt

taren och i värsta fall till dyrköpta erfarenheter i form av skador på häst.

Precis som experten en gång varit novis är det få hästar som helt av sig själv 

blir lösgjorda. Här blir bildningen – ”att uppmärksamma och gestalta den tysta 

och praktiska kunskapsform som så lätt hamnar i skymundan i våra teorityngda 

naturvetenskapliga tekniska utbildningar”416 – lösgörande övningar för tanken. 

Att läsa klassiker som Diderot eller Descartes för att lösgöra en stel tanke blir 

yrkesutövarens motsvarighet till att t. ex. rida runt i en liten cirkel och böja häs

tens kropp, eller låta bakdelen gå ett steg innanför det spår som hästen framdel 

går på. Det finns olika ingångar till både bildning och lösgjordhet, och fungerar 

inte det ena så får man testa det andra!

415 Göranzon (2007), s. 38.
416 Ibid. s. s. 8.
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Kunnig vägledning sker genom en skolnings alla skeden. Från den tidigaste 
grunderna till mer avancerade situationer där både färdighet och omdöme sätts 
på hårda prov. Maria Hammarén beskriver i essän ”Det är något speciellt med 
exempel”417 exempel som utsnitt ur den erfarenhetsmängd som var och en får 
med sig genom livet. Vi lär oss ständigt, inte bara i utpekade utbildningssitua
tioner. Att bortse från den träning och utbildning som sker i detta mikrokosmos 
är helt enkelt dumt. På ytan, skriver Hammarén, utspelar sig exemplen som mer 
eller mindre avgränsade scener som ligger inflätade i våra olika tidsresor som en 
begreppslig horisont, ett slags system av omdömen. Horisonten tecknas av enskilda 
händelser och människor som gjort avtryck, egentligen av allt som det som rört vid 
oss. Somligt så inpräglat att vi inte ens ägnar det en tanke. Hammarén skriver vidare 
att världen på en mycket grundläggande nivå har öppnats för oss i en tradition, längs 
en väg kantad av exempel och specifika lärosituationer. Oftast handgripligen och 
under styrande vägledning och oftast vid tillfällen som vi spontant inte tänker på 
som lärosituationer men som likväl över tid ”flätar ett system av omdömen”418. 
I detta flöde av exempel, skriver Hammarén, brukar det finnas exempel som mer 
än andra varit avgörande för hur vi uppmärksammar det vi möter och på vilket 
sätt olika situationer blivit handlingspåbjudande (Hammaréns kursivering).

417 Hammarén (2018).
418 Ibid. s. 89.
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Detta kapitel handlar om ett antal grundläggande aspekter av skolning inom 
både ridkonst och konsultmannaskap, samt om passionen som hjälper oss att 
ta till oss denna skolning.

Tidig prägling

Påfallande många, både från hästvärlden och konsultvärlden, har påtalat hur 
händelser tidigt i livet format dem. Händelser som där och då kanske inte 
tolkades som särskilt betydelsefulla eller som en lärsituation överhuvudtaget 
men som såhär i efterhand har visat sig ha betydelse för utvecklingen av hand
lingsomdöme i helt andra situationer. Inom hästvärlden refereras oftast till 
händelser direkt kopplade till hästar och ridning medan konsulterna snarare 
pratar om exempel från andra områden. Troligen på grund av att ridning är 
något man kan börja med tidigt, medan de flesta inte sysslar med konsulteri 
under barn och ungdomsåren. Ett kapitel i boken Spänningsfält heter ändå just 
”Minne och erfarenhet” vilket vittnar om betydelsen av tidigare händelser. 

Begreppet tidig prägling419 i rubriken är dock taget från Jens Fredricson som 
givit ett av sina blogginlägg rubriken ”Tidig prägling à la Flyinge”420. Texten 
handlar om hur själva miljön på Flyinge där hans pappa Ingvar Fredricson var 
chef, påverkade hans kunskapsbildning som ryttare. Hur mycket förstod han 
visserligen först efteråt: 

Idag förstår jag att de svar jag sökte efter inte fanns där bland mina coola jämn

åriga ryttarkollegor. Svaren fanns hemma på Flyinge hos stallbetjänter, uppfö

dare, och lätt lantliga ryttare som jobbade stenhårt med allt från unghästar och 

bruksprovshingstar till tävlingshästar. Tack vare pappa, Jan Jönsson, Ragnar, 

Roffe, Kyra Kyrklund, Elisabeth Lundholm, Göran Lindstrand, Åke Henriksson 

med flera, fick jag inte alltför sent upp ögonen för den överlägsna makten av 

erfarenhet. /.../ Jag är fostrad att det är fint att rida och känner aldrig att rid

419 Begreppet prägling ska här ej ses i strikt etologisk mening, det vill säga som ett medfött behov 
att lära sig vissa livsviktiga funktioner vid en bestämd tidpunkt i livet. Snarare handlar det 
om inlärning som skett under en specifik period av individens liv och där omgivningen gjort 
avtryck på hur inlärningen gick till. 

420 Jens Fredricson blogg, publicerat 20160217. 
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ningen stjäl tid från viktigare livsförgyllande göranden.421 Dåtidens Flyinge 

präntade in att grundridningen är nyckeln i låset för långsiktig framgång på 

högsta nivå. Det är jag i dag väldigt tacksam för.422 

En miljö av mästare präglade en blivande. 
Detta avsnitt handlar om kunnig vägledning i tidiga, handlingspåbjudande 

exempel. Om tidiga lärosituationer som flätat system av omdömen.

*

Jens Fredricson beskriver även hur passionen för avel och unghästar ”bet sig 
fast” under de kvalitetsbedömningar av unga hästar som arrangerades på 
Strömsholm och där morfar var exteriördomare.423 Det blev naturligt att vara 
med och ”lyssna till snacket bakom siffrorna”. Även den första ridläraren under 
de tidiga barndomsåren i Uppsala, Kurt Wiksell, verkade som domare på dessa 
tillställningar:

Kurt Wiksell var vår första ridlärare när Peder och jag red ponny. Han var 

akademistallmästare i Uppsala och hade sommarstuga bara någon kilometer 

ifrån Kungshamns gård, där vi växte upp. På uppdrag av pappa gav han oss en 

fantastisk hippologisk grundutbildning. Med sin rottweiler i kopplet och pipan 

i munnen promenerade han ut i granskogen längs Mälaren, med Peder och mig 

ridandes bakom på våra ponnyer.

Vi klättrade, red ikapp, simmade och hoppade över allt som kom i vår väg. 

Ibland gick han bredvid och tog tyglarna. Jag kommer fortfarande ihåg hur 

Primula släppte ner huvudet och skrittade genom hela kroppen under det att 

421 Jens pappa Ingvar Fredricson ger en liknande bild av vad han försökt förmedla till sina barn 
när han intervjuas i svtdokumentären ”All In, den bevingade hästen” från 2017: ”För mig är 
det väldigt fint med ridkonst. Väldigt många föräldrar tycker att nej nu får du väl skaffa dig ett 
riktigt yrke, du kan inte hålla på och leka på det viset. Det kan du inte leva på och försörja en 
familj, du får bli bankdirektör eller civilingenjör eller läkare och så vidare. Jag har alltid sagt att 
gör det ni tycker är roligast, då blir ni bäst!” (ca 28 min in i programmet).

422 Jens Fredricson blogg, publicerat 20160217. Personerna som radas upp är alla sådana som 
verkat på Flyinge. De är välkända i hästkretsar. 

423 Jens Fredricson blogg, publicerat 20170323.
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Kurt nöjt och belåtet konstaterade, mest för sig själv, att så där ska hon mar

schera.

Vid en av ridturerna med hunden och pipan, berättade Kurt om sina erfarenhe

ter från löshoppning424. ”Kom ihåg det pojkar, den häst som kan bära huvudet 

högt under taxeringen och sedan sänka huvudet vid avsprånget och basculera425 

så att svansen står som en kvast rakt upp – är den som blir oslagbar under ryt

tare. Nu är det så att ni inte alltför ofta stöter på en sådan häst.”

Undervisningen av fördjupande visdomar skedde här liksom i förbigående. 
Också det en språkinvolverande handling och ett sätt att sätta prägel på en inlär
ningssituation. En situation som hjälpt till att fläta ett system av omdömen.

*

En av mina informanter på hästsidan, Jörgen Carlström, berättade om hur 
somrarna hos farfar som var hästbonde format hans syn på hästar och ridkonst. 
Jörgens farfar var verksam på Höga Kusten, det vill säga ett kuperat landskap 
med branta skogsmarker vilket fick till följd att man använde häst i jord och 
skogsbruk längre än på många andra ställen. Somrarna med farfar tillbringades 
alltså med att köra häst i skogen.

– Farfar var även duktig på att lösa problem som andra hade med sina hästar, 

och jag fick se hur han gjorde med det. Han var tystlåten, sa inte så mycket i 

onödan, men väldigt karismatisk i sitt lågmälda sätt kan man säga. 

– Jag lärde mig väldigt mycket om självklart enkla saker, som att om man ska 

utbilda och jobba med en häst som är ett utpräglat flykt och flockdjur (vi män

niskor är ju rovdjur), så måste man komma underfund med hur man ska närma 

sig hästen mentalt. Till att börja med måste man undvika att vara ett hot, sen 

måste man bli en flockmedlem och till slut bli flockledare. Man måste göra den 

424 När hästen hoppas utan ryttare. En del i utbildningen av unga hopphästar. 
425 Välva ryggen över hindret och sträcka sig framåt nedåt (Ridhandboken 2, s. 127).
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hierarkiska resan som vilken häst som helst måste göra. /.../ Det är något jag 

lärde mig när jag var liten och har burit med mig.

Umgänget med farfar och skogsbruket på 70talet lade alltså grunden, även 
om det till det yttre inte har så mycket att göra med träning av dagens moderna 
sporthästar. 

*

Även Ki Sandersson berättade om hur den första tiden på ridskolan formade 
henne som ryttare och hästmänniska: 

– Min grundbas är Djurgårdens ridskola, man kommer inte ifrån det. Och det är 

ganska många som kommer därifrån som ridit svår klass. Man fick en fantastisk 

grund. Jag har ett foto från när jag var i tonåren och rider. Den här bilden av 

hur man satt till häst, hur man hade sin kropp sitt spö, sin skänkel. Jag var 15 år, 

vissa håller på och kämpar med den här grunden hela livet. Men ger man en bra 

grund på ridskolan har man med sig det hela livet.

Minnet av fotografiet426 av sig själv i tonåren påminde om ridskolans skolning 
dels i hur man rent fysiskt sitter till häst men även ett förhållningssätt till hästarna 
och ridningen, en praxis av såväl glädje som hårt arbete:

– Det fanns en väldigt seriös stomme, även om vi hade väldigt roligt också./.../ 

Riktlinjerna fanns där, man hade en viss tråd. Man fick lära sig ta hand om 

hästarna. Vi bar vattenhinkarna till alla hästarna. Man fick ta i. 

*

Hos konsulten Stina Svensson blir Resväskan (vilket även är titeln på hennes 
text427) en symbol för utveckling och nya erfarenheter. 

426 Jag fick se det vid ett senare tillfälle – det skulle kunna vara hämtat från en brittisk jakttidning 
med Ki till häst i prydliga ljusa ridbyxor och tweedkavaj. Ki berättade dessutom under inter
vjun att hästen hon satt på tillhörde landslagsryttarinnan Tinne Wilhelmsson Silvéns mamma. 

427 Spänningsfält, s. 378–380.
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När mamma fyllde arton fick hon en resväska av mormor, det var dags att ses 

sig om i världen och prova vingarna. Precis samma sak hände mig. Sommaren 

efter gymnasieexamen fick jag en resväska och en puff att ge mig iväg. 

Stina beskriver sedan vidare hur året som aupair i Paris gav ovärderliga erfa
renheter för en nittonåring från Ljungsbro, även om det var besvärligt mellan 
varven när franskan var bristfällig och den fyraåriga skyddslingen vägrade 
följa med hem från skolan eller inte ville äta maten. Men hon redde ut det och 
trivdes till slut riktigt bra. Den egna dottern är än så länge bara sexton så Stina 
har några år på sig att fundera över om hon ska få en resväska eller inte, men 
det lutar nog åt det. Som Stina också konstaterar är uppfostran en form av 
ledarskap, ett ledarskap där vägledning i hantering av risker spelar stor roll. Och 
åtminstone när det gäller uppfostran av barn blir det enligt Stina inte särskilt 
bra om fostran i riskhantering saknas.

Resväskan var konkret, men jag tolkar även texten som att Stina idag ger res
väskan en bildlig mening där givandet av en resväska blir en symbolhandling för 
att pusha någon till utveckling. Kunnig vägledning blir att ge någon lagom stora 
resväskor, och att avgöra när det är dags att ge dem. En form av eventyrlyst utan okal
kylerat risktagande utan där man är väl förberedd för kommande prövningar.428 

*

Under ett dialogseminarium429 tog Combitechkonsulten Maria upp hur tiden 
i kören Allmänna Sången430 i Uppsala format hennes syn på uthållig framgång 
(vilket var temat för dagen). Ledaren – mästaren i kören som signalerar att 
styckena man arbetar med är de viktigaste som finns, och menar det med 
”hela kroppen själen och hjärtat”, intagningsproven – rätt person på rätt plats, 
stämfiskalerna – gesällerna som man inte kan hjälpa att man härmar. Uthållig 
framgång kräver enligt Maria uthållig satsning, och det var just det som tiden i 
kören lärde henne – ”och i en bra kultur med rätt folk är det så självklart att satsa 

428 Se kapitlet ”Mästerskap”.
429 20090429.
430 Allmänna Sången i Uppsala är enligt körens egen hemsida Skandinaviens äldsta akademiska 

kör, grundad 1830 som manskör. Sedan 1963 är det en blandad ensemble som tillhör de mest 
ansedda körerna i landet. Kören har flera vinster i internationella körtävlingar och samarbetar 
ofta med framstående musiker. 
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och engagera sig att det inte behöver sägas, och att det heller knappt känns som 
en ansträngning”.431 Eller som bonaden hos Marias svärmor slår fast – ”Arbete 
och glädje vandra gärna samman”. 

Tiden i kören lade alltså grunden till förståelsen för att en kultur präglad av 
glädje, engagemang och uthållighet är nödvändig för att nå långsiktig fram
gång, oavsett om det gäller att sjunga requiem eller att arbeta i teknikprojekt. 

*

Konsulten Marie Hägnander skriver i sin text Kanotskolan i Spänningsfält432 
om kanotklubben nere vid ån i hemstaden, där hon började paddla i tredje klass 
och som hon sedan blev trogen under många år framöver. Det tränades hårt 
de flesta av veckans dagar, och samtidigt växte en stark lagkänsla och vänskap 
fram. För även om kanot främst är en individuell idrott beskriver Marie ändå 
hur lagarbete krävs för att bli bättre och utvecklas. 

De som var starkast fick ligga först och dra. De som var lite svagare fick drag

hjälp genom att surfa på vågen. Samarbetet, lagkänslan och vänskapen var de 

parametrar som fick mig att vilja fortsätta, i ur och skur, år efter år.

Det Marie beskriver är förtrogenhet med en anda där det var naturligt att hjälpa 
varandra, som präglades av glädje och att utvecklas och lära nytt. Samma saker, 
beskriver Marie, är idag viktiga för henne i arbetslivet. När hon ser tillbaka på 
sitt arbetsliv minns hon bäst de perioder då hon haft förmånen att arbeta med 
människor som delat med sig av sin kunskap, eller då hon fått växa genom att 
själv hjälpa någon annan. Det har kunnat väga upp stressiga projekt och pres
sade tidplaner. Motsatsen har hon också upplevt, där hon känt sig ensam trots 
att de var många som jobbade tillsammans. ”Där arbetet blev individuellt när 
det borde varit lagarbete.” Hon valde att sluta i det projektet, på samma sätt 
som hon övergav kanotsporten när hon flyttade från hemstaden och kanotklub
ben vid ån byttes mot ensamträning. Successivt försvann glädjen när lagandan 
och träningskompisarna inte längre fanns där.

431 Från Marias text till samma seminarium.
432 s. 214–215.
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*

Hos konsulten Seija Tall är det barndomens somrar hos mormor och morfar 
i Finland som präglat hur hon idag ser på hur vad som betraktas som viktig 
kunskap förändras över tid, särskilt i samband med användning av teknik. I 
texten ”När björkarna är som bäst”433 skriver hon att på gården som mormor 
och morfar byggt upp efter kriget, fanns alltid något att göra. Morfar hade 
sparat allt reparationsarbete när det gällde maskinerna till Seijas pappa. Morfar 
var bra på jordbruket men nymodigheter som hur maskiner skulle repareras var 
inte hans bord. 

När björkarna var som bäst åkte vi ut och gjorde kvastar för vintern. Kvastarna 

bands, torkades och användes under vinterns bastubad. Det var viktigt att det 

var rätt björksort som användes eftersom en björksort har blad som sitter mer 

fast än en annan. Den här kunskapen är något som jag funderar på ibland – 

mest genom att fundera på vilken av sorterna som var bra. Det är kunskap som 

hos mig har gått förlorad. 

På samma sätt som den då viktiga kunskapen om hur bastukvastarna skulle 
bindas inte längre är nödvändig för Seija, är det inte heller jordbruksmaskiner 
som den yngre generationen får hjälpa den äldre med i hennes familj. Istället 
är det den nya informationstekniken hennes föräldrar behöver stöd med. Även 
om de, liksom morfar, är vana användare av tekniken så behöver de liksom 
han, hjälp när något inträffar. Seija ställer sig frågan vad hon själv kommer att 
behöva fråga sina egna barn om hjälp med, det kanske redan finns här utan att 
hon vet om det.

*

Man kan fråga sig varför det överhuvudtaget är intressant att fundera över tidig 
prägling i detta sammanhang som ytterst handlar om utveckling av yrkeskun
nande. Man har ju det förflutna man har och det är väl ändå inte så att det är 
omöjligt att bli skicklig om man inte varit med om vissa saker tidigare i livet? En 
arbetsgivare ska väl till exempel bedriva kompetensutveckling av sina medar

433 Spänningsfält 376–378.
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betare här och nu, inte någon slags terapi kring barndomen, eller? Självklart är 
det så att kunnig vägledning inte enbart är avhängigt erfarenheter gjorda tidigt 
i livet, däremot så tror jag att kunnig vägledning underlättas av att medvetan
degöra vad som format en själv. Det handlar inte om att bearbeta terapeutiskt 
utan om att söka förbindelse med det som varit, i syfte att utifrån det bygga 
vidare på sitt kunnande. Att i nytt ljus förstå vad som format mitt kunnande och 
mitt handlingsomdöme såsom det är idag. Att inte förenkla hur mitt lärande 
sker och har skett. Å andra sidan är det ju ett växelspel där våra erfarenheter 
idag också påverkar hur vi ser på det som präglat oss på ett tidigt stadium. Eller 
som Kjell Espmark skriver, att den som läst Proust knappast kan ”reflektera 
över det förflutnas roll i det egna nuet utan att se det associativa spelet genom 
det raster som heter A la recherche du temps perdu”434. Kanske skulle vi tolkat 
vår tidiga prägling annorlunda om senare erfarenheter varit andra än dem vi 
faktiskt har? Oavsett vilket så tror jag att insikten att tidig prägling spelar roll 
för kunskapsutveckling är viktig att bära med sig vid erfarenhetsöverföring och 
utveckling av system för kompetensutveckling, även i yrkeslivet.

Grunder

Ett område där konsultyrket och ridkonsten skiljer sig påfallande åt är när det 
gäller betydelsen av grundträning. Ingenjörs och teknikutbildningarna kan 
väl sägas innehålla förhållandevis mycket grundträning som relativt få sedan 
använder dagligdags i sin yrkesvardag. Självklart är det inget av det som ingår i 
utbildningarna som inte används i något ingenjörsyrke men jag tror att många 
av mina kurskamrater från grundutbildningen på kth i likhet med mig inte 
har ägnat Fourierserierna eller läran om elektromagnetism någon större tanke 
sedan examensbeviset landade i brevlådan.435 Inom ridningen är dock vikten 
av grundridning en självklarhet, även på elitnivå. Den dagliga träningen för ett 

434 Espmark (1985) s. 16.
435 Jag tror dock inte att skolningen inom dessa ämnen var betydelselös, utan tvärtom bidrog till 

ett förhållningssätt till ingenjörsyrket, i likhet med den fenomenförtrogenhet av vad en ten
nistränare är som Calle Hageskog fick med sig från sin tränare Gösta (se kapitlet ”Kunnig väg
ledning”) Fenomenförtrogenheten med rummet av lusten till (eller nödvändigheten av) hårt 
arbete. Fenomenförtrogenhet med ett metodiskt arbetssätt och med vikten av noggrannhet 
med detaljer. Listan kan göras lång.
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hoppekipage handlar till exempel väldigt lite om att hoppa hinder på tävlings
höjd. Tvärtom så hoppar rutinerade hästar i princip bara fullhöjd på hinder 
på tävling. Istället är det grundövningar som bygger styrka, uthållighet och 
smidighet som till största del utgör den dagliga träningen. Vi pratar här om 
hoppning över låga hinder, dressyrarbete och träning i terräng. Pether Markne 
beskriver till exempel hopphästens veckoschema som att man endast en gång i 
veckan bör träna riktig hoppning: 

(S)edan ytterligare en gång där passet innehåller lite mindre hoppning och där ton

vikten ligger på ridbarhet och gymnastik. Däremellan grundar man med basics.436

Samtidigt som vikten av god grundridning är allmänt känd kan det vara svårt 
att verkligen gå till botten med grunderna tidigt i en ryttares utbildning. För 
en ung ridskoleelev framstår det nog som roligare att öva på att galoppera eller 
hoppa hinder än att sträva efter att få till den perfekta övergången mellan skritt 
och halt, det vill säga stillastående, även om det senare kan kräva minst lika 
mycket ridkunskaper. 

*

Pether Marknes bok har titeln Hästens grundarbete437 och att den betonar 
vikten av grundläggande träning är kanske inte så konstigt. Pether menar att 
grundarbetet är nyckeln till allt – det är grundarbetet som gör att du lätt och 
enkelt kan ändra din ridning. 

Grundarbete handlar om den grundläggande kommunikationen mellan häst 

och ryttare, där man börjar med gas och broms, svänga höger och svänga vän

ster för att sedan gå vidare till lösgjordhet, takt och rytm och rakriktning.438

Jag är övertygad om att många ryttare i sin iver och ambition att gå framåt i 

utvecklingen uppehåller sig alldeles för lite vid grunderna. De tycker inte att de 

har tid, de ska ju lösa en svårare uppgift – som är mer utmanande – och klarar 

436 Markne (2014), s. 114.
437 Markne (2014).
438 Ibid. s. 57.
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de det får de en rejäl egoboost. Men då finns problemet i grunden kvar. Låt mig 

jämföra med när jag var 20 år och hade köpt min första egna lägenhet. Jag var 

så ivrig att få det fint att jag inte orkade riva ner de gamla tapeterna, spackla 

väggarna och vara grundlig utan tapetserade direkt ovanpå de gamla. Efter 

någon dag blev tapeterna bubbliga. De gamla tapeterna hade släppt och det såg 

inte klokt ut. Det var bara att riva ner alltihopa och börja om – från grunden. 

Precis på samma sätt är det med ridningen: man kan trots allt komma en bit på 

väg utan att ha en bra grund, men det kommer aldrig att hålla i längden.439 

Pether exemplifierar med en berättelse från en av sina elever som med en häst 
hade problem att hoppa vattenhinder. Eleven i fråga, Helena Persson, är åttafal
dig svensk mästare och alltså att betrakta som en mycket skicklig ryttare, men 
hade ändå problem just med vattenhinder tillsammans med den här hästen. 
Pether beskriver att hon hade lagt fokus på att lösa frågan just kring vatten, men 
med hjälp av Nelson Pessoa440: 

Han kunde se att problemet låg i att hästen inte accepterade kontakten och inte 

skänkeln. Att det brast visade sig tydligt när detta verkligen sattes på prov, alltså 

när vattnet kom fram. Så istället för att tvinga hästen att hoppa ett stort vatten

hinder, bröt de ner problemet och fick hästen att svara på mindre utmaningar: 

red bredvid och runt vattnet och så vidare. Det viktiga var att Helenas inverkan 

skulle bli tydligare. /.../Det gjorde att Helenas ledarskap blev tydligare vilket var 

lösningen på problemet.441 

Att återvända till grundträningen blev alltså lösningen på ett problem med de 
större uppgifterna. 

Som ung hade Pether dock inte samma förståelse för vikten av en väl utvecklad 
grund. Efter att han som artonåring vunnit juniorsm i hoppning åkte han – 
nyfiken och tävlingsinriktad – till Tyskland för att arbeta hos hopp ryttaren Karsten 
Huck. Pether beskriver det som att det var där hans karriär på ett sätt började. 

439 Ibid. s. 25.
440 Brasiliansk hoppryttare som deltagit i många mästerskap under sin karriär. Född 1935 och fort

farande verksam som tränare.
441 Markne (2014) s. 26.
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Jag kom dit med gott självförtroende, vilket var en bra utgångspunkt, men jag 

hade en lätt förvriden bild av vad jag egentligen kunde. Hos Karsten Huck fick 

jag börja om från början. Jag åkte till Tyskland med ambitionen att bli beridar

elev och skötare. Jag blev till största delen skötare och när jag väl fick rida blev 

jag mest longerad442 och skulle varken hålla tyglar eller annat. För en nybliven 

svensk mästare med ganska gott självförtroende var det här förstås svårt att för

stå. Vad var poängen?443

Förståelsen för poängen kom först senare, men att gå tillbaka och verkligen 
befästa grunderna blev som Pether beskriver just början på den egentliga kar
riären för juniorsmmästaren. 

*

Konsulten Per Salmi reflekterar i sin text ”Skalövning för ingenjörer”444 över 
just grundträning för konsulter. Per tar upp konsultyrkets likheter med musi
kers och skådespelares vardag och påpekar att det finns stora likheter just när 
det gäller förmågan att vara förberedd och ha kontroll (över sin kropp eller sitt 
instrument eller sin kod eller vad det nu kan vara) för att kunna improvisera. En 
stor skillnad är dock, påpekar Per, att konsulter sällan verkar bry sig om att göra 
det som motsvarar skådespelares och musikers skalor, röstövningar och träning 
för kroppskontroll. I den mån det sker sträcker man sig sällan längre än till en 
gruppövning i form av en kickoff. 

Hur många systemutvecklare träffar ni som regelbundet gör kodövningar? 

Mekanikingenjörer som gör cadritningar för övnings skull och sen slänger 

dem? Man kan fundera på varför vi som är utsatta för extrema behov av 

att kunna improvisera kring vår specialitet är så obenägna att jobba på våra 

grundfärdigheter i samma utsträckning som musik och scenmänniskor. Är det 

442 Longera (från franskans longe = lina) innebär att låta en häst löpa i en cirkel i en lång lina som 
linföraren i mitten av cirkeln håller i. Man använder longering dels vid hästens sadeltämjning 
och grundläggande utbildning, dels för att gymnastisera hästar som av en eller annan anled
ning inte bör ridas. Det används även vid ryttarens utbildning i så kallad balansridning, och vid 
voltige (en tävlingsgren som i korthet innebär gymnastik på hästryggen).

443 Markne (2014) s. 14.
444 Spänningsfält s. 123–124.
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för att musik och skådespeleri genomsyrar de som är yrkesverksamma inom 

dessa områden mer än vad yrkeskunnandet gör hos konsulter? Är det bara 

ett jobb för flertalet konsulter, medan en konsertpianist lever sin dröm både 

dag och natt? ok visst finns det en liten skara rock star developers som gör sina 

”skalövningar”, skriver, pratar och lever sin kod eller sina konstruktioner, 

men jag har ändå en ganska bestämd känsla av att denna grad av intresse för 

yrkesområdet är underrepresenterat bland konsulter om man jämför med dem 

som har scenen som arbetsplats.” 

Per fortsätter med att fundera över att ett sätt för konsulter att bli bättre i sina 
improvisationer är att öva ofta, kanske genom att införa en ”daglig kodkata”445. 
Hur en sådan grundträning kan gå till inom ridningen, och vikten av att göra 
den beskrivs av Jens Fredricson när han beskriver sin träning för Anders 
Lindgren. Värt att notera att Jens när deras samarbete inleddes alltså tävlade 
svår klass och således var långt ifrån en nybörjare. Jens berättelse om sitt första 
möte med Anders är ett talande exempel på en krympning med precision som 
beskrevs i kapitlet om mästerskap. En krympning för att uppnå just det tillstånd 
där lärlingen förstår att hen varit fel ute, men i reflektion tillsammans med 
mästaren kan gå vidare i utvecklingen med bibehållet självförtroende.

Hans gröngulmetallicfärgade, handikappanpassande bil rullade in på stall 

Kumlatofta och han trixade elegant ut sin rullstol. Jag kände direkt att han hade 

något extra. /.../Det fanns glöd i den gubben, man kunde fan i mig ta på det. 

Helt plötsligt infann sig ett lugn. Det var starkt, äkta och avklätt. 

Jag visade stolt upp mina tre svårklasshästar Greve Molke, Kurage och Casa 

Grande. Anders studerade min ridning, men var väldigt förtegen. När jag var 

klar frågade han om jag inte hade några hästar med spring i benen. Han tyckte 

att jag hade visat upp tre ”trupphästar”. 

Till slut ställde jag den oundvikliga frågan, som för mig var både känslig, jobbig 

och personlig. 

445 Kata är ett träningssätt inom budo, japansk kampsport och viss annan kampkonst. Kata är en 
rad förutbestämda rörelser, som utförs mot ”osynliga” motståndare i luften. Ordets betydelse 
innebär att i träningens rörelsemönster eftersträva perfektion. Poängen med kata är att så 
grundligt lära in de tekniker som finns i katan, att de sedan snabbt och korrekt kan användas i 
en uppkommen nödvärnssituation eller tävling (Wikipedia).
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”Vad tycker du om min ridning? ” 

Han svarade lugnt och med en mycket trevlig ton: 

”Din grundridning är så dålig att jag inte vet var jag ska börja.” 

Därefter åkte han hem. Märkligt nog spred sig en varm förväntan inom mig.446 

När sedan deras gemensamma arbete kom igång var det främst det som kan 
sägas motsvara ridningens skalövningar som stod på schemat. 

I Amerika kallades Anders för ”the man with the red cones”. Lektionerna bör

jade alltid med att jag fick sätta ut koner, som varje gång placerades på olika sätt 

beroende på vilka övningar han ville jobba med. Vägen, vikthjälperna och blick

en fick en helt ny innebörd när jag skulle manövrera hästarna mellan konerna 

utan att tappa takten. Vikthjälpernas betydelse och funktion, i syfte att både 

lösgöra och ersätta en alltför dominant hand, var alltid i fokus. Anders älskade 

verkligen hästar och såg undervisningen som ett sätt att, via ett klassiskt system 

med hundraårig tradition, skapa lyckliga hästar. Allt på ett vackert, modernise

rat vis. /.../ 

Anders och jag började nu jobba på funktioner och detaljer som repeterades 

vecka efter vecka. Arbetsmetoden var att lära hästen rätt, repetera och beröm

ma. Till en början upplevde jag detta som att vi inte gjorde någonting. Jag hade 

alltid strävat efter att nå målbilden så fort som möjligt och nu skulle jag istället 

följa ett system, med korrekta repetitioner i syfte att nå ett fulländat resultat.

Till en början blev det dock inte mycket till fulländning. Jag kände mig passivi

serad och hade ibland svårt att leta efter svaren via det som jag egentligen visste 

var en korrekt grundridning. Med detaljer som att ställa hästen i nacken, böja 

den i bålen, att ställningen skulle ha en sådan ringa grad att ryttaren kunde ana 

nosvingen och så vidare. Det var svårt när jag hade invanda sitsolater och alltid 

hade korrigerat hästens form mer eller mindre framifrån.

*

446 Jens Fredricson, blogginlägg publicerat 20150424.



169

Grunder

En liknande krympning under grundträningen som den Jens Fredricson vittnar 
om i sitt möte med Anders Lindgren tas upp av konsulten Henrik Ahlström 
i texten ”Tryggt lyssnande”447. Henrik berättar om en laboration i ellära och 
magnetism, där man för att överhuvudtaget få genomföra laborationen först 
var tvungen att korrekt redovisa vissa förberedelseuppgifter. Henrik var nervös 
inför redovisningen – mest för att professor Igor ingav en sådan respekt att man 
inte ville göra honom besviken. 

Han trädde in i salen just innan vi skulle börja och gick lugnt fram till mig och 

satte sig mitt emot mig utan att säga något. Jag öppnade mitt block och började 

gå igenom den första uppgiften. Jag var övertydlig för att visa på att jag var väl 

förberedd och hade förstått uppgifterna och lösningsgången han lärt ut.

Han hade ögonkontakt och följde intresserat mina anteckningar och han nick

ade ofta som om han förstod hur jag tänkt och som om jag var på rätt spår. Jag 

fortsatte med uppgift två, tre och slutligen sista uppgiften. Uppgifterna byggde 

vidare på varandra så allt hängde ihop. Efter nästan tre minuters monolog 

avslutade jag med att säga: ”Ok, det var så jag kom fram till lösningen och nu 

vet jag hur jag ska utföra laborationen”. Han såg fortfarande på mig, han nicka

de och med ett försiktigt leende säger han kort: 

– Ok, helt fel. 

Han reser sig och går vidare till nästa student.

Henrik har funderat mycket på varför professorn inte avbröt när han märkte att 
det barkade åt fel håll. Varför avbröt han inte redan på uppgift ett? Väntade han 
i hopp om att Henrik skulle inse sitt räknefel? Oavsett vilket så skriver Henrik 
att tystnaden i stunden var mycket lugnande och ingav trygghet. Han beskriver 
det som att den känsla professor Igor ingivit slätade över det faktum att han var 
helt fel ute i sina beräkningar. Nuförtiden brukar Henrik själv tänka ”Igor” när 
han är på väg att själv börja prata för tidigt, utan att ha lyssnat tillräckligt noga 
och länge. ”(O)ch det är en underbar känsla för jag får tyst på mig innan jag ens 
öppnat munnen”

447 Spänningsfält 311–313.
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*

Att återvända till grunden kan också vara att inte glömma hur det var att arbeta 
med den. Fredrik Woxblom reflekterar i sin text ”Man ska aldrig behöva vara 
rädd för att checka in”448 om vikten av att inte glömma bort grundperspektivet 
– utvecklarens perspektiv – för att skapa trygghet i ett projekt. 

I en av de senaste Harry Potterböckerna anser sig professor Dumbledore vara 

medskyldig till en persons död. Hans resonemang går ut på att en gammal man 

vet hur det är att vara ung, med en ung man aldrig kan veta hur det är att vara 

gammal. Därför är en gammal man skyldig att inte glömma hur en ung man 

tänker. Detsamma gäller oss som jobbar med systemutveckling. De flesta har 

börjat som kodapor, men gått vidare till projektledare, chefer eller tekniska 

experter. En projektledare måste komma ihåg hur det är att vara kodapa.449

Just i det exempel som Fredrik skriver om, handlade det om att behålla utveck
larens perspektiv när det gäller att ha fungerande konfigurationsledning450 i 
utvecklingsprojekt. Bakgrunden var ett projekt där det inte fungerat och en 
ny ansvarig för konfigurationsledning kommit in och styrt upp arbetet. Denna 
tyckte efter någon månad att man började få stil på hanteringen, men Fredrik 
och hans utvecklarkollegor tyckte det var lika rörigt som innan. Spårbarhet och 
grundläggande kopplingar mellan arbetspaket och filer saknades. De kunde 
fortfarande inte plocka fram ”systemet igår” när det inte fungerade idag, vilket 
skapade en otrygghet.

Just vissheten att det alltid gick att göra om och göra rätt, hade annars varit 
just den största tryggheten i ett annat projekt Fredrik deltagit i. Där hade 
ansvarig för konfigurationsledningen varit en guru som dessutom tog sig tid 
till dialog med utvecklarna för att dela med sig av sin kunskap. Stabiliteten och 

448 Spänningsfält s. 29–31 ”Checka in” innebär inom mjukvaruutveckling att någon gör den kod 
hen har producerat tillgängligt i den gemensamma lagringsytan, där den kan granskas och 
testas och integreras i resten av det som utvecklas inom projektet. Motsatsen, att ”checka ut” 
innebär alltså att man låser upp en viss del av koden för bearbetning. 

449 Ibid. s. 31.
450 Konfigurationsledning (eng. Configuration Managment, ofta förkortat cm) kan enkelt beskrivet 

sägas vara system och processer för att hålla ordning i ett (it)utvecklingsprojekt. Man ska veta 
var allt finns, vem som gör vad, vem som har gjort vad, vad som har ändrats, vem som har änd
rat det, hur systemet motsvarar beställarens krav och mycket annat. 
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lugnet i att det var tillåtet att göra misstag och att man aldrig behövde vara rädd 
för att checka in ny kod hade gjort projektet mycket produktivt. Uttrycket man 
ska aldrig behöva vara rädd för att checka in har blivit Fredriks devis för att 
inte glömma utvecklarens perspektiv när det gäller just konfigurationsledning. 
Han skriver att han hoppas hitta fler liknande deviser för att inte glömma bort 
grunderna – hur det är att vara utvecklare. 

*

På vilken nivå ligger egentligen grunden? Om vikten av att kunna ta sig vidare 
från den allra mest grundläggande nivån och sätta ihop delarna till en helhet i 
ett större perspektiv för att nå resultat, vittnar konsulten Fredrik Johansson i 
texten ”Systemutvecklaren och hans roll”451. Texten är skriven som en dialog 
mellan ”Systemutvecklaren” och ”Hackern” (och Ingemar Bergman452 och 
Denis Diderot453) där ”Hackern” representerar den ostrukturerade kreatören 
och ”Systemutvecklaren” en helhetssyn. 

Systemutvecklaren: 

– Borde du inte ha en tidplan eller process för att följa ditt arbete? 

Hackern: 

– Vad menar du? Skall du döda all kreativitet, lust och spontanitet? Jag och 

de andra utvecklarna vägrar att marschera som små soldater – vi är ju kreativa 

improvisatörer! 

Systemutvecklaren: 

– Men varför har du ingen systemdesign eller övergripande bild av systemet? 

Det kan väl inte vara kreativitetshämmande? 

Hackern: 

– Men min roll är ju att utveckla den här drivrutinen, jag behöver ingen bild av 

systemet – mitt jobb är så avskilt från resten. 

Systemutvecklaren: 

– Men någon annan i projektet skall ju använda resultatet av ditt jobb. Du mås

te respektera helheten och rytmen. 

451 Spänningsfält s. 55–58.
452 Ingemar Bergman, 1918–2007. Svensk film och teaterregissör, dramatiker och författare. 
453 Denis Diderot, 1713–1784. Fransk författare och filosof. Redaktör för den stora franska Encyklopedin.
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Hackern: 

– De får vad det får. Min roll rör inte helheten – helheten hanteras av projektle

daren och systemarkitekten.454 

Dialogen fortsätter sedan455 mellan Ingemar Bergman och Denis Diderot som 
bägge på lite olika sätt betonar vikten av en skådespelares hantverk och teknik 
för att kunna nå ett jämnt professionellt resultat. En skådespelare som spelar 
ut sin själ kan aldrig nå samma nivå som den som reflekterat efter studier av 
människonaturen. Sedan kommer ”Systemutvecklaren” och ”Hackern” in igen, 
och förhållandet mellan process avhandlas:

Systemutvecklaren: 

– Men processen är inte märklig: den innehåller ett antal tekniker som ingår i 

systemutvecklarens grundspel – det är systemutvecklingens teknik. Genom att 

följa den här processen kan vi förutsäga tidsåtgång och kvalitet. Vi kan repeter

bart utveckla system med rätt kvalitet till förutsagd kostnad och tid.  

Hackern: 

– Vad då grundspel? Menar du att jag inte kan programmera – jag har program

merat sedan jag var 8 år gammal! 

Systemutvecklaren: 

– Jag tror du kan programmera, men nu handlar det om större, komplexa sys

tem. För att hantera komplexa system behövs ett system – en process. Det hand

lar om en komplexitet som överstiger vad den enskilde kan hantera. Frågan är 

hur organiserar vi oss och arbetar i ett projekt med fler än en deltagare?456

Här avslutas samtalet av Denis Diderot som påpekar på att det är sent och 
föreslår en supé. Det jag vill ta fast på här är ändå uttrycket systemutvecklingens 
grundspel. Den professionelle systemutvecklarens grundspel handlar om något 
mer än bara grundläggande kunskaper i programmering. Grunden för en sys
temutvecklare handlar således som en helhet av flera (kunskaps)delar som sätts 
samman. Grundträning skulle förstås ändå kunna vara att öva på någon av dess 

454 Spänningsfält s. 56–57.
455 Ibid. s. 56–57.
456 Spänningsfält s. 58.
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bitar, exempelvis genom den dagliga kodkatan som Per Salmi föreslog, men 
grundspel handlar om att kunna sätta ihop bitarna till något mer. På samma sätt 
måste du på hästryggen kunna ta med dig din grundträning och sätta samman 
enskilda moment och rörelser för att få ihop ett grundspel.

*

Man blir aldrig färdig i sin grundträning, men kan det bli för mycket grunder? 
Självklart måste man någon gång komma vidare och öva även andra moment 
– du blir inte expertkonsult på att bara träna grundläggande matematik eller 
kodspråk, lika lite som du blir tävlingsryttare om du aldrig få hoppa hinder eller 
rida ett dressyrprogram. Samtidigt tror jag att Per Salmi är något på spåren med 
sina skalövningar för ingenjörer. Här finns nog en hel del att lära av ridkonsten 
där ständig grundträning är en förutsättning för att upprätthålla sin kompetens 
att klara av mer avancerade uppgifter.

Samtidigt som ridsporten betonar vikten av grundträning när det gäller rid
ning är det traditionellt inte särskilt vanligt med avsutten fysisk grundträning, 
till exempel på gym, för ryttare. Pether Markne betonar vikten av att ryttaren 
också håller sig i trim457, sjukgymnasten Birthe Vogelius skriver i sin bok om 
ryttarens sits att ryttare måste börja se sig själva som idrottare och se betydelsen 
av att arbeta med sin egen fysiska förmåga.458 Min egen uppfattning är att det 
är en attitydförändring på gång, framför allt hos ryttare på högre nivå.459 Det är 
dock fortfarande sällan man hör talas om att ridskolor har ett gym eller på andra 
sätt arrangerar avsutten fysisk träning för ryttare, eller ens inkluderar tips på 
sådan i sina utvecklingsplaner. 

En annan fråga som är intressant att ställa sig är vad ÄR egentligen grunder 
i en föränderlig värld? För en teknikkonsult kommer det ständigt nya teknolo
gier, ramverk och metoder att ta till sig så vad som räknas som grundträning här 
kanske är mer föränderligt än inom ridsporten. Man kan också tänka sig att det 
som är grundträning för en teknikkonsult kanske inte alls har så mycket med 
teknik att göra utan handlar om mötet med människor – ledarskap, gruppdy

457 Markne (2014) s. 40–42.
458 Vogelius (2009) s. 10.
459 Bland andra Peder Fredricson har i olika intervjuer betonar hur en satsning på den egna fysiska 

formen varit en viktig del i hans framgångar. 



174

6. Skolning och passion

namik och kommunikation. Detta brukar dock inte i den mån det förekommer 
benämnas grundträning. Samtidigt tror jag att det förhållningssätt man lär sig 
samtidigt som man övar grunder är något som inte är strikt bundet till ett visst 
arbetssätt eller teknologi. Det handlar om en noggrannhet med de grundläg
gande detaljerna, alldeles oberoende av hur dessa detaljer ser ut. 

Framåtbjudning

Inom ridningen är framåtbjudning A och O. För att du ska kunna arbeta hästen 
på ett bra sätt behövs framåtbjudning – att hästen rör sig framåt utan att rytta
ren behöver driva med framåtdrivande hjälper (”gasa”). Man talar om framåt
bjudning även i de fall man vill att hästen ska gå i någon annan riktning än just 
framåt, till exempel bakåt eller åt sidorna. Lite förenklat skulle man kunna säga 
att hästens bjudning alltid ska vara riktad framåt, sen är det ryttarens styrande 
inverkan och avgör riktning. Framåtbjudning har dock ingenting med hästens 
hastighet att göra. En häst kan gå hur långsamt som helst och fortfarande ha 
framåtbjudning. Charlotte Frisch beskrev under intervjun sin bild av framåt
bjudning: 

– När hästen spetsar öronen och trycker i med sina bakben och suger tag och 

vill! ”Håll i dig nu morsan.” Har man det inte är det som att stå på ett par oval

lade skidor i slalombacken och man måste staka sig fram även om marken lutar 

nedåt.460 

Även Ki Sandersson betonade under intervjun vikten av framåtbjudning:

– Innan man börjar tänka på att samla, måste man ha en tillräcklig bjudning. 

Visst vill man ha energi, och det är lättare om man har naturlig bjudning. Man 

har trycket och viljan att göra något vidare. Sen gäller det att behålla viljan och 

framåtbjudning, och det gäller inom arbetslivet också. Många har en härlig 

framåtanda men sen är det en ledarskapsgrej: hur ska jag behålla en energi och 

en framåtanda hos min personal och min häst? Alla är olika ambitiösa. Det är 

460 Intervju 20160421.
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otroligt viktigt med framåtbjudning men man får inte bli för tjatig i sina hjäl

per, för då blir hästen blasé till slut.461

*

Nuno Oliveria talar istället om framåtbjudning som en ”gestens energi” – en 
energi baserad på lösgjordhet och inte på anspänning.462 Han skiljer även på 
skapad och naturlig framåtbjudning. Framåtbjudningen kan ges olika former, 
alltefter den rörelse eller den övning som ska utföras i ett valt tempo. 

Men all rörelse börjar med höfternas aktivitet; men för att höfterna skall vara 

aktiva utan att hästen spänner sig måste först huvudet (käkparti och hals) vara 

avspända. Tack vara denna avspänning skall hästen hjärna bli disponerad att få 

höftpartiet att bära fram hela massan. 

Låt oss inte glömma att det i första hand är huvudet (eller rättare sagt hjärnan 

som ger order om något en bråkdel av en sekund innan det utförs) som bör vara 

avspänt. 

Om det blir spänningar i underkäken blir det likadant med allt det andra och 

på så sätt får man en konstlad framåtbjudning som är konstant påverkad av ryt

tarens enträgna hjälper och även om höfterna tyckas aktiva levererar inte hästen 

av sig själv. Han är slav och inte samarbetspartner (compagnon). Ja ! men käken 

spänner sig främst därför att hästen inte är inställd på att samarbeta, och slutli

gen därför att ryttaren, i stället för att leta avspänning med lämpliga övningar, 

knyter handen i tanke att en skapad framåtbjudning (vilket i detta fall är en 

falsk framåtbjudning) skall lösa problemet.463 

*

Om konsultens energi och drivkraft skriver Göran Backlund i texten ”Smärta 
motiverar ibland”464. 

461 Intervju 20160913.
462 Oliveira (2011) s. 103.
463 Oliveira (2011) s. 103.
464 Spänningsfält 363–376.
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Brinn för något! Trots att det endast verkar vara kraftig smärta som motiverar 

förändring, ödmjukhet och lyhördhet så måste vi driva mot den inre övertygel

sen om ständig förbättring. Det duger inte att acceptera att vi har en innebo

ende tröghet mot att gå vidare, ut ur den trygga sfären vi känner väl. Det duger 

inte att bara ”inte gilla läget” om något är fel. Det duger inte att vara nöjd 

med något som kan göras bättre. Gör något! Likgiltighet är bedövande trist. 

Likgiltigheten är total avsaknad av drivkraft och får oss att gilla läget, anpassa 

oss till all omständigheter utan att faktiskt försöka förändra sådant som borde 

förändras.465 

Det viktiga är enligt Göran Backlund just att vi brinner för något – vare sig det 
åstadkommer förbättring inom rådande paradigm, eller skifte av paradigm – för 
det är människor som brinner som åstadkommer förändringar. Detta har bety
delse även vid rekrytering – ”Hire for attitude, train for skill”:

Säkerligen är det bättre för företagen att anställa människor med den rätta 

attityden, och komplettera eventuella brister i formell kunskap efteråt, än att 

anställa människor med den rätta formella utbildningen, men med brister i atti

tyd.466 

Även i konsultvärlden vill man helst slippa staka sig fram i slalombacken. 

*

Under dialogseminarieserien med CoP Förändringsledning blev konceptet 
sense of urgency467 ett ständigt återkommande samtalsämne. Det hämtades från 
John P. Kotters bok Leading Change468 som var en av impulstexterna inför det 
första dialogseminariet, och det återfinns flera gånger i samtliga idéprotokoll. 
Att etablera en sense of urgency är steg ett på Kotters lista över åtta nödvändiga 
faktorer för framgångsrik förändring Det betyder i korthet att det måste fin

465 Ibid. s. 374–375.
466 Ibid. s. 376.
467 Jag väljer här att använda begreppet på engelska då det är så det har använts under dialogsemi

narierna. En svensk översättning skulle kunna vara ”känsla av allvar och angelägenhet”. 
468 Kotter (1996) Kapitlet ”Establishing a sense of urgency” sträcker sig från s. 35–51.



177

Framåtbjudning

nas en medvetenhet i organisationen om vikten av förändringen för att kunna 
ha drivkraft nog att genomföra den. Sense of urgency dök upp första gången i 
dialogen efter att konsulten Robert hade läst upp sin text. Robert hade i texten 
tagit upp problemet att det i ett projekt han varit med i funnits en förväntan 
om att konsulterna skulle göra jobbet att genomföra förbättringarna åt kunden 
utan dennes inblandning, då personalen redan var så upptagen av sina ordinarie 
projekt och arbetsuppgifter.469 

Göran: 

– Det här är ett vanligt fenomen: ”Å vad skönt, nu kan jag göra mitt ordinarie 

jobb och de fixar det här.” 

Daniel påpekade att här kommer Kotters sense of urgency in i bilden: 

– Har du hittat sense of urgency så är det inte längre konsultens projekt utan 

företagets. 

Robert: 

– Det var det vi ville, de skulle ta lead och vi skulle stötta. Men jag tror inte att 

vi hade sense of urgency hos alla, bara hos några enskilda medarbetare. 

Anders: 

– Om allt är bra finns ingen vilja till förändring. Jämför med det Kotter skriver 

om att skapa kris.470 Sen behövs incitament också, glass o ballonger måste man 

ha.471

Senare under samma seminarium fortsatte dialogen kring hur man som konsult 
ska känna av ifall sense of urgency finns där eller ej:

Daniel: 

– Vi kanske kunde utrusta oss med ett batteri av frågor som hjälper till att skapa 

sense of urgency? 

Anders: 

– Man tror att det finns sense of urgency när de kallar på oss, men sen när man 

kommer dit så finns det inte.  

469 Text till dialogseminarium 20090209.
470 Se kapitlet Dramatisering och iscensättning.
471 Dialogseminarium 20090209.
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/.../ 

Göran: 

– Det krävs en uppmärksamhet när vi går in i uppdrag, finns sense of urgency? 

Om inte hur, skapar vi det? Annars kan vi glömma de övriga punkterna!  

Gunnar: 

– Finns inte ”management commitment” är det ingen idé. Vi måste göra en 

avdömning om ”commitment” finns där. 

Daniel: 

– Det finns en brytpunkt här, där vi inte ska gå vidare innan vi har en gemen

sam sense of urgency! 

Peter: 

– Det kulturella motståndet måste vi knacka hål på. Lyckas vi inte komma till 

en punkt att chefen förstår varför vi gör det här, då är det kört.  

Göran (sagt med glimten i ögat): 

– Det är aldrig för sent att ge upp!472

Den här brytpunkten, där man måste avgöra om man har sense of urgency och 
kan gå vidare eller inte, kom i dialogen att kallas ett förändringsprojekts point of 
return. Uttrycket var förstås en travesti på det mer vanliga förekommande point 
of no return men det ligger också en avgörande poäng och ett mod i att som 
konsult uttrycka att man vill ta ett reflekterat beslut att gå vidare istället för att 
köra på ända in kaklet till varje pris. – Vi vågar faktiskt säga nej och vända om 
vi inte har förutsättningarna! 

*

Vid senare seminarier kunde sense of urgency refereras till i förbigående, till exempel: 

Bo: 

– Jag sitter och jämför med förändringsprojekt hos en kund där det inte fanns 

ens ett projekt utan någon liten obskyr verksamhet och ingen sense of urgency 

osv.473

472 Dialogseminarium 20090209.
473 Dialogseminarium 20090429.



179

Framåtbjudning

Eller:

Jan: 

– Man måste locka fram entusiasm. Lyckas man med det så har man allt det 

här, incitament, sense of urgency... Och kul är det också!474

Vid examinationen liknade Gert i sin text förändringsledning vid orientering. 
För att kunna leda förändring måste man enligt Gert klara av tre saker (åtmins
tone): man måste hitta vägen som är värd att gå, man måste kunna pedagogiskt 
visa hur man tar sig fram samt entusiasmera (eller vid behov skrämma) folk att 
gå vägen. Det en förändringsledare blir bra på, är helt enkelt att ”hitta vägen i 
en okänd terräng”.475 

Gunnar: 

– Jag gillar orienteringsanalogin. Många gånger vet man ju inte vart man ska, 

och då kan man ju inte gå fel, och inte rätt heller. Men ett problem ofta är ju 

ofta att organisationerna är så stora, alla ser inte så det blir ingen sense of urgency.

*

Precis som sense of urgency blev ett begrepp som följde med hela vägen genom 
dialogseminarieserien beskriven Jens Fredricson att ”framåtbjudningen, rak
riktningen och avspändheten ska vara den slingrande stigen som skall följas från 
unghästen genom hela utbildningen.”476 

Fram till att i samlad galopp hoppa ett hinder på 160 cm, landa och kunna göra 

en vacker övergång till skritt fem språng senare. Den mest kritiska fasen är att 

lyckas få hästen att röra sig taktmässigt igenom kroppen, släppa ner sin hals 

med bakbenen aktiva och bärande. Känslan ska vara som att sitta på toppen av 

en regnbåge. När detta uppnås, finns embryot där hästen lämnat stadiet som 

bengångare och övergått till en ryggångare. 

474 Dialogseminarium 20090325.
475 Text inför dialogseminarium 20090903.
476 Jens Fredricson, blogginlägg publicerat 20161025.
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*

Ett exempel på vad framåtbjudning kan vara i praktiken i konsultvärlden 
bjuder LarsHenric Jern på i texten ”Hjältedåd eller dumhet?”477. LarsHenric 
beskriver ett projekt i form av ett totalåtagande för en större kunds räkning. 
Tidsestimeringen för uppdraget landade på cirka tre månaders arbete. Lars
Henric antog utmaningen och den inledande administrationen med passerkort, 
datorkonton och så vidare drogs igång. Han fick även lite material att läsa in 
sig på och började därefter skissa på ett lösningsförslag. Hela två veckor förflöt 
dock utan att något mer hördes från kunden. 

Av erfarenhet vet jag att det gäller att nyttja tiden på bästa sätt när tillfälle ges 

och försöka sträva framåt även när inget händer. När inget hade hörts efter 

denna tid ringde jag till min berörda kontaktperson och frågade varför inget 

hände. Han bad att få återkomma för att han skulle undersöka saken. En timme 

senare ringde min mobil och det var min kontaktperson, han hade dåliga 

nyheter! Allt verkade stå still med mitt arbetskonto, passerkort etc. eftersom 

jag inte kunde få något anställningsnummer hos kunden (nyckeln till allt) på 

grund av att Combitech inte hade intygat att jag var säkerhetskontrollerad hos 

Säkerhetspolisen (säpo). 

Till råga på allt beskriver LarsHenric hur den säkerhetsansvarige på kontoret 
med ansvar för liknande frågor var sjuk och inte beräknades åter på ytterligare 
någon vecka. Men skam dem som ger sig! LarsHenric, som inte var rädd för 
okontroversiella lösningar, tänkte ut att om han kunde hitta någon trovärdig 
som kunde intyga att han hade en giltig säkerhetsprövning hos säpo så skulle 
det kanske lösa sig ändå.

Jag råkar nämligen veta att allt sådant finns lagrat hos fmv (Försvarets 

Materielverk). Efter att ha ringt cirka fem samtal till fmv kom jag i kontakt 

med rätt person och det bästa av allt var att han kände personen hos kunden 

som utfärdade tillståndet. Så han lovade att ringa dit och intyga att jag hade en 

giltig säkerhetsprövning. Senare under dagen ringde min telefon igen, det var 

477 Spänningsfält s. 323–328.
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den ansvariga hos kunden. De meddelade att jag var välkommen att hämta ut 

mitt passerkort, arbetskonto etc. under morgondagen. 

Med driv och framåtbjudning gick det att få energi även i saker som egentligen 
stod still. 

*

De båda konsulterna Johan Andersson och Henrik Svegby har i sina texter i 
Spänningsfält reflekterat över den äldre generationens drivkraft i sina yrken – 
Johans föräldrar som lantbrukare och Henriks farföräldrar som teknisk säljare 
respektive hemmafru – och hur den drivkraften påverkar dem själva i sina egna 
yrkesvardagar. Johan skriver i texten ”Driv” om hur faderns driv för lantbruket 
försvann när det inte längre var ekonomiskt möjligt att efter 1980talets effek
tiviseringar och specialiseringar driva gården på ett sådant sätt att man fick göra 
lite av varje.478 Tidigare hade varje gård kunnat var i princip självförsörjande – 
en mjölkbonde kunde ensam driva en gård där man odlade eget foder till djuren 
och med hjälp av maskiner skötte det mesta på egen hand. Så gick det inte att 
göra längre. Johan skriver att nu var det istället en annan bonde som odlade 
djurfodret, och att tillfälligt odla majs på en åker för växelbrukets skull var inte 
heller lönsamt då det inte gick att konkurrera med bonden som specialiserat sig 
på majsodling. 

Men det var också i den stora omväxlingen som nöjet låg och kreativiteten 

som behövdes för att hålla igång gården blev allt mindre, samtidigt som man 

fick sämre betalt. Ramarna kring arbetet blev allt snävare./.../ Mjölkbondens 

besättningar växte mångdubbelt och mjölkmaskinerna blev allt mer avancerade 

och så småningom helautomatiska där korna själva gick och blev mjölkade utan 

bondens hjälp.479 

Johan skriver att det var i den här omställningen som hans pappa gav upp 
bondelivet. Drivet försvann när man inte längre hade stor frihet och omväx

478 Spänningsfält s. 84–86.
479 Ibid. s. 85.
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ling i att jobba med alla sysslorna på en gård. Johan ser vissa likheter med sin 
egen bransch – programvaruutvecklingsbranschen. Vad kommer att hända här 
framöver? Johans känsla är att man även här går mot ökad specialisering. 

Förut skulle en programmerare hantera många fler uppgifter än idag. Man 

skulle vara systemadministratör, testare osv. Idag ska man fokusera mer på en 

sak, att utveckla kod. Att sköta om byggmiljöer och utvecklingsmiljöer är något 

som någon annan gör. Vi använder oss också i större utsträckning av verktyg 

och moduler för att utveckla programmen. Detta görs med hjälp av ramverk, 

kodgenereringsverktyg och moduler för att utveckla programmen./.../ I likhet 

med jordbruken där en enda bonde kan driva en stor gård, räcker det med en 

enda utvecklare för att ta fram avancerade programvaror.480

Johan skriver att utvecklingen också går mot att utvecklarna även blir mer 
specialiserade mot en viss nisch av utvecklingsbranschen. Från att tidigare ha 
kunnat vara generalist inom mjukvara är det nu mer eller mindre nödvändigt 
att specialisera sig mot till exempel inbyggda system, webbapplikationer eller 
affärssystem. Vad gör denna specialisering med driv och kreativitet? 

Henrik Svegby skriver om den nära relationerna till farföräldrarna – som 
bägge strävade efter kvalitet i arbetet, oavsett om det var med matlagningen 
som i farmoderns fall, eller som säljare av mätinstrument vilket var farfaderns 
yrke. Farfaderns drivkraft och skicklighet i yrket förstod Henrik till fullo först 
på hans begravning, när en ”mörkklädd man i cape” (vilket också är titeln på 
hans text) plötsligt dök upp:

Ingen av oss vänner och släktingar, undantaget min farmor, kände igen honom. 

Mycket vördnadsfullt hälsade han på min farmor och beklagade sorgen. Sedan 

kom han fram och hälsade på oss andra och berättade att han många år tidigare 

varit min farfars chef. Han berättade att farfar, som varit en lugn och fåordig 

man, hade varit hans absolut bästa säljare.481 

480 Spänningsfält s. 84–85.
481 Spänningsfält s. 453.
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Farfaderns framgång som säljare berodde delvis på att han skapade en så god 
och förtroendeingivande relation till sina kunder hade den åldrade chefen 
berättat. Därför lyckades han många gånger sälja långt dyrare instrument än 
konkurrenterna. Henrik tror att hans farföräldrars drivkraft och strävanden 
influerat honom mycket. För egen del har han svårt att lämna saker halvfärdiga 
eller att inte göra sitt bästa. Att det blev just teknik som blev yrkesvalet kan 
kanske förklaras av att tekniken i sig har något inneboende i sig som locka 
just personer som hela tiden sträva framåt och inte nöjer sig med en långsam 
utvecklingstakt. 

Jag tror att strävan efter perfektion i samklang med lättja är det som driver 

utvecklingen framåt, för såväl mig, som för mina förföräldrar som för tekniken 

i stort.482

Henrik skriver att livet på många sätt blivit enklare i och med teknikutveck
lingen – det är ju till exempel rätt skönt att kunna ta bilen och inte behöva gå en 
mil till jobbet. Samtidigt visar Johans exempel på att en del av de umbäranden 
som den nya tekniken löste ut, också tog med sig en del av tjusningen i arbetet 
på gården i hans fars fall. I kunnig vägledning ligger att förstå vari någons 
drivkraft ligger – oavsett om det är i lättjan, omväxlingen eller helt enkelt i en 
vilja att utvecklas. 

*

Hur skapar man driv? Precis som tjat inte hjälper på hästryggen, envist pick
ande med skänklarna gör bara att hästen blir än mer avstängd, så tror jag inte 
det är så lätt att pressa fram driv och energi hos en medarbetare eller en kund. 
Men utan energi – ingenting. I kunnig vägledning ligger således att kunna locka 
fram framåtbjudning, energi och driv, både på hästryggen och i arbetslivet. 

På samma sätt som framåtbjudning till häst inte handlar om tempo, vill jag 
hävda att det även i arbetslivet inte handlar om att springa snabbt. Det är kanske 
inte den som alltid har hundra bollar i luften och ska springa på alla puckar som 
har bäst framåtbjudning, kanske är det istället arbetslivets motsvarighet till 

482 Ibid. s. 454.
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falsk framåtbjudning? Precis som hästen istället kan använda överdriven eller 
falsk framåtbjudning som ett sätt att springa ifrån jobbet och undkomma det 
ryttaren egentligen vill göra, kanske den ständigt stressade människan istället 
överilat springer ifrån den egentliga uppgiften och långsiktiga lösningar på 
problem. Framåtbjudning för människor handlar nog snarare om att ha ett driv 
framåt, men alltid med en möjlighet att stanna upp och omdömesgillt ändra 
tempo eller riktning beroende på vad situationen kräver.

Lösgjordhet, spänning, motstånd

I essän om lösgjordhet som föregick detta kapitel beskrevs lösgjordhet som en 
förutsättning för allt mer avancerat arbete till häst, och samtidigt som något av 
det svåraste som finns. Där skrev jag också att lösgjordhet i korthet innebär att 
den i balans bär upp sin ryttare på ett korrekt sätt och att den är elastisk och flyt
tar sig framåt bakåt eller åt sidan allt efter ryttarens kommandon. Arbetet sker 
utan spänning eller motstånd. Jens Fredricson beskriver det som att när man ”får 
hästen att arbeta ändamålsenligt lösgjord och rakriktad med en ärlig framåtbjud
ning – den känslan glömmer man aldrig.”483 I ett annat blogginlägg beskriver han:

Vägen är att utveckla formen ur ett gymnastiserande arbete där bjudning, liksi

dighet, takt, ryggverkan484 och lösgjordhet är de tongivande inslagen.

Det kan låta enklare än vad det är. När hästen är tydligt genomsläpplig från nos 

till svans, är också hästen formbar och rids via vikthjälper och sits. Självbärig söker 

den ett stöd till handen. Ett gymnastiskt samband är framarbetat mellan säte och 

skänkel till detta äkta stöd till bettet, där bakbenen liksidigt driver hästen framåt. 

En lätt kram om tygeln, i samspel med framåtdrivande hjälper, får den klassiskt 

utbildade hästen att under oavlåtlig framåtbjudning vinkla sina leder i bakbenen 

med bibehållen rygg och magverkan, avspänt andandes i takten av rörelsen.485

Energi i avspänning, utan motstånd.

483 Jens Fredricson, blogginlägg publicerat 20171007.
484 Arbetar korrekt med sin rygg, min anmärkning.
485 Jens Fredricson, blogginlägg publicerat 20170822.
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*

Även Pether Markne pratar om energi utan motstånd och spänning i sitt kapitel 
om lösgjordhet.486 Han pratar dels om vikten av att vara konsekvent och följa 
samma upplägg varje dag så hästen vet vad som väntar, men även om att ge 
hästen tid under ett ridpass för att ladda upp och få energi utan att bli spänd. 

Låt energiflödet i hästen gå från att vara som en dimmer till att i mitten och 

slutet av passet vara mer släckatändasläckatända. Överreagerar hästen och 

blir spänd har du alltid valet att göra momentet enklare. Det är avspändheten 

som ska ligga i fokus. Jämför med att koka makaroner på högsta värme. Tar du 

bort kastrullen från plattan måste du sänka värmen innan kastrullen sätts till

baka, annars kokar det lika mycket som innan.487 

Mer är inte alltid bättre, och energi får inte bli spänning. Trots det är det ibland 
omöjligt att helt undvika spänning, till exempel för att komma vidare i utbild
ningen.

Grundträningen kan vara noggrant gjord och hästen avslappnad, men om den 

får gå in i något som den är ovan vid och därför inte tillräckligt stark för, är 

det omöjligt att undvika att den spänner sig. Var noga med att hitta tillbaka till 

harmonin och rid inte hästen för länge med spänning i sig. Målet är att utföra 

allting med mjukhet.488

Även om målet är att utföra allting med mjukhet, ligger det i kunnig vägled
ning att förstå att det inte alltid går, och att kunna hitta tillbaka harmonin efter 
perioder av spänning. 

*

Jörgen Carlström, en av de intervjuade informanterna på hästsidan, som även 
har erfarenhet av att arbeta med krishantering inom näringslivet, pratade om 
mental versus fysisk lösgjordhet

486 Markne (2014) s. 58–63.
487 Ibid. s. 60.
488 Ibid. s. 61.
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– Anledningen till att hästar är en så bra metafor är för att de är så svartvita – 

antingen har jag ett bra ledarskap med din häst, eller så har jag inget alls. Jag 

lärde mig tidigt ihop med farfar att i varje häst finns en knapp som man måste 

hitta. Den sitter på lite olika ställen på varje häst men det finns en knapp som 

stänger av flyktreflexerna. Då känner hästen tillit att du är bättre ämnad att 

sköta flocken som ni består av än vad hästen är själv. När det sker att hästen 

accepterar det faktum att du är bättre ledare, då slår du av flyktreflexerna. Det 

är tryggare att vara ihop med dig än att hela tiden leta faror. Det blir du som 

ska validera om det är dags att fly eller inte. Det blir väldigt tydlig när en häst 

ger sig, när den är på andra sidan den knappen. Då blir den lösgjord mentalt. 

Det är en skillnad mot att vara lösgjord i kroppen – att mekaniskt jobba igenom 

kroppen så den blir mjuk i musklerna. Men den måste även vara lösgjord men

talt, man måste ta sig in i hästen mentalt. På engelska säger man ”break a hor

se”. Bryta igenom och ta sig in.489 Bland människor sen är det mer en gråskala 

där man i vissa lägen kan känna förtroende för t.ex. en chef men i andra absolut 

inte. Med människor är det svårare att se att dagens övning har lyckats, nu är vi 

på rätt spår. Risken är att man tror att man fått folk med sig...490 

Precis det, att tro att man brutit sig igenom och nått en slags ”mental lös
gjordhet” men ändå inte riktigt fått alla med sig, vittnade Gert om vid ett 
av dialogseminarierna. Gert berättade i sin text om ett uppdrag där kunden 
ville bredda användandet av modellbaserad utveckling (mbse491) till att bli den 
dominerande utvecklingsprincipen för produkterna som planerades framöver. 
Han visste att det skulle bli en svår och komplex uppgift, men det var ändå med 
en wowkänsla i kroppen han satte sig i bilen tillsammans med kollegorna efter 
ett inledande kundbesök. 

Arbetet drog igång och trots lite svårigheter, bland annat att få till utbildning 
i det nya arbetssättet för kundens personal (de var ju fullt sysselsatta i pågående 
projekt) kom man ändå igång med introduktioner och modelleringsmöten. 
Men så en dag ...

489 Vilket alltså inte ska förväxlas med att bryta ner, det är inte det det handlar om.
490 Intervju 20160727.
491 Model Based Systems Engineering, en metodologi för systemutveckling som var relativt ny vid 

tiden för dialogseminariet. 



187

Lösg jordhet, spänning, motstånd

Han hette Sven, han dök upp på ett teknikmöte och sa att sekvensdiagram min

sann inte fungerade till allt, när vi redovisade modellstatus./.../ Vi hade mött ett 

första tydligt motstånd mot mbsekonceptet. Jag var på intet sätt förvånad. Att 

vi förr eller senare skulle möta motstånd såg jag som självklart, men det kändes 

ändå svårt att tackla./.../ Jag hörde mig för om Svens roll i projektet och kom 

fram till att han informellt hade stor påverkan på projektet och slutsatsen blev 

att han måste med på båten.492 

Lösningen blev att Gert såg en analogi mellan det arbetssätt Sven propagerade för, 
funktionskedjor, och användningsfall, där funktionskedjan utgör en delmängd av 
användningsfallet. Efter att ha paketerat konceptet med funktionskedjorna som 
en del i mbsearbetet började Svens motstånd att släppa, och han blev istället 
en supporter av det nya arbetssättet. Igenkänningsfaktorn i fallet Sven var hög:

Tore: 

– Hur många känner en Sven? 

Göran: 

– Man kan väl va’ en själv ibland. 

Peter: 

– De kan vara värre än en chef, de har folket med sig. 

Gert: 

– Man undrar ”Vem är det här?”, någon som inte egentligen är med i projektet, 

men som ändå påverkar. Kan man gå runt honom? 

Anders: 

– Det finns en risk att man inte förstår hur allvarligt det kan bli. Man tror att 

man kan går runt den här personen, men sen har man bara sett toppen på isber

get av hans eller hennes inflytande. 

Jan: 

– Vi var också med om det i ett annat uppdrag. Vi hade gjort en Spegel, inter

vjuat 30 personer. Sen kom ”Bosse”493 in och ställde sig på bakhasorna, där bör

jade problemen. Och han var bundis med vår uppdragsgivare. 

492 Text till dialogseminarium 20090209. ”Sven” är ett fingerat namn. 
493 Bosse är ett fingerat namn och inte samma person som Bo/Bosse som deltog i dialogseminarierna.
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Gert: 

– Det var samma här situation här, Sven kom efter några månader.494

Dialogen fortsatte kretsa kring hur man hittar och identifierar dolda mot
ståndare och hur man kan få med dem på banan. ”Att vara en Sven” eller ”att 
hantera en Sven” blev ett återkommande samtalsämne under dialogerna.

Peter (sagt med glimten i ögat): 

– Kanske borde man fråga om det finns nån kritisk djävel? 

Jan: 

– Vi hade litat på att uppdragsgivaren skulle ha pekat ut Bosse. 

Gert: 

– Vi skulle ju jobba med att införa mbse i ett projekt, och Sven var inte ens med 

där. 

Gunnar: 

– Kan det vara att uppdragsgivarna medvetet undanhåller sådana här personer 

från oss? Ofta har ju sådana här inflytelserika personer inte heller någon organi

satorisk ställning. 

Gert: 

– Man tänker inte på att de är viktiga. Men vi borde ha en fråga på vår check

lista495: 

Har vi vaskat fram alla kulturbärare?  

/.../ 

Tore: 

– Jag har varit med om två Sven med olika åsikter. Gjorde man den ena nöjd 

så... Jag satte dem i samma rum och bad dem förklara, hur ska vi få till syste

met? De blev ovänner... 

Bosse: 

– Det kan ju komma en Sven med idéer som vi inte kan tillgodose. Då får man 

lirka och hitta vägar att kommunicera, men efter ett tag måste man ju eskalera. 

494 Dialogseminarium 20090209, ur idéprotokollet.
495 Läs mer om checklistan eller ”Budorden” i kapitlet ”System och metodik – teorier för livsvärlden”.
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Peter: 

– Det kan ju bli jätteknepigt, vem ska man eskalera till? Det kan bli inbördes

krig om man har otur. 

Anders: 

– Men vem ska säga till? Kanske är det lättare för någon som är konsult, som 

inte måste jobba där i flera år sen? Vi har möjligheter som anställda inte har.

*

Jörgen Carlström berörde även under intervjun upp vikten av att identifiera 
de informella ledarna när det gäller att ”bryta sig igenom” för att komma i en 
organisation:

– I en organisation i kris, när jag går in, är det i princip aldrig den som leder 

verksamheten som även är den informella ledaren. De som egentligen leder 

finns i fackklubben, receptionen, eller på mellanchefsnivå någonstans. När det 

brinner till och blir kris – titta vart folk ställer sig och sladdrar – det är där den 

informelle ledaren finns. Det är dit man går när det blåser: ”Vad tycker du?” 

”Vad ska vi göra?” /.../Vid en förändringsprocess i en organisation så gäller det 

att identifiera de informella ledarna. Få med dem på vagnen. För det de säger, 

det kommer spridas i organisationen och är det förberedda kommer de att säga 

rätt saker. Det är väldigt sällan de har beslutspositionen. /.../Jag frågar ”vem tyr 

du dig till?” Man ser ganska snabbt, gå man in i en matsal på jobbet så ser man 

det. Alla har olika roller – Messerschmitt, clownen, ”leader of the pack” osv. och 

sen har vi ”a bunch of followers”. Det märks om man träffas några gånger.

*

Ibland är motståndet dolt. Jan knöt senare under samma seminarium an till 
Gerts berättelse om ”Sven”.

Jan:  

– I ett av mina projekt stötte vi på ”Peter”, han var chef för ett antal projekt

ledare. Vi kommunicerade plattformskonceptet som vi ville införa, lobbade 

för cheferna. Peter hade väl vissa invändningar men verkade i övrigt med på 

noterna. Men när vi inte var där gick han och antilobbade. Efter ett tag förstod 
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vi att det berodde på att med det nya arbetssättet behövdes inte hans roll längre. 

Vi hade inte förstått det. Han lyckades dock inte med sin lobbying. Vi försökte 

lobba lite för att han dessutom skulle få rollen som plattformsprojektledare, 

men det kunde ju inte vi bestämma. Men han slogs ju för sitt jobb, det var där

för han motarbetade förslaget.  

Göran: 

– Det är olika hur vi hanterar hot. En kille på en utbildning för automatgenere

ring av kod blev helt rabiat och såg bara att hans jobb skulle försvinna, inte att 

han med verktyget hade chans att lyfta sitt jobb till en högre nivå.496

Här blir konsultens kunniga vägledning att förstå hur det man vill genomföra 
upplevs som hotfullt av den som berörs av förändringen, och ändå kunna stå 
lugnt på sin post. 

*

Ibland har motståndet en enklare lösning än man kanske tror. Nuno Oliveira 
beskriver en anekdot där eleven trodde att hästens motstånd var av särskilt 
komplicerat slag, men för Nuno var lösningen något av standardkaraktär. 

För några månader sedan var jag i ett hörn i en berömd manege och betraktade 

en ryttare i arbete. Denne gör halt framför mig och ger mig, på det vackra fran

ska språket, en kunnig och detaljerad förklaring om svårigheterna med meka

niken i sin hästs rörelser. Han bjuder mig att sitta upp, jag rider en del och när 

han ser att jag nått ett resultat väntar han sig att jag gör en komplicerad utlägg

ning. Jag sa honom bara såhär: försök att slappna av mer i era händer och ha en 

lättare kontakt. Jag har hållit ridlektioner i fyrtio år och detta är vad jag aldrig 

upphör att repetera för elever runt om i världen som talar med mig om sina 

svårigheter.497 

Enkel lösning ska i det här exemplet förstås som ickekomplex i den meningen 
att det var lätt för läraren att se vad som behövde förändras. För eleven kan 

496 Dialogseminarium 20090209.
497 Oliveira (2010) s. 43.
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det vara nog så svårt att bli mer avslappnad i händerna. Att kunna se vad ett 
motstånd består av och vad som behöver göras, för att överhuvudtaget kunna 
leda eleven dit, är också en aspekt av kunnig vägledning. 

Mognad och misstag

Jag har gjort enorma misstag i dressyren av olika hästar. Lyckligtvis har jag lagt 
märke till det, i annat fall hade jag inte utvecklats.498 

Att lära sig något mer avancerat utan att göra misstag tror jag är omöjligt. 
Inom ridningen finns ett talesätt som säger att du måste ramla av hundra gånger 
innan du är en skicklig ryttare. För egen del slutade jag räkna någon gång efter 
tjugo ofrivilliga avsittningar men jag tycker ordstävet säger något om att innan 
du kan bli duktig så måste du misslyckas. I kapitlet om mästerskap tidigare 
i denna avhandling talades om att en del i mästarens kunniga vägledning är 
att vara medveten om vilka misstag man kan låta lärlingen göra och vilka 
som blir förödande för lärlingens självförtroende. Ibland är det till och med 
nödvändigt att låta lärlingen göra misstag, men det måste vara väl regisserade 
misstag så att lärlingen i reflektion tillsammans med mästaren kan gå vidare 
i utvecklingen med bibehållet självförtroende. Termen krympning användes 
just för att illustrera hur mästaren ibland måste låta lärlingen gå på nitar för 
att förstå sina begränsningar. Många berättelser både från konsultvärlden och 
ridsportvärlden berör olika sätt att hantera misstag.

*

Konsulten Per Salmi funderar i sin text ”Misstag med verkshöjd”499 kring att det 
i reflektioner ofta kommer upp berättelser om misstag – projekt och personer 
som i någon mening kan kopplas till klantiga val och felaktiga åtgärder. 

Kan man sätta misstagen i system för att turbomata sin utveckling mot att bli 

en bättre konsult? Det är väl kanske inte så lätt att medvetet gå ut och göra 

massor av misstag för att lära sig saker. Misstagen måste ju på något sätt uppnå 

498 Oliveira (2011) s. 10.
499 Spänningsfält s. 478–480.
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en viss verkshöjd för att ge ett riktigt bra bidrag till erfarenhetsbanken vi hela 

tiden bygger upp när vi blir allt duktigare. För att jag ska bli bättre på att lösa 

problem måste mina misstag göras annorlunda varje gång, det funkar inte att 

göra samma misstag, det lär jag mig uppenbarligen inte mycket av, då är jag ju 

bara en riktig klantskalle.500 

Per sätter fingret på just det att för att ett misstag ska vara lärorikt och frukt
bart måste det vara rätt sorts misstag. Även om Per i inledningen av sin text 
argumenterar för att vi oftare borde släppa fram klantskallen inom oss och 
våga testa nya saker för att komma framåt så är det inte av att göra samma fel 
om och om igen som vår kunskapsutveckling går framåt. Per beskriver ett pro
jekt där kunden inte var det minsta intresserad av att ändra på någonting i sitt 
arbetssätt – de hade tagit fram en specifikation och ville ha leverans när det var 
klart, inget snack – trots att flera liknande projekt som bedrivits på liknande 
vis misslyckats. 

De ville inte riskera någonting, de hade ju alltid gjort såhär. Men resultatet då? 

Inget vidare i de tidigare försöken, vad är då oddsen om man inte gör något lite 

mer wild and crazy? Det är svårt att lära sig av sina misstag, men här kanske 

åsikterna går isär om vem som ska lära sig av vems misstag och därmed vem det 

är som agerar klantigt?

Detta tänkesätt gå enligt Per stick i stäv med mer moderna metoder för sys
temutveckling, såsom scrum och andra agila metoder. Dessa baseras istället på 
att man ska vara lite oförsiktig, försöka och sen göra det bästa av situationen. 
Kanske är det som Per beskriver som ”agileklanten” – den som bara gör, enklast 
möjliga, och sedan omvärderar och gör om när man vet mer – just den förfinade 
version av komikerduon Helan och Halvan som Per efterfrågar i inledningen 
till sin text?

*

500 Ibid. s. 478.
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Konsulten Beatrice Kärnborg reflekterar i texten ”Rätta sättet”501 över hur job
bigt hon själv har tyckt det är att göra misstag. I yrkeslivet är ju dock som så, 
påpekar Beatrice, att det till skillnad från under skolgångens prov, sällan finns 
ett rätt sätt. Facit saknas och det handlar istället om att improvisera och ge sig 
ut på obevandrad mark. Att helst undvika misstag blir då nästan omöjligt.

Jag fastnar kring ordet misstag. Detta ord har för mig varit smått ångestladdat 

och förknippat med att ”göra fel”. Jag gillar inte att göra fel. Det har många 

gånger lett till ett icke givande ältande. 

/.../ 

Jag vet numera att jag kan se misstag som en möjlighet, och ibland även en för

utsättning, för att utvecklas. ”Att lära sig av sina misstag”, det ligger något i det. 

Varför har jag tyckt att det har varit svårt? Hur jag än vänder och vrider kan jag 

inte komma till att det är kul. Att sedan lyfta dem, konkretisera dem och göra 

dem än mer tydliga med ord och dessutom berätta om dem för någon annan. 

Det gör dem ju än mer påtagliga och levande. Men det handlar om att våga och 

det kräver en stor portion av mod och tillit. 

/.../ 

Jag tror att grunden för att lära sig av misstag är en förlåtande kultur inom ett 

företag. En kultur där det är ok att göra fel utan att blir straffad, åtminstone en 

gång. Där man förstår att det krävs mod och uppmuntran för att våga dela med 

sig av misstag. Hur skapar vi en kultur där vi lär oss av våra och andras misstag 

i syfte att vara en lärande organisation? Hur lyfter vi misstag utan att hänga ut 

någon? Ska vi hylla våra misstag?

Beatrice är här inne på just det att kunnig vägledning handlar om att hantera 
misstag på ett sådant sätt att den vägledde kan gå vidare i utvecklingen med 
bibehållet självförtroende. Att inte låta någon göra misstag som han eller hon 
inte är mogen för (så att självförtroendet knäcks) men också att ha en förlåtande 
och öppen attityd till de misstag som sker. 

*

501 Spänningsfält s. 105–108.
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I kunnig vägledning ligger att kunna läsa av mognaden hos den du ska vägleda. 
Många berättelser i mitt material vittnar om kunnande som gått en förbi då 
man inte haft den personliga mognaden att tillgodogöra sig undervisningen. I 
de flesta fall skylls de förlorade klokskaperna enbart på den egna insatsen eller 
bristerna i densamma. Jag tänker dock att det är viktigt att som (väg)ledare 
fundera över mognaden hos den man försöker bibringa något. Som vi kunde 
läsa i tidigare kapitel kan vi enligt Wittgenstein502 enbart om ”platsen redan 
är förberedd” lära oss användning av (i Wittgensteins fall) ett ord genom en 
förklaring av ordet. Och platsen är inte förberedd för att man vet regler utan 
”genom att han i en annan bemärkelse redan behärskar ett spel”. I kunnig 
vägledning ligger således att ställa sig frågan om platsen är förberedd. Behärskar 
den jag vill vägleda de språkspel som behövs för att kunna tillägna sig det 
kunnande jag vill förmedla? 

*

Jens Fredricson berör i flera av sina blogginlägg just sin egen mognad att ta till 
sig instruktioner och erfarenheter. En berättelse handlar om hur han under sin 
tid som beridarlärling i Danmark fick möjlighet att rida för Gunnar Andersen, 
en känd dansk dressyrtränare. 

Vi putsade stövlarna, tog på dressyrsadel och kandar. Jag minns hur fullständigt 

ointresserad jag var av dessa förmodligen fantastiska lektioner. Dels tyckte jag 

att han var gammal, dessutom pratade han en danska med ett hippologiskt ord

förråd skolat långt utöver mitt. Men det var något mer, en rädsla att han och 

mina ryttarkollegor skulle fatta att jag inte förstod någonting, att jag famlade i 

ett totalt mörker. Håll uppe garden, le och låtsas att du fattar. Rid på en volt längst 

bort, så att den gamla gubben varken kan se dig eller ha röstresurser nog att instruera 

dig. Titta bort så att du inte får någon fråga. Dessa tankar var undanflykter som 

skulle kosta mig många förlorade år av utvecklad grundridning. I min iver att 

lyckas hamnade jag i en egen liten bubbla där en autodidakt ridkänsla, baserad 

på att härma utan att riktigt förstå vägen till målet, blev mitt fokus. Det tog 

varken mig eller mina hästar mot några högre höjder.

502 fu § 31 (Wittgenstein, 1953/1992).
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Några år senare var det George Morris503 kurs på Flyinge. Under kvällen hölls 

en föreläsning, där han inledningsvis berättade om sin väg till medaljerna. Till 

min stora förvåning var det Gunnar Andersen som hade skolat honom i den 

grundläggande hoppdressyren. /.../Kommer ihåg hur dum jag kände mig.504

Jens berättelse kan jämföras med det konsulten Magnus Carlsson skriver angå
ende att ta till sig och dra nytta av andra personers tankar i texten ”Ömsesidigt 
beroende”.505 Att ta hjälp av andra låter i det närmaste självklart, men är i 
praktiken inte alltid så enkelt. 

Personligen har jag lätt för att stänga in mig på kammaren för att försöka förstå 

och lösa problem på egen hand. Självklart tar jag hjälp av andra, men då och då 

kämpar jag onödigt länge på egen hand – en tendens att sträva efter ett obe

roende beteende. Vad kan detta bero på? En orsak kan vara att själv stundtals 

faktiskt är bäste dräng. En annan orsak, som i grunden är positiv, är att jag har 

en vilja att lösa problem. En inte lika positiv orsak kan vara rädslan för att ställa 

dumma frågor och framstå som okunnig.506 

En vilja att lösa problem på egen hand kan förstås vara en positiv egenskap, men 
också en täckmantel för en omognad och ett tecken på att platsen inte riktigt 
är förberedd.

*
En annan berättelse från Jens Fredricson vittnar om hur läraren, i form av Dag 
”Dadde” Nätterqvist507 faktiskt insåg att platsen inte var förberedd. Dadde 
skulle hjälpa den då sextonåriga Jens med stoet Bona Dea, som hoppade väl men 
inte var den enklaste att rida i dressyren.

503 George Morris, född 1928, är en känd amerikansk tränare och domare. Han har tidigare förbunds
kapten för det amerikanska landslaget i hoppning. År 2019 blev han dock avstängd på livstid av 
det amerikanska ridsportförbundet på grund av olämpligt sexuellt beteende mot minderårig.

504 Jens Fredricson blogg, publicerat 20150311.
505 Spänningsfält s. 186–189.
506 Spänningsfält s. 187.
507 Dag ”Dadde” Nätterqvist var på 1950 och 60talen en av de mest framgångsrika hoppryttarna i 

Sverige med hela fem smguld på meritlistan. Han deltog även i os i Rom 1960. Bakgrunden var 
inom kavalleriet och han verkade en tid som lärare på Strömsholm. Han är allmänt känd som en 
framgångsrik och engagerad men mycket krävande tränare. (Mårtensson, 2015, s. 169–170).
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Dadde startade lektionen och jag fick galoppera mot hindrena med en helt stilla 

hand, för att sedan räta upp mig sista steget när hästen taxerade. Bona Dea hoppade 

bättre och bättre. Med sin karakteristiska röst hörde jag Dadde ropa: ”Braaa!” 

Jag fick mycket beröm och stämningen i manegen var nästintill religiös. Dadde 

var predikanten, jag var på väg att bli troende och ridläran var bibeln. 

”Skritta hästen pojk, långa tyglar och ta den inte i munnen!”, avslutade han lek

tionen och gick därefter upp till chefsbostaden för en drink före middagen.  

/.../ 

Jag minns hur jag stod i hallen och försökte få av mig ridstövlarna, när jag hör

de pappa och Dadde konversera i köket. 

”Hur gick det för Jens?”, frågade pappa nyfiket. 

”Braaa, men allt han gör är fel, fel, fel.” 

Mamma ryckte som vanligt snabbt in och sa med sin glada stämma: ”Nu pratar 

vi om något annat!” 

För att slippa passera middagsbordet och de tiotal gästerna, smög jag ut ur i 

huset i bara strumplästen och gick in via framsidans dörringång istället. När 

kaffet sedan serverades på andra våningen, hade min nyfikenhet trängt undan 

stoltheten. Jag smög in mig i soffan bredvid pappa och lyssnade när de pratade 

om allt från hästavel till papegojor. 

Till slut kunde jag inte låta bli att fråga: 

”Dadde, vad var det jag gjorde för fel?” 

”Det är du för ung för att förstå. Du red bra idag!”508

Ett annat liknade vittnesmål handlar om hur Lars Bilock509, som rekryterade 
Jens till Strömholm i början av 90talet, också förstod att platsen inte var för
beredd. Året var 1993 och den unge Jens red den då 4årige hästen Rebecca i 
Strömsholms röda ridhus:

I karakteristisk stil, ställde han sig vid väggen med ena benet och ryggen mot 

sargen. Efter att ha iakttagit mig en stund, sa han: 

”Det där kommer inte bli bra det där du”. 

508 Jens Fredricson blogg, publicerat 20150512.
509 Lärare och hästutbildare på Strömsholm och på sin tid en framgångsrik tävlingsryttare. 
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Därefter gick han. Jag minns att jag tyckte han var för gammal för att tillföra 

mig något nyttigt. Snacka om att jag var naiv! Han hade förstås rätt /.../Rebecca 

blev rätt bra ändå, men någon topphäst utvecklade jag aldrig ur henne trots 

att hon var ett bra grundämne. Långt senare frågade jag Lasse varför han inte 

hjälpte mig. Hans svar var klockrent: 

”Du var inte mogen för det. Hade du efteråt kommit och frågat varför det inte 

skulle bli bra, hade du varit mogen att lära dig och då hade jag med glädje hjälpt 

dig”.510

Flera år senare var mognaden en annan och mötet och relationen med Anders 
Lindgren (vars ”skalövningar” med koner tidigare beskrivits) blev därför 
annorlunda än vad det troligen hade blivit om de två mötts tidigare. Jens beskri
ver hur hans pappa reagerade med skepsis när han ringde och berättade att han 
fått tipset att kontakta Anders Lindgren för att få hjälp att gå till botten med 
sin grundridning: 

”Du kan försöka, men förvänta dig inte för mycket. Anders är kunnig, men 

mycket speciell och lynnig. Med ditt hetsiga humör tror jag risken är stor för 

att ni blir ovänner”. Jag ringde Anders/.../ och bad honom komma och titta när 

jag red. Jag hade aldrig träffat honom tidigare. Den bild jag skapat härrörde 

från bilder och rykten. Major Lindgren var för mig en gammal gubbe, uniform 

och arméns ridhandbok. Kunde han verkligen lära mig något som jag inte 

redan kunde? Många frågor for genom mitt huvud, men den här gången var jag 

mogen för att vara ärlig och transparent. Redo att förnedras utan att försöka 

dölja mina brister. Tur var väl det, jag hade vid över trettio års ålder äntligen 

insett att jag hade tydliga kunskapsluckor i hästens gymnastisering./.../511 

*

En av de texter som använts som impulstexter till de skrivna reflektionerna i 
Spänningsfält är skådespelerskan, regissören och teaterläraren Anna Petterssons 
essä ”När orden ska få kropp eller när kroppen söker ord”512 I essän reflekterar 

510 Jens Fredricson blogg, publicerat 20161117, i samband med Lars Bilocks bortgång.
511 Jens Fredricson blogg, publicerat 20150424.
512 Pettersson (2011).
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Pettersson bland annat över hur hon i sin roll som lärare kan hjälpa studenterna 
att förstå det hon vill lära ut. Hennes upplevelse av gestaltning är att det i mångt 
och mycket är ett praktiskt arbete där man måste pröva sig fram kroppsligen.

Naturligtvis måste skådespelare problematisera vårt arbete och den regi vi får. 

Vi måste tänka fram mycket av rollens förutsättningar och använda vårt intel

lekt för att finna en idé kring hur och varför vi gestaltar rollen som vi gör. Men 

om vi inte praktiskt prövar själva gestaltandet med våra kroppar, inte ger oss 

hän eller använder oss av vår känslomässiga fantasi så upphör vi att vara skåde

spelare.513 

I essän hänvisar Pettersson till Keve Hjelm514 och hans tankar i boken Dionysos 
och Apollon – tankar om teaterkonsten. Hon nämner särskilt hans skillnad mellan 
begreppen ”beskriva” och ”gestalta”. Jag har i samband med ett dialogsemina
rium i ett annat sammanhang än de som ligger till grund för denna avhandling 
(men där jag också stod för idéprotokollet) haft tillfälle att lyssna till Anna 
Pettersson och hon berättade då om hur just Keve Hjelm var en av hennes lärare 
på Teaterhögskolan. Tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro när man läser 
hennes essä så berättade hon att hon hade svårt att ta till sig Hjelms undervis
ning som student. Jag har kvar idéprotokollet och har kunnat läsa att Pettersson 
då beskrev det som att han (dvs. Hjelm) inte kunde konkretisera utan att hon 
snarare blev provocerad av det han sa. 

– Sen efter ett par år så var det en föreställning som vi körde länge och jag 

kände efter ett tag att det var svårt att hålla motivationen uppe. Då började 

polletten trilla ner, vad han egentligen hade pratat om. Han pratade mycket 

om det som finns i gestaltningen av tystnaden, inte i orden. Det var hans 

huvudtema tycker jag. När jag har undervisat har jag tagit med mig de 

tankarna. Men jag har försökt konkretisera det, och jag brukar säga att det 

handlar om kroppen – en aktiv kropp skapar energin! /.../ Sen var det nog 

väldigt avancerat, det var svåra frågor. Vi hade kanske behövt ha honom (Keve 

513 Ibid. s. 65.
514 Keve Hjelm (1922–2004) var en svensk skådespelare, regissör och teaterpedagog som var bland 

annat var verksam vid Dramaten i Stockholm. 
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Hjelm, min anm.) mer på golvet, för att förstå hur man gjorde rent praktiskt. 

Han sa till exempel att ”låt inte orden stå på kö”, men jag tänkte att jag har 

inga ord som står på kö. Sen bestämde jag mig för att testa att ta pauser mellan 

orden – det blev katastrof. Och då, först då, förstod jag vad han menade – släpp 

och tänk att du inte har något mer att säga. I det verkliga livet vet du ju inte 

det.515

Den undervisning som Anna Petterson inte var mogen att ta sig till när den 
ägde rum har alltså ändå varit av stor betydelse för henne efteråt både rent 
konkret i det egna teaterarbetet, men även i reflektioner kring hur hon själv 
ska vägleda andra och möta dem på deras respektive mognadsnivå. Eller med 
andra ord, i tankar kring hur hon kan hjälpa till att få platsen förberedd för den 
undervisning hon vill bedriva.

*

En av de texter i Spänningsfält som har skrivits efter läsning av Anna Petterssons 
essä är Mark van Gemsts ”Utvecklingssamtalet”516. Mark beskriver hur han 
under ett utvecklingssamtal som chef försökte hitta de rätta orden för att över
tyga en tvivlande medarbetare om vad deltagande i dialogseminarium kan ge.

Han tittar snett på mig. Han ansiktsuttryck är tveksamt, på gränsen till nedlå

tande. Jag försöker förklara varför han ska delta i dialogseminarier och vad detta 

kan ge honom. Långsamt säger han ”Vad har det med teknik att göra?”. Jag ger 

snart upp och inser att jag inte kan få honom att förstå att det finns flera sätt att 

bli erfaren än att låta tiden gå eller att gå en kurs. Eller är det så att jag miss

lyckas med att förklara vad erfarenhet är? Att den finns på fler plan än att kunna 

biblioteken utantill till något av de objektorienterade språk som dyker upp med 

en biblisk periodicitet? Jag återgår till mallen för utvecklingssamtal och frågar 

om han tycker det finns något inom Combitechs kursutbud som skulle kunna 

tilltala honom. 

/.../ 

515 Ur internt dialogseminarieprotokoll. 
516 Spänningsfält s. 345–347.
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Kunde jag ha identifierat den frustration som alla känner ibland över att man 

inte riktigt kan greppa något moment i det man utvecklas inom. Fått honom 

att peka ut icke formaliserad kunskap som han ville lära sig? Kan man kanske 

försöka att låta konsulten fantisera lite? Var finns hans dröm? Låta honom 

utveckla sin egen dialog, ta honom som gisslan och låta honom kräva att få vara 

med på erfarenhetståget!517

Läsningen av Anna Petterssons text bidrog här till att Mark kunde öka sin 
förståelse för hur han (kanske) kunde ha bidragit till att göra platsen förberedd 
för förståelse för betydelsen av erfarenheter och erfarenhetsutveckling hos sin 
tvivlande medarbetare. 

Mark beskriver vidare i texten hur han i början av sin tid som chef var lite 
undrande över vissa konsulter som ville boka in månadsvis avstämningar och 
samtal med honom. Själv har han aldrig haft särskilt mycket behov av att sam
tala med sina chefer och betedde sig i princip som konsulten under utvecklings
samtalet.

(A)ntar att jag tittade lite snett på dem med något nedlåtande i blicken när 

de föreslog något ovant. Men medan jag läste Anna Petterssons text förstod 

jag plötsligt att det inte är mig de vill samtala med, utan den jag gestaltar och 

spelar! Den erfarne konsultchefen. De vill ha sin tid med chefen, kunna få till 

en dialog om sin situation. Det är inte alltid man känner sig bekväm i rollen, 

ibland skulle man behöva lite regi.

Att se sitt behov av regi är också det en fråga om mognad. 

*

Vid ett dialogseminarium med CoP Förändringsledning diskuterades kund
organisationers mognad, vilket i mångt och mycket hänger ihop med sense of 
urgency. En mogen organisation har lättare att ta till sig den förändring som 
man vill genomföra. Men hur kan man skapa mognad? Upprinnelsen till ämnet 
var Gerts text som tidigare citerats i kapitlet om sense of urgency där han liknade 

517 Spänningsfält s. 345–346.
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förändringsledning vid orientering. Peter menade skämtsamt att förändrings
ledning många gånger är som att orientera sig i ett minfält:

Peter: 

– Skämt åsido, det handlar om ledningen. Om ledningen inte är stark så blir 

det fullständigt vansinnigt. De delegerar till någon stackars projektledare för att 

rädda ansiktet. 

Janne: 

– Fast så ser det ut i många av våra uppdrag. De är inte mogna när vi kommer. 

Peter:  

– Man måste förändringsleda cheferna först, ha någon workshop etc. med dem 

och sen kan man gå ut på bredare front. 

Johnny: 

– Jag har varit med om att vi möter motstånd på lägre nivå där jag är nu, men 

där har vi jobbat med ledningen först, och då kan man hantera det. Man får 

hela tiden stöd från ledningen. Annars kan man ju se när det nästan blir upp

vigling mot oss konsulter från ledningens sida. 

Tore: 

– Jag tänker på det här med orientering. Så känner jag nu, jag har varken karta 

eller kompass. Men kanske skulle man sätta produktledningen och utvecklings

chefen i ett dialogseminarium och försöka få en gemensam bild. De har inte tid 

att sätta sig ner och ta fram en strategi, de kör med fyrkantigt hjul på skottkär

ran och har inte tid att byta till ett runt. 

Janne: 

– Men är det inte såhär det ser ut? Vi kommer in och cheferna vill att vi ska 

lösa problem. Och vi ska då börja jobba med cheferna, men det kanske inte alls 

är accepterat. Och i det läget vet vi ju inte heller vad som är problematiken. 

Men efter en Spegel är man mer mogen. 

Gert: 

– Spegeln518 är ju en del av kartan här, och det har ju inte du Tore. (Tores upp

drag hade en utformning där ingen Spegel gjordes, min anm.) 

518 Förändringsarbete inom Combitech bedrevs vid tiden för dialogseminarieseriens genomför
ande ofta enligt en metodologi som av Jan Sjunnesson beskrivs som ”Spegeln” (Sjunnesson 
2003, 2007) Se även kapitlet ”System och metodik – teorier för livsvärden”.
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Tore: 

– Jag menar ju inte att vi ska köra en Spegel här i mitt projekt, jag tror det 

handlar mycket om att få folk att prata med varandra, så kanske en del löser sig 

av sig självt i grupperna.519

*

I texten ”Om tuppkammen växer för fort”520 beskriver konsulten Jonas Norén 
sin utveckling från systemutvecklare till projektledare. Titeln till texten är 
inspirerad av en av Jonas kaptener under en övning i lumpen som var en erfaren 
ledare och som Jonas lärde sig mycket av. 

Han skrattade lite åt de unga, färska och oerfarna fänrikarna som gick omkring 

och sprätte och trodde att de kunde allt. Det var han som sa: ”Om tuppkammen 

växer för fort... är risken att den trillar ner framför ögonen”.521

Uttrycket har hängt sig kvar hos Jonas och påminner om hur han i början av sin 
projektledarkarriär tyckte det där med projektledning var ”lätt som en plätt”. 
Han fick starta med ett par ganska små projekt, ungefär sex månader långa, med 
team på runt fyra personer. Från sin tid som utvecklare hade han stor tekniskt 
kännedom så han kunde hela tiden vara med i de tekniska diskussionerna på 
detaljnivå. Företaget han arbetade på hade sina egna modeller för projektstyr
ning och utveckling – fokuserade på faserna analys, implementation och test. 
För projektstyrningen fanns ett antal obligatoriska dokument. 

Så länge jag skrev rätt dokument och drev igenom formella granskningar var 

det få som la sig i projektets utveckling/.../ Så min egen arbetsmetodik blev: 

1) skriv snabbt ihop en kravspecifikation och de obligatoriska dokumenten för 

projektstyrning; 

2) forcera dem igenom granskningar; 

3) börja sedan med det roliga utvecklingsarbetet.522

519 Dialogseminarium 20090903.
520 Spänningsfält s. 39–41.
521 Spänningsfält s. 41.
522 Spänningsfält s. 40.
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Efter ett par sådana lyckade rundor var Jonas varm i kläderna och väl ansedd 
som projektledare. Samtidigt började en diskussion om en ny produktidé ta fart 
på företaget. Jonas fick ta stafettpinnen för projektet. Efter diskussioner och 
lite förstudier var man igång med utvecklingsarbetet. Projektet steg snabbt på 
företagets prioritetslista och fylldes på med fler och fler medlemmar samtidigt 
som säljorganisationen fick upp ögonen för den nya produktens möjligheter och 
ökade trycket från sitt håll.

Jag var van att fatta beslut på stående fot – det hade ju fungerat utmärkt tidi

gare. Och mina beslut duggade allt tätare, dessutom med mindre och mindre 

beslutsunderlag.

I efterhand med en betydligt större erfarenhet och en hel del reflektioner, 

inser jag att det var dömt att misslyckas redan på ett mycket tidigt stadium. Jag 

hade helt enkelt tappat greppet, det fanns inte en chans i världen att detta skulle 

kunna ros i land genom att luta mot några styrdokument och driva det på tek

nisk detaljnivå. Men när jag var mitt inne i detta, fortsatte jag med min inarbe

tade arbetsmetodik (1–3, enligt ovan), omedveten om hur jag ”ledde” projektet 

mot en säker avgrund.523

Tidplanen tog slut betydligt fortare än mängden arbete, Jonas började för att 
kunna få ett avslut att skära vilt i kraven. Ledningen fick upp ögonen för pro
jektets problem, och det slutade med att det hela fick stoppas. Jonas skriver att 
satsningen på produkten så småningom fortsatte, men med ett annat projekt
upplägg och en annan ledning. Själv kunde han först inte se hur det kunnat gå 
så snett men med distans har det blivit en läxa han lärt sig mycket av.

Läxan ligger givetvis i hur jag som oerfaren hade blint förtroende för en styr

process. Jag hade ingen som helst förståelse för att jag måste jobba med män

niskorna i projektet – att det finns helt andra och mycket större dimensioner i 

styrningen än några dokument.524 

523 Spänningsfält s. 40.
524 Spänningsfält s. 41.
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Mognad handlar om att kunna se det som är komplext bakom det till synes 
enkla, vilket förstås är omöjligt om tuppkammen hänger framför ögonen. 

*

Både Pether Markne och Jens Fredricson tar i sina bloggar upp vikten av att låta 
unga hästar utveckla sin mognad både hemmavid men framförallt på tävlings
banan, utan krav på prestation och resultat. Pether Markne skriver att man så 
klart måste spänna bågen för att komma vidare, men att det också gäller att vara 
smart i planeringen och till exempel lägga in lite lägre klasser där hästarna som 
är på väg upp får känna att det är enkelt. Han fortsätter:

Jag är kanske lite gammalmodig och det är okej om man tycker det, men nu har 

vi ju fantastiskt fina tävlingar i Sverige för fyraåringar och uppåt, och många 

ryttare som äger en eller ett par unghästar vill självklart göra dessa fina täv

lingar. Jag tycker det är helt okej så länge vi inte glömmer att dessa unghästar är 

bebisar som ska träna på att resa, sova borta, hoppa på en ”busy” framhoppning 

och samtidigt lära sig allt. Dessutom ska de växa till en stark och hållbar häst, få 

tid att vara häst och få återhämta sig i sin hage eller i sin lugna hemmamiljö.525

Jens Fredricson skriver om hur han en vacker sommardag åkte till Sigtuna
ortens re  gionala526 tävlingar med några av sina unghästar.527 Jens minns att sist 
han var där var när han själv red ponny, underförstått – det är inte en tävlings
plats eller träningstyp han vanligtvis åker till – och i sitt stilla sinne undrade 
han när de lastade hästarna varför de egentligen skulle åka – de hade ju kunnat 
träna med både bättre hindermaterial och på ett modernare underlag hemma 
på Ströms holm. 

Väl på plats lastade vi av första hästen, som hoppade av rampen och blåste upp 

sig som en stridshingst trots att han kastrerades för tre år sedan. När jag sedan 

satt upp fick han lätt sadeltvång och var märkbart på tårna för minsta ljud och 

525 Pether Markne, Blogginlägg 20180920.
526 På regionala tävlingar får klasser med hinderhöjd högst 130 cm förekomma. Vanligen är dock 

lägre höjder mer vanligt förekommande. 
527 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150720.



205

Passionen

rörelse. Då påmindes jag om vikten av att lasta, åka fram och tillbaka, höra ljud 

från högtalarna och alla de andra så viktiga nya upplevelser som den unga hopp

hästen måste erfara för att få tävlingsrutin och glädje för det den har avlats och 

utbildats för. /.../ Själva resultatet inne på banan är sekundärt.

När vi hade hoppat klart låg det ett märkbart lugn kring lastbilen. Hästarna 

var tillfreds och avslappnade, någon stod och åt medan en annan sadlades av 

och en tredje lastades. Jag kunde känna hur mycket hästarna hade lärt sig under 

dagen, de hade givits erfarenheter som de inte hade kunnat få genom att hoppa 

på hemmaplan. På hemvägen tittade vi på video från rundorna, som diskutera

des in i detalj. Det formligen sjöd av passion för dessa unghästar, i dag var de 

världsstjärnor i Sigtuna på 110 centimeter.528

Att få någon att vara världsstjärna på sin nivå – en form av kunnig vägledning. 

Passionen

Vad är det som gör att jag efter 30 år av mer eller mindre professionellt ridande, 

plockar fram en intressant bok om ridningens mysterier en fredagskväll? /.../ 

1600tals lägenheten i Strömsholm, med hästtavlor på väggarna och utsikt över 

slottet, skapar onekligen en inspirerande miljö. Men boken, den läser jag för att 

jag har en passion. En passion för hästar och ridkonst, en längtan efter att tävla 

och ständigt utvecklas.529

Något som lyser igenom i många av berättelserna i mitt material är passionen 
för det man gör. Combitechmedarbetaren Petter Grundström skriver i texten 
”Yrkeskunnande och passion”530 att det kanske finns vissa likhetstecken mel
lan passion och tyst kunskap. Den som besitter stort yrkeskunnande uppfattas 
nog ofta som passionerad, likaså har den som har passion för något ofta stor 
kunskap om det. Petter funderar över om den bästa chansen att få ta del av 
andras kunskap inte är att sprida sin egen passion för det man gör? 

528 Ibid. 
529 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150226.
530 Spänningsfält s. 304–305.
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Passion handlar om en vilja att fortsätta trots motgångar och att beslutsamt 
kämpa vidare trots att förutsättningarna inte är de bästa utan tvärtom kan vara 
både tärande och härdande. Jens Fredricson skriver:

Motivationen att fördjupa sig i ridkonstens mysterier, liksom valet av livsstil där 

man lever, tänker och drömmer häst, har alltid intuitivt känts rätt. Passion går 

inte att köpa utan finns där som hunger och törst. Så länge man lever gör den 

sig påmind. Den skapar min längtan till morgondagen, när det väntas ytterli

gare ridpass på de fantastiska hästar som står i stallet.531

Hästar och ryttare i vinterskrud är Mälardalens vardag minst fem månader 

om året. Långkalsonger, broddar, ländtäcken, snösulor och annat som 90 % 

av världens ryttare inte vet existerar. Det är minst sagt en fostrande tillvaro att 

vara ryttare vintertid i Mellansverige, för att inte tala hur det är i norra Sverige. 

Det är en hård selektering där endast de riktigt motiverade ryttarna övervintrar 

med motivationen intakt. Akademistallmästare Kurt Wiksell, som var vår första 

ridlärare, sa alltid att det inte blir något av ”vackert väderryttare”. Jag kan nog 

instämma. Vad är det då som gör att jag längtar efter att lasta hästarna och åka 

till Södertälje första helgen i december för att tävla i tre dagar? Det är förstås 

passionen för hästarna, ridningen och sporten. Längtan efter att hitta nycklarna 

i ridningen för respektive häst som gör att den utan ansträngning, avspänt och 

smidigt hoppar en sådan där riktigt härlig runda som gör att man blir helt salig 

och glömmer bort minusgrader, is och att man inte har någon känsel i tårna.532

*

Passion kan handla om både lycka och frustration. Jens Fredricson skriver i ett 
av sina blogginlägg om Kyra Kyrklund:

Kyra sa en gång att om man som ung ryttare inte blir frustrerad, då vill man 

inte tillräckligt mycket. Måhända har den kloka kvinnan rätt, som vanligt.”533

531 Jens Fredricson, Blogginlägg 20160217.
532 Jens Fredricson, Blogginlägg 20161217.
533 Jens Fredricson, Blogginlägg 20160118.
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Simon Åhlstad pratade under intervjun istället om lycka, och en drivkraft som 
övervinner rädslor:

Jag har varit så rädd att för att rida, och trott att jag aldrig skulle kunna ha egen 

häst. Och varenda dag jag träffar Picke (hästen, min anmärkning) är jag lyck

lig. Och ledsen för att det kommer att ta slut.534 Vi har verkligen haft världens 

bästa tid! Men jag lever i nuet och den dagen han checkar ut ska jag göra allt för 

honom. Tack vare honom har jag uppfyllt alla mina högsta drömmar, förutom 

att vi inte kom till OS. Den lille ridskolehästen som ingen trodde på!535 

*

Passion handlar även om inställning och attityd. Göran Backlund skriver i tex
ten ”Smärta motiverar ibland”536 att det är människor som brinner för något 
som åstadkommer förändringar. Förmågan att kunna se saker på ett annat sätt 
i kombination med en envishet som framhärdar.

Säkerligen är det bättre för företagen att anställa människor med den rätta atti

tyden och komplettera eventuella brister i formell kunskap efteråt, än att anstäl

la människor med den rätta formella utbildningen, men med brister i attityd.537

Konsulten Jonas Eklund är inne på något liknande när han i texten ”Utbildning 
i Erfarenhet”538 förundras över att man så ofta fastnar vid den formella kunska
pen vid rekrytering av konsulter och tillsättning av uppdrag.

När vi och våra kunder söker en person till ett uppdrag söker man ofta efter 

en speciell utbildning, till exempel i programmeringsspråket Java (Jonas 

kursivering). När man sedan utvärderar ett projekt eller uppdrag är det dock 

andra saker som visat sig vara avgörande. Till exempel förmågan att följa 

tidplanen, att man vågade säga ifrån till projektledaren, att stämningen var 

534 Picke var vid tiden för intervjun 25 år gammal vilket är en ansenlig ålder för en häst. 
535 Simon Åhlstad, intervju 20161204.
536 Spänningsfält s. 363–376.
537 Spänningsfält s. 376.
538 Spänningsfält s. 343–345.
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god, att man kunde kommunicera bra inom projektgruppen, att man kunde 

prioritera om i arbetet i ett tidigt skede, osv. Sällan nämner man att en 

framgång beror på att ”Kalle hade gått en kurs i Java”.539

Ibland tar sig istället passionen uttryck i en äventyrslystnad. Kyra Kyrklund 
säger in en intervju för tidningen Hippson att hennes bästa elever har varit 
äventyrslystna personer, alltid beredda att prova på någonting nytt.540 Likt den 
eventyrlyst som togs upp i kapitlet om ”Mästerskap” så handlar det inte om 
något okalkylerat risktagande, men om ett mod att våga utmana och ibland 
bryta mot konventioner och regler. 

Kanske inte äventyrslystnad utan snarare en passionslystnad − en vilja att 
söka nytt i längtan efter att känna sann passion för sitt arbete − vittnar konsul
ten Ulrika Rasmussen om i texten ”Passionen, hur hittar man den?”541 Ulrika 
beskriver att hennes systers berättelser från sina medicinska doktorandstudier 
väckte en längtan hos henne, en längtan efter att känna samma passion för 
arbetet som systern gjorde. Systerns glöd och vurm för forskningen var tydlig. 
Hon ville inte göra ett bra jobb bara för att göra ett bra jobb, utan värnade om 
resultatet av sitt arbete ”på riktigt”. Hon satte sina egna mål och var beredd att 
göra vad som helst för att nå dem. Ulrika såg också att systern med tiden fick 
en mycket nära relation med sin professor och handledare, som förstås var glad 
att ha fått en kollega och lärjunge som delade hans passion och engagemang. 

Så vill jag också känna för mitt jobb! Jag tror det är just den där passionen som 

gör ett geni. Men hur funkar det? Hur höga krav ska man ha och hur länge ska 

man leta? Det är ju uppenbarligen inte alla förunnat att hitta det där jobbet 

som är helt fantastiskt och som får oss att prestera på toppen av vår förmåga. 

Eller har vi alla förmågan att känna den där passionen för något och prestera 

sådär bra?542

539 Spänningsfält s. 344.
540 http://www.hippson.se/artikelarkivet/dressyr/10lardomarfranprofessorkyrklund.htm, 

besökt 20160329.
541 Spänningsfält s. 265.
542 Spänningsfält s. 265.
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Ulrika skriver vidare att det kanske är alla de som inte brinner på det där sät
tet, som går till jobbet och gör sina timmar utan alltför mycket filosoferande 
som får vårt samhälle att fungera. Hur det än må vara med den saken så ledde 
längtan som väcktes inom henne av systerns passion för sina forskarstudier 
så småningom till att hon själv sökte sig ett nytt jobb, och hon kommer även 
framöver att fortsätta att testa nya arbetsuppgifter och söka nya utmaningar. 
Hon har kommit en bit på vägen, men är inte framme.

*

Ibland kan dock passionen eller bilden av den bli en kliché som gör att man får 
fel förväntningar på sig. I texten ”Dataknuttologi”543 skriver konsulten Göran 
Calås om hur förväntningarna på en ”dataknutte” ofta är att hårt arbete till sena 
natten löser det mesta. Många gånger saknas förståelse för hur mycket jobb som 
ligger bakom, eller vilka kunskaper som krävs för att åstadkomma resultatet. 
Göran själv använder inte ordet passion, men jag tycker ändå den lyser igenom i hans 
text. Textens titel ”Dataknuttologi” hade förövrigt sin upprinnelse i tandläkarstolen:

”Och vad har du för yrke?” hör jag tandläkaren fråga. 

Skulle jag svara att jag brukar jobba som projektledare, systemledare, produkt

ledare, innovatör och systemarkitekt inom datorbaserade övervakningssystem 

för distribuerade telecommanagementlösningar? Eller skulle jag säga att jag 

oftast försöker förstå vad som skulle behöva tillverkas för en viss kundgrupp, för 

att sedan brottas med administration och byråkrati i syfte att skapa ett merut

rymme för yrkesverksamma ingenjörer som vill göra ett gott arbete? 

”Jag är en sån där dataknutte”, svarar jag, och ångrar i samma andetag att jag 

kunde slänga ur mig något så urbota dumt. 

”Kan du fixa min Mac tror du”, kommer det efter en stund.544

Göran skriver om itbranschens utveckling att det faktum att alla jobb med 
beteckningen it ett tag var synonymt med guldgrävarchans haft tråkiga effekter 
för sanna ”dataknuttar” som vill göra ett gott arbete. 

543 Spänningsfält s. 240–244.
544 Spänningsfält s. 241.
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Tekniken var från början intressant, men blåstes av marknadsförarna upp till 

ett förlovat itparadis där outsinliga skatter väntade. /.../ I kölvattnet kom 

den stora horden itraiders (plundrare), ofta med en kombinerad moderiktig 

blandtitel av mbamarknadsföring och ingenjör. De lyckades över all förväntan. 

Speciellt bland den grupp itnördar som det lyser i ögonen på varje gång de 

lyckas åstadkomma ett nytt felfritt datorprogram.545 

Själv har Göran tidigare arbetat i ett företag som var en riktig börsraket men 
som sedan sjunkit som en sten. Han beskriver det som att det var en fantastisk 
drivkraft att få arbeta i en organisation där man förutom bra betalt även fick 
lära känna kunniga människor och utvecklas. Den drivkraften kan dock enligt 
Göran lätt utvecklas till vad han betecknar ”en sorts prestationsanorexia” – 
passionen och drivkraften blir här nästan farlig. Idag är Görans passion istället 
att få utveckla sin bransch och yrkeskår. Han beskriver det som att om han får 
förmånen att uppnå pensionsmässig ålder så vill han inte gå i pension utan 
istället fortsätta vara aktiv inom yrkesområdet − bistå med sina insikter och 
vidarebefordra sina erfarenheter.

Är man bara en drömmare för att man vill skydda sig själv och utveckla sin 

yrkeskår? Det är många som är villiga att gå ner i lön bara för att få vara med i 

det perfekta projektet. Ett projekt där man får göra rätt från början, där tid för 

eftertanke och erfarenhetsreflektion finns som en naturlig del av vardagen. Där 

litteraturen hinns med att studeras, och resultatet får mogna fram i mänsklig 

takt. Under mina tidigare år har jag sett interna itraiders göra livet till ett 

anorektiskt helvete för många högpotentiella, sanna ”dataknuttar”. Vem 

betalar en drömmare? Ge oss bara tid och ro så kommer vi att kunna utveckla 

varandra, även i vardagens arbetssituation: Att få utveckla sin yrkeskonst ifred. 

Att få chansen att lita till sin intuition. Att någon gång faktiskt få skapa ett 

konstverk.546 

545 Spänningsfält s. 242.
546 Spänningsfält s. 243.
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Passionen

Passionen tar sig olika uttryck men är en viktig faktor när det gäller att utveckla 
kunnande. I kunnig vägledning ligger att förstå att passion kan vara viktigare 
än formell skolning, samtidigt som det lätt blir en kliché att man måste känna 
passion hela tiden och tycka allt är spännande och kul. I kunnig vägledning 
kan istället också ligga att tygla en drivkraft som riskerar att slå över i det som 
Göran Calås benämnde prestationsanorexia, det vill säga att prestationen aldrig 
är nog. Likaså ligger det i kunnig vägledning att förstå att ingen känner samma 
passion för allt hela tiden, och att det faktiskt är ok att ibland bara göra sina 
timmar utan alltför mycket filosoferande, och vara nöjd med det. 
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De så kallade hjälperna – vikten, skänklarna (benen), tyglarna och rösten – är 
som tidigare nämnt de sätt genom vilka ryttaren kan inverka på hästen. Genom 
samverkan av hjälperna kan ryttaren kontrollera hästen och få den att gå i den 
gångart, det tempo och den form som önskas. Att som ryttare kunna inverka 
med hjälperna på ett tydligt och konsekvent sätt är a och o inom ridningen, 
även om det är svårare än man kan tro.

Det är en stor fördel för de unga ryttare som lyckas skapa glädje i att utveckla en 

god grundsits och position i luften som verktyg att förbättra sin inverkansrid

ning. Inverkan är som konstnärens händer som formar leran och en välutveck

lad inverkansridning skapar en fantastisk grund för framtiden. 

Det är och kommer alltid att vara lättare att lära in än att lära om.547

Även konsulter har ”hjälper” med vilka de inverkar på sina kunder, kollegor 
och projekt. Det kan handla om formella verktyg som metoder, standarder och 
ramverk, men även om utstrålning och förmåga att kommunicera. Framförallt 
handlar det, liksom på hästryggen, om att samverka och tajma de olika ”hjälper
na”. Det här kapitlet handlar om inverkan – på hästryggen och i konsultvärlden.

547 Jens Fredricson, Blogginlägg 20160723.
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Hästen kräver att du har fantasi i din filosofi.548

Att vara medveten om det formellas begränsningar är en del av kunniga vägled
ning. Livsvärlden låter sig inte fullt ut formuleras i ett exakt språk, tvärtom. 
Som vi kunde se hos Darwin i tidigare kapitel är det när språket får oscillera 
bortom det exakta som vi kan uttrycka ”livet” bortom den traditionella veten
skapens abstraktioner. Detta betyder emellertid inte att handlingsomdömet 
verkar i ett tillstånd där allt flyter helt utan teoretiseringar. Både hos konsul
terna och i hästvärlden förekommer försök att teoretisera sitt kunnande. Trots 
att man är medveten om det något paradoxala i att teoretisera det ungefärliga 
behövs beteckningar för att kunna hänga upp kunnandet på något, klädnypor 
för kunnandets lakan, samtidigt som beteckningarna fylls med innehåll – kon
kreta exempel och berättelser. När Kyra Kyrklund ger sin bok Dressyr med Kyra 
undertiteln ”Rid med system, logik och konsekvens” så är det inte för att hon 
avser presentera ett fast regelverk som otvetydigt leder till samma resultat som 
hon har uppnått. Tvärtom skriver hon att inte ens hon själv har en enda häst 
som fungerar perfekt enligt alla principerna.549 Pether Markne skriver att man 
visserligen kan ha en plan och ett system, men plötsligt kan allt ändå kastas 
om. Det är enligt honom därför varje träningstillfälle är så kittlande – man vet 
aldrig riktigt på förhand hur det kommer att gå, och det är då man behöver ha 
just fantasi i sin filosofi. 

När konsulterna under ett dialogseminarium pratar om att skapa en check
lista eller ”budord” med saker att stämma av när man går in i ett förändrings
projekt så avser man inte heller en enkel instruktion som ska följas av någon 
annan utan fungera mer som en påminnelse för dem själva.550 Idén om en 

548 Markne (2014) s. 22.
549 Kyrklund & Lemkow (1996/2013) s. 23.
550 Detta kan jämföras med det som Maria Hammarén beskriver om begreppsöar/beteckningsöar i 

sin avhandling. (Hammarén 1999, s. 93–93). Under den första dialogseminarieserien handlade 
de första seminarierna mycket om att stödja projektdeltagarnas försök att artikulera sitt yrkes
kunnande och under denna tid växte det fram en lista med träffande uttryck för olika aspekter 
av detta. Dessa kallades först begreppsöar, men med hänsyn till att de från början utgjorde 
beteckningar övergick man så småningom till att kalla dem beteckningsöar. Hammarén skri
ver att själva aktiviteten handlade om att bilda fiktiva begrepp. Under varje uttryck samlades 
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checklista väcktes av konsulten Bo på det första seminariet när han helt apropå 
kommenterade ett uttalande med att:

– Här pekar du på något viktigt som vi kan ha som ett av våra 40 budord!551

Precis där och då pratades det inte vidare om dem, men ”budorden” som term 
levde sedan vidare och dök upp då och då i diskussionerna när man ville ta fasta 
på något viktigt. Det kunde handla om något som beskrivits av en deltagare, 
eller om begrepp från litteraturen. Detta något ”lades då till budorden”. Det 
är osäkert om ”budorden” någon gång verkligen sammanställdes till en lista 
(och den innehöll definitivt inte just exakt 40 punkter), men oavsett om den 
någon gång existerade fysiskt så tjänade ”budorden” sitt syfte som begrepp i 
och med att varje punkt som adderades till listan levts och knådats fram i en 
reflekterad dialog och fyllts med exempel. Ett begrepp ska alltså här ses som 
någonting annat än en beteckning, ett grepp om verkligheten i den mening 
Maria Hammarén tar upp i essän Det är något visst med exempel om begrepp i den 
pragmatiskakonstitutiva Wittgensteintraditionen.552 

*

Förändringsarbete inom Combitech bedrevs vid tiden för dialogseminarie
seriens genomförande ofta enligt en metodologi som av Jan Sjunnesson beskrivs 
som ”Spegeln”.553 Den går ut på att inte bara studera en verksamhet genom en 
ögonblicksbild av dagens situation utan att genom ett flertal intervjuer med 
olika personer i organisationen skapa sig en mer nyanserad bild av företaget. 
På detta sätt är tanken att man också bygger upp en förståelse för de anställdas 
uppfattning om vad som föregått dagens situation och troligen dyker helt andra 
svar och lösningar upp än vad som skulle ha skett om man nöjt sig med ögon

gemensamma exempel på regelföljande som dök upp i de skrivna texterna eller i den kollektiva 
reflektionen. Den växande listan placerades sist i protokollet och fungerade just som en påmin
nelse om den gemensamma begreppsbildning som arbetats fram. 

551 Dialogseminarium 20090212. 
552 ”Och detta (be)grepp består av en regel och alla etablerade exempel på användningar av regeln, 

det betyder att användningarna är betydelsekonstitutiva och att greppet om verkligheten kan 
förfinas i mötet med andra exempel, inte bara mina egna” (Hammarén, 2018, s. 94).

553 Sjunnesson (2003, 2007).
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blicksbilden. Att ta fram en Spegel går till så att varje intervju dokumenteras 
och kontrolläses av den intervjuade. Anteckningarna läses sedan uppmärksamt 
av intervjuarna (oftast två), ibland flera gånger med pennan i handen och de 
idéer och associationer som kommer upp i huvudet antecknas i marginalen. 
På detta sätt, skriver Sjunnesson får den inre dialogen mellan honom själv och 
intervjumaterialet komma till tals, vilket genererar många spännande insikter 
som annars kanske inte skulle ha kommit fram. Kollegan gör på samma sätt 
och därefter diskuterar de med varandra och låter den yttre dialogen ta vid. 
Sammanställningen av intervjumaterial och analys utgör sedan en Spegel av 
organisationen, från vilken förändringsarbetet kan utgå. 

Spegeln är en väl beskriven metodologi, dock uppfattar jag det inte som att 
förhållningssättet till metoden är strikt på så sätt att den uppfattas som något 
vars innehåll inte får diskuteras eller omprövas. Under ett av dialogseminari
erna skämtades det friskt om metoden och vad den egentligen vill åstadkomma. 
Bakgrunden var en text av Göran där han beskrev det som att ”(s)vängrummet 
för förändringsarbete minskar i en alltmer stressad värld där stirriga människor 
med glasartade blickar jäktar vidare mot nästa möte, med mobilen i örat”554.

Daniel: 

– Det behövs en käftsmäll så de tar ner mobilen från örat! 

Anders: 

– Det kanske är ett bättre namn på metoden – Käftsmäll!

Anders sade förstås det sistnämnda med glimten i ögat, men att något kan 
skämtas om tyder på ett förhållningssätt med visst utrymme för flexibilitet.

*

I kunnig vägledning ingår att konkretisera teoretiseringarna och fylla beteck
ningarna med innehåll och exempel på användning. Jens Fredricson beskri
ver vid två tillfällen hur arbetet med Anders Lindgren gjorde att han såg 
ridläror i allmänhet och det jag tidigare kallade ridningens ”isostandard”, 
Ridhandboken, i ett helt nytt ljus. 

554 Dialogseminarium, 20090209. 
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Anders Lindgren förklarade för mig att vid instudering av ridlära måste läsaren 

välja ut en specifik häst, vilken denne föreställer sig rida. Annars kommer inte 

teorin att omsättas i praktiken, utan blir bara någon form av onödigt vetande. 

Majoren hade oftast rätt.555

Jag hade gett mig på att tolka Ridhandboken många gånger tidigare och gett 

upp lika många gånger som jag hade börjat. Om jag inte somnade, smög sig 

hjärnan iväg på andra äventyr och när det var dags att vända blad hade jag inte 

förstått någonting. Nu började vi tolka Ridhandboken ihop, vilket gav mig 

en helt annan förståelse för momentens innebörd. Det blev enkelt och logiskt 

och för första gången läste jag innehållet med intresse. Anders försåg mig med 

mycket litteratur, där han hade strukit under viktiga avsnitt samt skrivit kom

mentarer i marginalerna. Ett äkta intresse för ridkonsten hade fötts.556

Två tydliga exempel på hur reglerna blev användbara, handlingspåbjudande, 
först när de förmedlats under Anders Lindgren kunniga vägledning − i en 
konkret situation, tillsammans med fenomenförtrogenhet. Detta är också ett 
exempel på det som Sjunnesson med referens till Gadamer menar just med 
resonemanget kring begreppet ”horisontsammansmältning” – som begrepp för 
att peka på den förståelse som uppstår när intryck från t.ex. en process tolkas 
mot någons egen erfarenhetshorisont.557

*

Ett system funkar inte överallt – det är handlingsomdömet utvecklat ur feno
menförtrogenhet som avgör när och var vilket system kan och bör användas. 
Jens Fredricson skriver att för att kunna följa ett utvecklat system, måste 
ryttaren kunna visualisera det framför sig och ständigt jobba med att förfina 
grunderna.

Man ska undvika att springa vilse i ett vardagligt arbete under frustrationens 

påverkan, där träningen kantas av irrläror och problemen skylls på hästen. Vid 

555 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150522.
556 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150512.
557 Sjunnesson (2007), s. 105–138, Gadamer (1997).
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dessa tillfällen vet man ofta, någonstans i bakhuvudet, att om en skicklig trä

nare hade byggt upp ridpasset hade slutresultatet blivit helt annorlunda.558 

Under kunnig vägledning blir alltså resultatet annorlunda. Själv berättar Jens 
om hur insikten om att applicera rätt system i rätt situation (dvs. i hans fall på 
rätt häst) tillkommit efter viss frustration.559 Franke Sloothaak560 var lands
lagstränare när Jens blev inbjuden till sin första landslagsträning. Efter vissa 
påtryckningar från sportchefen för landslaget tog han förutom bästa hästen 
Rastell även med sig rs Isac, trots att han i sitt stilla sinne visste att det skulle 
gå jättedåligt. 

Isac var en liten stel och tämligen sur fux som jag hade tilldelats av Lars Bilock, 

som var chef på Ridskolan Strömsholm när jag jobbade där som hopplärare./.../ 

Han var 158 cm hög och det stelaste jag suttit på i hela mitt liv, dessutom hade 

veterinär Lennart Rådberg konstaterat att han hade kissing spines.561 Han tra

vade omkring i balanstrav, med huvudet så högt att jag fick titta vid sidan om 

öronen för att se vart jag skulle. Lennart, Lars och jag hade kommit överens om 

att jag skulle rida Isac utan några försök att få honom eftergiven eller lösgjord, 

då jag vid upprepade tillfällen totalt misslyckats med detta trots entusiastiska 

instruktioner från Lasse, som själv stod och böjde på nacken medan Isac räk

nade stjärnorna på himlen. Istället red jag Isac i skog och mark och hoppade, för 

det kunde han.

Första landslagskursen för Franke värmde Jens upp Isac som han brukade i ett 
högt tempo och med hästens huvud högt. 

558 Jens Fredricson, Blogginlägg 20160118.
559 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150326.
560 Franke Sloothak är en känd hoppryttare, född i Nederländerna, som många år tävlade för 

Tyskland. Han har två guldmedaljer och ett brons från os tillsammans med det tyska landsla
get och 1994 tog han dubbelt guld, både individuellt och tillsammans med laget, under vm i 
Haag. 

561 Författarens anmärkning: överridande tornutskott eller så kallade kissing spines är en vanlig 
diagnos i samband med ryggbesvär hos häst. Vid denna sjukdom ses förändringar i bröst och/
eller ländkotornas tornutskott. Symptomen kan variera men hästen får ofta en försämrad rör
lighet i ryggen, framförallt när det gäller böjning/sträckning. Sekundärt kommer också stelhet 
och smärta från muskulaturen när hästen spänner sig. (http://www.hastsverige.se/Kissing
spineshoshast.html) .
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Efter en stund sa Franke: ”What are you doing Jens?”  

”Well, he has kissing spines”, svarade jag.  

”For sure if you ride like that he has kissing spines!”

Det var inte den starten på landslagskarriären Jens hade hoppats på och han 
beskriver känslan som att han helst hade velat trolla bort antingen sig själv eller 
tränaren. 

Sedan satt Franke upp på Isac och i skritt red han öppna562 längs väggen. Isac 

försökte hålla emot och sprattlade till ett par gånger, som en medelstor abborre 

som fastnat på kroken, innan han började frusta och andas i takt med traven. 

Han sökte sig nedåt med en härlig, avspänd swing i rörelsen. Franke vände sig 

mot mig med ett stort flin och sa:”What’s the problem with this one?” När jag 

sedan satte upp på Isac, kunde jag rida honom med tygeln mellan tummen och 

pekfingret. Det var overkligt.

Ett par veckor senare blev det dock tillfälle att omvärdera det nya systemet, 
under en träning för Nelsson Pessoa:563

Jag skulle rida Rastell och hade Frankes träning i färskt minne. Jag värmde upp 

i långsam trav med hästen i framvikt, näsan bakom lodplan, bakbenen kvar i 

stallet och ivrigt ställande höger och vänster. Efter en stunds uppvärmning frå

gade Nelson:“What are you doing?” Jag svarade med fraser jag precis lärt mig 

av Franke. Nelson skakade på huvudet och sa: “The horse is not in balance and 

in front of the leg, and that is what it is all about. Are you driving your car with 

the handbrake in?” Han satt upp på Rastell. Satte full galopp, gjorde halt, full 

fart igen, vände in på små volter medan han tog upp huvudet. Den långa, sega 

och långsamma hingsten blev plötsligt vacker och kvick. Han fick in bakbenen 

och upp framdelen. Nelson sa leende: ”What’s the problem with this one?”

562 En dressyrrörelse där hästens där hästen är böjd och rör sig rakt fram. Om man rider längs 
långsidan, ska hästens bakdel vara kvar på spåret och bakbenen röra sig rakt fram, medan fram
delen rör sig innanför spåret. Inner bakhov ska trampa i samma spår som ytter framhov och 
man säger därför att hästen rör sig på tre spår.

563 Samme tränare som hjälpte Helena Persson att komma förbi problemen med vattenhinder i 
kapitlet ”Grunder”. 
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De två hästarna fungerade alltså inte alls i samma system, och de två mästarna 
hade totalt olika system och sätt för att ta sig till samma mål. 

Det visade sig att den lilla kvicka och styva Isac med ett fantastiskt hopphu

vud, under Frankes ledning utvecklade precis det han saknade. Rastell däremot 

blev bara ännu långsammare och segare, Franke tyckte inte alls om hingsten. 

Nelsons förmåga att sätta växlar i galoppen fick Rastell att visa sin allra bästa 

sida, medan Isac bara blev överilad i gången och det mesta låste sig i ridningen. 

Att se olika systems starka och svaga sidor är något som kommer med erfaren
heten och Jens beskriver att han idag kan se de olika systemens starka och svaga 
sidor. 

Bli inte förvånad om tränare har olika synsätt på samma frågeställning, det vik

tiga är att du kan låta dig ledas mot dina mål.

*

Även under dialogseminarierna har det reflekterats en hel del kring det här med 
system och metodik, och beskrivningarna av desamma. Gunnar hade i sin text 
till första seminariet (där John P. Kotters ”Leading Change” varit del av läsma
terialet) inspirerats av Kotters resonemang kring skillnaden mellan ledarskap 
(leadership) och management:564 

Jag delar författarens uppfattning att vi har en tendens att försöka systematisera 

det vi tror är ledarskap genom komplexa administrativa styr och uppföljnings

system.565 

Flera höll med om, och betonade skillnaden mellan managers och ledare. Den 

564 Kotter skriver att management är de processer och arbetssätt som gör att ett komplicerat 
system av människor och teknik kan fungera friktionsfritt. Hit hör till exempel planering, 
budgetering, att organisera och rekrytera samt att lösa problem som uppstår. Ledarskap hand
lar istället om att peka ut en riktning och vision för framtiden, att få med sig människor i den 
visionen och att motivera och inspirera. En framgångsrik förändring är enligt Kotter 70–90 
procent ledarskap och bara 10–30 procent management. (Kotter, 1993, s. 25–26). 

565 Text till dialogseminarium 20090212.
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allmänna uppfattning tycktes vara att det finns för många managers och för 
få ledare, och det kommer inte fungera när det ska till förändring. Ledarskap 
handlar om att leda det oförutsägbara, management det förutsägbara, eller som 
Bo uttryckte saken:

– Hantera! Management, handlar om hantering. Av något rutinmässigt.

Gunnar hade i sin text även tagit upp hur japansk industri beskrivs i litteraturen, 
att den framstår som väldigt rigid och byggd på enbart management, även om 
det måste ha funnits ledarskap också, eftersom det bevisligen fungerat så bra.

Göran: 

– Jag tror att beskrivningen lurar oss. Men vi kan inte föreställa oss hur det är, 

så beskrivningen ser rigid ut. 

Gert: 

– Ledarskapet har funnits i att ta fram systemen, inte i systemen själva, de vi ser 

beskrivet. 

Gunnar: 

– Det är nog lätt att hamna i fällan att fokus hamnar på beskrivningen även om 

man har något verkligt bra.566

I den kunniga vägledningens kunnande ligger att förstå att beskrivningar av 
system och metodik inte är själva ledarskapet och vägledningen, även om folk 
kanske vill tro det. 

*

Vid ett annat dialogseminarium i förändringsledningsgruppen fortsatte reflek
tionen kring metoder och beskrivningar av system. Vad säger de egentligen om 
det som pågår i en organisation, och hur blir man medveten om sin metods 
svagheter? Ofta ligger det i en metod att fokusera på att hitta problem, men då 
missar man troligen något viktigt. Jan refererade till en dikt av Bruno K. Öijer, 
en dikt vars namn Jan inte kom på under seminariet, men som måste vara 

566 Dialogseminarium 20090212.
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”Märket ” från diktsamlingen ”Svart som Silver”.567 Jan beskrev diktens scen 
där forskare håller på och undersöker ett forntida skelett:

Jan: 

– Man tittar efter sår och hugg och så, men man tittar inte efter livet.568 På 

samma sätt är det när vi går in och gör förändring; vi letar efter det som inte 

fungerar och tror att om man tar bort det så kommer det att fungera. Men vi 

letar inte efter livet i organisationen. Vad är det som gör att det här ändå är en 

organism som lever? Jämför med Calle Hageskog som ville att spelarna skulle 

jobba på att utveckla sina styrkor istället för svagheter. De sämre sidorna skulle 

utvecklas ändå, komma på köpet.569 

Daniel: 

– Jag tror det är lättare att få commitment om man inte går in och pekar på en 

massa varbölder, för det gör ont ju. 

/.../ 

Gunnar: 

– Jämför med en swotanalys570, det är lätt att man bara sopar styrkorna åt 

sidorna: ”åh det här var ju bra men låt oss nu titta på hoten”. Men styrkorna 

måste man ju också bygga på, i alla fall dem som behövs för att uppfylla strate

gin. 

Johnny: 

– Är det inte så att våra uppdragsgivare har lätt att prata om problemen? 

Jan: 

– Det ligger ju lite i metoden... (Jan syftar här på Spegelmetoden, min anmärk

ning) 

Johnny: 

– Men det vore ju hemskt om det är metoden i sig som betonar det här. Fast det 

567 Öijer (2008).
568 ”/.../ och alltid letar efter sår, letar efter skallskador och knivhugg, och andra tecken, på mord 

strid och en våldsam död, dom letar aldrig, efter bevis på liv drömmar och kärlek, dom ser inte 
ränderna av gråt i kraniet, inte dom små groparna från kyssar, dom ser inte dom tydliga spåren, 
av tankar och själ /.../”. Ibid. 

569 Tankesättet beskrivs i Hageskog (2006).
570 swotanalys är ett företagsekonomiskt planeringshjälpmedel där man försöker finna styrkor, 

svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Namnet swot kommer från orden 
”Strengths”, ”Weaknesses”, ”Opportunities” och ”Threats”.
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är väl snarare våra frågeställningar som gör det? De kanske behöver uppdateras? 

Spegeln 2.0? 

Gunnar: 

– Det kan ju vara svårt att komma till någon som har anlitat oss för att de har 

problem och fråga ”Vad är det som går bra?” etc. De kanske tycker vi är knäppa 

då. Det är viktigt att tala om för den som kommer med problemet vad vi kom

mer jobba med i så fall.

Att ”hitta livet” blev en rubrik i protokollet från dialogseminariet och det blev 
en benämning för att se en organisations verksamhet i hela sin komplexitet. Det 
blev också startskottet för en diskussion kring den metod, Spegeln, deltagarna 
oftast använde som utgångspunkt vid förändringsprojekt. Ett arbete initierades 
till och med för att se över och vid behov uppdatera beskrivningen av Spegeln 
som metod med Gert som projektledare. Jag vet inte vad som blev utkomsten 
av det arbetet till slut men oavsett vilket så blev dialogen med utgångspunkt i 
Bruno K. Öijers dikt en inledning till en fördjupning i den egna metoden (och 
dess begränsningar) samt en kollektiv insikt i att ”livet” inte är den organisa
tion som står på pappret.

*

Gert hade i sin text till ett annat av dialogseminarierna skrivit om ett pilotpro
jekt där ny modellbaserad metodik skulle införas i ett utvecklingsprojekt, men 
uppdragsgivaren ville inte ändra projektorganisationen eller i övrigt anpassa sig 
särskilt mycket till den nya metodiken och dess arbetssätt. Gert och kollegornas 
uppgift var enbart att säkerställa den nya metodiken, att ändra på något annat 
ingick inte i uppdraget.

På ett sätt fanns en konflikt mellan projektets utvecklingsmål och målet att 

instansiera ett nytt arbetssätt i detta pilotprojekt. Eftersom den nya metodiken 

och verktyget oundvikligen innebar en stor upplärningsinsats av de inblandade 

utvecklarna tog det naturligtvis tid i sig, samtidigt som man inledningsvis inte 

var fullt produktiv under en period. För projektet var trots all utvecklings

resultatet det viktigaste målet och man hade, åtminstone teoretiskt, möjligheten 

att återgå till ett traditionellt arbetssätt. Detta hade dock inte hjälpt eftersom 
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man ändå hade estimeringar på att det planerade arbetet var mer än dubbelt så 

stort som tillgängliga resurser med traditionellt arbetssätt. Efter en viss bant

ning av ambitionsnivån med lite skygglappar i form av förhoppningar att den 

nya metodiken skulle betala sig körde projektet vidare på den inslagna vägen.571 

Dialogen efteråt kom att handlar om oviljan att ändra för att anpassa för ett 
nytt sätt att arbeta. Gert och kollegorna hade gjort en förstudie, som i en ideal 
värld skulle ha legat tidigare, som visade vad som skulle krävas för att få det 
modellbaserade arbetet på plats, bland annat lite nya roller jämfört med det 
gamla arbetssättet. Eftersom utvecklingsprojektet hade hunnit komma igång 
hade det blivit ett stort omtag att ändra organisationen och kundens bedöm
ning var att deras organisation ändå skulle kunna hantera den nya metodiken. 
Det Gert ändå ville betona var att envishet och trägenhet ändå gör att man 
kommer framåt, för trots kundens ovilja att ändra på någonting lyckades Gert 
och kollegorna ändå mer eller mindre tjata fram vissa förändringar, till exempel 
en systemsammanhållande funktion som kunden först varit negativ till. Trägen 
vinner blev just rubriken i idéprotokollet. 

Tore: 

– Jag funderar vilken nivå ledarna här befann sig på eftersom de inte ville orga

nisera om för den här nya metodiken. Det känns inte som de var mogna att se 

alla fördelar? Ville de verkligen organisationens bästa?572 

Gert: 

– Det fanns ju lite varierande grad av intresse. Samtidigt så visste väl de inte så mycket 

om metoden. Man har fortsatt jobba modellbaserat även efter detta, så i alla fall vissa 

bitar har man tagit med sig. Och jag är fortfarande lite involverad i utbildning och så. 

/.../ 

Johnny: 

– Jag reagerar på det här du skriver om att för projektet var utvecklingsresulta

tet det viktigaste målet och att man åtminstone teoretiskt hade möjligheten att 

återgå till traditionellt arbetssätt. 

571 Text till dialogseminarium 20090429.
572 När Tore pratar om nivå här syftar han på de nivåer som Collins (2001) beskriver. Se vidare 

kapitlet ”Långsamhet, långsiktighet och lugn”. 
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Gert: 

– Frågan från början var om det skulle gå att halvera utvecklingstiden med 

modellbaserat arbetssätt. Vi ansåg att man i det här korta projektet inte skulle 

kunna det utan att det skulle bli ungefär samma tid på grund av upplärning och 

så, men att man framöver skulle kunna hämta hem mer. I princip kändes det 

ibland som om vi satt där och frågade oss ”ska vi dra i repet och återgå till det 

gamla arbetssättet?” Men det var inget alternativ det heller. Det blir nog bättre 

sen, tänkte vi, och det blev det ju delvis också. Risken är att den nya metodiken 

får klä skott för allt som går dåligt i ett projekt där den används, även om svå

righeterna inte beror på den främst.

Att metoden får klä skott tyder på en ovilja att förstå vad en metod egentligen 
kan bidra med. I kunnig vägledning ligger att kunna skilja på vilka problem som 
beror på vald metod eller valt system, och vad som inte gör det. Det handlar 
även om att kunna förmedla hur du behöver anpassa dig och/eller din organisa
tion för att framgångsrikt arbeta med metoden.

*

Nuno Oliveira inleder det avslutande avsnittet i sin bok ”Klassiska principer i 
konsten att dressera hästar” med att citera Ludwig van Beethoven:

När ni lyssnar till min musik begär jag inte att ni skall ”tänka” men att ”kän

na”. Om ni inte känner den så antingen har jag fuskat eller så är ni brackor.573

Jag tolkar det inledande citatet som att han vill trycka på att det till syvende och 
sist är känslan som spelar roll när det kommer till ridkonst. Han fortsätter sedan 
med ett par rader om metodik, och även här är det tydligt att han inte avser att 
fullt ut teoretisera sina principer:

Genom de föregående sidorna har jag inte velat föreskriva en metod eller att 

övertyga om att det bara finns ett lämpligt sätt att dressera en häst. Men många 

års praktik och eftertanke har gjort mig säker på att endast den väg som leder 

573 Oliveira (2010) s. 57.
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ryttaren att inte hela tiden använda kraft ger hästar som ser ett nöje i att arbeta 

och samtidigt vara lydiga. Jag har velat till de ryttare som har intresse för dres

syr föra över en idé om att söka efter lätthet, den lätthet som alltid varit det 

största bekymmer för de beridare som berikat ridkonsten med sina erfarenheter 

och sin undervisning. Var och en av dem har i de skrifter de efterlämnat åt oss 

satt i första rummet omsorgen om lättheten och finheten i hjälpernas använd

ning. Tyvärr är dess begrepp idag förlorade.574 

Nuno Oliveira ger här (troligen omedvetet) ett tydligt exempel på pragmatiska
konstitutiv användning av ordet begrepp, där ordet handlar om hela greppet 
om verkligheten. Det blir liksom underförstått att den ”lätthet” som han pratar 
om att gamla mästare beskrivit i sina skrifter inte enbart kan förstås som ett ord 
utan måste upplevas på en hästrygg i mötet med praktiska anvisningar på plats 
tillsammans med de gamla mästarnas skrivna ord som ger begreppsförståelse. 
Ett grepp om verkligheten som förfinas i mötet med exempel, mina egna och 
andras. Han fortsätter: 

Att observera, att reflektera och läsa (inte bara det som skrivs idag men också 

arbeten av gångna tiders beridare) i förening med den dagliga ridningen ger 

sådana kunskaper. Och det är just frukten av 40 års betraktande, eftertanke, läs

ning och tillämpning som jag har velat föra vidare till ryttarna på dessa sidor. 

För att de när de tänker på de ögonblick av skönhet de upplevt till häst skall 

kunna vara övertygade om att ridningen är en konst.575 

Växelverkan och växelvärk – språk och kommunikation

För att kunna inverka måste man oftast kunna växelverka. Växelverkan kan för
stås ske med ett synligt språk men kan både för ryttare och konsulter utvecklas 
till en kommunikation så förfinad att den för en utomstående är nästan osynlig. 
Ibland blir det dock snarare växelvärk en växelverkan. Detta avsnitt lyfter fram ett 
antal exempel där språk och kommunikation, både ordlig och ordlös, står i fokus. 

574 Ibid.
575 Oliveria (2010) s. 57.



227

Växelverkan och växelvärk – språk och kommunikation

*

Själva ordet ”växelvärk” introduceras av konsulten Erik Dyrelius i texten med 
samma namn.576 Med utgångspunkt i Herakleitos visdomsord om att man inte 
två gånger kan stiga ner i samma flod577 reflekterar över att ”människor är dyna
miska varelser i ständig växelverkan”.578 Erik skriver att det delvis förstås rör sig 
om en rent fysikalisk växelverkan – det är ju till exempel inte möjligt att dansa 
snoa utan partner – men att han i första hand tänker på den slags växelverkan 
som sker när människor som umgås skapar ”mikrokulturer” av uppfattningar 
och åsikter. Dessa uppfattningar och åsikter är inte en enskild persons bidrag 
till den kollektiva mikrokulturen utan uppstår mellan (min kursivering) delta
garna. På samma sätt som man inte kan stiga ner i samma flod två gånger, kan 
man därför inte heller genomföra samma projekt två gånger:

På samma sätt som livet i dess fundament är ett växelspel mellan ett antal 
personer, inklusive huvudpersonen, jagets reflexiva dialog med sitt minne, så är 
också ett projekt inte bara uppbyggt av de ingående personerna, deras erfaren
het och kunskap, utan också deras inbördes relation och hur den har byggts upp 
under projektets framskridande.579

Samtidigt vittnar Erik om att han, likt inom den traditionella fysiken, gärna 
hemfaller åt att vilja plocka isär verkligheten i dess minsta beståndsdelar för att 
förstå den. Men likt det barn som plockat sönder sin favoritleksak och sedan 
till sin förtvivlan inte kan sätta ihop den igen så upplever Erik att det finns en 
övertro på att reduktionism ska lösa det egentliga problemet. Han exemplifierar 
med ett antal saker de brukar förmedla i en kurs han är med och undervisar i:

Hur skapar vi en bra tidplan? Jo vi bryter ned varje aktivitet i pyttesmå 

beståndsdelar och tror att dessa utgör helheten, och sedan lägger vi in slack för 

att gardera oss mot felbedömningar. Hur skapar vi en bra process? Jo vi bry

ter ner varje arbetsmoment i finare och finare detaljer – jag har sett förslag på 

nanocykler på 10–60 minuter – och tror att om vi har utfört dessa då måste vi 

576 Spänningsfält s. 45–51. Erik konstaterar, med viss stolthet, att ordbehandlingsprogrammet indi
kerat att ordet är felstavat. 

577 ”Man kan inte två gånger stiga ner i samma flod, i samma vatten stiger vi och stiger vi icke, det 
är vi och det är icke vi”.

578 Spänningsfält s. 46, Eriks kursivering. 
579 Spänningsfält s. 47.
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ha fått med allt vi behöver göra. Hur organiserar vi vårt arbete? Jo vi partitione

rar arbetet enligt den arkitekturella designen och delar sedan in systemet tills vi 

ha en gubbe för varje låda vi behöver utveckla, vi skapar en inkrementplan, som 

detaljerar när gubbarna behöver vara färdiga med respektive låda, och hoppas 

sedan att det kommer att fungera.580 

Erik påpekar att riktigt så enkelt är det förstås inte, ens på kursen, utan det 
betonas även att det är viktigt att till exempel kravanalys görs gemensamt, helst 
med deltagande från både utvecklare, testare, domänexperter och slutanvän
dare, eftersom det är omöjligt (Eriks kursivering) att fånga upp alla krav i en 
aldrig så omfattande specifikation:

...en del kommer alltid att finnas kvar i den inre bild som uppstår mellan delta

gare under arbetet med kravmodellen.581

Det har dock hänt att deltagare på kursen ifrågasatt just detta, och undrat om 
verkligen inte räcker att den enskilde utvecklaren att ha de specifika krav som 
berör just hans eller hennes modul? Och det är här någonstans växelvärken 
kommer in. Erik skriver att växelvärk är den komplexitetsexplosion som 
uppstår när saker genom sina relationer skapar möjlighet för dynamiska för
ändringar och växelverkan som i sin tur skapar huvudvärk för de inblandade. 

Kontentan är att om vi utvecklar komplexa system, så kommer själva utveck

lingsaktiviteten också att vara ett komplext system, där vi inte kan förvänta oss 

att beskriva helheten genom att reducera ner den i sina beståndsdelar.582 

Erik skriver vidare att i vissa nyare systemutvecklingsfilosofier så ses istället 
planering mer som ett spel mellan utvecklare och projektledning, en pågående 
dialog som inte är helt slut innan projektet också är det. Betoningen ligger på 
dynamiken och förändringen, snarare än på innehåll. 

580 Ibid. s. 48.
581 Ibid.
582 Ibid. s. 49.
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Det kan kanske kännas som att det riskerar att bli som i sagan om den lille 

skräddarens om skulle sy en rock och där det inte ens ”bidde” en tumme i slu

tet. Men att låtsat att vi har determinism i detaljer vars komplexitet vi inte har 

en möjlighet att genomskåda är enligt mig en större synd.583

En sak är därför säker enligt Erik. För att kunna hålla växelvärken stången när 
man ska utveckla ett komplext system krävs att organisationen som gör utveck
lingsarbetet kan uppvisa och hantera samma grad av komplexitet. 

*

Kyra Kyrklund har i sin bok ägnat ett helt kapitel åt just kommunikation mellan 
ryttare och häst.584 Hon påpekar att de ursprungligen visserligen inte har något 
gemensamt kommunikationsmedel men att ryttaren kan skapa sitt eget språk 
med hästen genom att lära den att reagera på ett visst sätt på olika signaler.

Om du träffar en japan, och själv bara kan tala svenska, är det en mycket ogynn

sam utgångspunkt för ömsesidig förståelse. Även om du höjer rösten mer och 

mer tills du skriker, blir du ändå inte förstådd så länge du fortsätter att tala 

svenska. Det enda resultat du uppnår är en frustrerad och skrämd japan, som 

fortfarande inte har fattat vad du försöker säga! Detta exempel kan mycket väl 

överföras på kommunikationen mellan häst och ryttare.585

Det signalsystem eller ”språk” som ryttare och häst bygger upp tillsammans ska 
enligt Kyra bestå av signaler som är klara, enkla och lätta att förstå och ryttaren 
ska genom sin ridning lära sig att reglera och förfina signalerna. Samtidigt ger 
hästen å sin sida också signaler som avspeglar dess temperament och sinnes
stämning. Dessa måste ryttaren i sin tur kunna tolka för att kunna anpassa sitt 
signalsystem så att hästen förstås vad det är ryttaren vill. Kommunikationen 
förfinas efterhand.

583 Ibid. s. 51.
584 Kyrklund & Lemkow (1996/2013), s. 25–32.
585 Ibid. s. 35.
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”Språket” ska bestå av några grundläggande impulser − ”grundbokstäver” − som 

allt eftersom träningen byggs upp blir fler och fler bokstavskombinationer, och som 

till sist kan sammansättas till olika ”ord”, dvs. mer komplicerade kommandon.586

Kyra påpekar också att det här med att bygga upp kommunikationssystem med 
hästen för att kunna bruka den, har människan ägnat sig åt lika länge som hon 
haft med hästar att göra. Och liksom det inom varje språk finns fler olika dia
lekter, så har det genom tiderna också funnits olika sätt att kommunicera med 
hästarna. Både beroende på hur hästarna skulle användas, men även beroende 
på vilket hästmaterial som fanns till förfogande. Så utvecklades till exempel en 
tradition av starkare inverkan i Tyskland där hästarna var kraftigare och tyngre, 
medan man i Frankrike, Amerika och Ryssland hade lättare typer av hästar och 
därför utvecklade en känsligare ridning med lättare signaler. 

Hästar är av naturen mycket känsliga – de kan känna en fluga som landar på 
dem – och denna känslighet bör man enligt Kyra utnyttja positivt i sin kom
munikation med hästen. Är man för grov eller ger för många signaler samtidigt, 
reagerar hästen precis som en människa som utsätts för någon ovant.

Om en person som är van att bo på landet i lugn och ro, kommer in till en stor

stad, kan han inte sova de första nätterna. Han vänjer sig emellertid gradvis vid 

larmet och oron – känsligheten dövas, och han kan sova gott igen.587 

På samma sätt kommer en häst som utsätts för många signaler samtidigt att så 
småningom vänja sig vid larmet och döva sin känslighet. Samtidigt kan då den 
allra mest förfinade kommunikationen gå förlorad. För ryttaren gäller de att 
vara uppmärksam å att verkligen uppfatta när hästen reagerar som önskat, och 
gå berömma hästen för att den ska förstå att den gjord rätt. Kyra påpekar dock 
att man inte får förvänta sig ett perfekt resultat första gången man prövar något 
nytt – det är som ett pussel där man ska vara glad om några bitar passar i början 
men man ändå måste hela tiden se den färdiga bilden framför sig. 

Man får enligt Kyra dock inte hemfalla till att tro att hästen är en dator där 

586 Kyrklund & Lemkow (1996/2013), s. 35.
587 Ibid. s. 27.
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varje tecken alltid ger samma reaktion. Tvärtom, hästen reagerar inte alltid på 
samma sätt. Ibland är den pigg och ibland är den trött eller så har reaktionerna 
över tid blivit avtrubbade på grund av ryttarens otydliga signaler. På samma sätt 
så beror det sällan på ett fel hos hästen när den inte gör som ryttaren vill – felet 
sitter oftast hos ryttaren själv. Kyra påpekar just att det finns ingen häst som står 
i sin box och funderar över hur den ska irritera sin ryttare på bästa sätt under 
nästa ridpass eller räknar ut att ”imorgon ska jag hänga mig på höger tygel”. 
Hästarna är precis som de blir ridna! (Kyras kursivering).

När det gäller kommunikationen med eleverna skriver Kyra längre fram i 
boken att hon använder sig av ”minnesbilder”, där man hänvisar till något som 
hjärnan känner till och har gjort till en reflex. Detta för att det enligt Kyra är 
en mycket komplicerad process i hjärnan innan en muskulär rörelse man vill 
träna in blir så rutinmässig att den blir omedveten. När en tränare ber ryttaren 
att kanske för hundrade gången ändra på handställningen, och det inte lyckas 
med än en liten stund är det alltså inte för att ryttaren är korkad eller tränaren 
dålig, utan helt enkelt därför att det tar tid att ändra ett invant rörelsemönster. 
Och precis när man tror att nu äntligen är det inlärt så uppstår en stressituation 
och ryttaren faller tillbaka i den gamla ovanan igen. Att i ett läge när man vill 
bryta ett invant rörelsemönster använda sig av minnesbilder där man hänvisar 
till något som redan är en reflex kan alltså hjälpa till att korta tiden det tar för 
kroppen att lära om. Kyra exemplifierar:

Istället för att använda en massa tid på att förklara och lära in hur den korrekta 

handställningen ska vara, kan man t.ex. bara säga: ”Du ska hålla handen som 

om du höll i ett vattenglas utan att spilla.”588

Hon tar även upp att man sam tränare kan underlätta sitt arbete genom att 
använda vad hon kallar för ”stickord” för att påminna om en instruktion där 
tränaren tidigare förklarat för eleven hur någonting ska utföras, utan att behöva 
ta hela instruktionen igen. 

588 Kyrklund & Lemkow (1996/2013), s. 49. Jag själv har i träningssammanhang fått testa denna min
nesbild bokstavligen och faktiskt fått rida med ett glas vatten i handen. Jag var vid tillfället gravid 
och resultatet låter sig väl sammanfattas i att tränaren och jag enades om att hade det varit cham
pagne i glaset hade jag trots graviditeten kunnat dricka upp det som var kvar efter träningens slut...
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/.../till exempel om det är handställningen som är problemet – behöver man 

inte ta om alltihopa varje gång, utan kan nöja sig med att säja ”handen”, och så 

vet hjärnan och därmed ryttaren precis vad man menar.589

”Stickorden” är, även om Kyra troligen inte är medveten om det begreppet, ett 
exempel på den typ av språkspel som fungerar just för att de inblandade uppfattat 
den ”logiska grammatiken” i en situation.590 Att säga ”Handen” blir i den träningssi
tuationen en sammanvävning av själva ordet och handlingar knutna till det – det som 
tränaren tidigare uppmanat eleven att göra, och kanske har visat med sin egen hand. 

*

Konsulten Eva Holmquist beskriver i texten ”Om specialgjorda linser”591 hur 
samspelet mellan kollegor som arbetar när tillsammans också kan utvecklas till 
en förfinad kommunikation där språkspelen bar kan förstås av de som uppfattar 
just den situationens logiska grammatik. Eva beskriver hur hon och en kollega, 
Peter, under en tid arbetade mycket intensivt tillsammans som utvecklare i ett 
projekt. De skrev all programvara tillsammans, och hade långa diskussioner 
kring hur de skulle lösa olika problem.

Vi arbetade tillsammans samtliga timmar som vi befann oss på arbetsplatsen. 

Efter några veckor av intensivt arbete behövde vi inte längre många ord för att 

förklara vad vi menade utan det räckte med ledtrådar som pekade in i verklig

heten. Det skedde delvis genom diskussion, men även genom det gemensamma 

arbetet. Vi byggde helt enkelt upp en gemensam erfarenhetsbank./.../Arbetar 

man intensivt tillsammans under en period utvecklas ofta ett gemensamt språk 

som består av mer än enbart ord.592

Eva exemplifierar genom att beskriva gester och ageranden under det gemen
samma arbetet, när de koncentrerat arbetade för att lösa ett problem under 
tiden de bollade idéer mellan sig.

589 Ibid. s. 49.
590 Se kapitlet ”Språkspel”.
591 Spänningsfält s. 271–281.
592 Spänningsfält s. 272.
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Plötsligt tystnade Peter. Då visste jag att han var en lösning på spåret och det 

gällde att vara tyst för att inte störa hans koncentration. Vid ett annat tillfälle 

kunde en nästan omärklig förändring av mitt ansiktsuttryck få Peter att tystna. 

Olika små tecken i ett sammanhang var möjliga att tolka för oss. Det gjorde att 

rytmen i arbetet och växlingarna mellan distans och närhet skedde automatiskt 

utan att vi behövde anstränga oss.593

När den logiska grammatiken i en situation är väl uppbyggd är även tystnaden 
en form av språkspel. 

*

Både på hästsidan och konsultsidan förekommer tankar kring hur inre bil
der kan förmedlas. Nuno Oliveira skriver till exempel angående ridning av 
piruett:594

Ett fruktbart tankemönster är att i små steg förminska cirkeln i galopp runt 

hästens höfter och komma till en piruett. Det är inte helt sant...595

Han är alltså väl medveten om att bilden är otillräcklig, men den kan trots det 
utgöra ett fruktbart tankemönster för någon som ska lära sig rida rörelsen. På 
samma sätt reflekterar konsulten Göran Backlund i texten ”Ord som bilder”596 
kring olika bildliga talesätt för hur ett arbete ska utföras som han stött på inom 
konsultbranschen. När kunden till exempel säger att de behöver en ”Vallhund” 
är det förstås inte en tvättäkta border collie som avses, men det är ändå ett 
fruktbart tankemönster.

Det var en så träffande beskrivning av uppdraget! Jag såg direkt framför mig 

bilder från tv, där en vallhund energiskt håller ihop en fårskock och driver 

dem åt ett visst håll. Hela tiden försöker några får att bryta sig ut för att ge sig 

iväg på en egen tur, men vallhunden är där direkt – han skäller på dem och de 

593 Ibid.
594 En rörelse där hästen i galopp vänder runt sin egen bakdel.
595 Oliveira (2010) s. 30.
596 Spänningsfält s. 381–386.
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trängs tillbaka och förenas med flocken. Flocken drivs sakta in mot fållan – det 

gemensamma målet. Det var bara det att den här gången handlade det inte om 

får, utan om ingenjörer i ett nystartat företag, och vallhunden skulle vara en 

konsult från cs som ska vara en mentor för ingenjörerna under uppstarten av 

verksamheten.”597

Andra vanliga förekommande metaforer inom konsultbranschen, till exempel 
bollplank, är enligt Göran inte lika fruktbara:

Den ska illustrera att man vill agera samtalspart åt en annan person, som vill 

testa eller förädla en idé. Detta sker ju bäst i dialog, men bollplanket är egent

ligen en mycket blek metafor för en kreativ dialog. Om man kastar en boll mot 

ett bollplank, så kommer bollen tillbaka – likadan som den var när man kastade 

den – men med något lägre hastighet.598 

Även om det finns bra och mindre bra metaforer tror Göran ändå att de fyller ett 
syfte. Han citerar Allan Janik som skrivit att ”the metaphor leads to an analogy 
and to a point where you can try to start ask questions”. 

Det är så jag tror att vi kan få hjälp med begreppsbildningen i företaget, en 

metafor får oss att fokusera på rätt område, för att därifrån kunna före en dia

log och ett resonemang och komma till en gemensam förståelse om metaforens 

betydelse.599

I kunnig vägledning ligger således att hitta fruktbara tankemönster för att 
kunna förmedla annars svårförklarliga inre bilder. Det är en del i att utveckla 
de språkspel där den logiska grammatiken är så välkänd att enbart små medel 
behövs för att åstadkomma en precis ömsesidig förståelse. En växelverkan utan 
växelvärk. 

597 Spänningsfält s. 382–383.
598 Ibid. s. 385.
599 Spänningsfält s. 385.
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Dramatisering och iscensättning

Som konsult inverkar du inte så mycket med fysiska impulser som på hästryg
gen, även om givetvis kroppsspråk och utstrålning spelar en stor roll. Istället är 
det andra medel som står till buds. Även inom ridkonsten kan du ibland som 
tränare behöva använda andra medel än de rena hjälperna för att inverka. En 
tränare inverkar ju till exempel med sitt träningsupplägg och det språk och de 
bilder han eller hon använder för att förmedla sina instruktioner till eleven. Det 
handlar som sagt om praktisk handling, förtroende och att uppfinna lärsituatio
ner. Kort sagt språkinvolverande handling. 

*

Ett av de begrepp som lades till ”de 40 budorden”600 under dialogseminarierna 
med CoP Förändringsledning var sense of urgency, hämtat från boken Leading 
Change601 av John P. Kotter som användes som impulstext till det första 
seminariet med förändringskonsulterna. Att etablera en sense of urgency är som 
tidigare nämnts i kapitlet om framåtbjudning steg ett på Kotters lista över åtta 
nödvändiga faktorer för framgångsrik förändring, och det betyder i korthet att 
det måste finnas en medvetenhet i organisationen som ska förändras om vikten 
av förändringen. Finns inte detta behöver man skapa det, ibland till och med 
skapa en känsla av kris för att få fokus på den förändring som ska genomföras 
och uthållighet i förändringsarbetet. Göran beskrev i sin text602 hur han 
först var lite skeptisk till att skapa (min kursivering) en kriskänsla när sense of 
urgency saknas då han uppfattade det som lite manipulativt. Men vid närmare 
eftertanke handlar det kanske snarare om att dramatisera effekterna av att inte 
genomföra förändringen. Bo kommenterade detta under seminariet som att 
Göran nog har hög moral, kanske för hög:

– Du uppfattar det här med att skapa en riskkänsla som manipulativt. Men att 

vara manipulativ behöver inte vara att tumma på sanningen – det är lite som 

skådespeleri: dramatisering. 

600 Se kapitlet ”Lösgjordhet, spänning, motstånd”.
601 Kotter, 1996.
602 Dialogseminarium 20090212.
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Gert påpekade att man inte ens behöver kalla det för manipulation, utan att det 
snarare handlar om resonemang kring olika scenarier.

Göran:  

– Jag gillar dramatisering. Man gestaltar problem, det hugger tag. Då kan jag 

vara med på ”create sense of urgency”.

Det Göran, Bo och Gert kretsar kring är att i konsultens kunniga vägledning 
ingår en förmåga att kunna dramatisera problem. Inom förändringsarbete 
innebär det ofta att skapa en konkret framställning av läget i framtiden om man 
inte driver förändringsarbetet. Att dramatisera innebär något annat än att följa 
en given mall. Precis som i teaterns värld finns för konsulten ofta ett ”manus” 
att följa på så sätt att det finns en ram för uppdraget, men precis som på scenen 
så innebär en gestaltning av ett problem något mer än att bara följa manus. 603 

Niclas Fock skriver om impulstextens betydelse vid ett dialogseminarium, 
att språket måste iscensättas för att vi ska kunna ta till oss andras exempel och 
se sin egen erfarenhet.604 Fock hänvisar vidare till Allan Janik605 som skriver att 
litteraturen talar till oss med de ord vi själva saknar. På samma sätt kan man 
här se det som att det blir konsultens uppgift att iscensätta ett språk där kunden 
kan ta till sig andras exempel och se sin egen erfarenhet och sin egen situation 
på ett sådant sätt att (i det här fallet) sense of urgency skapas för den förändring 
som ska genomföras). I den kunniga vägledningen ligger att kunna dramatisera 
problem.

Bakgrunden till Görans tankar om sense of urgency var ett projekt där Göran 
och ett par kollegor arbetade som handlade om att effektivisera utvecklingspro
cesser hos en kund. Beställaren, mjukvaruchefen R, i vars del av organisationen 
fokus för uppdraget låg, var svår för Göran att förstå sig på då han sade sig vara 
positiv till förändringen men ändå ständigt hade invändningar mot alla förslag 
Göran och kollegorna kom med på vad som skulle göras för att åstadkomma 
den. Göran exemplifierade i sin text med ett antal typiska repliker från R: ”Jag 

603 Jämför även med vad som beskrivs om konsultmannaskapets skådespelande aspekter i kapitlet 
”Vad är konsultmannaskap?”.

604 Fock (2004), s. 46 (Fock fortsätter resonemanget i fotnot 23, s. 121).
605 Janik (1996).
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tror inte vi kan mäta någon effekt av denna åtgärd”, ”Folk är mycket upptagna 
och har inte tid att träffa er”, och ”Jag gillar inte workshops – jag vill lyssna på 
någon erfaren istället” kunde det låta. Å andra sidan uttryckte han enligt Göran 
viss förtjusning över en genomförd kurs och sade sig ibland vara positiv till ett 
eller annat förslag. Ryktet sa att R inte var särskilt förtjust i konsulter överlag 
och så kunde det förstås vara, men som Göran skrev i sin text att ”icke desto 
mindre finns uppdrag från kundföretagets ledning att effektivisera mjukvaru
utvecklingen, och då måste det prioriteras även av R”. Görans lösning för att 
skapa sense of urgency hade hittills varit att i möten mellan fyra ögon försöka 
konkretisera vad R egentligen ville, men inte heller det hade varit helt lyckat då 
saker man kommit fram till under dessa möten senare ändå inte verkade vara 
så viktiga. Göran skrev dock i sin text att såsom han tolkade Kotter, att skapa 
en konkret framställning av framtiden och delge R, det hade han nog inte gjort 
i det här fallet. 

Reflektionen kring Kotters begrepp sense of urgency, individuellt och med 
kollegorna fick här alltså Göran att se sitt handlingsomdöme i det aktuella fallet 
ett nytt ljus där iscensättningen, mötet mellan fyra ögon inte riktigt fungerat. 
Göran berör här även ansvaret – ansvaret att det i hans och kollegornas upp
drag ingår att skapa en känsla av allvar hos dem som eventuellt inte är med på 
båten. Gert påpekade att det ofta är i Spegeln606 som man får fram underlaget till 
att skapa sense of urgency och att de i den ofta har möjlighet att blomma upp 
scenarion med olika problem och möjligheter. 

Ett exempel på hur sense urgency kan iscensättas som någonting bortom det 
rent språkliga kom från Jan som varit med om ett projekt där man för att skapa 
engagemang för förändring genomförde ett skarpt607 pilotprojekt. Janne berät
tade att när cheferna hos kunden hade med personal i det skarpa pilotprojektet 
så blev de automatiskt bundna till förändringsarbetet:

606 Förändringsarbete inom Combitech bedrivs som tidigare beskrivits ofta enligt en metodologi 
som i Sjunnesson (2003, 2007) beskrivs som Spegeln. 

607 Det vill säga projektet kördes inte vid sidan av ordinarie verksamhet utan som en del av denna 
(min anmärkning). 
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– Vi hjälpte till att se till att det verkligen blev ett projekt, men sen när det var 

igång fanns ingen återvändo. Det var det det som var i fokus. Men att vi skulle 

ha pratat fram sense of urgency, det skulle ha varit svårt. 

Här ser vi alltså ett exempel på hur handlingen, att starta det skarpa pilotpro
jektet, blev en iscensättning av sense of urgency istället för det rent språkliga, 
pratandet. 

*

Ki Sandersson pratade under intervjun om hur hon iscensätter sin träning, och 
om när hon själv uppfattar att hennes träning burit frukt och hon verkligen lärt 
eleven något. 

Det är inga konstigheter egentligen. Jag försöker se när jag tittar på ett ekipage 

– vad är det jag behöver jobba med först? Man ser kanske tio saker som man 

behöver jobba med, men man får se till att ta de mest primära, och hitta de rätta 

knapparna där. Det upplevs då som att det händer väldigt mycket. Jag försö

ker uttrycka det som att ”vad kan man utveckla?”, inte ”var ligger bristerna?”. 

Faktiskt, några gånger har det hänt att folk har sagt att de har lärt sig mer på en 

av mina lektion än vad de gjort på flera år.  

/.../ 

Det ska vara självreglerande övningar, det bör vara tydligt svart på vitt om man 

har utfört övningen eller inte. Ju mindre rutinerad ryttaren är desto mer själv

reglerande måste övningen vara. Att lägga in bommar och cavaletti i övningen, 

är också bra för då blir det väldigt tydligt vad man behöver öva mer på. Man får 

ett uppvaknande hos många elever.608

Ki berättade att hon även brukar tömköra609 en del. Då kan hon dels se bra själv, 
men även den ordinarie ryttaren står då på marken och kan se (min kursivering) 
vad hon menar när hon till exempel pratar om energi i bakbenen. 

608 Ki Sanderson, intervju 20190913.
609 När man arbetar hästen från marken i långa tömmar, det vill säga ungefär som om man skulle 

köra den framför en vagn, fast utan vagn. 
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Man kan påvisa sambandet mellan hjälperna och prata om det. Det kan bli 

en ahaupplevelse när man själv rider sen. Även när man sitter upp på en häst 

själv och jobbar med den, och sen kan eleven få rida och känna. Visa, instruera 

och öva, en viktig sak. Det ger en ahaupplevelse, både på lätta och svåra saker. 

Eleven får uppleva vad det är man strävar efter.610

Ki nämner också att hon brukar dela med sig av sina erfarenheter, inte bara från 
hästryggen, utan berätta om sådant hon varit med om:

Man lär sig något nytt varje dag, och på tjugo år hinner man ju plocka på sig en del, 

men inte allt. Därför är det ju fantastiskt att någon som Markne skriver en bok till 

exempel. Att rekommendera böcker är också ett sätt att lär någon något.611

Jens Fredricson berättar om liknande iscensättningar där han själv som ung fick 
prova på hur det skulle kännas: 

Jag kan påminna mig hur jag som junior fick sitta upp på Maria Gretzers612 

sto Movie Star. Hon bad mig hoppa, och trots att det är trettio år sedan minns 

jag fortfarande hur hästen väntade i anridningen. Jag kommer också ihåg hur 

Göran Lindstrand kastade upp mig bakom däckeln613 på Indus /.../ när han gick 

och tömkörde. I takt med Indus steg, sa han: 

”Sitt, sitt, kläm inte, sitt.”  

Jag tänker ofta på de orden när jag rider. /.../Vi måste låta ungdomarna sitta 

upp och få fem minuter att känna.614 

Att inverka som tränare handlar om något mer än rena instruktioner. Det Ki 
och Jens vittnar om här är just sådant som uppfinnande av lärsituationer och 
praktisk guidning i dessa. 

610 Ki Sanderson, intervju 20190913.
611 Ibid. 
612 Tidigare landslagsryttare i hoppning.
613 En däckel spänns runt magen på hästen vid tömkörning och används för att få rätt position på 

tömmarna eller till att fästa inspänningstyglar. 
614 Jens Fredricson, blogginlägg 20160118.
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Att se vad det är man ska jobba med först. Att be eleven sitta av och tömköra 
hästen istället, för att på så vis kunna visa vad hon menar. Att peka ut lämplig 
teori och litteratur att ta del av. Att själv sitta upp och dels visa, dels skapa en 
känsla i hästen som eleven sedan själv får känna. Att låta eleven prova en riktigt 
duktig häst. Allt detta är iscensättning av kunnig vägledning.

*

Under ett dialogseminarium med CoP Förändringsledning beskrev Anders 
sina upplevelser från ett uppdrag i början av karriären där de skulle införa en 
ny applikation för Configuration Management (cm) hos en kund. Arbetet hade 
pågått i drygt ett år och man hade sjösatt de första delarna som handlade om 
att skapa en produktstruktur samt versionshantera och konfigurationsstyra 
dokument och kod.

Allt hade gått enligt planerna och vi hade inte stött på några större problem. 

Efter det så hade vi fortsatt med att utveckla delen för ändringshantering./.../ 

Arbetet hade pågått i ett antal månader på samma sätt som tidigare. Jag hade 

arbetsmöten med min pilotgrupp (10 personer) cirka 2 ggr/vecka och däremel

lan jobbade jag och utvecklaren tillsammans med att implementera det vi kom

mit fram till på mötena. Vi kände nu att funktionaliteten var tillräckligt bra för 

att kunna hantera de användningsfall som vi hade satt upp..615 

Det enda som återstod vara att finslipa den dokumentation som de hade tagit 
fram för vilket man bokade in en två dagars sittning på en konferensanläggning. 
Anders beskriver i sin text hur förmiddagen första dagen avlöpte friktionsfritt, 
men efter eftermiddagsfikan tog det totalt stopp – en person i gruppen uttryck
te med bestämdhet att det här stämde inte! Såhär skulle man inte kunna arbeta!

Jag kände mig helt ställd. Det här hade jag inte väntat mig. Som jag så det så 

var denna övning mest en formsak, en kickoff i trevlig omgivning för att repe

tera och svetsa ihop oss inför den kommande utbildningen och utrullningen.616

615 Text till dialogseminarium 2090209.
616 Ibid.
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Sedan tidigare hade det funnits vissa motsättningar inom gruppen kring hur 
saker och ting skulle lösas. Framförallt fanns där två herrar – ”Kjell” och ”Hans” 
(fingerade namn) som ofta hade diametralt olika åsikter. Anders beskriver det 
som att hans jobb sedan starten till viss del hade gått ut på att lotsa projektet 
framåt genom ”avancerad diplomati, övertalning och kompromissande”. Nu 
hade Kjell slagit back i maskinen och inga argument som Hans eller någon av 
de andra i gruppen framförde spelade någon roll.

När till slut Kjell och Hans stod som två stridstuppar mitt emot varandra, röda 

svettiga och vilt argumenterande, insåg jag att det var dags att bryta innan det 

gick till handgripligheter och alla chanser att rädda situationen skulle försvinna. 

Min förhoppning var att god mat, bad, bastu, öl och biljard skulle kunna lugna 

ner stämningen. Jag avslutade därför dagen i förtid och gick därifrån med en 

känsla av annalkande katastrof inom mig.617

Anders funderade febrilt ända till nästa morgon hur man skulle kunna komma 
ur det här. Lösningen blev att göra ett totalt omtag under dag två – den doku
mentation de utgått från dagen innan gällde inte längre utan dagen skulle 
istället ägnas åt att helt förutsättningslöst gå igenom hela processen från början 
till slut. Upplägget lyckades och de arbetade hårt och inspirerat under dagen. 
Den infekterade stämningen från dagen innan var som bortblåste och när det 
var dags att åka hem hade de tagit sig igenom allt en gång till och båda sidorna 
verkade kunna leva med de kompromisser som de fått göra.

Anders iscensättning att avbryta och göra ett totalt omtag blev upphov till 
en engagerad dialog:

Jan: 

– Jag tror det avgörande här var hur du öppnade dag två. 

Bosse: 

– Vad var det som fick dig att ta det djärva steg? 

Anders: 

– Jag hade inget val, att ändra smådetaljer i det existerande har varit minst lika 

617 Text till dialogseminarium 20090209.
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jobbigt. Att gå in med ett ”open mindset” underlättade. Det kändes verkligen 

som om smockan hängde i luften dag ett. 

Göran: 

– Lyckades ni göra något annat på kvällen, bastu och så, eller hängde den dåliga 

stämningen kvar? 

Anders: 

– Nej det gick bra att göra något annat. Jag var inte så erfaren projektledare då 

heller. Men under Staffans Rydéns föreläsning så tänkte jag på det här med att 

kreativa processer ska krisa618 − här var det krisen som gjorde att vi lyckades, 

och systemet användes i 10 år sen. 

Jan: 

– Det är intressant för vi har ju haft uppe prestige några gånger idag. Här är ju 

ett exempel på hur man kan lösa upp prestige. Det här med att ha en natt emel

lan har också betydelse. 

Peter: 

– Det ligger en proffsighet i att inte ta parti för någon. 

Anders: 

– Fast jag hejade nog på Hans, som stod mer för ordning och reda. Samtidigt 

förstod jag att Kjell var tvungen att vara med för att det skulle funka. 

Robert: 

– Jag tolkar din text som att Kjell aldrig varit riktigt med i matchen i ert arbete. 

Kjell hade aldrig givit accept. Nu hade han alternativet att dra i handbromsen, 

eller gilla läget. 

Anders: 

– En del personer ser nog inte projekt som det här som en verklighet. Det är 

först när det börjar närma sig som man förstår vad det innebär.619

618 Staffan Rydén, då vice vc på Dramaten, hade varit gäst tidigare under dialogseminariet och 
bland annat pratat om att den kreativa processen under en teaterproduktion ska krisa, till skill
nad från själva produktionsprocessen. ”Processen kring vad som blir exempelvis åtta veckors 
repetition skall vara klar: Vad får jag besluta? Hur mycket pengar har jag och så vidare? Den 
organisationen får inte krisa. Förr fanns det en romantiserad bild av att ”åh, vi räddade allt med 
övertid dygnet runt sista veckan”. Den kreativa processen däremot inte bara får utan ska krisa. 
Alla är lyckliga i början av de åtta veckornas repetition. Det varar 2 veckor, man gör framsteg. 
Efter 3–4 veckor börjar man fundera: Kommer det här att hålla? Blir det här så fantastiskt? Det 
här krisandet är bra.” (ur idéprotokollet).

619 Idéprotokoll, dialogseminarium 20090209.
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Anders beskrev även i sin text hur pilotgruppen efter omtaget blev samman
svetsad på ett nytt sätt. I samband med att resultatet av arbetet skulle rullas 
ut hade de en introduktionskurs med de blivande användarna och en av delta
garna invände surt att ”det här måste vara fel, det här har ni inte tänkt igenom 
ordentligt”.

Då reser sig Rikard upp, min ambassadör från pilotgruppen, och säger med hög 

röst: 

– Hörrudu, det är möjligt att det är fel, men det är fanimej genomtänkt” 

I det ögonblicket insåg jag att pilotgruppen hade en enad front utåt och att 

införandet skulle gå bra.620

Att veta när man måste avbryta och börja om från början kan också vara en 
iscensättning av kunnig vägledning. Anders inverkan gjorde här att de kunde 
undvika att en oväntad krissituation utvecklades till en total katastrof och att de 
sedan kunde vända och bygga upp en ny gemensam enad front. Kanske är ”god 
mat, bad, bastu, öl och biljard” ibland de bästa hjälperna för att lösa upp knutar 
och övervinna meningsskiljaktigheter. 

*

Combitechmedarbetaren Maria Hedman skriver i två texter i Spänningsfält om 
roller hon spelat i sin konsultkarriär, medvetet eller omedvetet. I den första 
texten, som passande nog har titeln ”Spela roll” skriver hon om en tidigare 
arbetsplats, där det där med roll var ett problem för henne. 

Företaget höll en hög profil, och de hade presenterat en roll för mig som jag 

skulle spela, en kompetens jag skulle ha. Men jag hade inte den./.../ Den höga 

profilen kan skapa arrogans – om man måste lägga all energi på att spela rollen 

är det svårt att lyssna och samspela. Och då blir medspelarna, alltså kunderna, 

lätt till ”de andra” och det är de som bär bristerna, inte förstås, inte har insikt. 

Men folk gör inte idiotiska saker för att de är idioter. I princip alla människor 

620 Text till dialogseminarium 20090209.



244

7. Hjälperna – om inverkan

jag mött i jobbet är smarta, har ambitioner, vill väl, jobbar för att det ska gå bra 

för projekt och företag.621

Troligen har impulstexten till Marias text varit Denis Diderots ”Skådespelaren 
och hans roll”.622 Maria reflekterar över det Diderot skriver om att när man 
spelar en roll utger man sig för att vara någonting större än det man i verklig
heten är. Men vad händer när man blir synad? I konsultrollen finns inte teaterns 
underförstådda överenskommelse – publiken vill (min kursivering) ju att man 
spelar en roll, men kunden vill inte bli lurad utan få det han eller hon faktiskt 
ser. Maria skriver att det är ju aldrig kul att känna sig som en bluff, men kanske 
kan man bli lite klokare av att låtsat vara klok? 

Olika situationer kräver förstås olika poser och uttryck. Maria jämför en 
skådespelares uttryck på en stor scen – stora gester och tydlig artikulation – med 
uttrycket i en film med närgångna kameror där det är mer finlir som gäller: 

Är det samma sak med konsulter? Ska jag ha en profil om jag är testare, en 

annan om jag hoppar in som projektledare för att rädda ett projekt som är på 

väg att gå åt skogen? När bör jag bara göra som jag blir tillsagd, när bör jag 

driva en egen linje, när bör jag ifrågasätta?623

Maria citerar återigen Diderot och hans ord om att den starkare skådespelaren 
stiger ner till den svagares nivå för att inte den ene ska förefalla alltför stark eller 
alltför svag. Endast sällan händer det enligt Diderot att den starkare kan lyfta 
upp den svagare till sin egen nivå.

Betyder det att man som konsult ska hålla inne med en del av det man vet? För 

att inplantera små hjälper som ska föra kunden på rätt spår? Hur ska jag veta 

när jag är den som vet nåt? Jag har ofta idéer men svårt att veta deras värde, jag 

behöver testa dem på andra för att se vad som fungerar.624

621 Spänningsfält s. 163.
622 Diderot (1963) Diderots text handlar liksom titeln antyder om skådespelarens arbete och kun

nande. Den är skriven i formen av en spirituell dialog. 
623 Spänningsfält s. 164.
624 Ibid. s. 165.
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Att Maria använder ordet hjälper på det sätt hon gör här är ju väldigt passande 
nu när texten har hamnat i ett sammanhang där analogier till ridkonsten står i 
fokus. Som konsult har du också dina ”hjälper” och hur du ska använda dem i 
din kunniga vägledning i ett uppdrag beror på vilken roll du förväntas inta och 
spela mer eller mindre genuint. Ibland kanske till och med din tystnad är en 
aktiv inverkan. 

Ibland vet man dock inte riktig vilken roll man spelar, eller den roll man 
trodde att man spelade visade sig vara någonting annat. I sin andra text – 
”Katastrofer jag inte avvärjt” beskriver Maria ett uppdrag i Norge hon hade 
hos en tidigare arbetsgivare.625 Kunden hade köpt många timmar och de var 
fyra–fem personer som var på plats hos kunden i snitt tre dagar per vecka. De 
skulle skriva processbeskrivningar och dokumentmallar för ett mjukvaruut
vecklingsprojekt, vilket förstås görs bäst tillsammans med dem som gör själva 
utvecklingsjobbet. Maria och kollegorna fick dock veta att detta inte spelade så 
stor roll.

Vår chef sa också åt oss att släppa den delen och bara producera papprena. Sagt 

och gjort, vi sprutade ur oss mängder av dokument. Det är föga tillfredsstäl

lande att bygga en papperstiger, men vi kunde i alla fall sitta och prata med 

varandra /.../ Och jag fick massor av bonuspoäng på sas. Dessutom är ju Norge 

inte med i eu, så jag fick ett välfyllt barskåp. Detsamma fick vår uppdragsgivare. 

En gång i veckan mailade han till vår chef en lista på viner, likörer och whisky 

som han ville att vi skulle köpa /.../

Enligt kundens och chefens uppdrag fortsatte producerandet av papper. Inga 
frågor ställdes. När uppdraget väl var slut fick Maria reda på att deras uppdrags
givare för länge sen insett att projektet skulle misslyckas och att syndabockar 
skulle utses.

Eftersom han var ansvarig för processbeskrivningarna tog han in oss, så att han 

kunde peka på att han hade gjort det han skulle. Vi var där för att han skulle 

625 Spänningsfält 328–332.
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slippa bära hundhuvudet. Vem vet, kanske valde han just en svensk konsultfirma 

för flaskornas skull?

Maria och hennes kollegor blev omedvetet en del i kundens iscensättning av 
scenen ”allt är konsulternas fel” där de lika omedvetet fick rollen som synda
bockar. Mot den typen av teater hjälper nog ingen kunnig vägledning i världen. 
Vad som dock kan sägas ingå i konsulten kunniga vägledning är att inse att man 
i alla uppdrag är del i någon scen och spelar någon roll, som kan ligga längre 
eller kortare ifrån ens sanna person. Det ingår också att ha en förmåga att åstad
komma en gestaltning av problem och lösningar. Ordet gestalta ska här förstås 
i den mening som Niclas Fock använder med utgångspunkt i ett samtal med 
konstsnickare Thomas Tempte – som utforskande genom konkret och prövande 
konstruktion av en idé, där det viktigaste resultatet blir att gruppen som ska 
lösa problemet (i Focks fall bygga ett system) kan bygga upp en gemensam inre 
bild av vad man ska åstadkomma och vilka hinder som finns på vägen.626

626 Fock (2004) s. 72.



Bild 5. Hopp.
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Kunnig vägledning kännetecknas av en närvaro. Den behöver inte alltid vara 
fysisk, och framförallt är det inte enbart den fysiska närvaron som räknas. Den 
kunniga vägledningens närvaro rymmer ett lugn, och en förmåga att se och 
lyssna. Att se på djupet och snappa upp vad som egentligen pågår. Det handlar 
också om en förmåga att ställa de rätta frågorna, frågor som utvecklar den 
vägleddes förmåga. 

Vara där – inlevelse och tystnad

Jens Fredricson beskriver i ett blogginlägg hur en kunnig vägledares närvaro 
kan gestalta sig: 

Hans Horn är definitivt en av de tränare som jag har lärt mig mest av – även 

om han inte sa så mycket under träning och tävling. Vi såg honom sällan, men 

cigarrdoften avslöjade att han ändå var i närheten. Han var alltid på plats. Efter 

ritten, långt ifrån affekt och eufori, bjöd han på kaffe och ställde samtidigt 

några intelligenta och välformulerade frågor. I takt med mina svar uppstod en 

konstruktiv diskussion gällande ridningens mysterier, som på ett utmärkt sätt 

flyttade fram och utvecklade min kunskaps och färdighetsnivå.627 

627 Jens Fredricson, blogginlägg publicerat 20160414. Texten åtföljs av en bild på Hans Horn, 
ståendes i ett rökmoln med cigarr i handen. 
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Jens beskriver här en närvaro som är påtaglig, även om den inte var uttalad. 
Han var alltid där. Något liknande beskrivs av Janne när han pratar om att det 
som saknas i Spegelmetoden628 är anvisningar för att delta i de delar som styr 
verksamheten:

– Styrgruppsmöten, ledningsgruppsmöten och så. Bara passivt, lyssna. Man ser 

saker som ingen annan ser. Det kan hjälpa till i analysen.629

Bakgrunden till Jannes konstaterande var ett uttalande från Bo under semina
riet innan, då han framhöll två saker som han tyckte skulle profilera föränd
ringsarbete på Combitech:630

– Ett – att lyssna och hålla näbben! På så sätt undviker man fallgropar. Två – att 

vara med, framförallt initialt. I mitt projekt såg jag till att vara med på varenda 

möte. /.../ Jag satt där och lyssnade. Min föregångare hade bara suttit med sin 

projektledningsgrupp. Vi måste både hålla näbben och vara med och lyssna, 

överallt, överallt, överallt.631 

Något liknande beskrivs av Anders Åström i texten ”Iprenmannen”.632 För att 
skapa det förtroende som krävs för att kunden ska komma till affär krävs att 
många gånger en närvaro.

Man måste, precis som Iprenmannen, ta sin gitarr och ställa sig och hålla på och 

spela tills man får ett avslut på affären med honom” /.../ Han som sa orden till 

mig kan vi kalla Arne.633

628 Se kapitel ”System och metodik – teorier för livsvärlden”.
629 Dialogseminarium 20090429.
630 Dialogseminarium 20090325.
631 Bo hade även i sin text till detta seminarium beskrivit hur han under de första dagarna av pro

jektet gick runt och presenterade sig och ”klämde på folk”.
632 Spänningsfält s. 150–155. Titeln syftar på en figur i en reklamfilm för värktabletten Ipren där 

den så kallade Iprenmannen dök upp på de mest oväntade ställen med sin gitarr, sjungandes 
om den ”intelligenta värktabletten”. 

633 Spänningsfält, s. 150.
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Arnes ord klingar enligt Anders ofta i huvudet när han tänker på kundkontakt. 
Han beskriver hur han ett antal gånger haft kunder där han känt att man haft 
något att tillföra men att uppdraget håller på att glida ur händerna.

Då har jag sett till att jag har haft en eller flera anledningar till att ringa upp 

kunden varje eller varannan dag. Anledningarna kan vara att man vill ställa en 

fråga, modifiera sitt eget affärsupplägg eller att man har lite allmänt skvaller att 

komma med. Kort sagt: man hittar på en anledning att stå och spela på gitar

ren.634 

*

Närvaron handlar också om inlevelse. Att kunna sätta sig in i en situation med 
fullt fokus. Det handlar om något mer än att bara fysiskt vara på plats. Jens 
Fredricson skriver om en episod tillsammans med tränaren Anders Lindgren: 

Under många av ridpassen spelade han klassisk musik på hög volym. Det var 

Mozart, Beethoven, Bach och allt vad de nu heter. Själv har jag alltid lyssnat 

mest på hårdrock /.../ Under ridpassen för Anders kunde jag rida i tio minuter 

utan instruktion – till dess att han plötsligt stängde av musiken för att börja 

diskutera sits, övningar, tygeltag och form. Samt en massa annat också förstås, 

ni vet det som kallas livet. En gång frågade jag honom varför han lyssnade på 

Mozart när vi skulle träna. Det kändes som att han var i sin egen värld, att han 

inte engagerade sig i min ridning. 

”Men käre Jens, jag rider ju med!” 

Det var precis det Anders gjorde, han föreställde sig att han red den häst jag satt 

på. För att hitta denna djupa fokusering och inlevelse, tyckte han det passande 

med denna för honom njutningsfulla musik högt i bakgrunden. Han kunde 

sätta sig in i exakt hur han ville att hästen skulle ridas eller hur jag skulle sitta, 

allt i enlighet med ridläran.635

634 Spänningsfält s. 153.
635 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150522 Detta kan jämföras med vad som skrivs av en av Nuno 

Oliveiras elever i förordet till ”Klassiska principer i konsten att dressera hästar”: ”Man har 
förebrått mästaren att inte kommunicera, att inte förmedla sin kunskap. En oförtjänt förebrå
else. De som har haft privilegiet att följa hans lektioner vet det. /.../ Han sade ofta: ”Här i mitt 
hör är det som om jag satt på hästen”. (Oliveira, 2010, s. 5).
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Tystnaden tillsammans med musiken, blev här en språkinvolverande handling, 
ett sätt för tränaren att fördjupa sin förståelse av situationen. Jens misstolkade 
dock tränarens tysta inlevelse för oengagemang, istället för att se det som att 
tränaren gjorde det som han ansåg nödvändigt vid instudering av ridlära – att 
föreställa sig att rida en specifik häst för att ge teorierna förankring i livsvärl
den.636 Jens fortsätter längre ner i samma blogginlägg, efter en målande beskriv
ning av Anders Lindgrens liknelse av hästen vid en banan för att beskriva dess 
starka respektive svaga sida, med en passus till oss läsare:

Om ni inte är besjälade ryttare och nu valt ut en favorithäst och ridit med, kan 

ni lika bra kolla på Melodifestivalen, käka chips och vara som vanliga män

niskor en lördagskväll!637

Även som läsare krävs en inlevelse.

Mötet – audiens och kalibrering av pondus

Närvaro kräver någon form av möte. Inte nödvändigtvis ett sådant som kon
torsarbetare vanligtvis avser med ordet (något som bokas i kalendern, har en 
agenda och en ordförande), men en arena där vägledning kan äga rum. Både 
att rent praktiskt få till ett sådant möte, men även att gå in i det med rätt 
förutsättningar har av flera, både på häst och konsultsidan, tagits upp som en 
förutsättning för att överhuvudtaget komma vidare. Flera vittnar dock om att 
det inte är helt enkelt. Simon Åhlstad, en av informanterna på hästsidan, berät
tade om en händelse där mötet med hästen fallerade helt på grund av stress och 
dålig kommunikation:

– En gång kom jag till Picke (hästen, min anm.), var superstressad från jobbet. 

Jag skulle rida lektion och kastade in alla grejer. Slängde upp boxdörren och 

ropade stressigt till hästen ”Kom nu!” Han gick in och vände upp rumpan och 

sparkade i luften. Då insåg jag att det här funkar inte. Jag gick ut och satte mig 

636 Jämför med uttalande av Anders Lindgren i kapitlet ”System och metodik – teorier för livsvärl
den”.

637 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150522.
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i bilen och satte på musik och sen gick jag och sa till tränaren att ”jag rider inte 

idag”. Jag gick tillbaka till hästen och gav honom en morot och klappade istäl

let. Man kan inte gå in i ett möte så. 

*

Även på konsultsidan finns exempel på hur det faktiska mötet varit avgörande 
för framgång. Gunnar skrev i en av sina texter om ett projekt han deltagit i, ett 
ledtidsreduktionsprogram med målet att reducera ledtiden med hela 50 pro
cent.638 En stor amerikansk konsultfirma (här kallad x) anlitades för att driva 
projektet och hade en helt annan uppfattning än Gunnar kring hur projektet 
skulle genomföras.

Jag var för att utreda och designa ett nytt flöde i en liten grupp medan xkon

sulten direkt vill engagera såväl produktionstekniker, produktionsledare och 

verkstadspersonal. Projektet genomfördes enligt X:s förslag och vi fick ett häp

nadsväckande gensvar och resultat. Medvetandegraden om behovet av ändring

en var mycket större än jag hade föreställt mig. De olika grupperingarna tävlade 

bokstavligen om att nå störst reducering 

Att faktiskt möta alla dem som berördes av hans arbete blev således något av en 
ögonöppnare. Under dialogseminariet höll flera med om att ett skarpt genom
förande, istället för ett pilotprojekt i en skyddad verkstad vid sidan om, ofta är 
bra – men läskigt. Gunnar själv sammanfattade känslan:

– Här var det verkligen brallorna ner! Vi stod där med verkstadspersonalen!

Här blev alltså den faktiska närvaron, att tvingas ut i verkstaden, bort från den 
trygga kontorsmiljön, och möta dem som skulle beröras av förändringen istäl
let för att gömma sig bakom modeller och dokument, avgörande för projektets 
framgång. 

*

638 Text till dialogseminarium 20090209.
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Ibland är problemet istället att överhuvudtaget få till ett faktiskt möte. Peter 
berättade vid ett av dialogseminarierna om ett fall där ett annorlunda angrepps
sätt krävdes för att överhuvudtaget få till något möte: 

– Jag minns ett uppdrag när vi ville återanvända saker från en site i Stockholm. 

De hade dock inte ”tid” att hjälpa oss. Det jag gjorde var att begära audiens, 

boka in en timme, och tog med mig mitt gäng upp till Stockholm. När timmen 

var slut gick vi direkt. Vi körde 25 möten så. De hade inte tid, men kunde ställa 

upp eftersom de visste att vi bara begärde en timme. En timmes audiens. 639

*

Ett fruktbart möte handlar således om att mötas både fysiskt och mentalt. 
Jörgen Carlström som har erfarenhet av att jobba med ledarskap såväl på häst
sidan som i näringslivet beskrev under intervjun ridning som ett av de bästa 
sätten att träna mental kontroll:

– Du kan aldrig träna häst eller bli en bra ledare om du inte har ditt humör 

under kontroll. En häst känner direkt om du är arg, rädd eller stressad, då luk

tar du adrenalin. Det finns ingen häst som lyssnar på någon som luktar tiger. 

Och har man en chef som går omkring och morrar och är sur är det svårt att 

vara glad och göra ett bra jobb. Ska man träna häst måste man lägga det där åt 

sidan. 

Jörgen menar vidare att en del av det även är att planera och se till att man har 
tillräckligt med tid för uppgiften, tid för själva mötet, särskilt vid sådant där 
man inte vet hur lång tid det tar:

– Man lär sig att lägga problem på hatthyllan när man går ut till hästarna. 

Har man bråkat med barnen får inte det gå ut över hästarna. Ska man vara en 

duktig ledare måste man ha förmågan att kalibrera sin egen pondus. Det hjäl

per hästarna till med. Man måste kunna säga till på skarpen, men sen släppa. 

Det gäller att kunna lägga privata bekymmer som inte gäller hästträningen åt 

639 Dialogseminarium 20090212.
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sidan. På samma sätt – behöver någon min uppmärksamhet på jobbet måste 

jag se till att ha uppmärksamheten där, och ha förberett för den situationen. 

Utvecklingssamtal till exempel. Det kan vara någon som har cancer som bryter 

ihop, då kan jag ju inte säga att jag måste åka och hämta på dagis.

Värt att nämna i sammanhanget är att intervjun i sig blev ett exempel på just en 
sådan uppmärksam närvaro. Flera kunder stack in huvudet och ville prata med 
Jörgen under intervjun som genomfördes inne på stallkontoret, men då dessa 
inte hade bokat tid blev de vänligt avvisade och fick vänta.

”Kalibrera sin pondus” är ett nyckelbegrepp här. I närvaron måste du kunna 
känna av vilken tyngd du behöver anlägga för att få respekt, men lika viktigt är 
att inte klampa på för hårt och köra över någon. Jörgen och jag återvände till 
begreppet i ett samtal ungefär ett år efter att intervjun genomfördes. Då hand
lade det om att hitta olika nivåer av hjälpgivning hos min häst, Tip Top, som 
ibland kan vara ouppmärksam på ryttaren och kräva viss bestämdhet, men som 
också stänger av helt när ryttaren går på med för stor kraft upprepade gånger. 
Begreppet kalibrering av pondus blev något att kretsa kring när vi försökte 
lösa den knuten. Att vi hade genomfört intervjun och därigenom plockat fram 
ett gemensamt begrepp förde oss alltså vidare i diskussionen kring en praktisk 
situation. 

Under intervjun reflekterade Jörgen även en del över pondus i form av tillit, 
respekt och förtroende:

– Om man översätter tillit, respekt och förtroende i arbetslivet – har du för 

mycket respekt och för lite tillit går du bakom med piskan. Det klarar alla, det 

handlar om att ha tillräckligt stor piska. Men att få folk att känna förtroende så 

att man istället kan gå framför, och folk följer med, det är ledarskapskonst. Det 

är samma med hästar. Du kan alltid flytta på den – men att få den att vilja följa 

dig – join up640 som man säger... En bra chef som byter jobb – vissa kanske föl

640 JoinUp® är en träningsmetod för att tämja och träna hästar utvecklad av amerikanen Monty 
Roberts. Roberts inspirerades till metoden när han observerade vildhästar i Nevada och deras 
sätt att kommunicera med varandra. Namnet JoinUp anspelar på att hästen skafås att följa 
(join) människan som en flockledare (https://www.montyroberts.com).
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jer med till det nya stället fast de inte ens vill byta jobb från början men de vill 

jobba med just honom.

Ibland behöver man dock kunna säga till på skarpen och sätta sig i respekt. 
Jörgen berättade om en situation där han verkligen lärde sig att ibland måste 
man dra det här med pondus till sin spets. Hästen i fråga, ett arabiskt fullblod, 
hade han fått till skänks då det var så mycket problem med den:

– Jag var den enda som kunde rida den där hästen. Den testade alla och hade 

blivit väldigt otrygg, ganska trygg i sig själv men så fort de hände något så ske

nade den iväg och slängde av folk. Jag lyckades ordna till så jag kunde rida den 

i alla väder vad som än hände, men när någon annan satt upp blev det lika illa 

igen. Det här var första gången som jag var tvungen att gå till botten med var 

krönet var, var avstängningsknappen är någonstans. Jag satte den i en rund

korall641och släppte lös den. Drev den kanske lite kraftigare än vad jag brukar, 

gjorde den mer och mer irriterad på mig. Upptäckte att den hade bara lärt sig 

ett beteende att göra mig tillfreds, så jag drev på den tills den lackade ur. Den 

reste sig och tänkte klippa till mig. 

Hästen fick sig i det läget en mycket skarp korrigering och hästens reaktion blev 
enligt Jörgen nästan som att hon längtat efter att någon skulle säga stopp.

Hästen ställde sig ner, blåste ut och sa liksom som att ”äntligen var det nån som 

sa till på skarpen”. Från den dagen var hon som en cirkushäst! Barnen kunde 

rida den, det blev en fantastisk tävlingshäst. Då förstod jag verkligen att dra det 

dit där man verkligen får rätt signaler tillbaka. 

*

Hur man går in i mötet och kalibrerar sin pondus kan även det vara en mog
nadsfråga. Informanten Charlotte Frisch beskriver hur hennes relation och 
inställning till hästarna har förändrats över tid: 

641 Rund paddock för träning av hästar. Vanligtvis cirka 20 meter i diameter. Denna typ av bana 
används till exempel vid JoinUp och liknande träningsmetoder. 
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Ju bättre jag har blivit på att läsa av hästar, desto bättre har jag även blivit på 

att kommunicera. Och desto bättre blir resultatet! /.../ Det har nog infunnit sig 

en ödmjukhet under senare år. Det var inget särskilt som utlöste det, utan bara 

erfarenhet. Jag var mer röjig förr, mot hästarna – ”Skärp dig!”, ”Stå still!”. Jag 

krävde att den här individen skulle lyssna på vad jag hade att säga istället för 

att jag lyssnade på den. Det handlar nog både om personlig mognad och en 

ödmjukhet inför förståelsen av kommunikation. Från början får man nog lära 

sig det där lite röjigare, på ridskolor till exempel. Klart att de (hästarna) ska ha 

respekt och så, och ibland behöver man ryta till, men ofta behöver man inte ens 

hamna där. 

Det handlar om att kunna kalibrera sin pondus så att pondus i dess ursprungliga 
bemärkning inte behövs. 

Förbiväxande – att rusta för frånvaro

I den kunniga vägledningens närvaro ligger också att rusta för sin frånvaro. 
Petter Grundström skriver i texten ”Yrkeskunnande och passion” att ”för att 
bli oumbärlig måste man bli umbärlig”.642 Istället för att eftersträva att göra sin 
kunskap ouppnåelig genom att inte dela med sig så ska man se till att sprida 
den så mycket som möjligt och på så sätt bli oumbärlig. Tanken är ju ändå att 
den vägledde så småningom ska klara sig utan vägledning, och kanske till och 
med bli bättre än man själv eller klara av att hantera nya typer av situationer 
och problem. Eller som konsulten Emma Karlsson skriver i texten ”Att odla 
sin trädgård”643 angående vad hon som teamledare vill rusta sina konsulter för: 

Hur kan jag rusta mina sticklingar, mina konsulter, på kaos? Hur kan jag göra 

dem redo för det okända? Jag vill att de ska vara förberedda på det som inte 

går att förbereda sig för, en ekvation som ställer en hel del krav på den som ska 

göra algebran.

642 Spänningsfält s. 305.
643 Spänningsfält s. 349–352.
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Bo Göranzon pekar i avhandlingen Det praktiska intellektet på att det finns 
ett tvingande moment (Göranzons kursivering) i det regelföljande som ingår 
i en praxis och att detta tvingande moment är en förutsättning för att kunna 
passera regler och kunna förhålla sig kreativt i nya situationer. Göranzon citerat 
Thomas Tempte som talar om ett förbiväxande:

Att överträda givna regler är inte i första hand att opponera mot gamla aukto

riteter utan ett förbiväxande. Det kräver inte trots utan eftertanke/.../ och i en 

viss situation måste man inse och summera i sitt huvud: nu finns en skärnings

punkt, man kan inte gå tillbaka utan bara framåt. Har man då arbetat tillräck

ligt länge har man lärt sig lita på intuition, yrkestillhörighet /.../ en stabilitet 

och kontinuitet.644 

Flera av berättelserna i mitt empiriska material handlar om att rusta eller rustas 
för detta förbiväxande.

*

En av informanterna på hästsidan, Simon Åhlstad, pratade under intervjun 
om ett tillfälle när han red för sin tränare Björn Waimon, ridlärare på Solna 
Ridskola, som lugn och ödmjuk gjort mycket för Simons eget lugn och själv
känsla:

– Jag red för honom i tio minuter, det kändes som två timmar. Han sa ingen

ting. Jag gick fram till honom och sa typ ”Hej, är det något som inte funkar?” 

”Nä han ser jättefin ut, märker du inte det själv? Hur länge har du hållit på med 

hästar? Tio år? Känner du inte att det är bra? Du måste också lära dig att känna 

när det är bra, för inne på banan är du själv.” 

Tränarens tystnad tolkades här av Simon som att något var fel, när det i själva 
verket var en träning i att lita på sig själv för att klara sig utan tränaren i en täv
lingssituation där ju tränaren av naturliga skäl inte finns med och kan säga vad 
man ska göra. Tystnaden blev också här en språkinvolverande handling, men en 

644 Göranzon (1990) s. 136.
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annan än den som Jens Fredricson beskrev i episoden där tränaren ”red med” i 
förra avsnitten. Kyra Kyrklund är inne på något liknande när hon skriver:

Jag försöker lära mina elever att när de kommer ut från tävlingsbanan ska det 

själva veta om de är nöjda eller ej, om det har gått bra eller dåligt, innan de hör 

poängen och placeringen – för dessa ger inte alltid en realistisk bild av deras 

egen prestation.645

*

Konsulten Daniel hade till ett av dialogseminarierna också skrivit om just detta, 
att få kunden själv att känna när det är rätt, när han beskrev ett lyckat uppdrag 
– ett dialogseminarium för att ge kunden inspiration till förädling av arbets
sättet med agila metoder och Scrum. 646 Kunden hade först varit lite tveksam 
till upplägget och valet av metod och tänkt sig mer av ett traditionellt föredrag 
följt av frågestund men hade låtit sig övertalas. Med spänd förväntan såg Daniel 
fram emot genomförandet.

Inledningen gick bra, tryckte på betydelsen av att deltagarna satsar på sig själva 

under dialogseminariet och att vi var ute efter att lyfta vår yrkeskunskap genom 

att lyfta fram erfarenheter och skapa nya perspektiv och insikter. 

Därefter, skrev Daniel, repeterades teorierna i Scrum, vilket kompletterade med 
några personliga reflektioner kring en del kritiska moment i ramverket. Under 
dagen återkom man sedan flera gånger till att gruppen beskrev hur rollspelet 
fungerade mellan teamet och olika intressenter. Det fanns enligt Daniel ett 
”uppdämt behov av att komma till tals” och förklara både för varandra och för 
externa intressenter hur saker och ting funkade. Ur idéprotokollet:

Vad vi gjorde var att beskriva produkten ur olika perspektiv. Vi definierade 

vem som var kunden. Det blev en härlig ahaupplevelse när gruppen insåg 

att produktionen i samma rum var användarna av deras utvecklingsprodukt! 

645 Kyrklund & Lemkow (1996/2013).
646 Dialogseminarium 20090212.
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Produktionen som inte fått komma till tals i utvecklingen visade sig vara använ

darna! Snacka om nyttig övning!

Det som börjat som en önskan om att pumpa en expert (Daniel) på kun
skap om agila metoder och Scrum utmynnade istället i att gruppen själv 
genom gemensam reflektion formulerade ett antal viktiga förbättringsåtgärder. 
Avslutningsvis fick även projektledaren sammanfatta vad hen skulle ta med sig 
efter dagen. Vidare ur protokollet:

Det fanns en positiv känsla efteråt i rummet. /.../ Gruppen hade stärkts av dagens 

dialoger. Det var en skön känsla när jag lämnade kunden och önskade lycka till.

Daniels text utmynnade under seminariet i en dialog om just behovet att 
komma till tals, och om rätten att ställa dumma frågor:

Robert: 

– Det du lyfter fram är vikten av gemensamma begrepp, vikten av kommunika

tion. När man väl hade rett ut begreppen så var det mycket enklare. Kul att du 

kom fram såhär! 

Daniel: 

– Jag som kom utifrån kunde ställa de dumma frågorna. De fick gå fram och rita 

på tavlan, förklara som för ett barn. Man har ju en begränsad tid när man kan 

göra så... 

Robert: 

– Det är som i skolan, en räckte upp handen och ställde den dumma frågan. Sen 

visade det sig att ingen fattat...

Göran tog fasta på det Daniel skrivit om att det fanns ett uppdämt behov av 
att komma till tals och såg likheter med ett eget uppdrag där systemchefen och 
mjukvaruchefen bägge fått en ahaupplevelse när de satt sig ner tillsammans.

Göran:  

– De hade inte tidigare pratat med varandra. Varför krävs det folk utifrån för att 

se sådant? 
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Anders funderade vidare: 

– Bara det att man samlar de här upptagna personerna i ett rum! Som konsult 

behöver jag bara sätta igång dem och sen slänga in ett vedträ i brasan efterhand. 

Men det här som du Göran hade problem med att mjukvaruchefen frågade om 

kursen var tillräckligt bra för att det skulle vara värt att kalla samman folket647 – 

bara det att de samlas gör att det är värt det! 

*

Tore hade istället ett exempel på hur man misslyckats att rusta för frånvaro i 
ett projekt som handlade om att ny metodik för konfigurationsledning, eller 
Configuration Management (cm), skulle tas fram och införas. Mottagarna 
i projektet utbildades och det hela rullade på bra. Organisationen tog emot 
resultatet och verkade förstå vad Tore och kollegorna hade gjort. Allt var frid 
och fröjd. Tore hade dock i sin text beskrivit hur han när han kommit tillbaka 
till samma organisation i ett annat ärende, upptäckt att inte mycket hade hänt 
sen de lämnade skeppet. 

Har inte mottagaren förstått bakomliggande tankar med det som vi infört? 

Har vi inte varit tillräckligt tydliga? Har mottagaren ansett att de förstått vad 

vi menar och känner att de är på banan? Anser mottagaren att vi inte förstått 

problemet och bara låtit oss hållas tills vi är klara och försvinner, så de kan göra 

vad de vill? Frågorna är många.648 

I sina funderingar över hur vad som egentligen gått snett kom Tore att tänka 
på de han lärt sig om hur man genomför vårbruket på en gård. Ett normalt år 
så harvar man två gånger och sedan ska man gödsla och sen harva engång till. 
Sedan är det dags att så. Men om det nu är så att det inte varit någon tjäle under 
vintern stämmer enligt Tore inte denna enkla process, för då har leran inte 
frusit sönder under vintern. Harvar man då så händer ingenting med jorden.

647 Vilket Göran hade beskrivit i sin text till samma seminarium.
648 Text till dialogseminarium 20090429.
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(M)an brukar säga att harven bara skrattar åt en, det syftar på ljudet från har

ven. Då måste man anpassa sig till rådande situation och få jorden klar för sådd. 

Samma sak har hänt på företaget, utvecklingsprocessen och andra kunder har 

gjort att man inte har förstått hur cmmetodiken skulle kunna anpassas till den 

nya situationen.649 

Under återbesöket kunde Tore trots allt konstatera att det som de hade gjort 
den där gången för ett par år sedan ändå var en bra grund, det fanns goda för
utsättningar för att kunna anpassa cmmetodiken och verktyget till att stödja 
den nuvarande verksamheten på ett effektivt sätt. 

Tore: 

– Det var så uppenbart att de inte hade förstått på djupet. De hade förenklat och 

inte låtit systemet följa med i företagets utveckling. 

Jan: 

– Jag har varit med om att man inte vågar gå in och pilla på cm verktygen för 

att de blir för stora och komplexa. 

Gert: 

– Du kommer in här och ser att det nästan har blivit sämre./.../ Men det jag 

tycker är intressant är om vi ska ha som ambition att skapa en förändring nu, 

eller ett förändringsklimat, en förändringskultur som gör att de driver vidare 

förändringen i egen regi. Här kan vi nog hitta nya vägar som inte vi ser idag. 

/.../ 

Gunnar: 

– Det där måste ju variera från gång till gång också, vad de vill ha hjälp med. 

Men kan vi för ungefär samma insats leverera en kultur också så är det ju bra, 

fast den insatsen brukar ju vara större... 

Jan: 

– Fast för att känna att man lyckats tror jag vi måste komma dit att man känner 

att svänghjulet är igång.

Tore och kollegorna hade uppenbarligen missat en dimension under sitt arbete 

649 Text till dialogseminarium 20090429.
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– att rusta kunden för att kunna ta språnget och anpassa CMarbetet i takt med 
att deras egen verksamhet förändrades. Det är förstås inte säkert att varken de 
eller kunden hade förmåga att se att den dimensionen ens skulle kunna ingå i 
arbetet. Reflektionen under dialogseminariet kring vad det egentligen är man 
skapar ökade dock troligen chansen att den dimensionen fanns i åtanke vid 
liknande uppdrag i framtiden. 

*

Nuno Oliveira skriver om en lärares förhållningssätt till sina elevers framsteg 
och framgångar: 

Beridare är den som åldras och ser sin egen fysiska förmåga minska men samti

digt uppskattar yngre kollegors och yngre elevers, och som är glad om någon av 

eleverna, tack vare hennes undervisning, en dag har större ryttarkvaliteter än de 

egna. Beridare är den som förblir enkel och genom sin professionella uppriktig

het gjort eleven till en vän.650 

I kunnig vägledning ligger att få sina adepter att klara sig på egen hand och 
framförallt att kunna glädjas åt deras förbiväxande. 

Teamet – delar och helhet

Många, både på hästsidan och från konsultvärlden har tagit upp vikten av teamet 
– att ha rätt personer runt sig för att saker och ting ska kunna fungera. Teamet 
måste vårdas för att fungera, och det kräver såväl närvaro som en förståelse för 
olika teammedlemmars olika drivkrafter. Simon Åhlstad berättade under inter
vjun om allt och alla som krävs för att tävlingssatsningen ska gå runt:

Veterinär, hovslagare, kiropraktor etc. − alla yttre faktorer. Sen är det också ett 

koppel med tränare, ett gäng medryttare och stallhjälp. Minst fem stycken där 

också. Stallkompisar också som man kan ha en trygghet i, som kan hjälpa till att 

mocka till exempel. Sen är det familjen, sponsorer...  

650 Oliveira (2010) s. 56.
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/.../ 

Helhet, kommunikation och planering krävs för att det här ska funka. Jag kan 

inte bara dra iväg själv och tävla i Tyskland. Är jag inte tydlig mot teamet fung

erar det inte, och de måste få göra saker som de gillar, men det måste också 

passa in i min verksamhet. Medryttare till exempel måste ju få ut något själva. 

Med facit i hand är det rätt kul – Picke (hästen min anm.) är 25 år och glad 

som en fyraåring.651 Och han har inte varit mycket skadad. /.../ Han har varit 

både ridskolehäst och elithäst. Det är inte rosetterna som räknas men de är ett 

resultat av en bra grund och hårt arbete. Planering – tandläkaren där, träning 

där och sen tävling där. Han ska komma ut i skogen. Det är mycket tid, mycket 

pengar, en stress i att få ihop det.652

*

Pether Markne tar även han upp betydelsen av ett fungerande team, och vikten 
av att förstå att man behöver ha ett sådant, även om det ställer höga krav på den 
som ska hålla ihop och förvalta ruljangsen: 

När det gäller vår egen inställning så utvecklas ju den med erfarenhet, men 

jag är övertygad om att i ju tidigare ålder vi ”fattar” vad våra svenska stjärnor 

egentligen gör desto bättre, det är så komplext. Tänk själv att samtidigt kunna 

producera hästar, bedriva business, förvalta sponsorer/hästägare, ha familj, pre

stera på topp under press, vara tillgänglig för barnen, hålla clinics osv, osv – det 

är beundransvärt!653

Samtidigt berättar han att denna insikt om betydelsen av ett fungerande team 
inte riktigt fanns när han själv var ung vilket, tillsammans med dåtidens trä
ningsfilosofi fick tråkiga konsekvenser för karriären med hästen Maya:

Träningarna då innebar precis som nu att vi hoppade i grupp, men istället för 

att som idag, träna mer på teknik och lägre höjder låg fokus på att hoppa stora 

banor. Rätt eller fel, vi blev tuffa och tyckte att svår hoppning var något själv

651 Värt att notera att 25 år är en hög ålder för en häst.
652 Intervju 20161204.
653 Pether Markne, Blogginlägg 20180920.
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klart. På den tiden var inte heller förståelsen för management när det gäller 

hovslagare, veterinär och riktigt grundträning så utvecklad, vilket gjorde att 

karriären för Maya rivstartade med en tidig debut i Grand Prix – men tyvärr 

också fick ett snabbt slut.654

Det krävs många delar för att långsiktigt få en fungerande helhet i en ryttares 
(och hästs) tävlingskarriär. I kunnig vägledning ligger att få eleven att förstå 
det. 

*

Konsulten Gert Johansson reflekterar i sin text ”Konstruktiva samtal” kring 
dialogen i ett team.655 Bakgrunden var att Gert mindes sin tid i en forskargrupp 
där diskussionerna under fikarasterna gick höga. Detta gjorde att Gert till och 
med ställde en väckarklocka för att komma i tid till fikarasten för att missa 
något intressant. Den som gjorde diskussionerna så intressanta var nästan alltid 
”Martin”:

Han /.../hade en fantastisk förmåga att alltid inta motsatt ståndpunkt till den 

som tog upp ett ämne ur ett visst perspektiv. Han gjorde det alltid på ett mycket 

övertygande sätt och i början undrade jag så smått vad det var för en typ. I vissa 

lägen kunde det kännas en smula utsatt att bli bemött med motsatta åsikter 

men nästan alltid gick vi från rasterna med nya perspektiv på det vi diskuterat. 

Tyvärr var väl resultatet ofta insikten om att lösningen på världsproblemen inte 

var så enkel trots allt. Jag vet än idag inte om Martin bytte ståndpunkt medve

tet för att få mer intressanta diskussioner eller om det var någon sorts försvars

instinkt som kom att forma hans argument och perspektiv där annars de flesta 

var ganska överens.656 

Gert reflekterar i texten vidare kring dialogens betydelse för att pröva olika 
tankar och komma till djupare insikter i till exempel en arbetsgrupp. En dialog 
som planeras och leds av erfarna personer kan förmodligen ge mångfaldigt 

654 Markne (2014) s. 17.
655 Spänningsfält s. 159–163.
656 Spänningsfält s. 159.
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mer jämfört med ett spontant uppkommet samtal. Men det handlar också 
om samtalsklimatet i gruppen. Auktoriteter bör nog inte ingå. Gert minns ett 
besök på en fabrik i Singapore där han och en grupp forskare träffade en grupp 
ingenjörer.

Först hade vi en ganska öppen och hjärtlig diskussion kring diverse frågor kring 

produkter och deras tillverkning. Efter halva mötet kom Chefen in. Mötet tog 

nu en helt ny karaktär och all deras kommunikation gick nu via chefen även om 

vissa frågor eller påståenden vi ställde snarast borde ha besvarats av ingenjörer

na.657

Det öppna och breda samtalet försvann på grund av auktoriteten som fanns i 
gruppen. Till skillnad från i forskargruppen där det fanns en trygghet i att inga 
åsikter var omöjliga att framföra. I kunnig vägledning ligger att förstå vikten 
av ett tillåtande samtalsklimat, och förmågan att få fruktbara samtal till stånd. 

*

Flera konsulter vittnar också om vikten av sammansättningen av teamet. 
Gunnar Berg skriver i texten ”Laget, kunskapen och operatorerna” om ett 
utvecklingsprojekt där ett stort distribuerat ledningssystem skulle tas fram. 
När de kopplade ihop hårdvaran i labbet uppstod vissa störningar. De flesta av 
hårdvarukonstruktörerna var rätt oerfarna av hur saker betedde sig i en stor 
anläggning, men mycket skickliga på att konstruera de olika delarna.

Alltså letades det upp en mycket erfaren och praktiskt lagd man som kom 

till oss med linjal och räknedosa som enda hjälpmedel. Han tog sin linjal och 

mätte/.../ och slog lite på sin räknedosa varefter han talade om exakt vilka kon

densatorer som skulle införas och var. Han gjorde också något mer – han gjorde 

konstruktörerna medvetna om att det krävdes tankearbete kring hur de satte 

ihop sina var för sig fungerande enheter till en större enhet. Han lärde också ut 

hur de skulle räkna på det. Inte exakt, men tillräckligt för situationens behov.

657 Ibid. s. 162.
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Gunnar beskriver hur han uppfattade att det skapades som en treenighet 
mellan de tre komponenterna påståendekunskap, färdighet och förtrogenhet 
– och genom kombinationen skapades någonting större. Gruppen (Gunnars 
kursivering) hade en stor erfarenhet. De mindre erfarna var inte rädda för 
att söka hjälp och ingen tvekade att hjälpa. Är då erfarenheten enskild eller 
kollektiv? Gunnar pekar på att han var chef över en grupp på åtta personer som 
ansvarade för utveckling av hård- och mjukvara, cpu-kort och operativsystem. 
De var framgångsrika och fick därför bra stöd uppifrån:

Gruppen var sammansatt av mycket olika personligheter. Vi hade dock en 

övergripande gemensam tanke: att vi var till för att få systemet att fungera. 

Symbiosen mellan den ”snacksalige” programmeraren, ”sitta på rummet och 

klura på lösningen”-programmeraren, ”try and error”-hårdvarukonstruktören 

och en virrig gruppchef (jag) för att nämna några typer var mycket god. Så här 

på distans kan man se att mycket av framgången kom av att vi inte satt på våra 

rum och löste problem enligt specifikation. Vi kommunicerade hela tiden med 

varandra och satt i labbet – labbet var vår arbetsplats.658 

Dialogen i labbet var öppen och spände över stora områden. På så sätt fick de 
många olika infallsvinklar på hur problemen kunde lösas. Den skapade även ett 
utbildande klimat vilket gjorde att gruppen utåt hade väldigt stor kunskap och 
erfarenhet. Frågan är bara hur sådan kunskap och erfarenhet tas tillvara när ett 
projekt slutat och gruppen slås isär. Gunnar funderar i sin text över hur man 
kan ta tillvarata den kollektiva erfarenhet som bildas just i en projektgrupp. De 
traditionella slutrapporterna som skrivs fångar garanterat inte allt menar han. 
Kanske kan de istället tjäna som impulsmaterial till dialogseminarier för att 
få fram kunskapen ur projektgruppen? Helt klart behövs enligt Gunnar friska 
operatorer på kunskapen för att få fram exemplen och få erfarenheterna till 
protokollen.

*

658 Spänningsfält s. 171.
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”Martin, vad är det i ert lilla projekt som gör att ni alltid lyckas hålla era tid
planer?” Den frågan fick konsulten Martin Rudolvsson en gång av en av sina 
divisionschefer. Då hade Martin inget svar, men i texten ”Lagarbete i med och 
motgång” har han funderat lite på just det teamet.659 Vad var det som gjorde att 
de var framgångsrika egentligen?

Först och främst tror jag vi hade en lyckad sammansättning av personer i tea

met: vi kompletterade varandra på ett bra sätt och vi hade ”högt i tak” för att 

personkemin stämde bra. Dessutom hade vi ju efter ett tag arbetat tillsammans 

under två års tid, vilket gjorde att vi hade arbetat upp en tydlig lagkänsla, vi 

hade ett tydligt ”vi”.660

En annan aspekt som Martin nämner som viktig för deras framgång är att de 
hade förmånen att sitta i samma rum. Det gjorde det lätt för alla att ha samma 
bild av vad som förväntades, av hur det löpande arbetet planerades och hur 
man låg till i förhållande till planen. Dessutom var beslutsvägarna korta – inga 
möten behövdes utan frågor togs helt enkelt upp i rummet och beslutades om 
meddetsamma. 

Men så gjorde man ett uppehåll i utvecklingen, och när man drog igång igen 
hade de tappat en del av de tidigare projektdeltagarna. Istället fick man in två 
nya personer som skulle läras upp, samtidigt som man skulle göra ett ganska 
stor teknikkliv. Återigen satt teamet i samma rum. De delade upp sig i två 
underteam, en erfaren och en nybörjare i varje, med skilda ansvarsområden. 
Martin skriver att de som var erfarna ju vara vana vid att kommunicera växelvis 
mellan övergripande och djupa frågor i ett högt tempo, men de märkte snart att 
det var svårt för de nya att hänga med, trots ganska omfattande genomgångar 
och upplärning. 

Man riktigt kände hur vi började tappa i vår framgångsrika surf och hur frustra

tionen började komma krypande. Eftersom vi hade delat upp oss som vi gjort i 

teamen fick vi det sämsta av två världar: vi som erfarna blev frustrerade för att 

659 Spänningsfält s. 180–184.
660 Ibid. s. 181.
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vi inte hade det tempo som vi vara vana vid, de som var nya tyckte det var job

bigt att sätta sig in i allt nytt eftersom varje team hade ett ganska stort ansvars

område. /.../ Nu började tidplanen glida iväg och pressen på alla ökade. /.../ För 

egen del gjorde det att jag fokuserade än mer på problemen och började tappa 

överblicken. Och när inte jag lyckades hålla den var det ingen annan som gjorde 

det heller. Efter ett tag var vi två team som arbetade på separata spår, nästan 

utan att veta hur det låg till eller fungerade i det andra spåret. Och ändå var vi 

bara fyra personer i projektet, fortfarande i samma rum...661

Vid leverans fick man göra en kraftigt bantad version, men turligt nog var 
kunden hyfsat förstående. Efteråt gjorde teamet en ordentlig utvärdering av 
projektet och dess upplägg och den kritik Martin fick där, som han själv ansåg 
var befogad, fick honom att inse att han hade haft lätt för att leda ett projekt i 
medgång, då det var fruktbart att låta övriga arbeta fritt och utvecklas i sin egen 
takt. De hade haft minimalt med processer men fick ändå gjort det som skulle 
göras. När det började bli uppförsbacke ställdes dock andra krav på ledarskapet. 
Martin skriver att han omedvetet valde att ta kontrollen över allt fler saker allt 
hårdare, tills det inte fanns något utrymme för de andra att agera. Trots detta 
lyckades han inte skaffa sig en bra överblick eller förmedla en bra bild inom 
gruppen. 

Den gemensamma känslan var inget att lita på längre, och flytet var borta. Jag 

lärde mig mycket av dessa projekt.662

I kunnig vägledning ingår att förstå att ett team kräver olika ledarskap i med 
och motgång, och ha en förmåga att ha kontroll och samtidigt ge andra utrym
me. Att få med nya medlemmar på båten är också något annat än att arbeta i 
en grupp där man känner varandra utan och innan. I kunnig vägledning ligger 
också att kunna hantera förändringar i ditt team utan att resultatet försämras. 
Att oavsett hur delarna i teamet ser ut kunna få dem att verka som en helhet.

*

661 Spänningsfält s. 183.
662 Spänningsfält s. 184.
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Att hantera sitt team handlar även om närvaro – en närvaro där man är lyhörd 
och känner av varje förändring. Mikael Kilter skriver i texten ”Anton”663 just 
hur en sådan lyhördhet hjälpte honom att som projektledare känna att något 
inte stämde med teamledaren Anton. Texten är skriven med MajaLisa Perbys 
text om att ”vara fabriken”664 som impuls och Mikael beskriver hur han ”var 
projektet”. Att vara fabriken är hos processoperatörerna i Perbys studie en 
metafor för ett speciellt slag av lyhörd uppmärksamhet där operatören har full 
kontroll på alla aspekter av vad som sker i fabriken. Mikael beskriver det som 
att han hade full kontroll och kunde ta sig tid till fikapauser och luncher med 
projektmedlemmar, något som stack i ögonen på en del andra projektledare 
som inte hade samma koll på läget och mest fick ägna sig åt brandsläckning av 
problem. Men även om det kunde se ut som om han ägnade sig åt annat beskri
ver Mikael hur lyhördheten alltid var där. 

Det kändes som att inget kunde förvåna mig – ifall något ”larm” dök upp så 

tänkte jag bara ”jaha där kom det larmet”. Eftersom jag hade alla tentaklerna 

ute så kände jag av alla förändringar i god tid.  

Som med Anton.

Under en extra intensiv fas i projektet såg Mikael allt fler tecken på att team
ledaren Anton inte mådde bra. Han var ”stingslig och stressad” och trots att 
Mikael försökte prata med honom fick han ingen riktig kontakt. 

Så en vacker höstdag i september 2007, en onsdag närmare bestämt, så kände 

jag enormt dåliga vibbar, på något sätt som att kulmen för Anton var nådd. Jag 

pratade med ”linjen”, alltså med Antons linjechef Tom, om att jag var bekymrad 

över Antons välbefinnande och inte visste hur jag skulle hantera det. Tom sa 

att han uppskattade att bli informerad och att han skulle ”ta hand om Anton”, 

jag behövde inte oroa mig. Två dagar gick, och så hände det. Jag minns det som 

igår. Det var fredag eftermiddag och jag befann mig tillsammans med min flick

vän och ett nytt par jeans i ett provrum på Replaybutiken på NK. Telefonen 

663 Spänningsfält s. 347–348.
664 Perby (1995) s. 104–111. 



271

Teamet – delar och helhet

ringde, Tom berättade att Anton hade fått en hjärtinfarkt och låg på sjukhusets 

intensivvårdsavdelning...

Mikael beskriver att som tur var gick det förhållandevis väl med Anton men 
att det ändå var ett kusligt exempel på hur man när man ”är projektet” har 
förmågan att känna att något inte stämmer. Jag tolkar den här berättelsen delvis 
som en beskrivning av en grundkänning i yrkeslivet, att någon mår så dåligt 
av arbetet att denne får en hjärtattack är förstås tufft för en projektledare, men 
samtidigt blev det i detta fall en bekräftelse på att det egna omdömet var rätt – 
någonting var fel. Som konsult har du dock många gånger inga möjligheter att 
besluta om eller styra över personalvårdande insatser (t.ex. företagshälsovård) 
utan det enda du kan göra är just att informera linjeorganisationen hos den 
kund du befinner dig. I detta fall fanns en uppmärksam närvaro hos Mikael 
och katastrofen hade upptäckts, men kunde trots det inte undvikas. Det blir en 
påminnelse om att det trots goda förutsättningar och föresatser, och trots en 
uppmärksam närvaro, ändå kan gå åt skogen.
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En systemutvecklare måste fostras till att uppfatta skönhet. Det är inte en passiv 

utbildning som ska till utan ett fostrande. En bra systemutvecklare har strävan 

efter fulländning i kroppen, som en del av ett naturligt behov av att i alla lägen 

åstadkomma kvalitet.665 

*

När man säger ordet ridkonst, vad får man för ord framför sig då? En skönhet 

kommer fram tycker jag. Det finns så många olika sorters skönhet, det får man 

inte glömma. Det finns många olika discipliner och hästtyper som kan appellera 

till olika människor. Det är samma med konstverk.666

*

Major Anders Lindgren sa ”Du ska bli ett med hästen och känslan ska vara som 

att sitta på toppen av en regnbåge”. Saknar honom, han gjorde ridningen så 

andaktsfull och vacker. Det är svårt att hitta den där finstämda vackra ridningen 

när man är själv, kanske har lite bråttom eller är hungrig. Oj, oj vad det är 

mycket att tänka på!667

665 Spänningsfält s. 76. Från texten ”Kreativitet och rutin” av Jan Sjunnesson.
666 Intervju Ki Sandersson, 20160913.
667  Jens Fredricson, blogginlägg 20150226.
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*

Även med aktuella tendenser är ett fundamentalt krav för god ridning som 

Guérinière skriver: ”Gracen (den vackra, behagfulla gesten) är ett så vackert 

ornament för konsten. Utan grace finns inte fin ridning; och utan finess kan 

man inte drömma om konst. Hårdhet och kraft är ensamrätt för de medelmåt

tiga som aldrig vill vara sanna”668

*

Både på hästsida och konsultsidan finns många vittnesmål och hur viktigt 
det är att se det vackra i det man gör. På samma sätt som Jan Sjunnesson, Ki 
Sandersson, Jens Fredricson och Nuno Oliveira i textstyckena ovan är det 
många som trycker på en strävan efter att nå perfektion och se skönheten i det. 
Det handlar inte om en glättig skönhet, främst avsedd att som fägring, utan om 
fulländning − en genuin kvalitet, byggt på gediget arbete. Kunnig vägledning 
handlar om att få någon att se skönheten, men även få den vägledde att hitta 
inspiration och glädje för att utföra uppgiften. Det leder till en stolthet och en 
kärlek som gör det möjligt att arbeta långsiktigt. 

Inspiration, glädje, stolthet, kärlek

Flera av mina informanters berättelser rör glädje. Att känna glädje i det men gör, 
och att få andra att känna glädje och stolthet i sina uppgifter. Utan glädje och stolt
het blir kunskapsutvecklingen så mycket svårare. Jens Fredricson menar att det 
primära är att (hopp)hästen utvecklar hoppvilja och utför uppgiften med glädje.

Med känsla och timing i form av bjudning, balans och rytm – samt med stilla 

händer och bra anridningsteknik – utvecklas tävlandet till hästens kall och glädje. 

Själva resultatet inne på banan är sekundärt.669

Glädjen skapas förstås ur en passion, men även från inspiration, hämtad från 
olika håll. Att välja sina inspirationskällor och förhålla sig till dem på ett sådant 

668 Oliveira (2010), s. 9. Notera hänvisningen till de la Guérinière vars ridlära beskrevs i kapitlet 
”Ridkonstens praxis och tradition”. 

669 Jens Fredricson, blogginlägg 20150720.
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sätt att du kan ta med dig dem, men samtidigt göra något eget av ditt material. 
Pether Markne beskriver angående att inspireras av andra personers kunnande 
att det finns alltid någon som kan bättre än du själv.670 Det skulle förstås kunna 
kännas lite hopplöst att det alltid är så. Pether skriver dock att han själv aldrig 
har sett det som ett tillkortakommande, utan som en möjlighet. Att få ta del av 
mer kunniga personers kunskap är för honom ett sätt att utvecklas, både som 
ryttare och som tränare.

Störst av allt är ändå kärleken, för att låna det kända uttrycket från Bibeln. 
Mängder av berättelser från det empiriska materialet handlar om kärleken. 
Kärleken till en häst, till ett jobb eller till dina kollegor. Kärleken kommer i 
olika form, ibland tillsammans med tro och hopp. Kärlek och passion skiljer sig 
åt på så sätt att passionen är det som driver en vidare och gör att man ständigt 
vill utvecklas. I kärleken kan man snarare vila, och känna glädje och stolthet, 
precis där man är.

*

Alla informanter på hästsidan har fått frågan om att ge exempel på när de har 
sett ridkonst på hög nivå – en händelse som de inspirerats av. Ki Sandersson 
berättade om en händelse under vm i Aachen som etsat sig fast:

(E)n holländare som red för Belgien, på en stor skimmel. Det var en sådan där 

fantastisk runda! De hoppar ju så himla högt och så skulle den gå fler rundor. 

Hästen hade lite olika siluett under olika ryttare, men oavsett så kunde den pre

stera lika fint med väldigt olika ryttare. Enastående!671 

Ki mindes inte namnet på häst eller ryttare men efterforskningar senare gör 
troligt att det var Jos Lansink på hästen Cavalor Cumano vid vm i Aachen 2006 
som hon hade i åtanke. vmfinaler reds på den tiden alltid så att fyra finalryttare 
red varsin runda på varandras hästar och det resultatet från samtliga fyra rundor 
räknades ihop.672 Värt att notera är att Cavalor Cumano gick felfritt med alla 
fyra ryttare. Att se samma häst prestera under olika ryttare, och att se olika ryt

670 Markne (2014) s. 22.
671 Intervju Ki Sandersson, 20160913.
672 Sedan vm i Tryon 2018 är detta ändrat och ryttarna rider enbart sina egna hästar.
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tare kunde plocka fram det bästa ur en och samma häst, fast på lite olika vis blev 
en påminnelse om mångsidigheten och skickligheten hos både häst och ryttare. 
Även om Kis mål kanske inte är att rida vmfinal så blev det ändå en inspiration 
till att själv kunna plocka fram det bästa hos varje enskild häst. 

*

Ibland kommer inspirationen från mer oväntat håll. Jens Fredricson beskriver i 
ett blogginlägg hur övningar på skjutfältet under militärtjänsten på K1 plötsligt 
byttes mot inspiration på högsta nivå. Året var 1989, och det var ”förvm” inför 
de stora världsmästerskapen i Stockholm året därpå. En dag kom plutonchefen 
ut under en skjutövning och ropade: ”Fredricson! Du ska vara hästskötare till 
nån Morris från usa!”.

Glad blev jag, då jag inte alls gillar vapen. Det visade sig att den legendariske 

George H. Morris inte hade sin mexikanske hästskötare med sig, då denne sak

nat resehandlingar och därför inte kommit in i Sverige. Vilken kommendering 

för en hästintresserad soldat: Du ska vara George H. Morris hästskötare den här 

veckan! 

Det var två hästar, ett mörkbrunt holländskt sto samt Rio e. Ramiro som precis 

hade vunnit Grand Prix i Spruce Meadows. George skulle landa på onsdagskväl

len, vilket innebar att jag måndag till onsdag skötte och red hästarna. Jag minns 

fortfarande hur jag plockade upp de extremt pedantiskt skötta läderpersedlarna. 

De andra amerikanska hästskötarna hjälpte mig med det mesta, vilket nog var 

väldig tur för George och hans hästar. 

Andaktningsfullt sadlade jag upp Rio, skrittade honom till Stockholms stadions 

tillfälliga framridningsbana, tog tyglarna och började trava. /.../För en stund fick 

jag känna mig som George på hans häst i hans sadel, heels down, steady hands, 

shoulders in front of the hip, eyes forward. Han vann inga klasser den helgen, 

men jag fick livserfarenhet som inte går att köpa.673  

673 Jens Fredricson, blogginlägg 20160118.
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Den här typen av händelser är förstås svåra att planera för som en aktiv del av 
kunnig vägledning, men i den kunniga vägledningen kan ändå sägas ligga att ta 
vara på dem när de uppstår och förstå deras betydelse för kunskapsutvecklingen 
och lärandet.

*

Under ett av dialogseminarierna kom dialogen att glida in på stolthet.674 Efter 
en diskussion om möten och hur de ibland stjäl tid från det som känns som det 
verkliga jobbet ställde Bo frågan:

− Upplever ni att folk är stolta över det de gör?
De jakande svaren uteblev. Alla verkade dock rörande överens om att stolthe

ten inte sitter i att gå på en massa möten där det ”inte är klart vad man ska göra, 
tiden går och inget blir gjort” som en av deltagarna uttryckte saken.

Göran: 

– Till ett typiskt möte kommer alla med laptops, kopplar upp och börjar fippla 

med annat. Jag hade en gång möte med ett gäng chefer som mest satt och skötte 

mailen. På slutet frågade jag ”Är det bra nu, ska vi köra på det här?” En av del

tagarna hade inte någon som helst koll, sa ändå ”Javisst!” 

Jan: 

– Kan vi hjälpa till att skapa en lust? 

Bo: 

– Jag tror vi ska stå på oss och säga nej! Vi kanske ska lugna ner en organisa

tion snarare än komma in med rappa svar.

Kan kunnig vägledning vara att genom lugn skapa en stolthet? Jag tror det. 

*

Jag älskar hästar och ja, jag är en nörd! Personligen tycker jag det är coolt med 

nördar. Jag känner än idag och faktiskt varje dag det där vackra och mäktiga en 

674 Dialogseminarium 2090209.
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häst har att ge. Jag känner mig lyckligt lottad över att ha så många omkring mig 

med ”know how”.675

En liknande nördig stolthet som den Pether Markne vittnar om ovan beskrivs 
av konsulten Anders Sandblad i texten ”Nörd i glasriket”.676 Moders morbror 
Arthur var en småländsk glasarbetare av det gamla gardet, som ofta kom i på 
detaljer i hur tillverkningen gått till och hur lätt eller svårt det var att göra. 
Anders beskriver honom som en riktig glasnörd. Tillsammans med sina lika 
glasnördiga gelikar kunde han sitta och beundra den ena fulare glaspjäsen än 
den andra. Åtminstone i Anders ögon:

För dem var det annorlunda. Det estetiska eller praktiska med föremålet tycktes 

oväsentligt. Det var hantverket som räknades. Ett väl utfört hantverk var stort 

och beundrades. Det fanns en stolthet och en tradition i vad som ansågs vara 

bra eller dåligt hantverk. Slipat glas var det finaste. Pressat glad räknades inte. 

Det var en tradition som antagligen gått i arv från mästare till mästare i hyttan. 

Ointagligt för oinvigda människor som jag.677

På något sätt är det nästan kusligt att jag skrev om just dessa glasnördar då 
samma kväll som århundraden av hantverksskicklighet gick upp i rök i Paris 
vid branden i Notre Dame. Det var inte så att nyheten om branden ledde mig 
till att ägna just den kvällen åt att skriva om dem som mer än gärna sjöng 
hantverkets lov, tvärtom uppstod branden medan jag tog en paus i skrivande 
för ett välbehövligt ridpass, utan det var en sådan där förunderlig slump som 
man inte kan annat än att förundras lite över. Att världen med fasa och sorg såg 
på hur lågorna slukade generationers hårda arbete vittnar inte minst om att allt 
hantverk inte är ointagligt för oinvigda.

Åter till nördarna i glashyttan. Anders beskriver att när konstnärerna bör
jade göra entré i den småländska glasvärlden och tvingade glasarbetarna att 
göra glas på nya sätt, till exempel genom att göra glas med blåsor i, uppfattades 
det som ett hån mot yrkesstoltheten. Blåsor var inget för en mästare – det var 

675 Pether Markne, blogginlägg 20180418.
676 Spänningsfält s. 355–357.
677 Spänningsfält s. 355.
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tabbar av noviser och nybörjare. Sådant glas var sekunda och skulle kasseras. 
Att göra blåsor med flit, en sådan skamlig idé tyckte morbror Arthur och hans 
kollegor. Anders funderar över om denna yrkesstolthet och tradition kanske 
inte bara är av godo utan tvärtom har en del i att den småländska glasindustrin 
idag för en ganska tynande tillvaro. Han funderar även över vilka likheter det 
egna yrket, systemutvecklarens, har med glasarbetarens.

Konservatismen är knappast en likhet. Mitt yrke präglas snarare av ständig 

utveckling och förnyelse, där den ena hajpen avlöser den andra. Det kan ibland 

kännas som om förnyelsen har ett egenvärde, när det ständigt kommer nya 

prylar, applikationer och versioner. Däremot kan jag på något sätt känna igen 

stoltheten bland nördar. Jag tänker bland annat på dem som sätter en stolthet i 

att skriva snygg och väldesignad programkod. Begreppet kvalitet tycks snarare 

förknippat med snygga tekniska lösningar än med funktion och nytta och det 

svider i själen att behöva göra avkall på den tekniska designen.678

Anders skriver att han nörderi med åren blivit lite mer vidsynt och att han 
numera gärna vill se att det finns en tydlig nytta med det han gör, det ska inte 
bara vara ett vackert utfört hantverk. Han drivs även av att få sitt team samar
beta bra mot ett gemensamt mål och se medlemmarna förbättras och utvecklas. 
Men på något sätt är de nog rätt lika ändå, morbror Arthur och han i sin strävan 
att kunna något svårt och lyckas med att utföra det:

Det som är svårt kittlar min nyfikenhet. När jag är nöjd eller tröttnar slutar det 

kittla och något nytt tar vid. Det är som att vandra från bergstopp till bergstopp 

i jakten på den högsta, men varje gång upptäcka en ny ännu högre vid horison

ten.679

Anders har dock på känn att morbror Arthur nådde fram till mästerskapets 
hägrande bergstopp, medan han själv fortfarande funderar på vad han ska göra 
när han blir stor. För Pether Markne är bergstopparna föga förvånande hästar 

678 Spänningsfält s. 356.
679 Spänningsfält s. 357.
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och han skriver att det är en utmaning att kunna lösa varje häst så gott man kan. 
Det är det som gör det spännande: 

Trots att jag har hållit på under så många år och träffat så många hästar så upp

hör jag aldrig att fascineras av detta djur. Jag stöter fortfarande på utmaningar 

som ger nya insikter men ju mer jag får i bagaget, desto klarare blir bilden.680

Nörden söker fulländning, oavsett om det gäller att utveckla en häst eller skriva 
den vackraste koden (eller för all del blåsa det vackraste glaset eller bestiga det 
högsta berget). I kunnig vägledning ligger att bejaka och odla sin egen och 
andras nördighet. 

*

Fler informanter på hästsidan tar upp kärlekens betydelse. Charlotte Frisch 
sa till exempel under intervjun att i grund och botten handlar ridkonsten om 
kärleken till djuret – om att bara älska hästar. De som bara är intresserade av att 
rida kommer aldrig att lyckas för utan kärleken saknas förståelsen och nyfiken
heten på vad de är för individer. Har man en förståelse och ödmjukhet inför hur 
hästarna fungerar har man lättare att förstå och läsa av och blir till exempel inte 
arg när de reagerar på något på grund av sin flyktinstinkt. För att bli riktigt bra 
så måste kärleken till djuret och nyfikenheten finnas.681 Pether Markne beskri
ver istället kärleken till djuret som att hästen går att forma och blir lite vad man 
gör den till, men varje individ har sina specifika förutsättningar som man måste 
ta hänsyn till när man jobbar med den:

Hästen hittar inte på saker ur tomma intet och det finns alltid förklaringar till 

varför den beter sig som den gör. Den ska därför bemötas med ödmjukhet. Jag 

har sett människor som rider eller är med hästar som de inte tycker om. Det 

gör mig ledsen. Den som tycker om hästen på djupet är lugn och tålmodig i sin 

samvaro med den.682 

680 Markne (2014) s. 22.
681 Charlotte Frisch, intervju 20160421.
682 Markne (2014) s. 22.
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Simon Åhlstad beskrev under intervjun kärleken till sin egen häst, Picke, 
som villkorslös. De har ett speciellt ”flow” tillsammans där Picke på grund av 
Simons funktionshinder måste kunna var lugn och cool hemma, men sen ändå 
kunna ”flasha till” och visa upp sig på tävling. 

Det är svårt att säga, vi är bara såå kompatibla. Han läser mig lika mycket som 

jag läser honom. Jag skulle aldrig kunna behandla honom illa. Vi har varit med 

om så mycket. Alla resor vi gjort. Han kan vara rädd men han gör aldrig någon

ting. Skulle han bli rädd är det mitt fel för då är det jag som inte har förklarat 

för honom och förberett honom för situationen.683 

Nuno Oliveira skriver om kärlekens betydelse − ihop med disciplin och tekniskt 
kunnande – för att kunna skapa sann ridkonst:

Man har i våra dagar en benägenhet att glömma att ridningen är en konstart. 

Emellertid, konsten existerar inte utan kärlek. Men den som inte har den nöd

vändiga disciplinen eller inte har tillräckligt tekniskt kunnande kan inte låtsas 

syssla med konst. Konst det är förädling av tekniken med kärlek. En kärlek, som 

efter hästens död, du har bevarat i ditt hjärta som minnet av en förening, av 

upplevelser som lyft din ande långt över det mänskliga livets elände.684

Även om hon själv inte använder ordet kärlek tycker jag ändå den lyser igenom 
i konsulten Louise Larssons text ”Det går inte att förstå” där hon beskriver 
hur det var att arbeta på Saab Automobile i samband med att företaget gick i 
konkurs.685 Louise beskriver att det var hoppet och viljan som gjorde att hon 
var kvar till slutet, trots att lönen inte kom och trots att andra jobb fanns: 686

683 Simon Åhlstad, intervju 20161203.
684 Oliveira (2011) s. 106.
685 Saab Automobiles konkurs 2011 sammanföll med en satsning på det svenska luftförsvaret. I 

samband med konkursen gjorde Combitech därför en satsning i Trollhättan och öppnade ett 
ingenjörshus dit ett relativt stort antal tidigare medarbetare på Saab Automobile, alla med ett 
kunnande inom konstruktion och tillverkning, rekryterades för att istället arbeta med utveck
lingen av den nya Gripenversionen. Hösten 2012 genomfördes en serie dialogseminarier vid 
det nyöppnade ingenjörshuset Ett särskilt nummer av Spelplats – Ingenjörer möter ingenjörer 
(2013) – gavs ut med texter från dessa. Flera av texterna återfinns även i Spänningsfält. 

686 Spänningsfält s. 210–211.
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Under mina fem år på Saab hade jag svårt att förstå mig på det där som andra 

kallade för Saabandan. Men nu i efterhand ser jag den. Den fanns och den finns 

fortfarande. Den visade sig för mig i form av en sammanhållning som jag inte 

visste fanns. Denna motgång prövade mig både arbetsmässigt och privat och jag 

är glad över att jag inte gav upp. Och över att jag vågade och orkade fortsätta 

tro under tiden som vissa inte kunde förstå mig. För det går nog inte riktigt att 

förstå. Jag kan inte förstå. Men jag vet att mina kollegor gjorde massor för mig. 

Den humoristiska jargongen var nödvändig. Till viss del kanske det var en verk

lighetsflykt eller så var det bara hopp om att överleva. Att få behålla Saabandan 

och yrkesstoltheten inom företaget.687 

”Saabandan” omnämns i flera texter i Spänningsfält, bland annat Marcus 
Henrikssons ”Saabandan och tidsandan”.688 Även Anders Björnfot skriver i 
texten ”Stolthet – genom tid, svett och tårar” om stoltheten han kände och 
fortfarande känner över Saab – även om den tog just tid, svett och tårar att fin
na.689 Gemensamt för dessa texter är att de minns sin tidigare arbetsgivare och 
sina kollegor med kärlek.

I kunnig vägledning ligger att skapa en grund för kärlek att växa, ihop med 
disciplin och tekniskt kunnande. Och att förstå att kärlek krävs för att sann 
konst ska kunna uppstå. 

Långsamhet, långsiktighet och lugn

Många berättelser från mitt empiriska material betonar vikten av att inte ha 
bråttom. Det är inte när man stressar på och försöker forcera fram snabba 
resultat som de största framgångarna nås. Tvärtom pekar många på att det är 
med långsamhet, tålamod och mjukhet som man bygger långsiktig och uthållig 
framgång. Kyra Kyrklund skriver till exempel att målet med en tävling inte nöd
vändigtvis behöver vara att vinna här och nu, utan kanske att lyckas lite bättre 
än vid tidigare tillfällen.690 Långsiktig framgång nås genom att ha en realistisk 

687 Spänningsfält s. 211.
688 Spänningsfält s. 211–213.
689 Spänningsfält s. 205–206.
690 Kyrklund & Lemkow (1996/2013) s. 159.
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bild av vad sin och hästens förmåga, annars ställer man som ryttare lätt orimliga 
krav som bara resulterar i besvikelse och frustration när de inte uppnås. 

Charlotte Frisch beskrev under intervjun vad som krävs för att utvecklas till 
en skicklig ryttare och betonar vikten av tålamod:

– Tålamod, ödmjukhet, den kommunikativa sidan måste man vara medveten 

om. Sen måste man förstås ha vissa färdigheter, god fysik och god balans. Det 

är i grund och botten en sport! /.../ Har man en stor portion ödmjukhet och 

tålamod kommer man ganska långt. 

/.../ 

– Att rida är lite som att lägga ett pussel. Man behöver alla de här små 

pusselbitarna. Folk idag har så himla bråttom, man vill ha så snabba resultat. 

Ridning är inte snabba resultat, det är upprepa och traggla och små resultat. 

Folk har svårt för det, men vill kunna googla och få svar direkt, maten ska bli 

klar i mikron på två minuter och så vidare.691 

Charlotte tog även upp vikten av lugn och påpekade att folk många gånger ar 
lite orättvisa mot sina hästar och inte riktigt förstår att vi ju måste lära dem det 
vi vill att de ska kunna utföra. Hästarna är ju inte förprogrammerade med alla 
rörelser, utan det är en teknik för dem också att förstå vad vi som ryttare menar 
och klara av att utföra rörelsen. 

Folk blir arga på sina hästar när det egentligen handlar om att de inte förstår. 

T.ex. om hästen stannar när ryttaren ber den om något och istället för att 

rannsaka sig själv så bli man arg. Egentligen stannar den och frågar ”Vad vill 

du?” för den förstår inte. Och då kanske man ska vara glad att den stannar − en 

annan häst hade ju kunnat bocka...692

Att förstå när någon inte förstår och lotsa denne rätt med tålamod och lugn är 
en del av kunnig vägledning.

*

691 Charlotte Frisch, intervju 20160421.
692 Charlotte Frisch, intervju 20160421.
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Nuno Oliveira skriver att det förnuftiga arbetet är mjukt och det enda som för 
oss till att snabbt få vår häst dresserad, även om vi har intrycket att detta arbete 
går långsamt. Vi ska inte låta oss förvillas av de snabba resultat som uppnås med 
användning av våld.693 

/.../(M)ed större kunskap och erfarenhet kan jag säga att i de flesta fall motstånd 

hos hästen beror på brist på tålamod hos ryttaren. 

Glöm inte att hästens kropp måste förbereda sig, att musklerna måste inta en 

viss position för att utföra den ena eller den andra rörelsen. Allt detta tar tid. 

De flesta försvar eller motstånd härrör från en otillräcklig förberedelse, vil

ken kunde tillåtit hästen att skapa en vacker form eller utföra en rörelse utan 

ansträngning.

Denna otillräckliga förberedelse beror på ryttarens otålighet, att han är oförmö

gen att vänta på att hästen blir färdig.

Sen gäller det ju att utom tålamodet ha ett vetenskapligt kunnande.694

På ett annat ställe samma bok skriver han avseende arbetet med eftergift695 i 
nacken hos hästar som har svårt för det att det är ett arbete som kräver utom
ordentligt tålamod och erfordrar ryttare som har stor erfarenhet, ett gediget 
kunnande och är begåvade med ryttarkänsla:

Endast de har tålamod att vänta. Endast de vet att det blir bra lektioner som 

följs av mycket dåliga pass. Och bara de vet att tålamodet och uthålligheten 

leder dem till slutet av sitt arbete. /.../ Känsla och tålamod är oumbärligt. 

693 Oliveira (2011) s. 22–23.
694 Oliveira (2011) s. 105.
695 Att hästen går med eftergift i nacken innebär förenklat att den går med pannan vertikalt och 

med nacken som högsta punkt. Givetvis är det inte huvudets position i sig som är det essentiel
la (och viss variation i positionen accepteras beroende på hästens styrka och utvecklingsnivå) 
utan hästens arbete med sin kropp som krävs för att nå dit. Beskrivningen ger dock en illustra
tion av hur slutresultatet visuellt ska se ut.
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Lektionerna bör vara korta. Så snart hästen ger efter, begär inget mer utan för 

omedelbart hästen tillbaka till stallet.696

Han skriver också om långsamheten och lugnet som krävs för att lära hästen 
något nytt, här exemplifierat genom att lära rörelsen galoppombyte:697

Gå långsamt fram /.../ Öva detta en tid. Först när hästen lugnt och rutinerat 

gör tre byten börjar man med fyra byten i vart steg. Sedan kan man öka antalet 

steg. Öka svårighetsgraden långsamt. /.../ När hästen kan dessa övningar och 

utför dem lugnt har han kommit till en ny etapp.698

Det är alltså genom lugn och långsamhet som långsiktiga resultat nås med en 
häst. Även mjukhet betonas av Nuno Oliveira när han beskriver vad den gamle 
franske mästaren Baucher uttryckte angående sina insikter om betydelsen av 
mjukhet när det gäller att få hästen att nå eftergift:

På äldre dagar sade Baucher till sin eminente elev general l’Hotte när han jäm

förde sitt första manér med sitt nya sätt att undervisa att han inte längre hade 

anledning att vara trött i benen, som förr. Han kallade sitt sista manér ”ridning 

i filttofflor”.699 

I kunnig vägledningen ligger att få den vägledde att förstå att fulländning är att 
kunna rida i filttofflor, och att detta kräver långsamhet, långsiktighet, mjukhet 
och lugn.

*

696 Oliveira (2011) s. 57.
697 Beroende på om hästen på dressyrbanan går i höger eller vänster varv (tänkt med eller motsols) 

arbetar den med benen på höger respektive vänster sida i olika ordning. Detta kallas höger 
respektive vänster galopp. Galoppombyte är när hästen i ett galoppsprång byter från höger till 
vänster galopp eller tvärtom och sedan fortsätter i det andra varvets galopp utan att växla till 
trav eller skriv emellan. I de riktigt svåra dressyrprogrammen ingår att göra detta i vartannat 
eller till och med i varje steg.

698 Oliveira (2010) s. 29.
699 Oliveira (2011) s. 55.
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”Uthållig framgång” var temat för ett av dialogseminarierna med CoP föränd
ringsledning.700 

Bo påpekade i sin text att det var ett tema med vilket han haft vissa svårighe
ter, eftersom han tyvärr inte hade så många erfarenheter av uthållig framgång i 
praktiken. Erfarenheterna av misslyckanden att nå uthållig framgång var desto 
fler. Redan själva ordparet i sig bjuder enligt Bo på svårigheter:

Det känns på något vis som när man försöker sammanföra två stavmagneters 

rödmarkerade sidor. Det vill sig inte riktigt hur små de än är och hur stor styrka 

man än ansätter med armmusklerna.701

Trots vissa svårigheter med temat (Jan som valt det erkände själv att han haft 
svårt att hitta ett passande uttryck) innehöll seminariet många intressanta dia
loger. En av texterna som lästs som impulstext var Jim Collins bok Good to Great 
− hur vanliga företag tar språnget till mästarklass702 och de skrivna texterna och 
reflektionerna under själva seminariet var fulla av tankar kring hur de faktorer 
som beskrivs i boken som avgörande för att lyckas är av betydelse för att skapa 
långsiktiga resultat. Daniel hade i sin text reflekterat över några av GtG–sväng
hjulets703 beståndsdelar, bland annat kring vikten av ”ledarskap på nivå 5”. 
Collins olika nivåer av ledarskap beskrivs på en skala mellan ett och fem där 
nivå fem är den högsta nivån, den som krävs för att företaget ska bli ”great”.704 
Karakteristiskt för ledare på nivå fem är att de ”skapar varaktig mästarklass 
genom en paradoxal blandning av personlig ödmjukhet och professionell vilja”:

Självutplånande, tysta, reserverade, till och med blyga – dessa chefer präglas av 

en paradoxal blandning av personlig ödmjukhet och professionell viljestyrka. De 

påminner mer om Lincoln och Sokrates än om Platon eller Julius Ceasar.705

700 Dialogseminarium 20090429.
701 Test till dialogseminarium 20090429.
702 Collins (2001).
703 I boken, och därför även under seminariet och i texter förkortas Good to Great allmänt till GtG. 
704 Collins (2001) s. 38 (m.fl.).
705 Collins (2001) s. 26.
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Daniel hade i sin text reflekterat över Combitech som företag och hur de olika 
aspekterna hos Collins ser ut där. Finns där till exempel ett ledarskap på nivå fem?

Mina erfarenheter av företagets ledning är att där finns en mix av ödmjukhet 

och professionell vilja, men är det samma sak som nivå 5, det låter jag vara 

osagt. Det finns en intressant liknelse mellan cirkushästar och arbetshästar. 

Skulle välja att beskriva Combitech som en arbetshäst, lite småländskt om du 

förstår vad jag menar/.../ Vi kanske inte uppnår extraordinära resultat idag, men 

vi skulle kunna.706

Maria fastnade på liknelsen om cirkushästar och arbetshästar under dialogen: 

Maria: 

–Det kanske är en sak som fungerar internt och en annan som fungerar gent

emot kunden. Många gånger tror jag att tekniker på Combitech pratar med 

tekniker hos kund och får fram bra saker, men om man är lite mer cirkushäst så 

kan man kanske dra på lite större växlar. 

Daniel: 

– Vi sätter nästan lite prestige i att vara arbetshästar. 

Jan: 

– Vi kanske ska ha på hemsidan, ”Vill du han en cirkushäst? – Välj inte oss!” 

Och sen kan vi ha en länk till ett amerikanskt managementkonsultföretag.707 

Jan sade sista meningen med glimten i ögat, och den möttes av spridda fnis
sanden. Uttrycket att vara en arbetshäst säger ändå något om hur man ser på 
sig själv som konsult och som företag. Man vill åstadkomma konkreta resultat 
snarare än att göra krumbukter. 

En annan av Collins käpphästar var ”Först vem... sedan vad”. Enligt Collins 
präglas ett GtGföretag, tvärtemot vad man kanske skulle kunna tro, inte av att 
man inleder med att slå fast en mästerlig vision och strategi. Det handlar om de 
rätta människorna.

706 Text inför dialogseminarium 20090429. Liknelsen om cirkushästar och arbetshästar är häm
tat från ett citat av Circuit Citys vd Alan Wurtzel, Collins (2001) s. 49.

707 Dialogseminarium 20090429.
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Istället upptäckte vi att de först såg till att få rätt människor att stiga på 

bussen, fel personer att stiga av bussen och att placera rätt personer på de rätta 

platserna. Först därefter tog de reda på vart de skulle köra bussen. 708

Detta illustreras av Collins i boken av ett exempel från stålföretaget Nucor som 
byggde sitt system på att tanken att det går att lära bönder att tillverka stål, 
men det går inte att lära ut bondesamhällets arbetsmoral till människor som 
inte har den med sig från början. Alltså startade man enligt Collins stålverk där 
tillgången på den typen av arbetskraft var god, till exempel i Nebraska och Utah 
snarare än i traditionella stålstäder som Pittsburgh. Exemplet med bönderna 
kan även jämföras med de fiskare som återfinns i Maja Lisa Perbys avhandling 
”Konsten att bemästra en process”.709 Yrkesfiskarna, som efter nedgång i fisket 
blev tillgänglig arbetskraft i den petrokemiska industrin i Stenungsund, hade 
ett särskilt förhållningssätt till arbetet och underhåll av fabriken, präglade av 
ett hårt liv till sjöss där underhållet av utrustningen kunde bli en fråga om 
liv eller död. Förståelsen för vikten av att ha väl underhållen utrustning så att 
den höll när prövningen kom (till havs till exempel i form av hårt väder), var 
djupt förankrad i deras arbetskultur. Perby beskriver det som att de bidrog 
på ett alldeles särskilt sätt (Perbys kursivering).710 En miljöchef från fabriken i 
Stenungssund berättar hur fiskarna var extremt måna om utrustningen − ”Varje 
gång de gick förbi en pump, oljade de lite med oljekannan”.711

Exemplet med bönderna blev utgångpunkten för en dialog om vem det 
egentligen är man ska rekrytera. 

Daniel: 

– Jag tänker på de här bönderna i stålverket. Där var det bra att alla var rätt lika, 

men till ledningsgruppen vill man ha det mer divergerat. 

Johnny: 

– Jag vill se engagemang hos alla, men sen måste ju alla ha olika egenskaper 

också för att det ska bli bra. 

708 Collins (2001) s. 26.
709 Perby (1995) s. 44 och framåt. Hänvisningen till Perby gjordes redan i idéprotokollet.
710 Ibid. s. 49.
711 Ibid. s. 51.
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Bosse: 

– Jag har en annan uppfattning om bönderna. Här rekryterar man vem. 

Daniel: 

– Ja, fast här är det strömlinjeformat, man vill ha likadana människor. 

Bosse: 

– Ja då förstår jag, då tänker vi lika. När man står där med stålet vill man inte 

ha en massa diskussion.

I konsultbranschen är förstås rätt person verkligen A och O, men flera av 
deltagarna hade också upplevelser av att ha misslyckats i rekryteringar både i 
anställningar och allokering av resurser till ett visst projekt. En av deltagarna 
hade i sin text beskrivit hur hen under en period av hård press på numerär till
växt, samtidigt som flera medarbetare sade upp sig, begått ett misstag när det 
gällde just vem. I texten skriver deltagaren att hen vanligtvis brukar vara nog
grann med att avstå från att rekrytera sådana där den rätta känslan inte infinner 
sig, men den här gången trycktes magkänslan undan. För att den rekryterade 
personen inte ska vara möjligt att identifiera har jag här valt att dölja vem av 
deltagarna i CoP förändringsledning som skrivit texten och vilka som deltog i 
dialogen runt den.

Låt oss kalla honom Jonas. Jonas var väldigt fåordig och hade dessutom ett 

kroppsspråk som gjorde mig nervös och osäker. Han var på det hela taget en 

ganska svår personlighet. Jonas hade dock blivit rekommenderad av en kollega 

till mig som visserligen inte hade jobbat med Jonas själv men som i sin tur hade 

en god vän /.../ som lagt sitt goda ord för Jonas. ”Han presterar utöver det van

liga” hade jag fått veta. Jonas hade gått helt rätt utbildning /.../ och hans betyg 

var väldigt (!) goda.712

Jonas anställdes, trots att både Combitech och kunden kunde se att kommuni
kationsförmågan och de sociala bitarna lämnade en del i övrigt att önska. Det 
skulle nog lösa sig med tiden. Tyvärr blev det inte så utan man fick snart indika
tioner på att allt inte stod rätt till. Jonas gjorde visserligen sitt jobb men umgicks 

712 Text till dialogseminarium 20090429.
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inte med kollegorna och blev mer och mer isolerad. Innan det hela hann bli 
värre sade Jonas dock upp sig själv till förmån för en forskartjänst inom akade
min. Slutsatsen var ändå att Combitech på det stora hela varit väldigt noga med 
att välja vem först och sedan vad, men att mål som att bli ett miljardföretag 
(vilket var en målsättning vid tiden för dialogseminariet, min anmärkning) kan 
vara farliga då fokus lätt förflyttas till vad. 

Vi måste ställa vem före vad. Om vi visar uthållighet i denna fråga tror jag till

växt och lönsamhet kommer att följa med.713

Texten ledde till flera tankar hos övriga deltagare:

A: 

– Vad sa du när han ringde och ville säga upp sig? 

B (textförfattaren): 

– Jag blev nästan förskräckt och tänkte att jag måste se till att inte övertala 

honom att stanna kvar nu, utan han får ta det här beslutet. Man fick bita sig i 

tungan lite... 

C: 

– Även jag har försökt tillämpa det här med intuitionen vid rekrytering, men 

ibland har jag också stirrat mig blind på t.ex. att nu behöver vi någon som är 

duktigt på C. Och nästan varje gång har det blivit fel! Men när jag känner att 

det är bra så har det alltid blivit bra. Just det här med utstrålningen är viktigt, 

får man inte ögonkontakt så är det något fel. 

/.../ 

D: 

– Varje gång jag har misslyckats har det inte känts rätt. Och det är när jag har 

varit pressad själv som det har blivit så. Man tror att det ska gå med lite extra 

stöd och tydlighet, men vad f–n, jag har inte tid att vara extra tydlig! 

A: 

– Jag har också varit med om detta. Jag tvingades välja tre personer och jag 

kände att två av dem inte var rätt. Och den tredje slutade... 

713 Text till dialogseminarium 20090429.
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Dialogen om rätt personer kom även att glida in på faran i att man tror att rätta 
personer är sådana som är lika en själv. Det handlar ju inte om att de rekryterade 
ska bli en spegel av den rekryterande chefen.

Daniel: 

– Hur gör man för att det inte ska bli för likriktat? Att man bara omger sig med 

jasägare? 

Jan: 

– Tittar man på GtG så säger de att man ska ha rätt personer, samtidigt så står 

det att möten är bullriga och så, vilket tyder på en olikhet. 

Bo: 

– Här är den första personen viktig, nivå 5–ledaren. Om han bara tar in ja–säga

re eller inte. Denna person grundar kulturen! 

Jan: 

– Då är vi tillbaka i magkänslan, vad grundar man den på? Att de stämmer in 

med ens eget sätt att vara, eller att den kommer att passa in i gruppen, i sam

manhanget? 

Bo:  

– Det handlar ju om den här dynamiken, att se att man vill ha folk som skriker 

åt varandra på mötena. Sen kan man gå ut och spela golf. (sagt med ett skämt

samt leende, min anmärkning) 

Johnny: 

– I grunden vill man ju att alla ska ha vissa värderingar, men vi har ju en dyna

misk verksamhet som bjuder in olika personer. 

Jan och Johnny berättade om situationen där man nyligen rekryterat ett stort 
antal personer för ett helhetsåtagande för en specifik kund. När man går in tätt 
med ett annat företag på det sättet så blir det strömlinjeformat mot den organi
sationen, vilket naturligtvis påverkar kulturen på Combitech. 

Jan: 

– Vi rekryterade in en otrolig mängd folk men det tog en enorm energi från att 

bygga upp verksamheten. Vi har lyckats få in väldigt bra folk, vem har funnits i 

fokus, det är spännande. 
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Johnny: 

– Vi har jobbat via en massa olika kanaler, rekryteringsföretag och så. Men vi 

har varit bra på just det att anställa folk som vi tror på, att inte gå i fällan att ta 

in andra på grund av press.

vem istället för vad blev under dialogen ett uttryck för en aspekt av hur ett 
konsultbolag kan vägleda sin kund mot uthållig framgång.

*

Jens Fredricson skriver om vikten av långsiktighet att stora framgångar kräver 
långsiktiga planer. För att orka jobba i flera år med en häst och sin egen utveck
ling (vilket krävs för att nå de högsta nivåerna) måste det finnas passion, glädje 
och nyfikenhet.

Hittar man den glöden är det som regel lätt att studsa ur sängen, kila till stallet 

och fodra, mocka, sopa, täcka, släppa ut, rykta, linda, sadla, tränsa, rida, o.s.v. 

Listan kan göras oändligt lång av saker som kanske känns sådär motiverande, 

men som måste göras. Finns inte glöden blir det omöjligt att hämta hem de 

ädlaste medaljerna, men man kan ha kul ändå /.../ Jag kommer tillbaka till driv

kraften som i bästa fall styrs av kärlek, glädje och nyfikenhet. Det medför att 

ingenting känns omöjligt när man långsiktigt jobbar mot sina konkretiserade 

mål. I sin strävan mot framgång är det annars lätt att hamna på en väg fylld av 

mindervärdeskomplex och avundsjuka. Då blir den långa vägen väldigt ensam. 

Nyckeln till rätt drivkraft hittade jag genom att må bra. Vara noggrann med 

kost, sömn och motion samt vara rak och ärlig mot familj och vänner i en sats

ning där man måste lägga enormt mycket tid på sig själv. Det här ämnet är 

outtömligt och väldigt personligt, därför får man ofta trampa upp sin egen stig 

i strävan mot självkänslan. Utgår till fullo av egna erfarenheter och tänker fort

sätta med det i denna blogg.714

714 Jens Fredricson, blogginlägg 20150226.
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När Jens skriver att han utgår från egna erfarenheter och att han tänker fortsätta 
med det läser jag in att han nästan ursäktar vikten av sin egen erfarenhet. Dock 
är det ju så att den egna erfarenheten blir en nödvändig del av kunnig vägled
ning då fenomenförtrogenhet och handlingsomdöme är inte något abstrakt och 
inte heller förmedlas abstrakt. I kunnig vägledning ligger därför att kunna lyfta 
fram sin egen fenomenförtrogenhet på ett sådant sätt att någon annan kan få 
med sig den i arbetet med sina egna långsiktiga planer, i strävan att trampa upp 
sin egen stig mot stora eller små framgångar.

*

Konsulten SvenEvert Johansson reflekterar i texten ”Visioner och risker”715 
över vikten av att våga göra långsiktiga satsningar även om de ibland inte går 
som det var tänkt. Utgångspunkten är en berättelse från Ericsson som i början 
av 1990talet skulle bygga sitt första stora nät för det som idag kallas stamnätet 
i Internet (men på den tiden kallades något annat). SvenEvert beskriver det 
som ett nät för telefoni av alla slag, video, tv med mera. Tjänster som idag 
börjar bli tillgängliga för alla och envar, men som då var i princip en utopi. Det 
utvecklades en ny metodik för att bygga systemet samtidigt som det byggdes, 
man utvecklade sitt eget operativsystem och var bland de första som använde 
en helt objektorienterad design. Man tog kort sagt väldigt stora tekniska risker 
för att kunna göra ett stort tekniksprång. SvenEvert skriver att hade väldigt 
fria tyglar att göra nya saker och lösa problem på nya sätt och att det var en 
fantastisk resa vad gäller lärande. Varken förr eller senare har han lärt sig så 
mycket på så kort tid.

När det så år 1992 var dags för det första större provet av systemet gick det 
inte riktigt som tänkt. Först var det stora problem att överhuvudtaget få igång 
testnätet och när det väl gick så var det väldigt långsamt – så pass att det tog 20 
minuter att få kopplingston i telefonen...

Hade det varit idag så hade hela projektet lagts ner vid ett sådant misslyckande. 

Men det var ännu tidigt 90tal och vi fick tid att slicka såren, fundera på vad 

715 Spänningsfält, s. 357–360.
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som gått galet och hur man skulle komma vidare. Kort sagt, man trodde att vi 

skulle kunna reda ut problemen och fick ett år på oss att fixa till systemet.716 

Så småningom installerade systemet i ett antal städer runtom i Europa och 
gick i drift 1995. Dock vände sig marknaden enligt SvenEvert mot mindre och 
mer lätthanterliga system och projektet lades ner i december samma år. Såhär 
efteråt tänker SvenEvert att han är väldigt glad att de fick tiden att lära oss av 
de misstag de gjorde. Idag hade man nog genast lagt ner projektet, eller mer 
troligt inte ens startat det eftersom det var ganska riskfyllt och visionärt. Han 
funderar också på hur denna långsiktighet som fanns i början av 1990talet, och 
som han inte längre finns på samma sätt, har påverkat dagens teknikutveckling.

Vad hade Sverige varit utan kompetenta beställare som Televerket, Vattenfall 

och Skattefinansierad forskning och utveckling inom sjukvården och man skall 

inte glömma försvaret som också drivit teknikutvecklingen framåt. Landet hade 

nog inte haft abb, Ericsson eller varken läkemedels eller försvarsindustri utan 

dessa pådrivare. Beställarna hade tidigare visionerna om ny teknik, behoven och 

uthålligheten att låta människor göra misstag och lära sig av dem.717 

För att kunna ta (teknik)språng krävs utrymme för misstag och långsiktiga 
satsningar. Att förstå det är en del av kunnig vägledning.

Vara sin förmåga/Höja sig över sig själv

Något som förekommer på många håll i mitt empiriska material är tankar kring 
att prestera och krav på den egna förmågan, liksom tankar kring hur man kan 
vägleda andra till att nå sin fulla potential, ofta under press. Hur lyckas man 
vara på toppen av sin förmåga när det verkligen behövs? Vilka förväntningar 
och krav gör att man kan plocka fram det där lilla extra? Och vad gör att någon 
inte alls lyckas göra det som hen egentligen kan? Klarinettisten Kjell Fagéus 
reflekterar i essän ”Hur vårdas talanger i konstnärliga utbildningar?” kring hur 

716 Spänningsfält s. 359.
717 Spänningsfält s. 360.
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musiker skolas för att nå toppen av sin förmåga, där utrymme finns för både 
teknisk briljans och konstnärligt uttryck tillsammans med självförtroende och 
säkerhet nog att utveckla sin egen stil. 

Hur hittar vi balansen mellan att utveckla ett gediget hantverk och samtidigt en 

avspändhet och distans? Hur hjälper vi konstnären att finna en balans mellan 

de yttre och inre krav som ställs och den upplevda förmågan? När är krav något 

bra och när får dålig ”timing” eller sättet att uttrycka dessa saker negativa effek

ter hos mottagaren? När bör vi handla, agera och när bör vi istället släppa taget 

för att saker får hända av sig självt? När och hur ska vi vara duktiga och när 

trampar vi oss själva på tårna i vår ansträngning att vara just ”duktig”?718

Fagéus skriver om hur han under några år på Musikhögskolan kom i kontakt 
med en student som upplevde att hon hade hamnat i ett fack där hennes kapa
citet inte blev tillvaratagen. Hon råddes av skolan att bli instrumentallärare 
vilket inte var vad hon själv ville. Fagéus beskriver hur hon arbetade mycket 
med självförtroendet och att odla positiva bilder av framtiden, och i slutet av 
hennes utbildning hade hennes spel nått en helt annan nivå. Under en konsert 
satt Fagéus i publiken bredvid studentens ordinarie lärare. Studenten spelade 
fantastiskt och publiken var hänförd över henna musikaliska tilltal. Då sa hen
nes ordinarie lärare att ”Nu spelade hon långt över sin egen förmåga”. 

Riskerade han med det sättet att resonera att fortsätta att odla bilden av henne 

som en student med en begränsad konstnärlig potential? Var det som hon visa

de på konserten istället hennes reella förmåga? Hur och varför placerar vi ofta 

in våra talanger i olika fack och vilka effekter får det på studenterna?719

För Fagéus var det uppenbart att den högre nivån var hennes riktiga förmåga 
och att läraren med sitt synsätt snarare begränsade elevens förmåga än fick 
henne att höja sig över den. Lärarens okunniga vägledning och oförmåga att se 
elevens potential – inte ens när den uttrycktes såg han den utan menade att hon 

718 Fagéus (2006) s. 91.
719 Fagéus (2006) s. 92.
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spelade över sin egen förmåga – hade kunnat knäcka eleven helt om hon inte 
själv haft den inre styrkan att själv lyfta sig. 

”Innerst inne vet jag att jag kan, innerst inne vet jag vad jag vill” – enligt 
Fagéus ett uttryck från många studerande och professionella musiker.720 

*

Jens Fredricson skriver om att vara så bra som man kan i ett blogginlägg med 
rubriken ”Om målet är att delta är det sällan man vinner”.721 Jens pekar på att 
rätt fokus är en helt avgörande faktor för att uppnå framgångar i sport − det 
krävs en förmåga att kunna skala bort allt oväsentligt och bara fokusera på pre
stationen, ”likt en bra fågelhund som väntar på avance.” En annan lika viktig 
nyckel till att prestera på toppen av sin förmåga är enligt Jens att våga tro och 
drömma om mål. Så fort hjärnan börjar tänka begränsande, till exempel att häs
tarna inte har tillräcklig kapacitet, rutin, rätt ålder eller något annat som ”hjär
nan hittar på för att försvara sin förmodade motgång” så blir det direkt svårt 
att optimera prestationen. Jens påpekar att det är viktigt att skapa rutiner där 
man med självinsikt analyserar sina prestationer, det är då man får möjlighet att 
förändra och utveckla sig själv, sin häst eller sitt team. Inställningens betydelse 
för hur man tar sig an en uppgift och är sin förmåga belyser Jens längre fram i 
samma blogginlägg med en berättelse från när han 1997 var uttagen att rida i 
det svenska laget vid tävlingarna i Aachen:

Ingen annan tävling hade jag hört så många historier om – Aachen var lilla vm 

med /.../en bana så stor att alla hästarna fick panik. Dessutom var alltid världs

eliten på plats. Framme i Aachen inspekterade jag stallar och banor samtidigt 

som jag andades in atmosfären. Tävlingsplatsen var mäktig, banan var faktiskt 

stor och året 1997 var alla de absolut bästa där. På väg tillbaka till stallet mötte 

jag JanOlof ”Jana” Wannius, som då var Sveriges Chef d’Equipe722. Jag har all

tid hyst väldigt stor respekt för Jana. Dels för att han har tävlat på högsta nivå 

med en mängd olika hästar, men kanske ännu mer för hans raka, nästintill pro

vokativa sätt att framföra sin åsikt. När jag på den tiden skulle konversera med 

720 Ibid.
721 Jens Fredricson, blogginlägg 20150607.
722 Motsvarande förbundskapten, min anm.
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honom kändes det därför som att jag var bedövad i munnen, som efter ett tand

läkarbesök. När Jana nu stod där framför mig, liten och självsäker, upplevde jag 

det som att han inspekterade mig från topp till tå. Jag kände verkligen att jag 

borde säga något. I slow motion öppnade jag munnen och ut kom orden: 

”Kul att vara här!” 

Det blev tyst. Väntan på svar kändes som en evighet och jag funderade på om 

jag skulle säga något mer. 

”Sa du kul? Du är inte uttagen att representera svenska hopplandslaget i Aachen 

för att det ska vara kul, du är uttagen för att jag tror att du kan göra bra ifrån 

dig!” 

Jag glömmer aldrig de orden. Från att vara där som en turist infann sig plötsligt 

en liten förhoppning om att jag kanske skulle kunna knipa någon placering. 

Jana hade förstås rätt i det han sade, mitt fokus var inte inställt på att optimera 

min prestation. I stället hade jag kommit till Aachen med en ryggsäck i form av 

berättelser om hur stor, mäktig, svår och tuff tävlingen var.  

I dag hade jag förberett mig själv, mina hästar och mitt team på att ”vi ska pre

stera precis så bra vi bara kan”. För mer kan vi ju faktiskt inte göra, eller hur?723

Sexton år senare under de årliga tävlingarna i Falsterbo var förberedelserna 
annorlunda och inställningen en annan:

(I) Falsterbo 2013 var jag i mitt livs form med Lunatic. På lördagskvällen sprang 

jag, sen som vanligt, med lätta och förväntansfulla steg upp till sekretariatet. 

Maria Gudmundsson satt kvar och väntade på min anmälan, som var den sista 

innan hon kunde börja färdigställa startlistorna.  

Plötsligt tog mina ben mig bort till ljudkillarna, som satt och gjorde iordning 

söndagens jinglar. Utan att hinna tänka, utbrast jag: 

”När jag vinner Grand Prix i morgon, spela tnt med acdc så högt ni törs!” 

Sedan gick jag. 

Det var liksom förutbestämt. Jag var inte i Falsterbo för att ha kul, jag var där 

723 Jens Fredricson, blogginlägg 20150706.
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för jag var redo att prestera på toppen av min förmåga. Är det detta som kallas 

för flow?724

*

Kunnig vägledning kan också handla om att liksom i Kjell Fagéus essä få någon 
att höja sig över sin egen (eller andras) upplevda förmåga. I det fall Fagéus tog 
upp var det dock inte läraren som bidrog utan studenten som på egen hand 
lyfte sig till (för läraren) oanade höjder. Om betydelsen av att någon tror på en 
för att kunna spränga sina egna ramar berättar Jens Fredricson i ett blogginlägg 
han skrev strax efter att hans tränare och mentor Lars ”Lasse” Bilock gått bort.

Med en dådkraft utöver det vanliga, hjälpte han många elever att tro lite extra 

på sin egen förmåga när hindren började höjas mot stödens topp. Full av 

ödmjukhet och ett härligt självförtroende såg han inget som omöjligt. Oavsett 

om det gällde hästar och ridning eller hans stora intresse flygning.

Jens beskriver hur Lasse när han ville rekrytera Jens till Strömsholm i början 
av 90talet kom och hämtade honom på Bromma i sitt flygplan. Tillsammans 
flög de till Strömsholm där Lasse på låg höjd visade upp ridskolan och anlägg
ningarna. 

När det var dags att landa lutade han sig bakåt. Med ett allvarligt leende där 

bara ögonen skrattade, bad han mig att landa planet. Jag tog tag i spakarna och 

planet gjorde några krumsprång innan jag hittade balansen i det. Lasse sa lugnt:  

”Du, det är precis som att rida”.

Ner på marken kom de till slut och Jens började arbeta på Strömsholm. Under 
en morgonfika meddelande Lasse att det skulle arrangeras en steeplechase
tävling725 på Täby Galopp där hoppryttare och fälttävlansryttare skulle tävla 

724 Jens Fredricson, blogginlägg 20150706.
725 Steeplechase är en form av galopptävling där man till skillnad från traditionella galopplopp 

även hoppar hinder på banan, oftast breda häckar som går från kant till kant eller djupa diken. 
Tävlingsformen sägs härstamma från Irland där man tävlade med sina hästar i skog och över 
ängar från en kyrkas klockstapel (eng. steeple) till en annan, därav namnet steeplechase. 
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mot varandra. Jens blev tilldelad en häst, Zodiac, och träningen inleddes även 
om Jens var lite tveksam. 

Ganska omgående började vi träna på Strömsholms magnifika galoppbana med 

rejält höga steeplehäckar, som upplevdes särskilt höga när Zodiac försökte 

hoppa över istället för igenom726 dem. Det var lättare att lära hästen än mig 

att hoppa häckarna. Själv försökte jag banhoppa häckarna med omhoppnings

känsla, men det föll inte Lasse i smaken. Högröd i ansiktet kom han springande 

och tjoade: 

”Rid framåt för fan! Om du ligger rätt, stå still. Om du ligger fel, öka för allt du 

har!”

Det var då jag kände att steeplechase inte var något för mig. Med smicker om 

min goda ridning och tal om att hästen var i toppform, lät jag mig dock överta

las och helt plötsligt var vi på Täby. 

När vi kom dit visade det sig att jag var den enda hoppryttaren i fältet. Övriga 

tio tillhörde kategorin galna fälttävlansryttare, med mestadels fullblodshästar. 

Lasse var så exalterad och supporterande att jag inte kunde dra mig ur, hur gär

na jag än ville. Zodiac hoppade fantastiskt och jag fullkomligt flög över häckar

na. När upploppet kom, kunde vi hoppa de sista hindren med klungan 50 meter 

bakom. Lasse var så glad, han trodde han fått en Strömsholmslärare som jockey.

I Lasses värld var ingenting omöjligt. 

Vila i frid min vän.

Lasses kunniga vägledning fick här Jens att höja sig över sig själv. Hans tro 
på Jens förmåga att klara det som Jens själv trodde vad omöjligt, tillsammans 
med metoder för att angripa problem på ett nytt sätt (”öka för allt du har!”) 
och en förmåga att ingjuta mod när självförtroende sviktade gjorde att den 
omöjliga segern ändå blev möjlig. Att få någon att vara sin förmåga och höja sig 

726 För att spara tid och kraft ska hästen i steeplechase inte hoppa över häckarnas fulla höjd utan så 
att säga plöja genom riset i toppen. Detta skiljer sig från vanlig banhoppning där det gäller att 
hoppa över hindren för att inte riva och därmed bli belastad med fel (”straffpoäng”).
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över sig själv handlar om att tro på någon, vilket också är en aspekt av kunnig 
vägledning. Att tro och att kunna ingjuta mod när självförtroendet sviktar och 
man inte tror på sig själv. 

*

Ibland går det ändå åt fanders. Även en rutinerad ryttare som Jens Fredricson 
kan misslyckas med att optimera sin prestation när det gäller. Någon månad 
efter segern i Falsterbo och tnt med acdc ingick han i det svenska laget vid 
em i Herning. Efter första dagens hoppning låg han sexa. 

Nöjd och en aning exalterad väntade jag på att klassen skulle avslutas och press

konferensen dra igång. Därefter hade jag för avsikt att äta middag och komma 

i säng tidigt, då första rundan i laghoppningen skulle börja klockan åtta dagen 

efter. Den pågående klassen ville dock aldrig sluta. Jag tänkte att jag borde 

strunta i presskonferensen, men var samtidigt lite för sugen på att glänsa i fram

gångens ljus även om mästerskapet bara hade börjat.

Tiden rann iväg och presskonferensen började inte förrän klockan tio. Sedan 

fick jag vänta på shuttlebussen in till hotellet, där jag lyckades få i mig en pizza 

vid tolvtiden. Äckligt pizzamätt anlände jag till rummet en timme senare. Lätt 

illamående kastade jag mig i sängen och kände genast hur klibbigt, statiskt och 

varmt det var under täcket. Jag öppnade fönstret, plockade ut filten ur påslaka

net och tog en kall dusch. Klockan gick, men sömnen ville inte infinna sig när 

jag låg där uppspelt, svettig, mätt och ångestfylld. Vetskapen om att alarmet 

skulle ringa klockan fem underlättade inte mitt försök till sömn.

Vid fyrasnåret somnade jag till slut. En timme senare väcktes jag av alarmets 

gälla ton, samtidigt som gårdagens pizza direkt gjorde sig påmind genom 

känslan av lätt illamående. Frukosten lockade inte alls, men jag tvingade ändå 

i mig lite gröt. Vid halv sju satt jag på Lunatic. Jag kände mig irriterad, trött 

och stressad över insikten att min fysiska förberedelse varit en smärre katastrof. 

Lunatic kände direkt av min sinnesstämning och blev spänd som ett spett. Jag 
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fick inte alls till trimningen, skrittade tillbaka till stallet alldeles för sent och fick 

springa runt banan vid bangången. 727

Jens skriver att han än idag minns ångesten över att ha gått banan i sådan stress 
att han inte mindes antalet språng, eller ens hur banan gick. Bara att skriva om 
händelsen gör honom alldeles svettig. Magin och samspelet mellan honom och 
Lunatic infann sig inte den dagen och resultatet blev också därefter. Fem ned
slag – ett resultat de varken tidigare eller senare varit i närheten av. Det svenska 
laget försattes under stor press i strävan mot medalj. 

Jag kände mig urusel och tankarna for igenom mitt huvud. Kan någon ta mig 

härifrån, så att jag slipper möta en endaste människa på vägen hem? Jag borde 

nog aldrig sitta på en häst igen, för sämre ryttare existerar inte i denna värld. Så 

kändes det!

Veterinärer kollade Lunatic, som travade upp likt en treåring. Att han var frisk 

visste jag redan, det var ju ryttaren som inte fungerade. Utmattad och med en 

hjärna som spelade mig så många spratt, saknade jag helt enkelt förmågan att 

plocka fram det jag kunde.

Vår dåvarande mentala coach Esther Müller sa åt mig att gå och vila. Helt utsla

gen sov jag i fem timmar. Därefter red jag Lunatic, som var fantastisk. Själv 

kände jag mig fortfarande rätt värdelös, men Esther hjälpte mig ur de negativa 

tankarna på ett lysande sätt. Utsövd och revanschsugen satte jag en nollrunda 

dagen efter, och var starkt delaktig i att Sverige tog ett lagbrons.728

Utmattad och med en hjärna som spelade honom många spratt, saknade han helt 
enkelt förmågan att plocka fram det han kunde. I sin iver att få njuta av framgången 
blev förberedelserna för morgondagens prövningar lidande, och förutsättning
arna för att kunna var sin egen förmåga försvann. Tack vare en duktig mental 
coach gick det ändå att återfå fokus och tron på den egna förmågan redan till 

727 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150909. 
728 Jens Fredricson, Blogginlägg 20150909.
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nästa dag, för någon annan hade säkert en sådan grundkänning kunnat knäcka 
självförtroendet för en lång tid framöver. För Jens var det uppenbarligen en 
läxa.

Det här är också en aspekt av kunnig vägledning – att förstå vilka förutsätt
ningar någon behöver för att kunna plocka fram det han eller hon egentligen 
kan, och när det inte lyckas – hitta förutsättningarna för att komma tillbaka och 
kunna plocka fram det igen vid ett senare tillfälle. 

*

Konsulten Björn Hässler beskriver i sin text ”Tystnaden kan inget dölja, men 
orden kan” hur han i sin roll som konsultenhetschef misslyckats med att få en 
av sina konsulter att se sin egen förmåga.729 Textens titel – Tystnaden kan inget 
dölja, men orden kan – slår huvudet på spiken när det gäller att identifiera 
varför Björn inte förstod vad som var fel. Han lyssnade för mycket på orden och 
ignorerade tystnaden. 

Jag kommer ihåg första gången jag träffade Magnus. Det var på anställnings

intervjun, han hade jeans med hål på ett knä, ostruken skjorta och dessutom 

busigt icke nedstoppad i byxorna, orolig blick i sina mörkblå ögon som inte rik

tigt ville stanna någonstans. Nervös förstås, men välkammad och förberedd.

Björn skriver att de hade ett skönt flyt i dialogen. Magnus svarade ”moget och 
redigt” på alla frågor, orden kom naturligt och snart byggdes en wowkänsla 
upp hos Björn. Det här var en riktigt duktig person med enorm potential – en 
toppkandidat!

Men jag vet att jag också tänkte att det fanns något där (som jag även hittade i 

mina anteckningar som jag grävde fram ur gömmorna i researchen till den här 

texten), men det doldes av alla ord.

Magnus kastades ut i ett tufft uppdrag och allt verkade gå väl. Både kunder 
och kollegor öste beröm över honom. Han hanterade både krävande kunder 

729 Spänningsfält s. 416–417.
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och svåra tekniska beslut med lätthet. När Björn besökte honom hade han vis
serligen den där lite oroliga blicken, men han hade även nu rediga svar på alla 
frågor och resultaten var fantastiska. Björn och hans överordnade chef dunkade 
varandra i ryggen, mycket nöjda över en så lyckad rekrytering. 

Magnus ringde mig häromdagen och på sätt och vis så visste jag vad han skulle 

säga. Jag hade känt det på mig, men alla orden hade varit i vägen. Nu orkade 

han inte mer, han hade med sig jobbet som en mara i allt han gjorde dygnet 

runt. Han hade tappat tron på sig själv – om han någonsin haft den. Det spelade 

ingen roll hur bra andra tyckte att han var, hans krav på sig själv var mycket, 

mycket högre ...

Hur får man någon att komma till insikt? 

Om sig själv?

Magnus saknade verktyg för att se den förmåga han besatt och jagade ständigt 
på för att höja sig över sig själv. En i längden ohållbar situation förstås och han 
tappade tron på att han överhuvudtaget hade någon förmåga. För Björn blev 
det en grundkänning att som chef ha missat något grundläggande i sin konsults 
förutsättningar för att ta sig an uppgiften på ett hållbart sätt. 

Även om det inte explicit framgår i Spänningsfält vilka essäer som har haft 
vilka impulstexter som utgångspunkt730 så är det för mig rätt uppenbart att 
Anna Petterssons ”När orden ska få kropp eller kroppen söker ord”731 ligger 
bakom. I essäns sista stycke citerar Pettersson Strindbergs ”Spöksonaten” där 
han skriver just tystnaden kan inget dölja, vilket orden kan. Pettersson skriver 
vidare att hon söker balansen mellan att ha en dialog kring vad studenterna eller 
skådespelarna gör (så att det finns ord att falla tillbaka på om osäkerhet uppstår) 
och, vilket enligt Pettersson är ännu viktigare, vara tyst och lyssna – trots att 
hon själv ibland mycket väl vet hur det skulle kunna sägas.732 

Anna Pettersson skriver också om ett exempel där en skådespelare i en av 

730 En sammanställning av samtliga impulstexter publiceras dock. Likaså skriver ju vissa av skri
benterna ut det i texten. Så är dock inte fallet när det gäller Björn Hässlers text. 

731 Pettersson (2011).
732 Ibid. s. 65.
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hennes uppsättningar, en praktikant från en teaterhögskola, gick från att till 
synes ha full kontroll på läget till att tappa nästan allt. Från början verkade allt 
gå som på räls och Pettersson beskriver hur hon redan första repetitionsdagen 
var imponerad av hur medvetet och självständigt han arbetade. 

Han visste hur han skulle förbereda sig och hur han skulle repetera innan han 

kunde sin text eller visste särskilt mycket om sin roll. Jag betraktade hur han 

med lätthet förhöll sig till situationerna som den skrivna texten innehöll; han 

var koncentrerad, uppmärksam och lyssnade till de andra skådespelarna. Hans 

kropp var beredd men avspänd och ibland prövade han ett uttryck eller en 

replik med större kraft för att sedan återvända till ett mer avspänt läge som ver

kade ligga närmare honom själv. Han klev in och ut ur gestaltningen av rollen 

med en lekfull självklarhet och han laddade rummet med sin närvaro på ett sätt 

som fick mig att förundras/.../ Han lekte och prövade sig fram med en teknisk 

medvetenhet om sin kropp och röst och han föreslog scenerier och uttryck som 

stämde mycket väl överens med min uppfattning om både pjäs och uppsättning.

Kort innan premiären blev han dock osäker och ställde frågor som krävde kon

kreta svar: Var kom han ifrån? Varför var han där? /.../Plötsligt förstod han inte 

det som under åtta veckor varit så självklart för honom. Vi kände oss nog lika 

maktlösa båda två. Jag frågade om han trodde att det skulle leda honom rätt om 

vi började prata om realistiska förutsättningar trots att formen i pjäsen var exis

tentialistisk och absurd. Han var osäker på om det skulle hjälpa honom.733

Pettersson skriver att hon blev orolig över hans frågor kring ”varifrån” och 
”varför”, eftersom det för henne var så tydligt att han redan i sin gestaltning 
hade svaren. Såhär efterhand tänker hon att hon kanske kunde ha ringat in den 
form eller överenskommelse som hon var ute efter i pjäsen genom att ge fler 
exempel. Kanske genom att referera till annan dramatik som Strindberg eller 
Beckett. 

733 Ibid. s. 51–52.
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Jag ville så gärna få honom att lita till sina egna gestaltade förslag på scenen/.../ 

Men jag var rädd för att jag med mina ord skulle reducera hans fantasi till mina 

bilder. /.../ Han blev inte mindre osäker av våra försök att sätta ord på rollge

staltningen. Jag tyckte mig se att mina ord inte hjälpte honom. Tyvärr gjorde 

inte mina tystnader det heller. Jag upplevde att han hade förlorat tilltron till 

den erfarenhet han hade tillgodogjort sig om texten och rollen.734 

Premiären genomfördes ändå som planerat och gjorde ett starkt intryck på 
publiken. Pettersson beskriver hur hon efteråt försökte ha en utvärdering med 
praktikanten om hur han hade upplevt processen. Hans svar var positiva, men 
otillfredsställande för henne utifrån hur hon upplevt det hela.

Jag kan inte avgöra om han redan hade lämnat problematiken bakom sig eller 

om han inte ville eller hade möjlighet att reflektera kring den tillsammans med 

mig. Jag är likväl övertygad om att denna episod i mitt yrkesliv i högsta grad 

har påverkat mig och format de frågeställningar och tankar som nu driver mig 

i mitt arbete som lärare, regissör och skådespelare. /.../ Vår språkförbistring har 

lett till att jag har hittat sätt att fördjupa mina frågor, framförallt i undervis

ningssituationer, kring hur orden ibland kan underlätta en kommunikation och 

hur de ibland kan ställa sig i vägen för det jag vill säga.735 

På samma sätt som i fallet med Anna Petterssons praktikant finns det nog 
inga enkla svar på hur Björn skulle ha agerat för att undvika situationen att 
Magnus tappade tron på sig själv och sin förmåga. Jag tolkar Björns text som 
att han, precis som Anna Pettersson som regissör, uppfattade att Magnus redan 
i sin gestaltning av konsultrollen hade svaren, men att Magnus själv hela tiden 
brottades med frågor kring sin egen (konsult)existens. Det är förstås oklart om 
några ord från Björn hade kunna hjälpa honom men jag tror att precis som för 
Anna Petterson har episoden med Magnus format de föreställningar och tankar 
som driver hans arbete som chef. 

I kunnig vägledning ingår att förstå att språket kan ställa sig i vägen för den 

734 Ibid. s. 52–53.
735 Ibid. s. 64–65.
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kommunikation vi så gärna vill uppnå.736 Tystnaden kan inget dölja, men orden 
kan. 

*

Pether Markne skriver i ett blogginlägg om att optimera sin förmåga (i det här 
fallet avseende sits och position på hästen). Det är inte alltid det som verkar 
vara bäst som i slutändan också blir det. 

Jag har sett väldigt många olika exteriörer på både hästar och människor som 

kanske inte är ”by the book” men som har en fantastisk förmåga till det den 

utför. Jag har också upplevt motsatsen, det vill säga den perfekta exteriören men 

där det ändå fattas något, något som gör att det inte riktigt lyckas.737

I sin bok Hästens grundarbete exemplifierar han detta med ekipaget Helena 
Persson (ryttaren som hade problem att hoppa vattenhinder i kapitlet Grunder) 
och hästen Bonzai H. Hästen är (ö)känd för sin väldigt svankiga ryggform men 
tävlar trots det Grand Prix och har vunnit sm.

Exteriören hos hästen visar inte på stor förmåga, men Helena har gjort en riktig 

analys. Hon vet hans förtjänster (stor hoppkapacitet) och hon vet hans nackde

lar (ex exteriör där det tyvärr inte finns många rätt) och tack vare den här kun

skapen har hon ökat Bonzais förtjänster. Helena rider honom mjukt, men kan 

ändå ha stark inverkan och tävlar honom i Grand Prix. Med en annan ryttare 

hade han kanske gått 1,30klasser.738

Att kunna kompensera för hästens eller sina egna brister kan vara nog så viktigt 
när det gäller att vara sin förmåga. Pether beskriver att han själv alltid haft det 
lite kämpigt med sitsen och positionen på hästen – han stod ofta på tå, drog upp 
hälen, hamnade för högt ovanför hästarna i luften och så vidare:

736 Formuleringen lånad från Anna Pettersson: ”Min erfarenhet är att språket lätt ställer sig i 
vägen för den kommunikation vi så gärna vill uppnå.” (Ibid. s. 60).

737 Pether Markne, Blogginlägg 20180609.
738 Markne (2014) s. 47. 1,30hoppning innebär tävlingar där hindren är 130 cm höga. 
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/.../ ja det var inte svårt att finna fem fel... Men jag inbillar mig att jag kom

penserade det med andra saker, såsom kontakten med hästen och känslan att 

rida m e d  hästen, vilket gjorde att hästarna köpte det även om jag sprattlade lite 

mycket däruppe. Tänk om min balans och kroppskontroll hade varit åtminstone 

25 procent bättre, då hade jag nog kunnat göra mina hästar ännu mera rätt

visa ...739

Tennistränaren Calle Hageskog740 skriver i sin artikel ”Hur vårdas talang?” om 
ett antal olika världsstjärnor i tennis och deras väldigt olika styrkor – styrkor 
som alla kompenserade för deras mindre bra spelaregenskaper.741 De lyckades 
även med konststycket att använda just sina förmågor till att bidra till den totala 
helheten, även om det kanske inte var på ett traditionellt vis. Hageskogs exem
plifierar med Stefan Edbergs forehand, som på hans tid allmänt inte ansågs 
vara hans starkaste vapen som tennisspelare. Hageskog menar dock att den 
var en av världens bästa forehands i sitt slag (min kursivering). Stefan Edbergs 
löpande forehandsslag var enligt Hageskog nyckeln till hans nätattacker där han 
avgjorde på volley. Hade man istället försökt gå in för att försöka träna Edbergs 
forehand till den ”forehandsslägga” flera av konkurrenterna besatt hade han 
fått en annan spelaridentitet, och Hageskog tvivlar på att han hade nått samma 
framgångar. 

Tanken att det är på styrkorna man vinner matchen har fått Hageskog att 
genom åren använda sig av den så kallade ”Nyckelteorin” som en röd tråd i sitt 
coachande. Teorin går (inom tennis) ut på att först kartlägga alla aspekter som 
ingår i spelet och sedan värdera spelarens starka och svaga sidor med hänsyn 
till hur hen vill spela. Varje egenskap illustreras av en stapel som står på ett 
symboliskt nyckelskaft. Tillsammans utgör de nyckelns ax, och eftersom de 
är olika höga (beroende på hur respektive egenskap värderas) blir det som en 
utskärning i axet. Försök se nyckeln till ett sjutillhållarlås framför dig. Nyckeln 
ger så att säga en nyckel till att veta vilka egenskaper du ska satsa på:

739 Pether Markne, Blogginlägg 20180609.
740 Läs mer om Calle Hageskog i kapitlet ”Språkinvolverande handling”.
741 I Göranzon & Mouwitz (red.) (2006).



308

9. Skönheten

Satsa på det du är bra på och lita på det, kort sagt. Att ägna tid och kraft åt att 

träna på det som spelaren är mindre bra på eller till och med dålig på är både 

tråkigt och leder inte till några resultat. Risken är istället att man, med detta 

något gammalmodiga sätt, fokuserar för mycket på det man inte kan och på så 

sätt inte ser vilka fantastiska möjligheter man egentligen har.742 

Jag tror inte (men kan förstås inte veta säkert) att Kyra Kyrklund har inspirerats 
av Calle Hageskog, men visst ser man att liknande tankar avseende styrkor och 
svagheter återfinns hos henne:

Om man är tävlingsryttare ska man göra klart för sig att det är skillnad på att 

utbilda och träna sin häst i det dagliga arbetet och att förbereda den, värma upp 

den eller att visa den i själva tävlingen. När man utbildar och tränar därhemma, 

är det naturligt att man försöker hitta hästens svaga punkter och arbetar med 

dessa för att förbättra dem, men detta bör ske utan att man göra hästen osäker. 

Jag tror nämligen att när man tränar ska man inte bara försöka hitta det som 

är svagt hos hästen eller svårt för den och arbeta med det, för då tar man ifrån 

hästen dess självtillit. Man måste också träna på det som hästen kan och särskilt 

komma ihåg att alltid sluta med något som den lätt kan utföra, så att den går 

in i stallet med en positiv upplevelse. /.../ Jag tror det är många ryttare som 

bara tränar på det dåliga och därigenom gör de bara hästen sämre och sämre, 

eftersom den helt mister självförtroendet och lusten att ens försöka.743 

Att få någon att vara sin förmåga innebär att lyfta det denna någon är bra på, 
för att på så sätt både träna på självtillit och för att utveckla en egen stil i sin 
prestation. I kunnig vägledning ligger att få någon att känna sig BRA nog att se 
sina möjligheter och ha lust att kämpa vidare. 

*

En berättelse om hur någon fick hjälp att återfå tron på sin egen förmåga, 
och så småningom kunna höja sig över sig själv, kommer från konsulten 

742 Hageskog, i Göranzon & Mouwitz (red.) (2006), s. 85.
743 Kyrklund & Lemkow (1996/2013).
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Ronnie Madsen. I texten ”Mr Tanaka eller ’oo, so young’”744 beskriver han med 
utgångspunkt i texten ”Maxwells demon eller Om kreativitet”745 en historia 
om en ”ung ingenjör och hans gamla läromästare”. Ronnie beskriver det som 
att händelsen utspelade sig under hans unga år – han var mellan 25 och 30 − 
och relativt ny i rollen som chef för en grupp på produktionsberedningen på 
Saabs bilfabrik i Trollhättan. Förutom personalansvar hade han ansvar som 
projektledare för en del av produktionsanläggningen i fabriken. 

Vi introducerade den våren en ny bilmodell och med den installerades flera nya 

produktionsanläggningar. Vid idrifttagandet upptäckte vi till vår förvåning att 

vi hade skapat en anläggning som inte levde upp till förväntningar eller krav. 

Anläggningen som hade installerats uppfyllde inte på långa vägar de krav som 

var ställda på den med avseende på bland annat produktivitet och kvalitet. 

Vi ställdes inför ett massivt tryck från ledningen att lösa en till synes oändlig 

mängd små och stora problem. Vi jobbade i stort sett dygnets runt i flera måna

der innan vi fick någorlunda ordning på eländet (som vi själva hade skapat). 

Det var naturligtvis en erfarenhet, men för många en dyrköpt sådan. Vi var en 

oerhört trött och sliten skara med väldigt lågt självförtroende efteråt.746

Ledningen insåg klokt nog att det behövdes hjälp och stöd. En stab av ”gråhåri
ga gentlemän” från ett japanskt konsultbolag hyrdes in och Ronnie fick en men
tor vid namn Mr Tanaka. Ronnie skriver att ingen av dessa herrar hade mindre 
än 40 års erfarenhet av karossproduktion från den japanska fordonsindustrin:

744 Spelplats 2019, Ljus och mörker, s. 358–36. ”Mr Tanaka” är även rubriken på ett tema i numret. 
Detta nummer av Spelplats har utkommit efter publiceringen av boken Spänningsfält. 

745 Skriven av Miroslav Holub, i Tillberg (red.) (2002). Ronnie inleder sin text med ett citat från 
Holubs text: ”Numera, i en tid av kollektivisering och institutionalisering av vetenskaplig, 
ja till och med konstnärlig kreativitet – när man kan vara forskare utan betydelsefulla resul
tat, ibland till och med utan att bedriva särskilt mycket forskning, och konstnär utan något 
övermått av gudomlig hänryckning – tilldelas man sin roll beroende på kontexten och inte 
nödvändigtvis tack vare någon konkret insats. Kreativitet hör, åtminstone introspektivt (själv
iakttagande) sett automatiskt till rollen: kreativitet blir en sort automatisk kvalifikation, som 
att ha fått ett kursdiplom eller genomgått en synundersökning”.

746 Spelplats 2019 s. 35.
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Jag och Mr Tanaka arbetade tillsammans mer eller mindre varje dag i knappt ett 

år. Förutom att han i grunden lärde mig och mina kollegor den sanna essensen 

i Lean Manufacturing, så gav han mig en hel del andra insikter som jag kom att 

tänka på i samband med att jag läste texten av Holub. En av de första sakerna 

han utryckte med stor förvåning när han träffade mig och min grupp för första 

gången var ”oo, soo young” (han skakade sakta på huvudet när han sa det). Med 

förvånad min såg han sig omkring i rummet för att hitta våra äldre mentorer, 

men det fanns inga där. Ett annat utryck jag minns i samband med att vi stolt 

visade upp våra ambitiösa kvalitetssäkringsplaner/riskanalyser/specifikationer 

(med oändliga rader och paragrafer) var ”oo, soo much”.747

Ronnie skriver att det finns mycket att berätta om den här tiden och allt som 
han lärde sig, men det han verkligen såg genom Holubs text var att han upplever 
att vi idag slentrianmässigt och väldigt generaliserat tilldelar oss själva (eller blir 
tilldelade) titlar och med dem yrkesroller som vi faktiskt inte alltid är mogna 
att axla. Ronnie nämner några exempel på roller som han anser faller under den 
kategorin av yrkestitlar − Konstruktör, Projektledare eller Chef. 

I Mr Tanakas värld, så var det helt otänkbart att man redan vid 27 års ålder 

skulle ha kunnat skaffa sig den erfarenheten som krävs för att vara chef och till 

på köpet projektledare för ett för företaget viktigt produktionsavsnitt. Enligt 

den japanska modellen så hade man vid den tidpunkten i yrkeslivet möjligtvis 

en mer lärlingslik roll och alltid ett stöd i en klok och erfaren senior som med 

varsam hand guidade den unge lärjungen vidare in i yrkesrollen.748 

Ronnie menar att vi med sättet som vi använder dessa titlar/yrkesroller dels 
urholkar betydelsen av rollen som sådan. Dessutom riskerar vi att verksam
heten drabbas av problem och ekonomisk skada genom att tilldela en ung och 
oerfaren person en roll eller titel (och med det ett ansvar) som faktiskt förplikti
gar och som kräver erfarenhet. 

747 Ibid. s. 36.
748 Spelplats 2019 s. 36.
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Vi riskerar också, och det är sannolikt det största problemet, ohälsa hos dessa 

unga individer genom att vi ställer orimliga krav (eller att dom själva ställer 

orimliga krav på sig själva). Frustrationen och stressen som byggs upp över 

att inte förstå eller att misslyckas i sin tilldelade yrkesroll är stor (jag har själv 

upplevt det många gånger). Vi vet att det i värsta fall leder till ohälsa. Vi ser ett 

växande problem på arbetsplatser idag med unga människor som sjukskrivs på 

grund av stressymptom. Kan detta vara en del av orsaken? Jag skulle önska att 

alla kunde få en Mr Tanaka som lugnt och sakligt guidade den unge lärjungen 

de första stapplande stegen in i yrkeslivet. Då tror jag att vi skulle minska den 

här typen av problem. Titlar kanske är viktiga men yrkeskunnandet är allt. Det 

är genom kunnandet som kreativitet och goda resultat skapas. Ska vi använda 

titlar, låt oss då inte urholka dom och tillskriva oss själva roller som vi inte 

behärskar. Erfarenheten kommer först. Titeln är inte viktig.749

Under Mr Tanakas kunniga vägledning kunde Ronnie alltså återfå sin förmåga 
och höja sig över sig själv, men den fick honom också att förstå att situationen 
hade varit både orimlig och ohållbar. Mötet med Holubs text många år senare 
gjorde att han i nytt ljus såg vikten av att förmågan på pappret, det vill säga 
titeln eller rollen, faktiskt överensstämmer med den upplevda förmågan. För att 
kunna utvecklas behöver man förstås gå utanför sin komfortzon ibland, men att 
ständigt tänja på gränsen leder till stress och ohälsa. Då behövs en Mr Tanaka 
som lugnt och sakligt guidar genom svårigheterna. 

I kunnig vägledning ligger att ge det stöd och framförallt de förutsättningar 
någon behöver för att inte ständigt behöva sträva efter att höja sig över sig själv 
utan även kunna vila i den förmåga man har. 

Vänlighet, kritik, ansvar

I kunnig vägledning kan sägas finnas ett mått av ansvar. Detta ansvar tar sig 
uttryck till exempel som vi såg i berättelserna om misstag där det i kunnig väg
ledning ingår att se till att någon (person, organisation eller häst) inte utsätts 
för värre misstag än att han eller hon kan gå vidare med bibehållet självförtro

749 Spelplats 2019 s. 36.
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ende. I ansvaret ligger även att ansvara för att ge det stöd och förutsättningar 
som någon behöver för att inte köra slut på sig i en ständig strävan efter att alltid 
prestera bättre och göra mer. Ansvar för att förmedla att man ibland måste vila 
i den förmåga man har.

Är då kunnig vägledning alltid snäll och god? De flesta av berättelserna i 
denna avhandling kännetecknas av någon form av grundläggande välvilja, men 
riskerar det att bli en kliché? Är kunnig vägledning verkligen alltid fylld av 
harmoni, tålamod och godhet? Man kan ju lära sig jättemycket av någon som är 
elak och gör sitt bästa för att röra till tillvaron också? Jag vill hävda att kunnig 
vägledning visst inte behöver vara en process i frid och harmoni, men däremot 
att däri finns en vägledningens inneboende vänlighet.

*

Konsulten Henrik Sjövall skriver i texten ”Vänlighetens roll” om hans insikter 
om självförtroendets betydelse för att kunna ta till sig kunskap, och att vänlig
het spelar roll när det gäller att bygga just självförtroende.750 Henrik skriver 
att han under studietiden och examensarbetet oftast arbetade tillsammans 
med vännen Jonas – ”en duktig och ambitiös kille” som oftast förstod snabbt. 
Henrik hängde på och betygen blev bra. Under examensarbetet fick sig själv
förtroendet en liten törn då Henrik insåg att det han hittills lärt sig om bildbe
handling (som examensarbetet handlade om) var betydligt mer teoretiskt och 
tillrättalagt än den verklighet han mötte ute hos företaget han och Jonas skrev 
examensarbetet för. Men efter ett tag så ökade självförtroendet igen i takt med 
att de kom framåt.

Jonas förstod ganska snabbt, och jag hängde som vanligt inte riktigt med i tem

pot. Det som störde mig var att han fattade snabbt och genomförde ett moment, 

och sen fattade jag, och så höll det i princip på ända tills vi var klara.751 

Efter examensarbetet fick de erbjudande om anställning, på varsin avdelning. 
Henrik beskriver hur självförtroendet rasade igen – hur skulle han klara av att 

750 Spänningsfält s. 177–179.
751 Spänningsfält s. 178.
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prestera något vettigt utan Jonas vid sin sida? Med förhoppningen att de inte 
skulle märka hans okunskap för snabbt körde Henrik ändå på och fick arbeta 
tillsammans med en annan mycket erfaren och duktig kollega. Chefen var hela 
tiden snäll och gav honom självförtroende genom ständigt återkommande 
småberöm. Två månader senare skulle den erfarna kollegan byta avdelning och 
Henrik fick ta över dennes roll. 

Jag tänkte som vanligt att det löser sig som allt annat om jag bara gör mitt bäs

ta, men med mycket tvivel. Hade det inte varit för att chefen var så noga med 

att just jag skulle göra detta och att han hela tiden berömde tror jag inte att jag 

hade tagit på mig uppgiften.752 

Även denna uppgift gick bra och kunskapen och erfarenheten ökade efter hand. 
I vilken utsträckning förstod Henrik först en tid senare då han skulle agera 
mentor åt ett par nya medarbetare. Han, som enligt egen utsago i princip inte 
kunde någonting, skulle nu ta hand om två nya. Skönt, tyckte Henrik, nu skulle 
han inte längre vara ensam om att inte kunna något.

Min första tanke under första dagen var att de här två aldrig kommer att klara 

detta. De kan ju ingenting och hur jag än förklarar så förstår de inte. Efter hand 

så förstod de lite mer och behövde inte fråga mig lika mycket längre. Då förstod 

jag att de inte var dummare än någon annan utan att jag faktiskt kunde något. 

Det var alltså jag som hade fått kunskap och en del erfarenhet som jag själv inte 

förstått. Alla andra blir inte mindre kunniga utan det är jag som blir mer kun

nig. Denna erfarenhet gav mig ett enormt lyft i självförtroendet som jag sedan 

använt mig av under nya arbeten och uppdrag.753

Henriks slutsats är att självförtroende spelar en stor roll för hur vi kan skapa kun
skap och erfarenhet och här spelar vänligheten en viktig roll. Han skriver att hade 
chefen på första anställningen inte varit den stöttande och hjälpande utan istället 
den krävande och hårda så hade nog hans väg ut i arbetslivet tagit en annan bana.

752 Spänningsfält s. 178.
753 Spänningsfält s. 179.



314

9. Skönheten

*

Den tjeckiske poeten och immunologen Miroslav Holub har skrivit en essä som 
heter just ”Om vänlighet”.754 Den dryg en sida långa essän är en tillbakablick på 
när Holub en gång som ung skulle examineras i biokemi, en disciplin han dåför
tiden inte var särskilt förtjust i. På frågan från professor Hamsik var i kroppen 
antikroppar bildas svarade den unge Holub på ett sätt som han själv beskriver 
som idiotiskt. Professorn nickade emellertid förstående och sade:

Javisst kära kollega, men du under förbehållet att systemet på så sätt och vis 

skulle ... m m... penetreras av celler från... ja?

Trots ytterligare hjälp på traven ville det rätta svaret inte infinna sig och till slut 
sa den vänlige professorn:

– Ni hade tänkt säga det retikuloendoteliala systemet, eller hur, men det föll er 

på något sätt ur minnet − visst? Duger Bminus? 

Det dög. Det dög inte. Men jag tackade honom uppriktigt, och en viss värme 

spred sig mellan oss – den värme som vänlighet ger. Det var den värme i vilken 

bminus är en stor andlig seger, i vilken alla system, är likvärdiga, och i vilken 

sanningen hur som helst kommer fram eftersom människan inte kan låta bli att 

slå upp rätt svar efteråt och sedan inte glömmer det svaret i hela sitt liv. Och 

vad mera är, produktionen av antikroppar blev mitt livsverk: jag är nu immuno

log vid ett forskningsinstitut i Prag. Och om jag ibland finner att en eller annan 

egenskap saknas hos mig själv eller hos folk omkring mig, så har det inget att 

göra med antikroppar, utan med vänlighet. 

Denna essä kan sägas vara ett väldigt uttalat exempel på hur den kunniga väg
ledningens inneboende vänlighet kan gestalta sig. Karin Havemose beskriver i 
sin avhandling texten som ett positivt exempel på ”betydelsen av en lyssnande 
människa” i det ”personliga mötet”755 Havemose betonar just professorns 

754 I Göranzon & Mouwitz [red], (2006), s. 101–102.
755 Havemose (2006), s. 92. Bland annat på ett Dialogseminarium på Dramaten september 2006, 

”Den tredje kulturen”, där texten lästes upp och, så vitt jag som då satt i publiken kunde 
bedöma, var mycket uppskattad, tar också upp essän som ett positivt exempel på ”betydelsen 
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lotsande (min kursivering) fram till det rätta svaret. Jag har dock varit med om 
att den väckt även andra associationer under ett dialogseminarium för forskar
handledare på kth inom ramen för kth Learning Lab där jag vara anlitad för 
att skriva idéprotokoll.756 Jag minns att en professor inte var särskilt imponerad 
av professor Hamsiks agerande och när jag tittar tillbaka i det gamla idéprotokol
let ser jag att hen liknade den vid Lena Nymans sketch ”Jag har talat med Hasse 
Tellemar” från Hasse&Tagerevyn Glaset i örat. Lena Nymans rollfigur ringer in 
till en väldigt hjälpsam fiktiv ”Hasse Tellemar” i ”Ring så spelar vi”, som i sin iver 
att det ska bli rätt mer eller mindre säger svaret åt den tävlande. Lena Nyman får en 
fråga där svaret ska vara prinsessan Margaretha. När ”Hasse Tellemar” kommit så 
långt som att säga ”Margareth...” klämmer Lena Nyman i med ”Margaretho!” och 
får då rätt med orden ”Men det var ju så nära så det godkänner vi.” 

Trots kritiken av Holubs text så hade den aktuella professorn vid andra 
tillfällen skrivit om exempel där hen visat på just vänlighet, till exempel mot 
en doktorand (som nu disputerat) som var gladlynt och social men var mycket 
osäker på sig själv och hade en framtoning som gjorde att hon, särskilt i man
liga miljöer, hade svårt att bli tagen på allvar. Professorn hade beskrivet hur 
doktoranden vid upprepade tillfällen kom till professorn för att be om råd och 
söka bekräftelse att hon dög. Råden professorn gav doktoranden kom att handla 
lika mycket om framtoning och förhållningssätt som om konkreta frågor kring 
hennes forskning. Råd som att ta sig själv på allvar. När fungerar det att skratta? 
Stöttning i att inte underskatta sitt eget arbete, eller att okritiskt omedelbart 
ta till sig vad andra säger. Detta agerande är, vilket en av de andra deltagarna i 
dialogseminariet också en form av vänlighet.

Deltagare: 

– Du hjälpte ju henne ändå fram. Det hade varit hur enkelt som helst att inte 

göra det. 

av en lyssnande människa” i det ”personliga mötet” (s. 92). Havemose betonar just professorns 
lotsande fram till det rätta svaret.

756 Erfarenhetsutveckling för forskarhandledare hölls som en serie dialogseminarier under slutet 
av 2009 och början av 2010. Syftet var bland annat att föra dialog kring hur nya handledare 
kan introduceras bättre till uppgiften. Jag skrev idéprotokoll till samtliga seminarier. Av sekre
tesskäl är exemplet helt anonymiserat, jag har dock tillåtelse av ansvarig för seminarierna att 
citera materialet. 
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Professorn: 

– Men jag kan ju aldrig säga att min framträdande egenskap för att hjälpa fram 

doktorander skulle vara vänlighet. De här snälla duktiga tjejerna som kommer, 

med höga betyg! Jag tänker nog mer att jag vill härda dem. Det är inte med 

vänlighet så, jag vill att de ska lära sig att försvara sig, de ska inte stå där som 

några taffliga, som behöver stryka på foten. Jag vet inte hur jag gör det riktigt. 

Jag låter dem inte slippa undan på det här sättet, inte så att jag pinar dem, men 

det är ju inte ”det där är nog rätt”.

Det jag vill belysa med att föra in Holub och berättelsen från forskarhandle
darnas erfarenhetsutvecklingsseminarium är att i den kunniga vägledningens 
inneboende vänlighet ligger inte att man alltid är okritisk. Det är tvärtom även 
viktigt att vara kritisk för att förbereda någon på kritik från andra. Samtidigt 
kan kritiken vara given med vänlighet. I kunnig vägledning ligger då just att 
kunna bedöma hur och vilken kritik eleven klarar av utan att självförtroendet 
knäcks, men att vara för medhållande ”vänlig” kan vara att göra någon en 
björntjänst. Den kunniga vägledningens inneboende vänlighet blir ett begrepp 
som begrepp som, likt civilkurage och medmänsklighet, hör till språkets mel
lanrum – ”(d)e blir en del av människors språk bara genom att levas fram.”757

757 Hammarén (2009) s. 46.
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Två personer, Kim och Robin, en av dem ryttare och en teknikkonsult, sitter 
på en terrass utanför en vackert lantligt belägen konferensherrgård och dricker 
kaffe. Fåglarna kvittrar i vårsolen. Bortom herrgårdens park syns några hästar 
beta i en hage. Kim och Robin har bägge just deltagit i ett seminarium för att 
utbyta erfarenheter mellan ridkonsten och konsultvärlden när det gäller läran
de och kunskapsutveckling. De njuter av herrgårdens generösa kakbuffé och 
låter sina tankar vandra vidare från dagens övningar. De pratar om kompetens 
och skicklighet. Men vem av dem är egentligen ryttaren och vem är konsulten? 

K: Hur bedöms min yrkesskicklighet av andra? Någon sa en gång att det är 
mindre viktigt vad jag kan, betydligt viktigare vad andra tror att jag kan. 
Kan vara värt att fundera över en stund.

R: Tron på att man gör rätt är ofta viktigare än att faktiskt göra rätt.

K: Men hur ska jag veta när jag är den som vet nåt? Jag har ofta idéer men 
svårt att veta deras värde, jag behöver testa dem på andra för att se vad 
som fungerar.

R: Det är viktigt att skapa rutiner där man med självinsikt analyserar sina 
prestationer. Då ges möjlighet att förändra och utveckla sig själv eller sitt 
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team. För kanske är det just utveckling som är den starkaste faktorn för 
framgång? Handen på hjärtat är det mycket enklare att skylla motgångar 
på någon eller något, men ingetdera bidrar till förbättring.

K: Hur får man någon att komma till insikt? Om sig själv?

R: Det kräver att du har fantasi i din filosofi.

K: När bör jag bara göra som jag blir tillsagd, när bör jag driva en egen linje, 
när bör jag ifrågasätta?

R: Jag kommer tillbaka till drivkraften som i bästa fall styrs av kärlek, glädje 
och nyfikenhet. Det medför att ingenting känns omöjligt när man lång
siktigt jobbar mot sina konkretiserade mål. I sin strävan mot framgång 
är det annars lätt att hamna på en väg fylld av mindervärdeskomplex och 
avundsjuka. Då blir den långa vägen väldigt ensam.

K: (Ja) Brinn för något! Trots att det endast verkar vara kraftig smärta som 
motiverar förändring, ödmjukhet och lyhördhet så måste vi driva mot 
den inre övertygelsen om ständig förbättring. /.../ Det duger inte att bara 
”inte gilla läget” om något är fel. Det duger inte att vara nöjd med något 
som kan göras bättre. Gör något! Likgiltighet är bedövande trist.

R: Har man inte driv är det som att stå på ett par ovallade skidor i sla
lombacken och man måste staka sig fram även om marken lutar nedåt. 
Många har en härlig framåtanda men sen är det en ledarskapsgrej: hur 
ska jag behålla en energi och en framåtanda hos min personal? Alla är 
olika ambitiösa.

K: Men folk gör inte idiotiska saker för att de är idioter. I princip alla män
niskor jag mött i jobbet är smarta, har ambitioner, vill väl, jobbar för att 
det ska gå bra.

R: En av mina lärare sa en gång att om man som ung inte blir frustrerad, då 
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vill man inte tillräckligt mycket. Måhända hade den kloka kvinnan rätt, 
som vanligt. Unge man, du måste förstå att det tar tid. Det kvalitetsarbete du 
stoppar in kommer du att få tillbaka. Hon gav mig ett bra självförtroende och 
uppmuntrade mig att experimentera och testa gränserna.

Det är dags för påfyllning både av kaffe och dopp. Utom hörhåll glider deras 
samtal in på kunskapsutveckling tidigare i livet och karriären. De pratar om 
misstag de gjort, och hur ungdomlig iver och rädslor ibland stått i vägen för 
utveckling. Robin har medan de försett sig av ännu en omgång från kakbuffén 
berättat om en mentor, vars vägledning han inte riktigt förstod och hade svårt 
att ta till sig. De kommer ut på terrassen mitt i en mening:

R: ...men det var något mer, en rädsla att han och mina kollegor skulle fatta 
att jag inte förstod någonting, att jag famlade i ett totalt mörker. Håll 
uppe garden, le och låtsas att du fattar. Titta bort så att du inte får någon fråga. 
Dessa tankar var undanflykter som skulle kosta mig många förlorade år. I 
min iver att lyckas hamnade jag i en egen liten bubbla där en autodidakt 
känsla, baserad på att härma utan att riktigt förstå vägen till målet, blev 
mitt fokus.

K: Personligen har jag också lätt för att stänga in mig på kammaren för att 
försöka förstå och lösa problem på egen hand. Självklart tar jag hjälp av 
andra, men då och då kämpar jag onödigt länge på egen hand – en ten
dens att sträva efter ett oberoende beteende. Vad kan detta bero på? En 
orsak kan vara att själv stundtals faktiskt är bäste dräng. En annan orsak, 
som i grunden är positiv, är att jag har en vilja att lösa problem. En inte 
lika positiv orsak kan vara rädslan för att ställa dumma frågor och framstå 
som okunnig.

R: Många frågor far genom mitt huvud, men den här gången är jag mogen 
för att vara ärlig och transparent. Redo att förnedras utan att försöka döl
ja mina brister. Tur var väl det, jag har vid över trettio års ålder äntligen 
insett att jag har tydliga kunskapsluckor.
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K: Jag fastnar kring ordet misstag. Detta ord har för mig varit smått ångest
laddat och förknippat med att ”göra fel”. Jag gillar inte att göra fel. Det 
har många gånger lett till ett icke givande ältande.

R: Jag har gjort enorma misstag. Lyckligtvis har jag lagt märke till det, i 
annat fall hade jag inte utvecklats.

K: Kan man sätta misstagen i system för att turbomata sin utveckling mot 
att bli bättre? Det är väl kanske inte så lätt att medvetet gå ut och göra 
massor av misstag för att lära sig saker. Misstagen måste ju på något sätt 
uppnå en viss verkshöjd för att ge ett riktigt bra bidrag till erfarenhets
banken vi hela tiden bygger upp när vi blir allt duktigare. För att jag ska 
bli bättre på att lösa problem måste mina misstag göras annorlunda varje 
gång, det funkar inte att göra samma misstag, det lär jag mig uppenbarli
gen inte mycket av, då är jag ju bara en riktig klantskalle.

R: Efter en tids reflektion växer en vilja att utveckla och förbättra. Men det 
är så lätt att hamna i gamla trygga hjulspår. Gör man som man alltid har 
gjort, går det dock som det alltid har gått.

K: Jag tror att grunden för att lära sig av misstag är en förlåtande kultur. En 
kultur där det är ok att göra fel utan att blir straffad, åtminstone en gång. 
Där man förstår att det krävs mod och uppmuntran för att våga dela med 
sig av misstag.

R: Ofta är det rädslan som styr vad man avgör är möjligt eller inte. Rädsla 
för att inte lyckas eller räcka till kan begränsa vilken person som helst till 
att bli en försiktig problemsökare, i stället för en hängiven möjlighetssö
kare.

K: Det finns flera sätt att bli erfaren än att låta tiden gå eller att gå en kurs. 

R: Denna utvecklingsbenägenhet är ofta det som skiljer de framgångsrika 
från de övriga. Inte själva skickligheten, vilket man kanske ofta tror. Att 
våga tänka utanför de ramar ens omgivning anser vara realistiska kräver 
både mod och hängivenhet.
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K: Om allt är bra finns ingen vilja till förändring. Sen behövs incitament 
också, glass o ballonger måste man ha. 

R: Varje person ansvarar för sin egen satsning. Att se problem kommer alltid 
att vara enkelt och ofruktbart, medan förmågan att se lösningar på pro
blemen skapar den rakaste vägen mot målen.

K: Här pekar du på något viktigt som vi kan ha som ett av våra 40 budord!

R: Men den som inte har den nödvändiga disciplinen eller inte har tillräck
ligt tekniskt kunnande kan inte låtsas syssla med konst. Emellertid, kon
sten existerar inte utan kärlek. Men den som inte har den nödvändiga dis
ciplinen eller inte har tillräckligt tekniskt kunnande kan inte låtsas syssla 
med konst. Konst det är förädling av tekniken med kärlek.

Kaffet är uppdrucket och kaksmulorna borstas bort från kläder och fikabord. 
Skjortärmarna kavlas upp inför sista delen av seminariet. En sädesärla kommer 
flygande och börjar picka i sig av kaksmulorna. Hästarna i hagen betar lugnt 
vidare. 

*

Samtliga repliker som yttras i denna dialog är i stort sett autentiska och tagna 
från mitt empiriska material. ”Ryttarens” repliker är hämtade från informanter 
på hästsidan, och ”Konsultens” från materialet från Combitech. Jag har strukit 
eller ändrat ord som avslöjar vilket ”skrå” utsagan kommer ifrån och vid behov 
ändrat tempus för att få dialogen att hänga ihop. Ibland har även små ord som 
”men”, ”ja” eller liknande lagts till för att få bättre flyt. En version med mina 
ändringar markerade och med fotnoter där varje repliks ursprung noteras, 
återfinns i Bilaga 1. Här avslöjas förstås också svaret på gåtan vem som är vem, 
något som den uppmärksamme läsaren kanske redan har klurat ut då de flesta 
av replikerna förekommer på andra platser i denna avhandling. 
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Min huvuduppgift i denna avhandling har varit att utifrån ett praxisperspektiv 
på yrkeskunnande fördjupa begreppet kunnig vägledning genom att under
söka vad analogier från ridkonsten kan säga oss om kunnig vägledning inom 
teknikkonsultyrket. Med utgångspunkt i att ridning och umgänget med hästar 
ger skolning i ett ledarskap där färdighet, förtrogenhet och handlingsomdöme 
spelar en central roll, föresatte jag mig att undersöka hur dessa färdigheter, 
denna förtrogenhet och detta handlingsomdöme tar sig uttryck och vilka ge 
mensamma nämnare som finns med desamma inom tekniskt yrkeskunnande. 
Detta har jag gjort genom att låta reflekterade exempel från såväl teknikkon
sulter som från representanter för ridkonsten mötas under olika teman och 
grupperingar, där olika prov på kunnig vägledning träder fram. Exemplen har 
inhämtats i form av berättelser från intervjuer, från böcker och bloggar skrivna 
av ”mästare”, samt från dialogseminarier som ägt rum på teknikkonsultföreta
get Combitech som en del av företagets interna kompetensutveckling. Från har 
jag även använt mig av texter som över tid publicerats i tidskriften Spelplats och 
boken Spänningsfält.

Kunskapsbidraget

Mitt bidrag till den praktiska kunskapens teori handlar om att lyfta fram 
kunnig vägledning som ett centralt begrepp för att förstå hur förmedling och 
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förvärvande av kvalificerat yrkeskunnande sker. Genom att lyfta fram konkreta 
exempel från två olika erfarenhetsvärldar, ridkonstens och teknikkonsultbran
schens, har jag synliggjort ett ofta förbisett inslag i allt lärande – vi måste växa 
in i en erfarenhetsvärld, och vi gör det med hjälp av andra.

Användningen av exempel från ridkonsten ska ses som ett sätt att se mer 
och ringa in kunskapsaspekter som annars kan vara svåråtkomliga. Kjell S. 
Johannessen skriver i essän ”Intransitiv förståelse”758 om just intransitiv för
ståelse, ett uttryck myntat av Wittgenstein för att belysa ”språkets roll i den 
mänskliga verkligheten”. Johannessen menar att enligt Wittgenstein måste det 
finnas ett intransitivt inslag i allt kompetens språkbruk, men att det är svårt att 
påvisa och förmedla i verbalspråklig form. Därför kan man bara närma sig den 
intransitiva aspekten i vår begreppsanvändning genom att använda en indirekt 
metod.759 Johannessen pekar på att Wittgensteins användning av analogin till 
konstförståelse, till exempel jämförelser mellan att förstå en mening och förstå 
ett konstverk, är just ett sådant indirekt sätt att ringa in de intransitiva aspek
terna i vår begreppsförståelse. Johannessen menar att Wittgenstein använder 
sig av analogin till konstsyn för att det intransitiva inslaget där är lättare att 
ringa in och isolera (min kursivering) än inom filosofi och språkförståelse. Min 
användning av exempel från ridkonsten är på så sätt också ett sätt att ringa in 
och isolera sådana aspekter av kunnig vägledning som i ridkonsten framträder 
mer explicit än inom teknikkonsultyrket. Att se genom exemplen från ridkon
sten hjälper till att se mer i exemplen från konsulternas praktik. 

Berättelserna och exemplen har satts sida vid sida och redovisats i en tema
tiserad ordning i totalt fyra kapitel760, där olika aspekter av kunnig vägledning 
framträder. Detta ordnande och tematiserande och de kommentarer som 
lagts till materialet efter hand är en del av min vetenskapliga framställning. 

758 Johannessen (2007a) s. 57–101. Intransitiv förståelse är en analogi till intransitiva verb, det vill 
säga verb som inte har något objekt, exempelvis ”gå” och ”somna”. Att förståelsen skulle sakna 
objekt kan enligt Johannessen förefalla absurt, men han påpekar att det även finns intransitiva 
verb med ett inre objekt, till exempel att ”gå en promenad”. Ett sådant inre eller internaliserat 
förhållande mellan förståelse och förståelseobjekt kan således sägas vara ett intransitivt förhål
lande.

759 Johannessen (2007a) s. 58. Som indirekt metod pekas här ut exempelvis att göra bruk av analo
gier och metaforiska beskrivningar.

760 ”Skolning och passion”, ”Hjälperna – om inverkan”, ”Närvaro och relation” samt 
”Skönheten”.
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Sorteringen och framställningen har varit en del av ett analyserande arbete och 
jag vill, med stöd i de tankar som redovisades i kapitlet om metodteoretiska 
utgångspunkter, hävda att exemplen och berättelserna såsom de är publicerade 
i denna avhandling säger någonting annat och någonting mer än när de stod 
var för sig publicerade enbart i sina originalkällor. På samma sätt ska valet av 
bilder inte ses som pynt, utan bilderna har tillfogats med en förhoppning om 
att deras konstnärliga uttryck av ridkonsten ska bidra till en handledning av 
läsarens seende. 

De övergripande teman och analogier som framträder i de berättelser som 
lyfts fram är i en del av avhandlingens kunskapsbidrag. Dessa, förhoppningsvis 
väl artikulerade exempel, kan i sin narrativa − och således indirekta − form i sig 
bidra till ökade insikter om yrkesvardagen i de praxisar de berättar om. Som 
rika exempel kan de vara intressanta att använda i utbildningar inom respek
tive praxis. Syftet är dock inte att dessa ska utgöra någon slags bestpractice 
samling utan snarare fungera som inspiration till reflektion för andra utövare 
inom områdena. Berättelserna bygger på så sätt indirekt ut läsarens egen erfa
renhetsbank. 

Kunnig vägledning 

Jag har påvisat att kunnig vägledning handlar om att röra sig i paradoxala fält av 
att på olika sätt följa regler, ansvarig handling i svåra situationer samt teknisk/
teoretisk skicklighet i förhållande till kreativitet och intuition. Även en förmåga 
att kunna hantera det oväntade och en insikt om betydelsen av förbiväxande – 
att den vägledde så småningom kan bli skickligare än sin vägledare – är centrala 
inslag. En viktig slutsats är dock att kunnig vägledning inte låter sig samman
fattas i ett antal rubriker eller punkter. De rubriker jag har valt säger något om 
viktiga områden inom vilka kunnig vägledning sker och kan ses som teman 
att kretsa kring, det handlar inte om någon översättning av tyst kunnande till 
metaforer eller analogier. När någon svåråtkomlig eller ickeverbal aspekt av 
vårt kunnande artikuleras adekvat så utövas den. Att kretsa är ett nyckelord när 
det gäller att gripa tag i egen eller andras erfarenhet. Vi kretsar kring något 
som utgör en erfarenhetsvärld. Berättelsen ger hållpunkterna − vi kan få syn 
på något och få impulser. Berättelsen, med sin början och sitt slut, blir sedan 



328

10. Slutsatser och diskussion

det språng ut ur det pågående genom vilket vi kan begrunda våra handlingar. 
Sammanfattande begreppsöar i form av rubriker kan ge ledtrådar, men det är 
egentligen först i de enskilda exemplens fulla komplexitet som essensen träder 
fram. På så sätt kan också den enskilda berättelsen sägas bli universell i Toril 
Mois mening.

Att svåråtkomliga och ickeverbala aspekter av vårt kunnande artikuleras 
adekvat genom att utövas innebär också att de är tillgängliga genom ”härm
ning”. Men även härmningen måste växa fram i ett samspel där det genom att 
upprepas i många olika situationer bidrar till en användarfärdighet och till ett 
gott handlingsomdöme – ett kunnande i rätt situation.761 

*

Mina fyra kapitel, med ordnade och tematiserade berättelser, är försök att teck
na några av alla de rum där kunnig vägledning utspelar sig, ofta i det som man 
kan kalla språkets mellanrum. Maja Lisa Perby skriver i slutsatserna i avhand
lingen Konsten att bemästra en process att ”förbindelser som inte går att lösa upp 
är essentiella i arbetets kunskapsvärld.”762 Yrkeskunnande utmärks enligt Perby 
av förbindelser och sammanhang mellan saker som ter sig oväntade för en 
utomstående och enligt gängse föreställning handlar om vitt skilda företeelser. 
”Yrkeskunskap karakteriseras av en obruten helhet av sådant som oupplösligt 
hänger samman”763 De rubriker och kommentarer jag lagt till kan sägas vara 
pekare in mot sådana oupplösliga förbindelser. Mötet mellan ridkonst och 
konsultmannaskap gör att erfarenhetsvärldar får mötas och tala med varandra. 
Det gör de oupplösliga förbindelserna lättare att se. Kunnig vägledning är ett 
sätt att tradera just dessa oupplösliga förbindelser. 

*

De exempel som jag redovisat är alla sådana där kunnig vägledning förekom
mer, på ett eller annat sätt. På ett eller annat sätt skriver jag för att påpeka att 
kunnig vägledning visserligen inte går att skilja från en konkret undervisnings

761 Det är detta som Maria Hammarén i Språkfilosofi för personligt bruk (Hammarén, 2009) benäm
ner ”långa handlingar”.

762 Perby (1995) s. 188.
763 Ibid. s. 189.
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situation, men bara för att en undervisningssituation är konkret betyder det inte 
med nödvändighet att det är en uttalad undervisningssituation, eller i konsul
tens fall kanske snarare en uttalad rådgivningssituation. De språkinvolverande 
handlingar som är kunnig vägledning förekommer även outtalat – i förbigå
ende, som en närvaro eller som ett framlevande av vänlighet och glädje. Ofta är 
handlingarna till och med omedvetna, förstådda som kunnig vägledning först i 
efterhand. Som när Jens Fredricson tar upp ett minne av Lars Bilock som med 
karakteristisk stil med benet mot sargen sa ”Det där kommer inte bli bra det där 
du” när han såg Jens på hästen Rebecka.764 Uttalandet förstod Jens som betydel
sefullt först många år senare, då han dels tvingats inse att Lars Bilock haft rätt, 
dels hade mognaden att fråga honom varför han inte istället hade hjälpt honom. 
Svaret beskriver Jens såhär i efterhand som klockrent:

Du var inte mogen för det. Hade du efteråt kommit och frågat varför det inte 

skulle bli bra, hade du varit mogen att lära dig och då hade jag med glädje hjälpt 

dig.765

Ett uttalande mer eller mindre i förbigående fick i efterhand stor betydelse för 
Jens förståelse av sin egen mognad och kunskapsnivå. 

*

skolning, närvaro och relation. De språkinvolverande handlingar som 
utgör kunnig vägledning är förstås olika i olika situationer som jag beskrivit 
i mina exempel, men ändå lika. Gemensamt för de flesta av berättelserna är 
att betydelsen av de händelser som beskrivs varit stor för de inblandade. Det 
gäller inte minst de tidiga, handlingspåbjudande exempel och tidiga lärositua
tioner som flätat system av omdömen. Saker som till det yttre inte alltid hade så 
mycket att göra med det man idag sysslar med. Som Stina Svenssons resväska, 
eller arbetshästarna hos Jörgen Carlströms farfar.766 I andra ändan av (tids)

764 Jens Fredricson blogg, publicerat 20161117, i samband med Lars Bilocks bortgång. Se även 
”Mognad och misstag” Notera även gesten – benet mot sargen. 

765 Jens Fredricson blogg, publicerat 20161117, i samband med Lars Bilocks bortgång. Se även 
”Mognad och misstag”.

766 Se kapitlet ”Tidig prägling”.
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spektret ligger förbiväxandet där den man vägleder inte längre är beroende 
av ens handledning och anvisningar. Som konsulten Daniel beskrev under ett 
dialogseminarium efter en avslutad workshop hos en kund: 

Det fanns en positiv känsla efteråt i rummet. /.../ Gruppen hade stärkts av 

dagens dialoger. Det var en skön känsla när jag lämnade kunden och önskade 

lycka till.767

Att en ryttare ibland måste klara sig på egen hand, till exempel i en tävlingssi
tuation, förefaller självklart, men även konsulter måste kunna göra sig ”umbär
liga för att bli oumbärliga” för att återigen citera konsulten Petter Grundström 
i texten ”Yrkeskunnande och passion”. 768 Förbiväxandet är alltså en central del 
i kunnig vägledning.

Den kunniga vägledningen utspelar sig ofta i en väv av närvaro, långsam
het och lugn, delar och helhet. Närvaron kan ta sig uttryck både i att likt 
Iprenmannen i konsulten Anders Åströms text dyka upp och finnas på plats på 
ett snudd på påträngande vis, till att som Jens Fredricsons tränare Hans Horn 
finnas med i bakgrunden på ett sådant sätt att doften av cigarr är det mest 
påfallande närvarotecknet.769 Närvaron handlar också om inlevelse. Att kunna 
sätta sig in i en situation med fullt fokus. Det handlar om något mer än att bara 
fysiskt vara på plats.

*

iscensättning och tystnad. I kunnig vägledning ligger en förmåga att 
hantera det oväntade och kunna inverka även när det inte blir som man tänkt 
sig. Som när konsulten Anders under en workshop plötsligt fick hantera en 
oväntad konflikt och tvingades bryta för ett totalt omtag innan två ”stridstup
par” gick till handgripligheter.770 Eller som när ”Sven” plötsligt kom in och 
satte sig på bakhasorna i Combitechmedarbetaren Gerts projekt. 

Även tystnaden som språkinvolverande handling är värd att särskilt notera. 

767 Dialogseminarium 20090212.
768 Spänningsfält s. 305.
769 Se kapitlet ”Vara där – inlevelse och tystnad”.
770 Ibid.
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I tystnaden lämnas det utrymme för den vägledde att själv utveckla och pröva 
sitt eget handlingsomdöme och för vägledaren att närvarande iakttaga. Som 
när tränaren påpekar för ryttaren Simon Åhlstad att han är tyst för att Simon 
själv måste lära sig att känna att det är bra. En annan aspekt av tystnaden kan 
vara att det som skulle behöva komma fram döljs av ord, som i exemplet med 
konsulten ”Magnus” som Björn Hässler beskrev i texten ”Tystnaden kan inget 
dölja, men orden kan”. 771 Essensen i det Björn som chef hade känt på sig angå
ende ”Magnus” förblev outsagd så länge att det till slut var för sent – ”Magnus” 
tappade tron på sig själv. Björn som chef hade känt det på sig – men alla orden 
hade varit i vägen. I kunnig vägledning ingår att förstå tystnadens betydelse, 
och att det verbala språket kan ställa sig i vägen för den kommunikation vi så 
gärna vill uppnå. 

*

skönhet och estetik. Kunnig vägledning kan också skapa en grund för att 
uppfatta skönhet − en genuin kvalitet, byggt på gediget arbete. Egentligen är det 
en grundförutsättning för den syn på kunskap som denna avhandling vilar på 
att det skickliga yrkesutövandet, som artikuleras i det goda handlingsomdömet, 
har större likheter med estetiska fenomen än med regelstyrt handlande. Maria 
Hammarén skriver i slutet av avhandlingen Ledtråd i förvandling, just i det fallet 
avseende test av mjukvara, att:

(p)rövning kan regleras i form av att test ska ske och på vilket vis. Men viljan 

till omprövning är en estetisk dimension som bara kan traderas inom en praxis, 

precis som entreprenörsanda eller mod.772 

Att vilja (min kursivering) tänka annorlunda inom test blir här ett exempel på 
ett förhållningssätt, och som liksom mod, entreprenörsanda eller civilkurage, 

771 Spänningsfält s. 416–417, se även kapitlet ”Vara sin förmåga/Höja sig över sig själv”.
772 Hammarén (1999) s. 187. Även Cage & Piñeiro (2006) och Piñeiro (2003) tar upp estetiska 

aspekter i mjukvaruutveckling. Till exempel berörs strävan efter den vackraste koden (något 
som kan rendera i långa diskussioner) och det faktum att kommersiella krav ibland går stick 
i stäv med utvecklarnas egna estetiska ambition. Perby (1995) berör estetiska aspekter i pro
cessoperatörernas yrkeskunnande i avsnittet ”Estetik i körningen” (s. 140–151). Man vill köra 
processen jämnt och fint – i motsats till ”Hawaiikörning”. 



332

10. Slutsatser och diskussion

hör till språkets mellanrum och blir en del av vårt språk bara genom att levas 
fram. Att förmedla ett förhållningssätt kan således sägas vara en estetisk aspekt 
av kunnig vägledning. Det estetiska kan ta sig uttryck i att skapa analogier, 
gestalta problem och iscensätta lärosituationer. Anders Lindgrens övningar 
med konerna som Jens Fredricson vittnade om i kapitlet ”Grunder”, är ett 
exempel på lärande sin innefattar flera estetiska aspekter. Uppfinnande av 
lärosituationer i form av nya anpassade övningar, införandet av det oväntade då 
konerna ställdes olika varje gång och förmedling av ett förhållningssätt då fokus 
flyttade från att så snabbt som möjligt nå målet till att träna efter ett system 
med korrekta repetitioner i syfte att nå fulländning. Från konsultsidan pekar 
till exempel Jonas Eklunds betraktelse över att det sällan den specifika utbild
ning som efterfrågas av kunden i början av ett uppdrag som sedan visar sig ha 
avgörande betydelse för slutresultaten, på att förhållningssätt och estetiska 
dimensioner spelar roll.773

De estetiska aspekterna tar sig även uttryck i användningen av humor. 
Uttryck som ”Käftsmäll”, ”Glass och ballonger”, ”De som inte ridit med nu kan 
lika gärna käka chips och kolla på Melodifestivalen som normala människor” är 
alla sarkasmer framförda med ett leende, som fördjupar resonemang och pekar 
in i erfarenhetsvärldar. 

*

Finns det kunnig och okunnig vägledning och hur skiljer dessa sig i så fall åt? 
Det är lätt att tänka att kunnig vägledning alltid leder till något gott. Riktigt 
så enkelt är det förstås inte. Okunnig vägledning kan snarare sägas vara när 
vägledningen ändå leder fel på grund av okunskap – antingen avseende den 
sakkunskap som ska traderas eller avseende förmågan att bibringa den. Att 
medvetet leda någon på fel väg (vilket inte är samma sak som att låta någon begå 
väl genomtänkta misstag) får väl snarare betraktas som sabotage än vägledning 
– även om jag förstås är medveten om att det också förekommer vid tradering av 
yrkeskunnande. I kunnig vägledning ligger ingen moral annat än den praxis den 
utgår från. Däremot – och det är viktigt – är skolning i moraliskt handlande ett 
utmärkt exempel på när den kunniga vägledningen är central och ofta förbisedd. 

773 Se avsnitt ”Passionen”.
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*

Varför är kunnig vägledning viktigt? Jag vill hävda att kunnig vägledning i 
Johannessensk mening bidrar till en vidgning av synen på hur lärande sker. Att 
det handlar om en tradering som går utöver uttalad undervisning. Att peka ut 
kunnig vägledning är en ingång till att öka förståelsen för att lärande kräver mer 
än bibringande av regler, metoder, standarder, system och annat som går att 
formulera. Det handlar även om uppfinnande av lärsituationer, införandet av 
det oväntade och inte minst traderingen av förhållningssätt. Kunnig vägledning 
kan således inte heller reduceras till att verbalisera praktiskt kunnande för att på 
så sätt kunna bibringa någon annan detta kunnande.

Bidraget till konsultvärlden

Vad innebär det för en teknikkonsult att se sig själv som en kunnig vägledare i 
den mening som avses i denna avhandling? Eller att förstå att kunnig vägled
ning från andra är nödvändigt för den egna kunskapsutvecklingen? Att förstå 
att man i sitt yrke både utövar och behöver kunnig vägledning vill jag hävda 
är ett sätt att lättare se de språkinvolverande handlingar som utförs. På så sätt 
utgör den här avhandlingen en kontrast till en tradition av formalisering av 
yrkeskunnande. 

Jag tror att denna avhandling kan utgöra utgångspunkt för många konsulter 
och konsultföretag att resonera kring konsultyrkets utövande och förutsätt
ningar. Hur många konsultföretag har inte något som anspelar på ”passionate 
people”, ”our comittment” eller liknande i sina slogans eller ”värdeord”, men 
hur ofta tar man sig tid att verkligen sätta sig ner och prata om vad det är som 
skapar passion och långsiktig kärlek till sin gärning? På allvar. Hur många 
konsultchefer ställer sig till exempel regelbundet frågan hur de ska få sina med
arbetare att utvecklas så att de kan ta ett språng och kanske växa förbi chefen 
själv? Finns det utrymme till att reflektera över att närvaro och tystnad kan 
vara en minst lika viktig del av din arbetsinsats hos en kund som att komma 
med rappa svar? Får en ung konsult lära sig att läsa av kundens mognad för att 
kunna avgöra vilka förändringar och lösningar som är genomförbara? Kanske 
måste man till och med låta kunden göra ett eller annat misstag för att utvecklas 
− men hur iscensätter man det som konsult så att det inte slutar med att man 
själv får bära hundhuvudet och blir utsparkad, utan med att kunden istället går 
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vidare med bibehållet självförtroende? Listan kan göras längre, men min poäng 
är att kunnig vägledning och de exempel på fenomenet som redovisats i denna 
avhandling är ett fruktbart förhållningssätt till konsultmannaskap och för att 
förstå konsultyrket i dess fulla komplexitet. Med den förståelsen kan man också 
skapa förutsättningar för att genom kunnig vägledning göra sina konsulter till 
kunniga vägledare. Combitech har kommit längre än många andra (konsult)
företag i sitt sätt att se på kunnande och kunskapsförmedling, men jag tror ändå 
att denna avhandling kan ge något även till dem. 

Att det i ridningen finns en självklar växelverkan mellan ryttare, häst och 
ofta även tränare kan bidra som tankefrukt till att se växelspelet mellan sig själv 
som konsult, kollegor, chefer och kunder. Ridkonstens mer självklara förhål
lande till att praktiken inte kan teoretiseras och att det är själva ridningen (eller 
annan hantering av hästen) som är kunskapen bidrar också med insikter om hur 
lärande och utövande av kunnande går till.774 Att lärosituationer inom ridning 
innehåller övning under kunnig vägledning förefaller naturligt. På samma sätt 
som en ryttare måste lära sig rida olika hästar i olika situationer tillsammans 
med lämpliga kommentarer och anvisningar (genom ord, gester eller annat) 
måste en konsult också få utveckla sitt yrkeskunnande genom att lösa uppgifter 
i olika situationer, under både förevisning och (verbal) handledning av seendet. 
Att till exempel Ridhandbokens anvisningar aldrig kan fånga hela utövandet av 
ridning utan måste övas praktisk och anpassas till varje enskild häst och ryttare 
kan också ge för konsultvärlden nya sätt att se på processer och metodik. 

Avhandlingen har även haft som mål att beröra hur utbildning och skolning 
inom respektive område, ridkonst och konsultmannaskap, traditionellt går till och 
hur det påverkar utvecklingen av handlingsomdöme. Om detta kan, utöver det 
som skrivits i kapitlet ”Manegen” och i de fyra empirikapitlen, lite förenklat sägas 
att konsultbranschen utbildning traditionellt tenderar att fokusera på utlärande 
påståendekunskap och ridkonsten på undervisning i praktiskt utövande (färdig
hetskunskap). Bägge sidor upplever vissa anomalier och svårigheter – konsult
branschen i att se och förmedla praktiskt kunnande och ridkonsten i att undervisa 
i mer komplexa fenomen såsom ryttarkänsla. Jag tror att en mer utbredd omfam
ning av kunskapen samtliga uttrycksmodi skulle vara välgörande för båda sidor. 

774 Därmed inte sagt att medvetenheten kring kunskapsteorin bakom detta alltid är särskilt hög 
bland ryttare och hästfolk. 
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Jag hoppas förstås också att avhandlingen bidrar med ökade insikter, utöver 
vad tidigare forskning redan visat, kring vad ridningen och umgänget med 
hästar faktiskt fostrar till. Kanske kan ”ryttare” framöver bli lika efterfrågade 
hos teknikkonsultföretagen som ”fiskarna” blev i processindustrin i Perbys 
avhandling eller ”bönderna” i stålverket som Collins beskrev.775

Bidraget till ridkonsten

Även om denna avhandlings kunskapsbidrag ej primärt gör anspråk på att ge 
nya insikter till ridkonstens domäner vill jag ändå nämna några ord om vilka 
insikter jag tror den kan ge även inom det området. Begreppet kunnig vägled
ning såsom det presenteras i denna avhandling och förståelsen för de språkin
volverande handlingar som utgör dess kärna kan vara en intressant ingång 
även för företrädare inom ridkonsten för att förstå och fördjupa sitt kunnande. 
Förståelsen för hur kunnig vägledning gestaltar sig, även utanför den konkreta 
undervisningssituationen (ridlektion eller avsutten undervisning) tror jag kan 
ge nya insikter om hur kunskapsbildning inom ridning kan och bör ske, samt 
ge en kunskapsteoretisk förankring och validering av den kunskapsförmedling 
som faktiskt sker. En kunskapsförmedling som handlar om något mer än själva 
kommunikationen i den uttalade undervisningen. En kunskapsförmedling som 
även handlar om att uppfinna lärsituationer, föra in det oväntade, förmedla ett 
förhållningssätt. Som förutom att instruera när någon rider kan vara att själv 
sitta upp och visa, ordna så att eleven får rida en viss häst, tömköra, hjälpa till 
att göra en tränings och tävlingsplan, ge råd avseende utrustning. Listan kan 
göras lång. 

Även i den uttalade undervisningssituationen (uppsutten eller avsutten) kan 
förståelsen för att olika typer av kunnande har olika adekvata uttryckssätt ge 
ökade insikter om hur en lektion kan gestaltas och byggas upp. Till exempel blir 
det kanske lättare att prata om den i en undervisningssituation så svåråtkomliga 
ryttarkänslan776 om det hos både tränare/ridlärare och elev finns en grundläg
gande förståelse för hur olika aspekter av kunnande tar sig uttryck och att 
indirekta förmedlingssätt är nödvändiga. Även att förstå vikten av att med hjälp 

775 Se kapitlet ”Långsamhet, långsiktighet och lugn”.
776 I Zetterqvist Blokhuis (2019) beskrivs till exempel ryttarkänsla som det mest utmanande inom 

ridningen.
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av en kunnig vägledares visning och handledning av seendet (som här inte ska 
tolkas som enbart kopplats till ögonen) få tolka teori och ramverk, till exempel 
Ridhandboken, kan nog också underlättas av en insikt om kunskapens olika 
ansikten. Kanske kan också konsultvärldens fokus på ständiga förändringar, där 
det så att säga ligger i sakens natur att tekniken hela tiden utvecklas och att det 
som gäller idag troligen inte är helt sant imorgon, bli en tankeställare för att inte 
oreflekterat föra vidare kunskaper i den mer konservativa ridkonsttraditionen 
där stallbackskulturer på många sätt fortfarande präglas av militära traditioner 
från en tid då ridningen hade en helt annan roll i samhället. Bejakandet av för
biväxande kan kanske bli en ingång att diskutera de hierarkiska och auktoritära 
strukturer som på sina hålla förekommer inom ridkonsten. En ridlärare eller 
tränare som öppet säger att ”mitt mål är att du ska rida bättre än jag och kunna 
tänka själv” är till kanske till exempel lättare att föra en öppen dialog med kring 
sitt lärande än en som vill framstå som allsmäktig.

Sammanfattningsvis så tror jag att läsningen av denna avhandling skulle 
kunna bidra i ett fortsatt samtal om ridinstruktörsrollen, oavsett om den utövas 
som ridlärare på ridskola eller som tränare för privathästar. Förhoppningsvis 
kan den bidra till både fördjupning och vidgning av instruktörens roll, möjlig
heter och ansvar samt knyta an till den forskning som bedrivits på området vid 
till exempel slu och Södertörns högskola. 

Reflektion kring studien och resultatet

Såhär i slutet av avhandlingen hör det även till att se på sitt arbete med en lite 
lagom kritisk granskande blick och fundera över resultatets begränsningar och 
vad som eventuellt skulle kunna ha gjorts annorlunda. Om jag skulle börja om 
med undersökningen idag, vad hade jag gjort annorlunda? Osökt kommer jag 
här att tänka på karaktären Paul i Jonas Gardells Romansvit ”Torka aldrig tårar 
utan handskar” som på en fråga om vad han skulle göra om han fick leva om 
sitt liv snabbt svarar att ”Man får inte leva om sitt liv. Det är det som är själva 
grejen”.777 Man får inte skriva om sin avhandling heller, men att reflektera över 
vad som skulle kunna gjorts annorlunda bidrar till att utkristallisera vad det är 

777 Citatet återfinns i romansvitens tredje del – ”Döden”. 
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man verkligen har gjort. Jag kan inte säga att det är någonting som jag skulle 
vilja ha gjort helt annorlunda, däremot tror jag att det finns flera möjligheter 
till intressanta fördjupningar.

*

En intressant fråga att fundera kring är huruvida berättelserna om kunnig 
vägledning skiljer sig till sin karaktär från de olika områdena ridkonst och kon
sultmannaskap? Om detta kan sägas att jag tror att fenomenet kunnig vägled
ning varit tydligare för ryttarna, att kunnig vägledning helt enkelt är synligare 
när man tillägnar sig ryttarens alla färdigheter. Detta beror kanske på att det 
inom ridningen är en etablerad tradition att du kontinuerligt under hela din 
karriär behöver ta hjälp av en tränare som vägleder just dig och din häst, i just 
er konkreta värld. På så sätt blir den kunniga vägledningen mer konkret levande 
för många av ridsportens utövare än inom teknikkonsultyrket där kompetens
utveckling och träning generellt oftare sker mer sällan och mer frikopplat från 
vardagen. Kanske kan även det faktum att hästmänniskor utvecklar bra ledar
skapsförmågor etc. i termer av kunnig vägledning förklaras med att de har fått 
mycket träning på att utveckla förmågor som man måste utveckla i umgänget 
med hästar och stall. Dessa förmågor som de utvecklat, ofta under kunnig väg
ledning i någon form, har de sedan analogiskt kunnat ta med sig till situationer 
där det inte förekommer häst, ridning eller stall. Jag tror inte teknikkonsulter i 
allmänhet får lika mycket träning för just detta som hästmänniskor. 

*

En annan fråga man kan ställa sig är huruvida avhandlingen kan förstås även 
för någon som inte är det minsta insatt i ridning och ridsport. Om du aldrig har 
suttit på en häst vilken behållning har du av den då? Här vill jag hävda att rid
ning inte borde har någon särställning bland andra stora idrotter när det gäller 
vilken insikt i dess förutsättningar som kan förväntas av en normalt allmänbil
dad läsare. Jag har själv aldrig hållit i en tennisracket. Trots det har jag med stor 
behållning både lyssnat till och läst om Calle Hageskog och hans berättelser 
från tennisvärlden. Det har aldrig från något håll ifrågasatts att jag skulle kunna 
förstå hans tankegångar. Givetvis tror jag att en person som själv spelar tennis 
på hög nivå ser fler dimensioner och nyanser i Hageskogs resonemang och 
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kanske ”spelar med” på ett annat sätt än vad någon som jag är förmögen till. 
På samma sätt tror jag att en person med erfarenhet av hästar och ridning kan 
”rida med” i den här avhandlingen på ett annat sätt än någon som aldrig varit i 
närheten av en häst. Det betyder dock inte att behållningen behöver vara obe
fintlig för den läsaren. Som jag tidigare skrivit om krävs ett visst mått av fantasi 
för att kunna ta ett språng ifrån de redan invanda och tillrättalagda. Det går 
enbart att göra om platsen redan är förberedd, om man, i det här fallet läsaren, 
redan behärskar ett spel. Här vill jag hävda att en viss grundläggande förståelse 
för ”spelet” ridning, som är en av Sveriges största idrotter, kan förväntas. 

Däremot hoppas jag att avhandlingen ska komma att bidra till att ridning 
som kunskapskälla blir mer allmänt accepterad. Kanske är till exempel ”fram
åtbjudning” och ”lösgjordhet” om några år ett lika vanligt uttryck i arbetslivet 
som ”teamkänsla” och ”timeout”. Kanske kommer det återigen att bli högsta 
mode bland ”de lärde” att gå runt i ridbyxor på universitet och företag och 
svänga med piskorna, men det är väl inte så troligt. Men värt att betänka är ändå 
att ridning tidigare har setts som en självklar del av en kultiverad människas 
(ut)bildning. Varför inte även nu? 

*

Mitt empiriska material bygger på att informanterna på olika sätt har beskrivit, 
i tal eller text sitt kunnande utanför själva handlingssituationen. Ett alterna
tivt sätt att angripa frågan hade naturligtvis varit att utforska situationer där 
informanterna istället praktiskt utför sitt arbete, genom till exempel delta
gande observation eller videofilmning av situationer. Då går den reflekterade 
dimensionen förlorad eller får påföras i efterhand (via till exempel intervjuer 
eller andra typer av reflekterande samtal). Att få tag på samma mängd material 
i form av antal informanter och erfarenheter gjorda över tid hade varit snudd 
på omöjligt, åtminstone att genomföra som ett enskilt avhandlingsprojekt då 
berättelserna i Spelplats och Spänningsfält samlats in på Combitech i över 20 
år. Detta angreppssätt skulle troligen kunna ge svar i samma härad men skulle 
också inneburit en annan typ av forskningsprojekt och får närmast ses som en 
intressant idé till möjlig framtida forskning. 

*
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Att delar av materialet har några år på nacken gör förstås att dess relevans kan 
ifrågasättas. Är det som hände för tio, femton eller tjugo år sedan i teknikkon
sultbranschen intressant idag? Gör man på samma sätt? Förändras det inte hela 
tiden? Här vill jag hävda att min egen erfarenhet som teknikkonsult gör att 
jag får anses kunna avgöra huruvida en berättelse fortfarande är relevant eller 
om den förlorat sitt värde på grund av tidens tand. Det är dock inget exempel 
varken från hästsidan eller konsultsidan som jag har diskvalificerat på grund 
av att det bedömts vara obsolet. Vissa av de ramverk, metoder och liknande 
som omnämns är inte längre de hetaste på marknaden men jag bedömer att 
det i samtliga fall inte spelar någon roll för respektive berättelses poäng. Att 
materialet har vuxit fram över tid ger också en historisk kvalitetsstämpel. Att 
det trots sin ålder fortfarande har någonting att säga säger också något om dess 
allmängiltiga relevans.

En annan svaghet ligger i att det inte har pratats om kunnig vägledning 
explicit i det empiriska materialet, det vill säga det är inte framtaget för att 
belysa just begreppet kunnig vägledning. I alla fall inte de enskilda delarna av 
det. Som helhet är det ju ett urval som jag har gjort med ansatsen att det skulle 
ha någonting att säga om det område jag ville utforska. Kunnig vägledning som 
begrepp för att beskriva min forskningsfråga var heller inte bestämd på förhand 
utan har vuxit fram under resans gång. Samtidigt ser jag det som en fördel 
att berättelserna om den kunniga vägledningen har fått gestalta sig utan att 
begreppet har skrivits någon på näsan, vilket potentiellt skulle ha kunnat bidra 
till en begränsning av tanken. Att utifrån det explicita begreppet kunnig vägled
ning fortsätta samtal kan dock ses som en intressant idé för fortsatt forskning. 

*

Alternativa redovisningsformer för resultat är också intressant att fundera över. 
Det empiriska materialet hade till exempel kunnat redovisas mer renodlat, 
med företrädare för konsultsidan respektive hästsidan var för sig och mina 
kommentarer separat i efterhand. Dock är den redovisningsform jag valt en del 
av det vetenskapliga arbete jag bedrivit. I kapitlet om tankeexperiment skrev 
jag med stöd i Gillian Beers tolkning av Darwin att ”hur vi väljer att skriva 
spelar roll för det vi lyckas tänka fram”. Att jag har valt att skriva som jag gjort 
är en grund för det jag har lyckats tänka fram. Den sortering jag gjort och de 
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kommentarer jag lagt till är ett resultat av det tankeexperiment jag gjort. Det 
tankeexperiment som är valet att växelvis läsa material från de båda sidorna 
ridkonst och konsultmannaskap, låta materialet tala i takt med att jag läst och 
skrivit mig fram och där och då tillföra även mina tankar. Det resultatet hade 
inte kunnat påföras i efterhand. 

Det ligger ju dock som tidigare nämnts något paradoxalt i att i textens 
ordliga form försöka sätta ord på det som ej går att sätta ord på (av logiska skäl 
ej låter sig formuleras språkligt) utan har andra adekvata uttrycksmodi. Att 
formulera sig om detta i en avhandling är enligt mig inte samma sak som att 
formulera själva kunnandet. Som tidigare nämnts – utövandet är det adekvata 
uttrycket för mycket av det kunnande jag har beskrivit. Att i framtida projekt 
även laborera med redovisningsformer och inte begränsa sig till en tryckt bok 
utan kanske istället redovisa i form av en digital plattform där text, bild, film 
och ljud kan blandas vore också intressant att utforska. 

Vidare forskning

När det gäller vilken typ av forskning som potentiellt skulle kunna ta vid där 
den här avhandlingen slutar så ser jag fler olika möjligheter. Ett intressant 
uppslag för vidare forskning är att ta ett tydligt avstamp i denna avhandlings 
resultat och explicit utifrån begreppet kunnig vägledning föra fördjupande 
samtal (exempelvis i form av dialogseminarier) om teknikkonsulters yrkeskun
nande. Det skulle snarast kunna ses som en fördjupande studie som ytterligare 
utvecklar innebörden i begreppet kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket. 
Det skulle även kunna vara av intresse att utöka och fördjupa jämförelserna med 
forskningstraditionen kring relationellt ledarskap.

Ett annat möjligt uppslag skulle vara att med alternativa metoder undersöka 
samma frågor som i denna avhandling. Jag har tidigare nämnt deltagande 
observation som ett alternativ och det skulle förstås även kunna ge ytterligare 
aspekter åt kunnig vägledning inom teknikkonsultyrket att vara med i olika 
yrkessituationer och undersöka hur kunnig vägledning gestaltar sig i realtid. 
Det skulle kunna ge vissa andra infallsvinklar då det ger större möjlighet att 
fånga till exempel gester eller andra fysiska uttryck som kanske inte alltid 
framkommer på samma sätt när någon reflekterar över händelsen i efterhand. 
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Det skulle även vara intressant att intervjua eller på annat sätt möta just 
ridande teknikkonsulter såsom Malin som uttalade sig på Combitechs hem
sida och citerades in inledningen. Hur skulle hon till exempel kunna utveckla 
varför och hur hennes hästägande gjort henne till en bättre metodutvecklare? 
Här skulle ytterligare möjligheter finnas att fånga upp de språkinvolverande 
handlingar och därtill hörande språkspel som teknikkonsulter kan hämta från 
ridkonsten. Ett annat möjligt uppslag till vidare forskning är att facilitera fak
tiska möten mellan de två olika världarna som förekommit i denna studie och 
låta dem samtala om sina respektive yrkespraxisar. 

*

På ridkonstens område tror jag att denna avhandling kan ge ökade insikter 
både för den som vidare vill utforska hur kommunikationen mellan ryttare, 
häst och tränare går till och då framförallt hur lärande sker utanför uttalade 
undervisningssituationer. Hur kommunikationen under en ridlektion gestal
tar sig får sägas vara väl utforskat.778 Det jag tror att min forskning kan bidra 
med är istället insikter om kunskapsförmedling i en vidare bemärkelse. Jag 
tror även att praxisperspektivet på yrkeskunnande skulle kunna vara fruktbart 
för att utforska flera professioner med anknytning till ridkonst och hästsport. 
Ridlärare och tränare förstås, men även till exempel hästveterinärer som många 
gånger måste tolka och kommunicera med både hästar, människor runt hästen 
och teknik för att sätta diagnos och bota skador. Då utbildningen till veteri
näryrket dessutom innefattar moment av praktik under handledning av mer 
erfarna veterinärer tror jag att kunnig vägledning som begrepp skulle kunna 
vara en intressant ingång här. 

Halt, hälsning

Så har vi nått denna avhandlings sista avsnitt. Men liksom inridning på medel
linjen, halt och hälsning på domaren är både det första779 och sista momentet i 
ett dressyrprogram så innebär det både ett slut och en början. Slutet för min tid 

778 Till exempel i Zetterqvist Blokhuis (2019).
779 Sedan ett par år tillbaka är halt och hälsning borttaget som inledning i de lättaste programmen.
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som doktorand, men kanske samtidigt inridning för nästa uppgift. Jag hoppas 
såklart få fortsätta detta arbete i någon form. 

*

Det jag hoppas att du som läsare av denna avhandling ska ta med dig är en 
insikt om att kunnig vägledning är ett nödvändigt och ofta förbisett inslag i all 
kunskapsbildning. Som sådant är det ett begrepp som är fruktbart för att kretsa 
kring kärnan i yrkeskunnandet hos teknikkonsulter. Att belysa detta begrepp 
med hjälp av exempel från ridkonsten, där kunnig vägledning är mer explicit, är 
en hjälp i detta kretsande och hjälper konturerna av den kunniga vägledningen 
att framträda tydligare. En annan viktig insikt är dock som tidigare nämnt att 
kunnig vägledning ej fullt ut låter sig sammanfattas. Det är i det enskilda exem
plet som den fulla komplexiteten träder fram. 

*

Att förvärva ett (språkligt) begrepp innebär som tidigare beskrivits att man 
måste förvärva de etablerade handlingssätt som innefattar begreppet. Det är 
i utövandet eller praxis som vår förståelse visar sig. Kunnig vägledning som 
begrepp har i denna avhandling inte illustrerats med samtliga etablerade 
användningsfall men i alla fall tillräckligt många för att göra anspråk på att 
ha påvisat vad begreppet innebär, inom ridkonsten men framförallt inom 
konsultmannaskap och utövandet av teknikkonsultyrket. Om det är något jag 
hoppas att denna avhandling verkligen har bidragit till så är det att, i en bransch 
– teknikkonsultbranschen – där kompetens allmänt räknas som den viktigaste 
resursen, öka förståelsen för hur, i vilka rum och under vilka premisser lärande 
och kunskapsbildning sker. 
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Bilderna

Samtliga bilder är målade av, och publicerade med tillstånd av Anne Hansson. 
Anne är utbildad på Konstskolan Basis, Gerleborgsskolan och Konstfack i 
Stockholm. Hon har sin bas i Kungsängen utanför Stockholm. Läs mer om 
Anne på www.annesatelje.com. 

Titel Om bilden Konstnärens kommentar

Omslaget Tip Top Ett porträtt av min egen häst Tip 
Top. Vi har upplevt både med och 
motgång tillsammans, och han 
har lärt mig mycket både när det 
gäller ridning och när det gäller 
livet. Han kommer alltid ha en 
speciell plats i mitt hjärta.

Bild 1. Skuggan (s. 15) Anne: ”Skuggan ligger flera nos
längder före ...”
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Bild 2. Litet huvud (s. 49)

Bild 3. Louise & Zernard (s. 89) Föreställer ryttarinnan Louise 
Etzner Jakobsson på hästen 
Zernard under EM i Göteborg 
2017. Ekipaget tog här en silver 
och en bronsmedalj i paradressyr.

Bild 4. Teckning (s. 152) Anne: ”Fabulous riders make 
fabulous horses do anything”

Bild 5. Hopp (s. 247) Tavlan såldes till förmån för can
cerforskning via #rideagagainst
cancer.

Bild 6. Horsewoman (s. 317) Anne: ”Horsewoman var en kvin
na jag mötte som var 101 år och i 
total samklang med naturen”



357

Bilaga 1

Bilaga 1 – Passage, original med fotnoter

I denna bilaga återfinns dialogen i Passage i sitt originalskick. Fotnoter anger 
varifrån de olika meningarna har hämtats och de ändringar jag gjort i de 
ursprungliga utsagorna är markerade. Överstrukna ord är sådana som tagits 
bort, ord inom parentes är sådana jag själv lagt till. Och som den uppmärk
samme läsaren nog redan har listat ut så har vi att göra med Kim Konsult och 
Robin Ryttare. 

K: Hur bedöms min yrkesskicklighet av andra? Någon sa en gång att det 
är mindre viktigt vad jag kan, betydligt viktigare vad andra tror att 
jag kan. Kan vara värt att fundera över en stund.780

R: Tron på att man gör rätt är ofta viktigare än att faktiskt göra rätt.781 
K: (Men) Hur ska jag veta när jag är den som vet nåt? Jag har ofta idéer 

men svårt att veta deras värde, jag behöver testa dem på andra för att 
se vad som fungerar.782 

R: Det är viktigt att skapa rutiner där man med självinsikt analyserar 
sina prestationer. Då ges möjlighet att förändra och utveckla sig själv, 
sin häst eller sitt team. För kanske är det just utveckling som är den 
starkaste faktorn för framgång? Handen på hjärtat är det mycket enk

780 Spänningsfält s. 209.
781 Jens Fredricson, blogginlägg 20151024.
782 Ibid. s. 165.



358

Bilaga 1 – Passage, original med fotnoter

lare att skylla motgångar på någon eller något, men ingetdera bidrar 
till förbättring.783

K: Hur får man någon att komma till insikt? Om sig själv?784

R: Hästen (Det) kräver att du har fantasi i din filosofi.785

K: När bör jag bara göra som jag blir tillsagd, när bör jag driva en egen 
linje, när bör jag ifrågasätta? 786

R: Jag kommer tillbaka till drivkraften som i bästa fall styrs av kärlek, 
glädje och nyfikenhet. Det medför att ingenting känns omöjligt när 
man långsiktigt jobbar mot sina konkretiserade mål. I sin strävan mot 
framgång är det annars lätt att hamna på en väg fylld av mindervär
deskomplex och avundsjuka. Då blir den långa vägen väldigt ensam.787 

K: (Ja) Brinn för något! Trots att det endast verkar vara kraftig smärta 
som motiverar förändring, ödmjukhet och lyhördhet så måste vi driva 
mot den inre övertygelsen om ständig förbättring. /.../ Det duger inte 
att bara ”inte gilla läget” om något är fel. Det duger inte att vara nöjd 
med något som kan göras bättre. Gör något! Likgiltighet är bedö
vande trist.788

R: Har man det inte (driv) är det som att stå på ett par ovallade skidor 
i slalombacken och man måste staka sig fram även om marken lutar 
nedåt.789 Många har en härlig framåtanda men sen är det en ledar
skapsgrej: hur ska jag behålla en energi och en framåtanda hos min 
personal och min häst? Alla är olika ambitiösa.790

K: Men folk gör inte idiotiska saker för att de är idioter. I princip alla 
människor jag mött i jobbet är smarta, har ambitioner, vill väl, jobbar 
för att det ska gå bra för projekt och företag.791

R: Kyra (En av mina lärare) sa en gång att om man som ung ryttare inte 

783 Jens Fredricson, blogginlägg 20150706.
784 Spänningsfält s. 417.
785 Markne (2014) s. 22.
786 Spänningsfält s. 164.
787 Jens Fredricson, blogginlägg 20150226.
788 Ibid. s. 374–375.
789 Intervju 20160421.
790 Ki Sandersson, intervju 20160913.
791 Spänningsfält s. 163.
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blir frustrerad, då vill man inte tillräckligt mycket. Måhända hade har 
den kloka kvinnan rätt, som vanligt.792 ”Unge man, du måste förstå 
att det tar tid. Det kvalitetsarbete du stoppar in kommer du att få 
tillbaka”. Hon ger gav mig ett bra självförtroende och uppmuntrade 
uppmuntrar mig att experimentera och testa gränserna i ridningen.793

 /.../
R: ...men det var något mer, en rädsla att han och mina ryttarkollegor 

skulle fatta att jag inte förstod någonting, att jag famlade i ett totalt 
mörker. Håll uppe garden, le och låtsas att du fattar. Rid på en volt längst 
bort, så att den gamla gubben varken kan se dig eller ha röstresurser nog att 
instruera dig. Titta bort så att du inte får någon fråga. Dessa tankar var 
undanflykter som skulle kosta mig många förlorade år av utvecklad 
grundridning. I min iver att lyckas hamnade jag i en egen liten bubb
la där en autodidakt ridkänsla, baserad på att härma utan att riktigt 
förstå vägen till målet, blev mitt fokus.794

K: Personligen har jag (också) lätt för att stänga in mig på kammaren 
för att försöka förstå och lösa problem på egen hand. Självklart tar jag 
hjälp av andra, men då och då kämpar jag onödigt länge på egen hand 
– en tendens att sträva efter ett oberoende beteende. Vad kan detta 
bero på? En orsak kan vara att själv stundtals faktiskt är bäste dräng. 
En annan orsak, som i grunden är positiv, är att jag har en vilja att 
lösa problem. En inte lika positiv orsak kan vara rädslan för att ställa 
dumma frågor och framstå som okunnig.795 

R: Många frågor (far) for genom mitt huvud, men den här gången (är) 
var jag mogen för att vara ärlig och transparent. Redo att förnedras 
utan att försöka dölja mina brister. Tur var väl det, jag (har) hade vid 
över trettio års ålder äntligen insett att jag (har) hade tydliga kun
skapsluckor /.../.796

K: Jag fastnar kring ordet misstag. Detta ord har för mig varit smått ång

792 Jens Fredricson, blogginlägg 20160118.
793 Jens Fredricson, blogginlägg 20160118.
794 Jens Fredricson blogginlägg 20150311.
795 Spänningsfält s. 187.
796 Jens Fredricson blogg, publicerat 20150424.
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estladdat och förknippat med att ”göra fel”. Jag gillar inte att göra fel. 
Det har många gånger lett till ett icke givande ältande.797

R: Jag har gjort enorma misstag i dressyren av olika hästar. Lyckligtvis 
har jag lagt märke till det, i annat fall hade jag inte utvecklats.798 

K: Kan man sätta misstagen i system för att turbomata sin utveckling 
mot att bli en bättre konsult? Det är väl kanske inte så lätt att medve
tet gå ut och göra massor av misstag för att lära sig saker. Misstagen 
måste ju på något sätt uppnå en viss verkshöjd för att ge ett riktigt 
bra bidrag till erfarenhetsbanken vi hela tiden bygger upp när vi blir 
allt duktigare. För att jag ska bli bättre på att lösa problem måste 
mina misstag göras annorlunda varje gång, det funkar inte att göra 
samma misstag, det lär jag mig uppenbarligen inte mycket av, då är 
jag ju bara en riktig klantskalle.799 

R: Efter en tids reflektion växer en vilja att utveckla och förbättra. (Men) 
det är så lätt att hamna i gamla trygga hjulspår. Gör man som man 
alltid har gjort, går det dock som det alltid har gått.

K: Jag tror att grunden för att läsa sig av misstag är en förlåtande kul
tur inom ett företag. En kultur där det är ok att göra fel utan att blir 
straffad, åtminstone en gång. Där man förstår att det krävs mod och 
uppmuntran för att våga dela med sig av misstag.800

R: Ofta är det rädslan som styr vad (man) avgör är möjligt eller inte. 
Rädsla för att inte lyckas eller räcka till kan begränsa vilken person 
som helst till att bli en försiktig problemsökare, i stället för en hängi
ven möjlighetssökare.801

K: Det finns flera sätt att bli erfaren än att låta tiden gå eller att gå en 
kurs.802

R: Denna utvecklingsbenägenhet är ofta det som skiljer de framgångs
rika /.../ryttarna från de övriga. Inte själva ridskickligheten, vilket 

797 Spänningsfält s. 105.
798 Oliveira (2011) s. 10.
799 Ibid. s. 478.
800 Spänningsfält s. 108.
801 Jens Fredricson, blogginlägg 20170120.
802 Spänningsfält s. 345–346.
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man kanske ofta tror. Att våga tänka utanför de ramar ens omgivning 
anser vara realistiska kräver både mod och hängivenhet.

K: Om allt är bra finns ingen vilja till förändring./.../Sen behövs incita
ment också, glass o ballonger måste man ha.803

R: Varje (person) ryttare ansvarar för sin egen satsning. Att se problem 
kommer alltid att vara enkelt och ofruktbart, medan förmågan att se 
lösningar på problemen skapar den rakaste vägen mot målen.804

K: Här pekar du på något viktigt som vi kan ha som ett av våra 40 
budord!805

R: Men den som inte har den nödvändiga disciplinen eller inte har 
tillräckligt tekniskt kunnande kan inte låtsas syssla med konst. 
Emellertid, konsten existerar inte utan kärlek. Konst det är förädling 
av tekniken med kärlek.806

803 Dialogseminarium 20090209.
804 Jens Fredricson, blogginlägg 20160414.
805 Dialogseminarium 20090212. 
806 Oliveira (2011) s. 106. Här har första och andra meningen i citatet fått byta plats.
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Bilaga 2 – Underlag för intervju

Den här intervjun är en del av informationsinsamlingen inom ramen för en 
forskarstudie vid Kungliga Tekniska högskolan, Institutionen för industriell 
ekonomi och organisation. 

Intervjuare är Helena Innergård, doktorand.

Introduktion/Tillvägagångssätt

Studien handlar om praktisk kunskap hos ingenjörer och framförallt teknik
konsulter som i sin dagliga gärning utövar ett ledarskap. Tidigare forskning har 
slagit fast att hästtjejer blir just bra ledare. Umgänget med hästar ger skolning i 
ett ledarskap där praktisk färdighet och omdöme spelar en central roll. Utifrån 
den slutsatsen ämnar den här studien undersöka huruvida analogier från 
ridkonst kan användas för att beskriva hur praktisk kunskap och omdöme tar 
sig uttryck inom tekniskt yrkeskunnande. Syftet med intervjuerna är att lyfta 
fram exempel på hur människor som dagligen arbetar med hästar beskriver sitt 
yrkesutövande och sitt kunnande. 

Själva intervjun kommer att ha karaktären av ett öppet samtal och ta cirka 
en timme. De förberedda frågorna är att se som en utgångspunkt, sen kan sam
talet ta olika vägar. Följdfrågor eller fördjupning av något resonemang kommer 
troligtvis att förekomma och du är självklart även välkommen att ta upp andra 
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aspekter. Givetvis är det även fullt tillåtet att avstå från att svara på någon fråga.
Intervjun kommer inte att bandas, intervjuaren antecknar kärnan i det som 

sägs. Du kommer sedan ges möjlighet att läsa dessa anteckningar i renskriven 
form för att se att jag uppfattat rätt. 

Allmänt

• Berätta lite om dig själv och din (häst)bakgrund

Om ridkonst och relation med hästen

• Vad kännetecknar ridkonst för dig? 
• Kan du ge något eller några exempel på händelser du varit med om där 

du tycker dig sett ridkonst på hög nivå? 
• Vad tycker du är viktigast i din relation med hästar?
• Har din bild av ridkonst och relationen till hästar ändrats över tid?

Utveckling av kunskap

• Kan du berätta om ett (eller flera) exempel från ditt hästliv då du verkli
gen lärde dig någonting?

• Kan du berätta om ett (eller flera) exempel från ditt hästliv då du verkli
gen lärde någon annan något?

• Vad krävs enligt dig för att utvecklas till en skicklig ryttare/hästmänniska?
• Hur ser du på ridning gentemot övriga delar kring umgänget med hästar 

när det gäller att utveckla kunnande?
• Har du (eller har du haft) några särskild förebilder? Varför anser du att 

dessa är förebilder? Lärde du dig något särskilt från dina förebilder?
• Hämtar du inspiration på något annat håll?
• Har du några ledstjärnor som du strävar efter i din egen ridning/relation 

med hästen? 
• Vad lägger du för innebörd i följande begrepp och vad betyder de för dig?
 • Lösgjordhet
 • Framåtbjudning
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 • Eftergift
 • Halvhalt
 • Grundridning

Övrigt

• Är det något annat du vill tillägga?
• Vill du vara anonym eller får jag använda ditt namn vid redovisning av 

resultat?
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Bilaga 3 – Om Dialogseminariemetoden

Dialogseminariemetoden beskrivs av Bo Göranzon och Maria Hammarén i 
texten ”Dialogseminariemetodik bakgrund och manual”807. Den beskrivs som 
en metod för att ge deltagarna en möjlighet att uppöva förmågan till analogiskt 
tänkande vilket innebär att uppfinna förbindelser mellan kunskapsutveckling 
inom den egna verksamheten och andra yrkesgrupper samt konstnärlig praxis. 
Den beskrivs även som ett arbetssätt för att:

• skapa en reflekterande praxis
• formulera problem ur dilemman
• arbeta upp ett gemensamt språk
• uppöva förmågan att lyssna

Dessa aspekter sägs vidare innehålla ett lärande att skifta perspektiv, som inne
bär att bli förtrogen med konstnärliga uttryck för att se kunskapens paradoxala 
karaktär. Ett dialogseminarium är en miljö för tanken. Miljön ska inbjuda till 
överraskningen och det oväntade, till att låta mångfald och olikhet i perspektiv 
ge näring åt reflektion och ny, gemensam, kunskap.

Ett dialogseminarium fyller ett syfte och behandlar ett ämne eller ett tema. 
Det kan vara ett engångstillfälle eller det kan ingå i en serie möten eller i en 
mer övergripande tanke eller plan för en grupp internt eller externt. Antalet 

807 Göranzon & Hammarén (2011).
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deltagare under ett seminarium kan variera men idealiskt är att vara cirka sju 
till nio deltagare. Deltagande bör vara frivilligt. För själva seminariet bör en 
grupp av den storleken ha minst fem timmar avsatta.

De läs och skrivuppgifter som delas ut i förväg ska vara väl genomtänkta, 
så att de belyser det tema man vill ta upp. Centralt är att texterna som utgör 
läsmaterial måste vara skrivna på ett sätt som inbjuder till reflektion. Texter 
knutna till temat (impulstexter) kan även kompletteras med mer allmänna 
kunskapsteoretiskt texter (bakgrundstexter), som ger analogier till temat ur ett 
kunskapsteoretiskt eller filosofiskt perspektiv. 

Själva uppgiften måste formuleras så att det inte ges utrymme för att ”fuska” 
eller komma till seminariet oförberedd, utan trycka på vikten av att var och en 
lägger ner tillräcklig tid på förberedelsearbetet. Den som inte genomför förbe
redelseuppgifterna måste vara beredd att avstå från att delta i själva seminariet.

Läsuppgiften

Två typer av texter förekommer som läsning innan ett dialogseminarium. 
Bakgrundstexter som förmedlar tankar och perspektiv av mer teoretisk karak
tär och impulstexter som stimulerar fantasin och ger näring åt skrivandet. 
Läsuppgiften bör formuleras så att den uppmuntrar till läsning av texterna 
”med pennan i handen”, dvs. ett långsamt aktivt läsande där tankar och asso
ciationer antecknas i marginalen. 

Skrivuppgiften

Det arbete som samlas i anteckningarna utgör råmaterial för en ny text, där 
deltagarna ombeds utveckla någon av sina tankar med förbindelse till person
liga exempel och erfarenheter. Tanken bakom skrivandet är att den som skriver 
ner sin tankar formulerar sig på ett mer eftertänksamt sätt än vad han eller hon 
skulle ha gjort i ett vanligt samtal. Skrivandet kan på samma sätt vara svårt för 
den som inte tidigare skrivit på detta sätt, det då det handlar om att beskriva 
den egna verkligheten snarare än att komma med generaliserande slutsatser. 
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Högläsningen

Under seminariet läser varje författare upp sin text högt för övriga i gruppen. 
Övriga deltagare har fått en kopia på texten och kan följa med och eventuellt 
göra anteckningar i marginalen. Högläsningen är ett sätt att ge var och en 
möjlighet att tala ostört. Det är liksom när man efteråt låter ordet vandra runt 
bordet mellan deltagarna, en i grunden demokratisk process. Det spelar roll att 
var och en läser sin egen text högt. Dels hör man författarens eget tonfall, pauser 
och betoningar, dels så är det ett sätt att skärpa kraven på det skrivna. För vissa 
kan det vara förenat med viss vånda. Högläsning innebär också ett fokus, en 
kollektiv koncentration kring något gemensamt. Att under högläsningen ha 
tillgång till den lästa texten och kunna ”lyssna med pennan i handen” och föra 
ner sina anteckningar är också en fördel inför den gemensamma reflektionen. 

Den kollektiva reflektionen

I gruppen sker en begreppsbildning i det att man för en dialog kring reflektioner 
från högläsningen och de skrivna texterna. Denna begreppsbildning är en av 
de allra viktigaste delarna i metoden med dialogseminarier och är grunden till 
att skapa den praxis kring ämnet, för gruppen. Ordet får vandra runt bordet i 
tur och ordning där var och en har får förmedla sin tanke och sina reaktioner 
utifrån gjorda anteckningar. Det är en väsentlig poäng att alla har sin avdelade 
tid att tala, vilket underlättar lyssnandet på andra. Deltagarna är informerade 
om att negativ kritik av texterna är förbjudet. Istället är det personliga reaktio
ner på textens innehåll som skapar stommen i samtalet − nya förbindelser, egna 
exempel och analogier. 

Som ett komplement till impulstexter och förberedande skrivuppgifter bjuds 
ibland externa gäster in som med olika typer av inspel ytterligare bidra till att 
stimulera associationsförmågas och fördjupa samtalet. Detta är inget obliga
toriskt moment i metodiken men är vanligt förekommande. Gästerna kan 
bidra med kontrasterande exempel från sin egen yrkesverksamhet vilket enligt 
Svahn (2009) kan bidra till att främja två sorters analogier. Dels det uppenbara 
i att gästen förmedlar berättelser om sitt eget yrkeskunnande och dess villkor, 
bortom eventuella klichéer, vilket möjliggör nya analogiska förbindelser till 
den egna praktiken. Gästernas bidrag kan även vara att de ger sin sida av ett 
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gemensamt begrepp som har en viktig men inte likadan (Svahns kursivering) 
mening för båda sidor. Detta kan enligt Svahn bidra till en problematisering 
och leda till en öppenhet i begrepp som tidigare varit slutna.

Idéprotokoll

Protokollen från dialogseminariet är avgörande för hur arbetet med texterna 
och reflektionerna från dialogen under mötet bearbetas vidare och kommer 
till praktisk nytta. Protokollet syftar inte till att autentiskt återge samtalet 
såsom det faktiskt tedde sig, utan till att förmedla det som var poängen i det 
som sades, det som var och en av deltagarna ville ha sagt med det de sade. I 
och med att det egentligen inte rör sig om inte ett protokoll i vanlig mening, är 
ordet idéprotokoll ett uttryck som brukar användas i sammanhanget. Att skriva 
idéprotokoll kräver en uppmärksamhet på samtalet. Det gäller att försöka för
medla budskapen, slutsatserna och de viktiga ifrågasättanden och reflektioner 
som skedde under dialogen.

Ledning

Att leda ett dialogseminarium är en kvalificerad uppgift. Seminarieledarens 
uppgift är dels organisera läs och skrivuppgifter och se till att texter lämnas in 
i tid för att kunna kopieras och distribueras under själva seminariet. Väl på plats 
är det ledarens uppgift att fördela tiden så att den fördelas jämnt till varje text 
och varje deltagare. Ledaren ansvarar även för att att styra gruppens arbetssätt 
till ett koncentrerat lyssnande på varandra. Vidare måste ledaren visa hur kom
mentarer kan lyfta och utveckla en text. För varje text har ledaren den särskilda 
uppgiften att höja temperaturen på tanken genom analogier och exempel ur 
idéhistorien, litteraturen eller arbetslivet som fördjupar gruppens insikter 
och vidgar horisonten för ett praktiskt filosofiskt perspektiv på kunskap och 
handling. 


