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Förord

Kära läsare,
låt mig först få säga att jag gläds över att få inbjuda dig till läsning
av denna bok. Den har växt fram under lång tid, vid sidan om
mitt arbete på Combitech Systems i Linköping, och står som
dokument över en period som varit oerhört betydelsefull för mig
och samtidigt inneburit en spännande utveckling av Combitech
som företag. Boken utgör mitt personliga uttryck för de genom-
gripande insikter och fördjupade åskådningar som forsknings-
samarbetet mellan Combitech och avdelningen för Yrkeskun-
nande och Teknologi lett mig fram till. För att på något sätt sam-
manfatta och illustrera mina egna insikter så kommer jag, tack
vare detta arbete, på olika sätt fortsätta att ägna mitt yrkesliv åt
att försöka lära organistioner att lära.

Jag hoppas att du finner nöje i läsningen, och kanske får jag
dig att själv reflektera över den lärande människan och det mänsk-
liga samspelets betydelse för det egna lärandet. 

Naturligtvis är det många jag har att tacka för att denna bok
har sett världens ljus.

Tack Christer Hoberg, vd för Combitech Systems, som var
insiktsfull nog att förstå värdet av samarbetet med kth för oss
på Combitech, men som också på ett självklart sätt lät mig få
lägga tid på kurser och som givit mig impulser i både uppdrag
och internt utvecklingsarbete.

Tack Bo Göranzon, för handledning men kanske i än högre
grad för inspiration, tankar och energi, för att du öppnat en ny
värld för mig, en värld av outsinliga källor av tankar och visdom,
en värld till vilken jag fått förbindelser som aldrig kan klippas av.

Tack Maria Hammarén, som genom sin egen forskning banat
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väg för mitt arbete, för synpunkter som fördjupat mitt synsätt,
och för personligt engagemang och uppmuntran utan vilken jag
aldrig tagit beslutet att slutföra mitt arbete.

Jan Sjunnesson, för kommentarer, för att ha varit ett oumbär-
ligt bollplank, för kreativa diskussioner och för stöd i kundpro-
jekt.

Tack till mina övriga yrkeskollegor på Combitech och mina
forskarkollegor på kth för kritiska kommentarer och inspire-
rande reflektioner, i synnerhet Göran Backlund, Adrian Ratkic´,
Elisabeth Broman och Inger Stjernqvist, som ägnat tid och kraft
åt läsning och givit värdefulla synpunkter.

Till sist, tack hustru Jenni för att du läst, intresserat dig, ifråga-
satt mina tankar och tvingat mig att förklara – för att du har låtit
mig hållas och stått ut med all min vånda.

Niclas Fock

Kårö, Loftahammar, påsken 2004
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Inledning

Dilemmat
Combitech Systemsq (eller Combitech Software som det från
början hette) fick en flygande start och de första sex medarbetar-
na var på några få år tio gånger så många. I takt med att vi växte
fann vi inom ledningen att de ursprungliga medarbetarna snabbt
etablerade sig i formella och informella nyckelpositioner. Det var
runt dessa som vi expanderade vår kundkrets, det var genom att
vi lyfte fram deras specialkompetenser som vi fick nya uppdrag,
det var runt dessa vi skapade teknikgrupper och så småningom
nya kontor. Detta trots att det anställdes många nya konsulter,
ofta med längre erfarenhet än dessa sex. Det fanns förstås undan-
tag, där några av de som anställdes de första åren skapade nya
specialområden och etablerade sig som nyckelpersoner. När vi
hade passerat femtio anställda fanns fortfarande problemet att vi
överutnyttjade samma nyckelpersoner, dvs våra teknikledare, i
varje nysatsning, oavsett om det gällde att bryta in på nya mark-
nader, skapa nya tjänster och nya teknikkoncept eller om vi skulle
dra igång ett internt projekt för att utveckla t ex en modell eller
en ny kurs.

Vi kunde konstatera att vi helt enkelt inte förmådde att odla
fram nya teknikledare på egen hand. Samtidigt såg vi att vi hel-
ler inte kunde erbjuda våra nyckelpersoner någon egen karriär-
väg framåt. De kurser vi hade ledde de antingen själva eller så
hade de varit med om att utveckla kursmaterialet. Det fanns för-
stås externa utbildningar, men inom den smala nisch vi hade
inriktat oss på saknades kvalificerade utbildningar som kunde föra
dessa specialister vidare. Det fanns väl en och annan verktygs-
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kurs eller utbildning i ny objektorienteradw metod osv, men det
var precis som med programspråk. Kunde man ett eller ett par
grundligt, så var nästa bara en variant av de förra, och man lärde
sig snabbt att förstå de bakomliggande strukturerna och själva
arkitekturen.

Genom en rad lyckliga omständigheter kom ett, som det skulle
visa sig, mycket fruktbart samarbete igång med kth och forsk-
ningsområdet kring yrkeskunnande och teknologie. Genom det
forskningsprojekt som startade i början av 1997 trodde vi oss
ganska snart se lösningar på de dilemman vi fastnat i.

Combitech var ett renodlat kunskapsföretag, det var vi väl
medvetna om och vi hade själva arbetat med att utveckla inne-
börden i det begreppet innan vi kom i kontakt med kth. Vi
insåg att de svåraste problemen att lösa hos våra kunder sällan
var vad de efterfrågade. De ville ha en kvalificerad c++-pro-
grammerare, men vi visste att konsulten Kalle, som var erfaren
c-programmerare och kunde objektorientering mycket väl, skulle
klara av att lösa uppgiften bättre än de flesta medelgoda c++-
programmerare. Det gällde förstås att övertyga kunden om det,
och detta tvingade oss till att fundera över vari Kalles kunnande
egentligen bestod. 

Genom arbetet i forskningsprojektet med kth började vi
reflektera över vad som var komplext i vårt yrkeskunnande och i
vilka situationer vi litade till vår erfarenhetsbaserade kunskap,
mer än till formella metoder och regelverk.

Hur gör egentligen en duktig systemarkitekt när han eller
hon utifrån en 400-sidig kravspecifikation gör en beskrivning på
en lämplig arkitektur? Hur arbetar den projektledare som verkar
kunna lukta sig till problemen i projektet trots att ingen annan
letat där tidigare? Hur beter sig en erfaren trouble-shooter för
att finna de mest gäckande felen i ett komplext realtidssystem?
Hur gör den chefsingenjör som bedömer om en nyutvecklad pro-
gramvara i jas systemdator kan godkännas för flygning? Hur
gör man en rimlig kostnadsuppskattning inför ett stort projekt
som beräknas pågå i åratal?

Vi insåg att dessa frågor var centrala i vår yrkesvardag, men
helt saknade stöd i regelverk, metoder eller algoritmer. Inte heller
fanns något utbildningssystem i branschen som satte den här typ-
en av frågeställningar i fokus och gav stöd för ett lärande runt dem.
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Det som var mest slående var dock att vi, genom den kun-
skapssyn vi tillägnade oss i forskningsprojektet, insåg att hela sy-
stemutvecklingsbranschen levde i ett paradigmr där det saknades
ett kunskapsperspektiv som omfattade det praktiska, erfaren-
hetsbaserade kunnandet. Kunde vi bara finna en väg ut ur para-
digmet så skulle vi kunna skaffa oss själva en enorm konkurrens-
fördel.

Vägen ut ur dilemmat
I forskningsprojektet tillsammans med kth började vi utforska
yrkeskunnandet inom vår egen bransch, genom att i gruppen gå
in i våra egna yrkeserfarenheter och formulera vad vi gradvis
upptäckte med hjälp av det språk och de begrepp vi gemensamt
skapade efterhand. Tanken vi hade var att bättre försöka förstå
och beskriva vårt yrkesområdes praktiska, erfarenhetsbaserade
kunnande. Vi hämtade språk, begrepp, analogier och metaforer
från de texter och den litteratur vi försågs med genom Bo Göran-
zon och Maria Hammarént, och genom kollektiva dialoger. Vi
fördjupade och nyanserade våra gemensamma begrepp om vad
kunskap är och de former genom vilka vårt yrkeskunnande kom-
mer till uttryck. Vi använde den form för skrivgruppsövningar
som det fanns erfarenhet av från kth, och genom vår tolkning
av denna formade vi bit för bit vår egen »Dialogseminarieme-
todik« under de 18 månader projektet varade. Så småningom
uppstod behovet av att sprida våra insikter och samtidigt pröva
arbetsmetoderna inom hela företaget. För drygt tre år sedan ska-
pade vi Combitech Learning Lab som på ett systematiskt sätt
tagit sig an denna uppgift, och som löst det dilemma kring ut-
bildning av våra erfarna teknikledare som vi hade då, i juni 1996.

Vad avhandlingen vill ge för kunskapsbidrag
Genom denna avhandling vill jag utifrån mitt eget perspektiv
som deltagare i forskningsprojektet visa på den väg vi fann, och
samtidigt försöka ge förklaringen till varför vi lyckades lösa våra
dilemman inom Combitech och beskriva vad det är vi åstad-
kommit, men också vilka nya problem som vuxit fram och som
vi står inför idag. Förhoppningsvis kan avhandlingen inspirera
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andra till att försöka, men också ge djupare insikt i hur man går
till väga för att åstadkomma de förändringar som krävs i företag
och organisationer med dilemman liknande de vi hade. Specifikt
kommer jag att belysa hur olika analogier fungerar som metod
för att klargöra för en organisation vilka problemställningar som
måste hanteras för att föra vidare ett förändringsarbete.

Något om uppläggningen
Avhandlingen inleds med min berättelse om de år som gått sedan
vi stod inför dilemmat ovan. Tanken är att ge en inblick i de om-
välvande förändringar Combitech Systems genomgått och kon-
sekvenserna av dessa. Samtidigt försöker jag ge en bild av den
praxisy inom vilken vi verkar, och ur vilken vi själva sprungit.
Detta är min redogörelse för »vägen ut ur dilemmat«.

kapitlet om dialogseminariemetodiken är skrivet
som en konkret vägledning för den som står inför att ge sig ut på
en resa liknande vår, för den som vill förstå eller själv pröva på
vad det handlar om. Indirekt beskriver den de erfarenheter jag
skapat mig under Combitechs resa, och mina slutsatser om hur
Dialogseminariet verkar och kan användas i praktisk utövning.

kapitlet om mästaren i tjust, och om körsång är
båda bilder inifrån mitt eget kunnande. Till Kolsebo i Uknadalen
i Tjust ledde jag min kund, en grupp ingenjörer på Saab Aero-
space i Linköping ansvariga för ett storstilat och prestigefyllt för-
ändringsprojekt, för att de skulle fördjupa sitt kunskapsbegrepp
och sin syn på mästarskap och för att finna analogier till sitt yrke
genom mötet med en annan Mästare, konstsnickaren Thomas
Tempte. Bilagt avhandlingen finns ett protokoll från ett av dessa
möten, som ett exempel på hur dialogen förs, och hur jag själv
arbetat med protokollen som verktyg för att förstå och påverka
organisationer i deras förändringsarbete.

I kapitlet om körsång har jag i mitt största fritidsintresse –
sången, funnit en fungerande analogi till kollektivt lärande för
att nå perfektion i framförande och på samma gång till min pro-
fessionella ledarroll i kreativt utvecklingsarbete.

Avslutningsvis resonerar jag kring mina analogiers giltighet
och de många rytmer i växelspelet i perspektivskiften mellan
reflektion och yrkesutövande, som måste få stöd i dialoger för att
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en verksamhet, en praxis, ska utvecklas och en kontinuerlig
rörelse skapas och underhållas i den kollektiva kunskapen i en
organisation. Något som jag menar är en förutsättning för att
uppnå och upprätthålla mästarskap i en omvärld präglad av stän-
dig utveckling.

13Inledning





Combitech Systems 
kunskapsutvecklingshistoria

»Vi ska bli nummer ett i Sverige«

Så såg annonserna ut i dagspressen kring årsskiftet 1994–95 när
jag jobbat några månader på Combitech Software (numera Com-
bitech Systems). Jag minns att jag då såg en stimulerande utma-
ning i det lite vågade påståendet. Företaget ville vara en upp-
stickare. Det hade ambitioner, och budskapet appellerade till de
som ville vara med och påverka, engagera sig och bygga något
från början, något som skulle bli bäst i Sverige inom sin nisch –
tekniska realtidssystemq.

Idag inser jag att dessa annonser, trots att budskapet i dem
aldrig var något som fanns med i någon affärs- eller verksam-
hetsplan, var oerhört betydelsefulla för utvecklingen av den före-
tagskultur vi har idag, åtta år senare när företaget vuxit sig fem-
ton gånger större än de tjugo personer som fanns när jag själv
tog beslutet att hoppa med på resan.

I och med att målsättningen att bli nummer ett i Sverige inte
längre uttrycks på det sättet internt, och heller inte skulle funge-
ra som vision idag, så förändras vår kultur i en annan riktning,
och Combitechs anda måste ta sig andra uttryck. Fortfarande
ligger bilden av att vi ska vara ledande inom vårt område djupt
förankrad i vår företagskultur, dvs att vi kompetensmässigt ska
vara i topp och att vi ska ligga längst fram när det gäller ny tek-
nik för inbyggda system. Vi ska ha en bred erfarenhet av olika
systemlösningar, teknikplattformar, verktyg, metoder och stan-
darder, och behöver komma i nära kontakt med olika tillämp-
ningar från vitt skilda branscher med de varierande krav och
förutsättningar det innebär. Vi strävar efter att utbyta våra erfa-
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renheter sinsemellan på olika sätt för att skapa denna breddkun-
skap. Nyttan av, men lika mycket tron på, att vi har en unik för-
måga att sprida erfarenheter till varandra, är betydelsefull för att
vi sedan ska verka för att också göra det.

Åren innan samarbetet med kth

Combitech Software grundades i april 1992, själv kom jag i kon-
takt med företaget första gången på försommaren 1994 och bör-
jade sedan som den först anställde i Linköping i september
samma år. Under de följande två åren växte företaget med nära
100 procent årligen.

Redan när jag började fanns det en tu-grupp (Teknik-
utvecklingsgruppen) som diskuterade olika teknikfrågor som
t ex utvecklingsmetodik, operativsystem, verktyg m m. Ganska
snart delades tu-gruppen in i flera mer specialiserade grupper.
Teknikgruppernas roll var att diskutera ny teknik och förmedla
kunskap inom företaget, men också att se på vilket sätt de olika
kunder vi arbetade med kunde ha nytta av denna kunskap och
hur vi skulle kunna generera fler uppdrag och nya kunder.
Ledarna för teknikgrupperna var de konsulter som klivit fram
och synts mest i olika teknikfrågor. Det var de som efterhand allt
mer framstått som våra teknikspecialister inom sina respektive
områden, samtidigt som det var de som hade lyckats göra lite
väsen omkring sig och framstå som duktiga bland oss andra.

Mycket av kulturen att prata kring kunskap, och att betrakta
oss själva som ett renodlat kunskapsföretag, kom genom Chris-
ter Hoberg, vd sedan starten. Christer pratade om kunskapsfö-
retaget utifrån de 7 k:na i boken Kunskapsföretagets marknadsför-
ingw som han delade ut till oss anställda. Boken vände upp och
ner på många föreställningar inom affärsverksamhet och före-
språkade bl a att vi skulle dela med oss generöst av vår kunskap
till våra kunder – helst gratis – genom kunskapsseminarier, små
utbildningshäften med korta metodbeskrivningar etc. Parallellt
fanns inom den dåvarande Combitechkoncernen en tradition av
nischade och ytterst specialiserade high-tech-företag. Det fanns
genomarbetade strukturer för teknikförmedling mellan bolagen
i koncernen, de s k ttg:erna (Technology Transfer Groups), det
fanns en egen tekniktidskrift (Transfer), det fanns utpekade s k
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Lead Engineers (koncernspecialister inom vissa områden) m m.
Den s k teknikmatrisen användes som modell för att beskriva
hur olika företag i gruppen utsedda till s k Lead House hade
ansvar att hålla sig ajour inom »sitt« respektive teknikområde,
och sprida kunskapen internt till andra bolag som hade behovet.
Combitech Software föddes delvis som en följd av att man ge-
nom teknikmatrisen identifierat programvara som ett snabbt
växande teknikområde. Koncernkulturen har utan tvekan haft
stor betydelse för formandet av vår egen identitet, vår lokala kul-
tur och stoltheten över vårt eget kunnandee.

I takt med att Göteborgs- och Linköpingskontoren växte och
att vi under 1996 etablerade kontor i Malmö och Stockholm, for-
mades efterhand en informell ledningsgrupp med de olika kon-
torsansvariga och vd.

Växtvärk
Vi uppmärksammade snart att trots vår starka expansion och
trots att flertalet av dem vi rekryterade var erfarna ingenjörer, så
växte inte nya teknikledare fram i den takt vi behövde. Kun-
skapsspridningen till de yngre gick helt enkelt inte så fort som vi
trott och önskat. Vi blev allt mer beroende av de gamla i varje
nytt uppdrag där vi sålde in oss genom vårt specialkunnande. De
gamla hade gjort sig kända internt och gjorde det svårt för nya
förmågor att bli synliga, men också för nya att våga ifrågasätta de
etablerade auktoriteterna som sedan tidigare hade ledningens
förtroende. Samtidigt räckte de gamla inte till för att förmå spri-
da sin kunskap till andra, eftersom de ständigt efterfrågades av
ledningen för att hantera förfrågningar från nya kunder. Detta
ledde i sin tur till att de gamla inte fick tillfälle att själva komma
vidare i sin kompetensutveckling, utan ständigt tvangs in i lik-
nande uppdrag baserat på vad de lyckats bra med tidigare. Vi
insåg att vi behövde finna vägar att utveckla och lyfta fram nya
specialister och identifiera fler strategiska teknikområden. Våra
befintliga teknikledare var en viktig del i detta om det skulle fun-
gera. Samtidigt behövde vi lyfta dessa till att ta större ansvar, gå
in i tyngre konsultuppdrag och förmå dem att förmedla sitt tek-
niska kunnande till övriga konsulter. Men hur skulle deras egen
kompetensutveckling se ut?
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Vi hade i företaget sedan starten utvecklat en egen utbild-
ningsverksamhet som var riktad till våra kunder, men som också
fyllde en allt viktigare roll i vår interna teknikutbildning. Det
fanns en utpräglad tradition av att värdera kompetensutveckling
för den egna personalen, eftersom det var personalens kunskap
som var vårt främsta kapital och avgörande för vår konkurren-
skraft. Därför var det vanligt att vi också gick kurser utanför vår
egen regi. Vi samlades dessutom själva regelbundet för att ta till
oss ny kunskap inom olika områden, såväl teknik som icke-tek-
nik som vi då kallade det. Icke-teknik kunde handla om för-
handlingsteknik, säljträning, ledarskap osv. Icke desto mindre
växte insikten fram att det var något annat än dessa kurser som
skulle krävas för att lösa problemet med våra teknikledare.

Grunden till ett långvarigt samarbete
Under 1996 uppstod en dialog mellan Christer Hoberg och pro-
fessor Bo Göranzon, kth, förmedlad av Combitechgruppens
koncernchef, Per Risberg, och personaldirektören på Combitech,
Mats Lindman. Göranzon hade tidigare erfarenhet av både Saab
och Combitechgruppen i Jönköping och sökte nu ett eller ett par
intresserade företag med spetskompetens för sin forskning. Per
Risberg gick ut med en intresseförfrågan till de olika bolagen i
gruppen och fick på detta sätt kontakt med tre av bolagen initi-
alt. Christer Hoberg insåg att den forskning Bo Göranzon hade
bedrivit och det budskap han försökte sprida låg nära det dilem-
ma vi hade identifierat ungefär samtidigt. Bo Göranzon notera-
de Christers genuina intresse, och de frågeställningar cs hade
väckte hans intresse för cs samtidigt som han insåg att för ett
rent kunskapsföretag var kompetensutveckling och frågor kring
kunskap och lärande något centralt och fanns i medvetandet hos
alla dess anställda.

»De nios gäng«
Dialogen mellan cs och Bo Göranzon samt doktoranden Maria
Hammarén ledde fram till att vi inom cs tog ett beslut om att gå
in i ett forskningsprojekt, för att se om detta kunde leda oss ut ur
dilemmat och bidra till att forma vår framtida inriktning som

18 eventyrlyst och risker



kunskapsföretag. Detta var vår största satsning på att utveckla
företaget hittills. Detta trots att vi gav oss in på oprövad terräng
och inte var på det klara med vad resultatet skulle bli, eller ens
om det skulle visa sig vara den lösning vi hoppades. Ändå fanns
något som fängslade oss och som vi starkt kände skulle leda till
något ingen annan vågat ge sig in på i branschen. Forsknings-
projektet formerades under hösten 1996 och drog sedan igång
strax efter årsskiftet. Från cs ingick i gruppen Christer Hoberg,
samtliga kontorsansvariga och ytterligare en senior konsult från
varje kontor, allt som allt nio personer. Urvalet av de seniora
konsulterna kom sig av en önskan att få en spridd representation
från hela företaget geografiskt, i kombination med att de skulle
ha egen erfarenhet att ta med sig in, vara intresserade av kun-
skapsfrågor och lärande och ha en vilja att delge andra sina kun-
skaper. Gruppen kom efterhand att kallas »De nios gäng«.
Under de närmaste två–tre åren kom gruppen att samlas regel-
bundet med ca två månaders mellanrum. De första 18 månader-
na inom ramen för forskningsprojektet – samt därefter av ren
ovilja att släppa någonting som i grunden hade hunnit förändra
mycket av våra personliga förhållningssätt till lärande, kunskap,
språk och utveckling. Det vi lärde oss kom för flera av oss att
innebära avgörande milstolpar i vår egen syn på vår yrkesroll och
vår ledarroll – och inte minst på den verksamhet vi bedriver
inom Combitech idag. Projektet fick oss att börja tänka annor-
lunda.r Det fick oss att medvetet börja reflektera över vårt yrkes-
kunnande och föra en dialog i ledningen kring frågor som kret-
sade kring kunskap och lärande kopplat till företagets framtida
strategier.

Formen för mötena var förberedelser genom noga utvalt läs-
material inför varje gång, styrt av det senaste samtalet och en
skrivuppgift på något tema. Vi kände under den resa projektet
kom att utgöra, att vi genom våra samtal och kring de frågor som
gav oss energi, kunde påverka fortsättningen på den dialog som
uppstod inom gruppen och som spände över alla våra möten,
med Göranzons och Hammaréns inspel och ifrågasättanden som
nödvändiga komponenter. Grunden i detta var de protokoll som
fördes, som inte var protokoll i egentlig bemärkelse, utan snara-
re Maria Hammaréns sätt att mejsla ut de tankar vi redogjort för
i dialogen och genom våra skrivna texter. Protokollen blev ett
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sätt att utan trösklar kliva tillbaka in i det samtal vi hade haft
kanske två månader tidigare. Vi hade alltid som vana att gå
igenom dessa protokoll innan vi gick vidare med våra nyskrivna
texter. Lika viktig var den roll som omväxlande lärare, mötes-
ledare och katalysatorer i dialogen som Göranzon och Ham-
marén växlade mellan under våra möten. Lärarrollen bestod i
förberedelserna, och att under själva mötet leda oss genom idé-
historien, filosofin och litteraturen. Detta skedde med hjälp av
korta föreläsningar om skrivande eller tyst kunskap, genom in-
troducerandet av för oss nya begrepp som t ex Essentially Con-
tested Conceptt eller Johannessensy aspekter på den praktiska
kunskapens uttrycksformer, och genom hänvisning till litteratur
och artiklar, både för gruppen som helhet och anpassat och rik-
tat till var och en av oss med våra respektive fokus i det person-
liga tankearbetet, i var och ens inre dialog och textförfattande.
Rollen som mötesledare innebar att i dialogen fördela ordet och
se till att hålla oss inom mötets ramar och mål, medan rollen som
katalysator snarare gick ut på att leda dialogen genom att få oss
att se vad vi egentligen sade, att fånga begrepp, föra in analogier,
analogier som ömsom direkt ledde vidare och ömsom förde oss
ut på djärva utflykter i oprövad terräng. Det var en tid av prö-
vande och sökande i oss själva och i vad som kunde accepteras
som gemensamma steg vidare. Ledarens roll var att i dialog för-
må oss att själva och tillsammans gå djupare ner i utforskandet av
insikter och begrepp, och på så vis gradvis bygga upp en gemen-
sam praxis i tolkning.u Vi formade i själva verket företagets fram-
tida kultur och strategi. Det anade vi nog efterhand, men jag kan
först så här efteråt konstatera att så definitivt var fallet.

Under våra möten och mellan träffarna hade vi, vid sidan om
våra ordinarie jobb och ett normalt familjeliv, ett enormt fokus
på att ta oss igenom den litteratur vi fått oss tilldelade och för-
söka åstadkomma ett kvalificerat skrivet alster som vi visste skul-
le läsas upp högt. Detta i sig öppnade en dörr till en ny värld för
den grupp yrkesfokuserade ingenjörer, om än med en stor nypa
kulturellt och humanistiskt intresse, som vi utgjorde.
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Bemötandet av Göranzons och Hammaréns idéer
Projektet mottogs omedelbart med stor entusiasm i gruppen
»De nios gäng«. Delvis på grund av Christer Hobergs personliga
engagemang, men vi triggade också varandra att delta mangrant
på mötena och se till att ha gjort våra förberedelser – både läs-
ning och skrivuppgift – med stor omsorg och mycken nedlagd
tid. Vid något tillfälle skrev jag min uppsats för hand först på tå-
get upp till Stockholm, men jag skrev trots allt, och jag hade en
tankeprocess i bakhuvudet som till stora delar redan format text-
en innan den fästes på papper.i Vid ett annat tillfälle drev mig
motivationen till att författa uppgiften i efterhand, trots att jag
var sjuk vid själva seminarietillfället. Så här i efterhand ser jag
också en annan viktig anledning till det starka engagemanget. Vi
skapade en stark känsla av att vara på väg mot något som skulle
förändra företaget. Just känslan av att vara på väg torde vara cen-
tral för all form av mänskligt engagemang och ligger nära för-
bunden med lusten att lära. I själva ordet engagemang finns också
inbyggt en delaktighet med andra, en delaktighet i en förändring
man kan påverka.

Ett stycke in i arbetet konstaterade vi i gruppen samstämmigt
att vi under de tidiga seminarierna förenklade arbetsformens
själva idé och de begrepp vi ringade in och fördjupade. Det tog
t ex lång tid innan vi i vårt dagliga arbete kände att vi riktigt
kunde hantera och förstå innebörden av den tysta kunskapens
natur. Likaså metoden kändes rättfram och enkel. »Läsa något
väl valt och sedan skriva, högläsa och kommentera varandras tex-
ter«. Efter att projektet avslutats har det varit med stor respekt
för metoden som vi tillämpat den själva och det tog lång tid
innan vi kunde släppa våra mentorer Bo Göranzon och Maria
Hammarén och våga pröva på egen hand.

Under våra möten i arbetet med »De nios gäng« prövade vi
olika former för skrivande, som t ex i dialogform, som egna ex-
empel, som en reflektion över projektet i sig självt eller som
betraktelser kring någon frågeställning eller något begrepp. Nå-
got som efterhand kom att stimulera oss än mer, var tanken på
att kunna publicera våra texter – idén om en bok började ta form.
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Spridningen till övriga medarbetare i företaget
Vi i »De nios gäng« engagerade oss snabbt och med stor energi
i projektet. Det gjorde att vi tidigt nådde en insikt om behovet av
att sprida information om projektet i resten av företaget.o Sam-
tidigt som det kändes viktigt att både förankra det vi höll på med
och ge andra möjligheten att vara med på resan, så diskuterade vi
också tanken att det vi upptäckt var något som, om det kunde
komma övriga medarbetare tillgodo, skulle kunna leda till en
kursändring för företaget där vi blev först med en ny kunskaps-
syn inom hela vår bransch. Detta var den starka konkurrensför-
del vi sökt – inte minst därför att vi såg att den både löste vårt
problem med vidareutbildningen av de seniora konsulterna och
gav oss en unik profil på arbetsmarknaden – det sistnämnda inte
minst viktigt på en arbetsmarknad där konkurrensen om kvalifi-
cerad arbetskraft vid den här tiden var stenhård. Samtidigt tog vi
en risk: Hur skulle vi få 100 ingenjörer att läsa filosofi och skön-
litteratur och skriva skoluppsatser på sin fritid!?qp

Strukturer för utbildning av 
hela personalen tar form
Vi började skissa på en utbildningsstege med en grundutbildning
(basnivå) som skulle vara gemensam för alla konsulter och vidare-
utbildning i flera nivåer för de mer seniora teknikledarna – nivå-
er som också skulle omfatta de metoder för erfarenhetsöverför-
ing och reflektion kring egna erfarenheter som vi själva prövat i
gruppen. Det var Ola Svensson, chef för verksamheten i Jönkö-
ping, som skissade på det första förslaget, som blev startpunkten
i utformningen av det som idag – många resor senare – är cti,
Combitech Training Institute och en del av vårt Combitech
Learning Lab (cll).

I maj 1997 var företaget ca 60 anställda fördelade på sex orter
i Sverige. Trots att forskningsprojektet ännu var ungt bestämde
vi oss för att pröva skrivandet i den form vi kom att kalla skriv-
grupperqq på alla anställda, under den konferensresa till Säfsen
som nu ägde rum. Nu skulle alla involveras och få inblick i vad vi
höll på med i »De nios gäng«. De begrepp vi rörde oss kring
handlade om reflektion och tyst kunskap, och skrivandet som
metod för reflektion. Bo Göranzon och Maria Hammarén fick
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bli konferensens externa föredragshållare. Temat var reflektion
över konsultrollen, samt över en liten marknadsorienterad skrift
om processorienterad verksamhetsstyrning som varit en viktig
kulturbärare ditintills i företagets historia. Läsmaterial utöver
denna skrift var de inledande kapitlen i Det praktiska intellektet av
Bo Göranzon. Experimentet föll väl ut och resulterade i många
bländande små texter.qw Därmed stärktes vi inom »De nios gäng«
i vår tro att den fria skrivformen, liksom behovet av reflektion,
var något som välkomnades inom ingenjörskåren. Samtidigt in-
såg vi att vår indirekta kritik av värdet med ett processorienterat
arbetssättqe, sådde en oro bland flera seniora ingenjörer som
arbetade med metodförbättrings- och kvalitetsarbete utifrån ett
mer traditionellt angreppssätt. Det var en oro över att ledningen
offentligt ifrågasatte det de höll på med.qr

Företagskonferensen i Reykjavik och boken
Precision och Improvisation
Senare samma år arrangerades inom Combitech-gruppen av Per
Risberg ett s k Combitechsseminarium för chefer inom både
Combitech och övriga delar inom Saab ab. Temat var Företags-
kultur och inbjudna talare var Bo Göranzon och Edgar Scheinqt.
Seminariet blev en energikick och öppnade våra ögon för be-
greppet företagskultur ur ett kunskapsperspektiv, och vi i »De
nios gäng« gick nu djupare in i närbesläktade begrepp som prax-
is, tankestil och tankekollektiv.qy

Nästan precis ett år efter Säfsen var det dags för Combitech
Softwares nästa egna företagskonferens. Denna gång bar det av
till Reykjavik där vi med Bo Göranzons hjälp arrangerat ett möte
med författaren Einar Már Gudmundsson. Alla anställda hade i
förväg fått hans bok Universums änglar att läsa samt ett, som vi
tyckte, färdigt manus till det som skulle komma att bli boken
Precision och Improvisation. Mötet med Gudmundsson var en full-
träffqu och innebar samtidigt att vi prövade en annan form för
seminariet genom att vi arrangerade ett samtal på scenen inför
en större publik, något vi inspirerats av från Dramatens experi-
mentscen Dialoger, där Christer Hoberg under vintern deltagit
vid ett offentligt dialogseminariumqi. Om mötet med Gudmunds-
son blev en succé så blev konfrontationen mellan den nu 100 man
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stora personalstyrkan och bokmanuset till Precision och Improvisa-
tion en rejäl kollision. Kritiken var om än inte alltid befogad, så
likväl frän och omfattande.qo Man irriterades över vad som av
många ansågs vara ett ledningens avfall genom den kritik mot
cmm (Capability Maturity Model) som fanns med i manuskrip-
tet. cmm är en modell från Software Engineering Institute för
att bedöma ett företags förmåga och mognad när det gäller pro-
gramvaruutveckling.wp Den tidiga modellen (1991) antyder att ju
mer precisa processer och detaljerade instruktioner, dokument-
mallar osv man skapar i verksamheten, desto bättre blir produk-
ten. Bokmanuset fick förvisso till stora delar skrivas om och
resultatet var en väsentligt bättre slutprodukt. Samtidigt konsta-
terade vi inom »De nios gäng« att många var nyanställda sedan
Säfsen, och i princip ingen utanför gruppen hade varit delaktig i
förarbetet till det stora steg i företagets utveckling det innebar
att ge ut en bok på förlag.wq Idag har cmm utvecklats och vår syn
inom Combitech samtidigt blivit aningen mer balanserad.

Världen utanför Combitech 
och praxis inom ingenjörsyrket
Något man måste ha klart för sig för att till fullo förstå det som
hände under de här åren, är de trender och rådande paradigm
som fanns i systemutvecklingsbranschen. Inom systemutveckling
verkar vi per definition i en värld vi inte kan förutsäga – en värld
där vi ständigt möter nya unika situationer och problemställ-
ningar, och där vi hela tiden tvingas att förhålla oss till denna
föränderliga omvärld. Vi verkar i forskningsfronten – i gränsytan
mot det okända. Vi löser ständigt problem som aldrig tidigare
blivit lösta. Detta har vi gemensamt med en rad andra yrkes-
grupper som t ex läkare, domare, arkitekter m fl.

De senaste decenniernas teknikutveckling accelererar även för
oss ingenjörer.ww En följd av detta är att inom många kunskaps-
intensiva yrken får de dagliga beslutssituationerna ofta allt mer
kritisk karaktär. Till synes små och obetydliga beslut i vår yrkes-
vardag får allt större konsekvenser i den värld av system vi byg-
ger omkring oss. Mycket talar för att vi är på väg mot en framtid
präglad av ett ökat systemberoende. Internet, e-post, allt fler in-
byggda system i vår vardag – i bilar, hushåll och på arbetsplatser
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– är exempel på det. Vi människor har en fantastisk förmåga att
anpassa oss och bli (bekvämt) omedvetna, men samtidigt allt
mer beroende av systemen i vår omgivning, på gott och ont. Sam-
mantaget för det här med sig ett ökat behov av säkerhet i system-
en, liksom av vår egen säkerhet i de beslut vi fattar. Oavsett
yrkesroll ställs man inför hundratals beslutssituationer dagligen.
Detta gäller i synnerhet kreativa, problemlösande, utforskande
yrkesroller, där man ständigt möts av nya unika situationer med
ömsom små, ömsom större avvikelser från det normala, men
ändå alltid med skillnader som gör situationerna unika och på ett
avgörande sätt behöver hanteras annorlunda än normalt – för att
t ex inte introducera allvarliga fel i utvecklingen av säkerhetskri-
tiska system.

Kraven på att kunna hantera nya förutsättningar, lösa allt mer
komplexa problem och hantera kunskapsutveckling och kun-
skapsförmedling skärps därför ständigt. I en värld där väldigt lite
kan förutses går det heller inte att formulera några regler för att
hantera nya, unika situationer – det säger sig självt. Metoder går
att utforma utifrån redan existerande praxis, liksom generella
regler och strukturer kan vara ett stöd i problemlösningen.we
Reglerna kan alltså inte förväntas lösa alla problem. Detta är en
avgörande skillnad mot t ex den tillverkande industrin, eller
serviceyrken. I fokus för den enskildes handlande blir då inte
regelverken. Vi styrs istället av andra typer av regler.wr Således
behöver vi träna vår förmåga till överblick över de egna erfaren-
heterna så att vi lär oss att se skillnader och likheter mellan de
problemsituationer vi ställs inför, och lär oss skärpa vår känsla
för var gränserna för de formella reglernas användande går. Just
denna förmåga, dvs förmågan att ständigt fatta välgrundade och
noga prövade beslut, är ju egentligen vad ett gott ledarskap, ett
gott omdöme, handlar om.

Branschen för utveckling av programvarusystem och system-
utveckling är tämligen ung och detta faktum återspeglas i allt
kring arbetssätt, etablering av standarder, de verktyg vi arbetar
med osv, och förstås inte minst i produktkvaliteten i slutänden.
Samtidigt har branschen stått för en global revolution i vårt mo-
derna samhälle och genomlevt en expansion utan like, med start
i det japanska informationssamhället i början av 1970-talet. In-
tresset för kvalitetsfrågor inom systemutveckling växte och fick
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kanske sitt hittills största fokus under 1990-talet, då företeelser
som iso9000, Bootstrap, Tick-it, gqm, Metrics, cmm,
iso12207, spice, psp, Experience Factory, med flera dominera-
de kvalitetsdebatten.wt Sedan blev det plötsligt tyst – och det inte
bara hos oss på Combitech i kölvattnet av vår konferens i Rey-
kjavik … Vad var det som hände?

Ringarna på vattnet spreds förstås och råd, forskningsrön,
rekommendationer och arbetsmodeller från alla kvalitetssemina-
rier och standardiseringsorganisationer ledde arbetet vidare till
ett mer praktiskt orienterat implementerande, prövande och ut-
bildande runtom i utvecklingsorganisationer och projekt. Kvalitet
blev något som varje ingenjör blev medveten om och qa-rollen
(Quality Assurance, dvs rollen som ansvarig för kvalitetssäkring)
blev något självklart i alla projekt. Prövandet av kvalitetsmodel-
ler gav samtidigt praktisk återkoppling och nya erfarenheter.
Men resultaten var inte i linje med förväntningarna. cmm var
nog bra, och det enorma genomslag som cmm fick är i sig intres-
sant att fundera över och pekar på ett uppdämt behov av ökad
struktur och kontroll, men det räckte inte som enda lösning.
Andra viktiga frågor hade kommit i skymundan. Problemet med
cmm var förutom branschens övertro på dess förmåga att lösa
alla problem, det fokus som lades på ständiga förbättringar base-
rat på kvantitativt mätbara artefakter, samt dess starka process-
orientering.wy Det arbete som inte går att processorientera och
som kanske är signifikant för nyutveckling liksom allt arbete
som tänjer på våra kunskapsdomäners ytterkanter, exempelvis
behovet av kreativa miljöer, betydelsen av tidigare erfarenhet,
organisationens olika praxis, projektens unika innehåll – detta
var saker som modellerna inte gav stöd för. Inom Combitech
valde vi istället en annan väg genom att sätta kunskapen och
kunskapsutvecklingen i centrum. På detta sätt försökte vi med-
vetet skapa nya modeller och ett nytt synsätt.wu Förklaringen till
denna medvetenhet var entydig. Genom arbetet i »De nios gäng«
hade vi insett att den värld vi verkar i vimlar av situationer och
sammanhang där den erfarenhetsbaserade kunskapen är det cen-
trala, där de mest komplexa sammanhangen ledde till de mest
kritiska beslutssituationerna, och dessa beslut var baserade på
mänsklig erfarenhet, på känsla som gav säkerhet i bedömningen
av situationen. Trots detta faktum saknades i branschen (och
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saknas fortfarande på de flesta håll) helt och hållet former att
utveckla den kunskap som styr verksamheten. Fokus är oftast
helt och fullt på de strukturer som stödjer den formella kunska-
pen: dokumenten, reglerna i form processer och metoder, in-
struktioner och algoritmer.

Låt mig ge ett exempel på granskningar och gransknings-
metodik inom systemutveckling. Vi lägger tid och kraft på att
beskriva hur den processen ska se ut och hur vi ska gå tillväga,
men vad innebär granskningen egentligen? Jo, vi låter andra be-
döma vårt arbete, vi söker andras erfarenhet, och inte vems erfa-
renhet som helst utan den hos de som finns och verkar i vår egen
praxis och som med andra perspektiv kan tillföra något till det vi
producerar. Men i granskningsmetodiken finns inget som för-
stärker erfarenhetsutbytet, inget fokus på erfarenheten i sig, inte
någon värdering av den och inget som stödjer att den kommer
till uttryck. Vad vi vill i detta exempel liksom i så många andra är
i själva verket att utveckla vårt omdöme, vår förmåga och kapa-
citet, vår säkerhet i det vi gör, de beslut vi fattar och i våra be-
dömningar. Vi vill utveckla vår förmåga att i tid uppfatta de pro-
blem som ligger runt hörnet, och vår känsla för att bedöma om
vi t ex kommer att klara våra projektmål. Vi vill öka vår preci-
sion. Innan dess kan vi inte heller improvisera, dvs hantera det
oförutsedda – improvisation kräver precision, precision kräver
förtrogenhet.wi

Vi märkte snart att vi fick en stark respons på det vi hade sett,
och att vi inte var ensamma om upptäckten. Nu kom Knowledge
Management, Learning Organizations, Det intellektuella kapita-
let, Small Company Approach, xp m m in på arenan.wo Likväl, i
de flesta av dessa modeller och begrepp fanns inte perspektivet
erfarenhetsbaserad kunskap med. Vi ansåg att vi hade kommit
ett steg längre genom våra insikter och det drev oss att jobba
vidare.

Moget för marknaden
Efter att boken Precision och Improvisation kommit ut hade vi
grunden för en intern utbildning och samtidigt något konkret att
visa upp i externa sammanhang. Vi påbörjade nu flera saker
parallellt. Det ena var utformningen av vad vi kallade en Steg ii-

27Combitech Systems kunskapsutvecklingshistoria



utbildning, vilket var ett av de led vi skissat på i vår utbildnings-
modell. Vi handplockade nyckelpersoner i företaget, lite med
samma princip som för »De nios gäng« – erfarna och drivande
personer, några var ledartyper, andra teknikspecialister. Åter-
igen var vi noga med att fördela kursplatserna runtom i företa-
get. Spridningen var viktig – de som efterhand skulle komma att
utbildas, skulle själva få rollen att över tiden förmedla våra insik-
ter vidare. De deltagande skulle ha baskunskaper i ämnet kun-
skapsteori och det baskrav vi redan tidigare satt upp var att man
hade deltagit i minst tre olika dialogseminarier eller skriv-
gruppsövningar. Bo Göranzon och Maria Hammarén fick upp-
draget att hålla utbildningen och innehållet utformades gemen-
samt med dem.

Ungefär samtidigt med Steg ii började vi också testa vårt
koncept för skrivgrupper hos kund. Först ut blev Saab ab Gripen
i Linköping där ett större förändringsprojekt inom system-
utvecklingsmetodik pågick sedan ett par år med undertecknad
som Combitechs projektsammanhållande och kundkontaktan-
svarig. Bo Göranzon deltog vid de två skrivgruppsövningar med
projektledningen på Saab som genomfördes med ett par måna-
ders mellanrum under 1998.

Scaniacaset
Genom ett samarbete med Scania i Södertälje väckte Christer
Hoberg tanken på att samla en grupp förändringskonsulter, både
de som deltog i arbetet på Scania och andra i liknande roller, i en
mindre grupp som fick namnet Scaniacasetep. Arbetet i denna
grupp kom att bli en milstolpe på vägen mot utvecklingen av
våra egna strukturer. Här hade till skillnad från tidigare var och
en pågående praktikfall (främst uppdragen på Scania, men även
andra pågående uppdrag), som gavs ett handfast stöd genom att
deltagarna samlades regelbundet på hemmaplan, utanför ramen
för uppdraget. Åter inspirerade av arbetet kring »De nios gäng«
konstruerade vi inom gruppen våra egna läs- och skrivuppgifter
och högläste dessa. Vi valde dock en annan modell som skulle
visa sig fungera väl, och som blivit en särskild variant av de dia-
logseminarier vi idag använder. Varianten går helt enkelt ut på
att utse endast en kärna av utvalda personer i gruppen till att skri-
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va inför varje gång, och sedan ge de övriga god tid att läsa och
förbereda kommentarer. På detta sätt blir frågeställningarna inte
lika spridda, och tidsåtgången inför och under varje seminarium
inte lika omfattande. Enbart lyssnande deltagare får i denna
form en lite annan roll genom att agera mer av coachande boll-
plank ena gången, för att själva vara i centrum med sitt eget
praktikfall nästa gång. Vi hade skapat en ny användning för dia-
logseminarieformen som lika tydligt som »De nios gäng« gav
ett kvalificerat stöd i vårt dagliga arbete och som blev startskot-
tet för utvecklingen av vår egen praxis kring förbättringsarbete,
och vi hade återigen prövat det i egen regi och stärkt vår tro på
att vi nu hade en egen förmåga att leda våra medarbetare i dia-
logseminarier.

Institutionaliseringen i Combitech Learning
Lab och Combitech Training Institute
I början av 1999 beslöt vi oss för att ge ut det första numret av
tidskriften Spelplats.eq Tanken på en tidskrift hade funnits hos Bo
Göranzon och Maria Hammarén redan tidigare, och de texter
som kom fram i vår Steg ii-utbildning gav impulsen till utgiv-
ningen av ett första nummer med företagets medarbetare som
författare. Spelplats med sin för varje utgivning omsorgsfullt ge-
nomarbetade form och genomtänkta bildspråk, sina höga krav
på kvalitet i material och korrektur, gav en arena för deltagarna
att kvalificera sina texter och nå ut till hela företaget genom att
bli publicerade offentligt. Det innebar ett tydligare mål med skri-
vandet och en betydelsefull sporre i skrivgrupperna. Forsknings-
projektet kring »De nios gäng« avslutades genom Maria Ham-
maréns avhandling våren 1999. Den önskan vi hade att fortsätta
samlas under de former vi arbetat fram och där vi nu skapat en
gemensam praxis, i kombination med ett fenomen vi observera-
de på grupperna från Steg ii-utbildningen, gjorde att vi under
1999 slog samman »De nios gäng« med den första Steg ii-grup-
pen för att tillsammans fortsätta med vad som kom att kallas
Steg iii.ew Det vi hade sett var det faktum att de insikter som vi
inom »De nios gäng« grundligt arbetat oss fram till, kunde till-
godogöras av grupperna från Steg ii-utbildningarna i samma
utsträckning, men på knappt halva tiden.ee Steg ii-gruppen hade
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helt enkelt hämtat in försprånget som vi inom »De nios gäng«
haft. Förklaringen var naturligtvis en kombination av alla de
företagsgemensamma aktiviteter som arrangerats, boken Preci-
sion och Improvisation som alla fått, vår interna idédebatt kring
cmm utifrån ett kunskapsteoretiskt perspektiv, men också Bo
Göranzons och Maria Hammaréns erfarenheter från genom-
förandet av forskningsprojektet kring »De nios gäng« till fram-
tagandet av en kurs. Styrkta av denna upptäckt fortsatte vi med
Steg ii-kurserna. Samtidigt började Christer Hoberg skissa på
ett »Combitech University«, som i januari 2000 skulle presen-
teras under namnet Combitech Training Institute, i sin tur en
del av Combitech Learning Laber. Learning Lab blev till ett
»Lab« för att vi förutom den interna utbildningsverksamheten
också lyfte in och formade om våra interna teknikgrupper.
Teknikgrupperna syftade till att bedriva verksamhet inom intres-
santa teknikområden och utforska dessa i samverkan med vår
marknad, samtidigt som vi ville bygga ny kunskap internt. Två
former av teknikgrupper skapades som en sammansmältning av
tankarna inom den forna Combitech-koncernen och idéer födda
genom arbetet inom »De nios gäng«. Vi skapade dels företags-
gemensamma grupper (kdg:eret) med strategiskt, erfarenhets-
samlande och koordinerande syfte, dels lokala med kompetens-
utvecklings- och affärsutvecklingsansvar (ltg:erey). kdg:erna var
ursprungligen ett försök till institutionalisering av det som vi på-
börjat inom Scaniacaset och tänkta att ta ett övergripande ansvar
för den fortsatta implementeringen av metoden i företaget,
medan ltg:erna funnits sedan tidigare i olika former och ur-
sprungligen hämtat sin inspiration från Combitechkoncernens
strukturer för erfarenhetsutbyte, de så kallade ttg:erna (Techno-
logy Transfer Groups). Medan ltg:erna i stort sett fungerade
runtom i verksamheten, var detta inte fallet för kdg:erna som
med något undantag snabbt självdog. Bristen på ledarskap i dessa
grupper var med stor säkerhet anledningen till att de inte funge-
rade, och den grupp som fungerat är undantaget som stöder den
misstanken.eu Vi försöker nu återskapa dessa igen i en förnyad och
förhoppningsvis lite tydligare och mer behovsanpassad form.

Inom Combitech Training Institute har det med tiden utveck-
lats ett antal grundseminarier inom ramen för den basutbildning
som alla anställda ska genomgå. Idag (våren 2004, då Combitech
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Systems har knappt 250 anställda) har mer eller mindre samtli-
ga deltagit i något av dessa basseminarierei. Drygt 100 personer
uppfyller de formella kraven för att få gå vidare med Steg ii. Mer
än femtio personer har genomgått Steg ii och ytterligare ett tju-
gotal även Steg iii. Fem (tills alldeles nyligen sex) personer i
företaget är inskrivna som doktorander och har deltagit vid fors-
karkurser vid kth, det som vi idag benämner Steg iveo. Runt
Combitech Learning Lab har ett omfattande utvecklingsarbete
påbörjats för att ytterligare förstärka konceptet till sin struktur,
form och innehåll. Bl a ser vi nu ett förnyat behov av att stimu-
lera fler individer att gå vidare och tränas i att leda seminarier,
skriva protokoll, leda kurser och bidra som konsulter i Techno-
logy Management-verksamheten. Vi behöver också förstärka
den funktion i utbildningen som avsåg att utbilda och träna leda-
re och protokollförare för dialogseminarier, och som inte givit
det resultat som vi hade hoppats på.

Betydelsen av uppmärksamhet 
från ett ovanligt håll
Precision och Improvisation utgavs för första gången hösten 1998
och utformades som den första boken i en ny bokserie – »Filo-
sofi & ingenjörsarbete«. Under hösten 1998 deltog vi för första
gången i en öppen forskningskonferens där vi presenterade resan
kring »De nios gäng« och de arbetssätt vi börjat etablera inom
Combitech. Vi valde omsorgsfullt tidpunkten att gå ut och pub-
licera den första boken i serien och arrangerade en välregisserad
pressrelease på Elverkets scen. Det budskap vi hade fick inte bli
en dagslända, utan vi ville vara först ut att driva en förändring i
branschen – att långsamt påbörja ett paradigmskifte, där vi hade
ett försprång genom de två åren vi lagt på att bygga upp begrepp
och arbetssätt. Vi var förberedda för att konfronteras med frågan
om det vi gjorde var till någon kommersiell nytta och vi var
beredda på att börja arbete med kundåtaganden kring kunskaps-
och erfarenhetsöverföring m m på egen hand. Till exempel fick
mycket av det som skrevs plats på kultursidor och i tidskrifter,
och författaren och vi andra bjöds in till konferenser, bl a en
kvinnokonferens. Vi fick med andra ord uppmärksamhet i kret-
sar och sammanhang som andra i branschen inte förmått eller
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ens försökt nå, snarare än uppmärksamhet i branschens egna
facktidskrifter. Vi hade skapat en länk till andra yrkeskollektiv
och uppnått viss respekt där, något som stärkte det vi åstadkom-
mit och samtidigt gjorde det mera svårkopierat. Begreppet ctm

(Combitech Technology Management) växte fram under våren
1999 som det koncept där vi med fotfäste i de arbetssätt vi ut-
vecklat i Scaniacaset, kombinerat med våra egna ledarskapserfa-
renheter och vår tekniska spetskompetens, nu kunde stödja
utvecklingsorganisationer och deras olika ledare genom det vi
kallade Reflective Managementrp – reflekterande ledning.

Allt som allt, var står vi nu?
Ganska snart fann vi att de texter vi själva skrivit och kvalificerat
i form av boken Precision och Improvisation, liksom de artiklar från
våra medarbetare som publicerats i tidskriften Spelplats, hade
större nytta än som rena artefakter av vårt arbete. Idag används
urval av dessa texter som förberedande läsmaterial i våra kurser
inom Combitech Learning Lab. De fungerar främst som kun-
skapsbärare, men även som impulser för reflektion och skrivan-
de som exempel för andra och inte minst som morot för eget
skrivande genom möjligheten att själv publiceras.

Idag finns otaliga exempel på hur vi använt Dialogseminariet
både internt och externt gentemot kund, och vi för diskussioner
på flera håll parallellt kring att hjälpa kunder med att etablera
sina egna Learning Labs. Som exempel kan nämnas det nätverk
för tyngre industriledare i regionen som initierades genom ett
dialogseminarium i samarbete med kth och Dramaten våren
2002. Idag finns inte längre flertalet av de medverkande i »De
nios gäng« kvar i företaget, och fokus för företagsledningen har
varit en rad andra både operativa och strategiska frågor sedan
forskningsprojektet avslutades. Samtidigt har dialogseminarie-
metodiken genom åren blivit genuint integrerad i företagets kul-
tur, och ett tydligt bevis för hur väl instituationaliseringen av
Dialogseminariet fungerat är det faktum att vi börjat se hur
anställda spontant och på spridda håll i organisationen, identifi-
erar situationer där dialogseminarier kan passa, samlar en grupp
intresserade och själva pekar ut sin ledare för seminariet och pre-
senterar sin idé om tema, innehåll och syfte. Inom en av våra tek-
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nikgrupper (interna affärs- och kompetensutvecklingsfora) kom
t ex nyligen förslaget att genomföra en fördjupning inom ämnet
Konfigurationsstyrningrq i form av en serie dialogseminarier.
Tanken var att bygga upp en ökad förståelse i gruppen kring
detta. Gruppen identifierade själva förslag till läsmaterial man
tyckte passade, och bad en mer senior konsult med erfarenhet
från intern ledning av dialogseminarier att ha synpunkter på
idén och leda seminarierna för gruppen. En annan tydlig effekt
av arbetet är att det har utvecklat våra ingenjörers förmåga till
analogiskt tänkande,rw något som kan iakttas i deras skrivande
(tidskriften Spelplats m fl), men som också har skapat ett fokus
runt begreppet kunskap i hela organisationen. Detta i sin tur
visar sig i mötesdiskussioner och präglar dagliga beslut och prio-
riteringar. Att aktivt tänka genom analogier och använda dem i
samtal, liksom att omvänt ta till sig och tolka andras analogier
har blivit en naturlig del i vårt sätt att arbeta i företaget. På sam-
ma sätt har individuell reflektion och det egna skrivandet som
metod för detta blivit ett naturligt inslag i vår verksamhet. Att
viljan och förmågan till tillämpning, men också till vidareutveck-
ling av dialogseminariemetoden nu finns internt, samt det fak-
tum att det börjar synas tecken på en självgenererande funktion
i företaget när det gäller användningen av metoden, visar sam-
mantaget att vi nu nått en nivå där dialogseminariemetoden
accepterats och integrerats fullt ut i företagets internutbildnings-
verksamhet. Det visar att vårt system för lärande nu skapat en
inbyggd förmåga att förbättra och vidareutveckla sig självt. Sam-
tidigt har vi vartefter vårt lärandesystem utvecklats sett nya
frågeställningar och problem som vi behöver ta tag i, och som
kräver nya lösningar vi ännu inte format.

Under hösten 2003 genomförde vi ännu en företagskonferens,
denna gång på temat »Att driva egna projekt«. Temat identifie-
rades under 2002 av ledningen som ett område där vi såg oss
föranledda att ta ett större grepp för att skapa en gemensam kun-
skapsbas och gemensamma begrepp, och på samma gång för-
medla och ta vara på erfarenheter ifrån olika projekt runtom i
organisationen. Som förberedelse läste alla anställda under som-
maren medarbetares nedskrivna reflektioner från projekt och
artiklar i Spelplats, samt ett utdrag ur Ingmar Bergmans självbio-
grafiska Laterna Magica. Vi samlades lokalt i mindre dialogsemi-
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narier och högläste medarbetarnas skrivuppgifter, för att sedan i
september samlas i småländska Isaberg. Denna gång hade vi för-
berett tre grupper ur tre av våra viktigare projekt för att måna-
derna innan konferensen under ledning av professionella regis-
sörer, skapa och repetera en gestaltning av respektive projekt i
teaterform. De tre grupperna valde sedermera individuella for-
mer för sin gestaltning. Ett projekt valde sålunda forumteater-
formen där åskådarna genom en repris fick möjligheten att
påverka slutet på föreställningen, ett projekt presenterade ett
»spex« som ett sätt att skapa distans och överlåta tolkningen till
publiken och ett projekt valde slutligen en form där publiken
oförberett fick besätta rollerna och agera utifrån ett väl förberett
manus för själva dialogen. Var och en av föreställningarna följdes
av en diskussion kring gjorda erfarenheter i projektet, där åskå-
darna hade med sig frågeställningar från de förberedande lokala
dialogseminarierna. Föreställningarna har videodokumenterats.
Sammantaget var detta ett helt nytt grepp, men tydligt inspire-
rat av tankarna kring kunskap genom handling och gestaltning-
en som ett sätt att forma och skapa genom metaforer, men också
ett sätt att väcka tankar hos åskådaren utifrån dennes egna erfa-
renheter. Resultatet måste förstås utvärderas men har givit mer-
smak och vi kommer nog att få se mer av denna innovation inom
Combitech framöver. Ett annat försök som kan vara värt att
nämna är den videodokumentation som gjordes vid ett av de
senaste Steg iii-seminarierna. Även detta behöver utvärderas för
att pröva i vilken mån denna form för dokumentation kan bli
fungerande inspel i kommande utbildningar.

Det finns mycket som varit framgångsrikt i allt som hänt,
men idag behövs ett förnyat starkt ledningsengagemang för att, i
en ständigt föränderlig omvärld och i ett förändrat Combitech
Systems, vitalisera, vidareutveckla och långsiktigt förvalta det vi
skapat. Arbetet med att utveckla verksamheten och kunskaps-
synen kan aldrig upphöra, då dör företaget på sikt.
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Sammanfattning
På sätt och vis handlar avhandlingen och detta första kapitel om
att våga välja en oprövad, kanske okonventionell väg. Tanken har
varit att försöka beskriva Combitechs resa och gradvis ökade kol-
lektiva insikt om kunskap och lärande. En självupplevd och som
jag förmodar tämligen unik resa, utifrån ett mod att våga ge sig
ut i ett område som få ens funderat på att ta sig till och som
ingen färdats genom före oss. Vi hade sett våra egna begräns-
ningar, och insett att vi behövde gå vidare. Vi tog oss ur vårt
dilemma, reste från ett dilemma till ett annat. Vi skapade oss ett
perspektiv på omvärlden och förstod att det finns ett kardinalfel
i synsättet hos de flesta i branschen och i ingenjörskåren, ett fel i
fundamentet som hela systemet vilar på, och som vi inte kom-
mer att förändra på egen hand, men där vi ändå skapat oss en
gemensam mission att försöka sprida våra insikter. Under resan
skapade vi oss samtidigt strukturer för vårt eget lärande och en
arbetsmetodik som vi nu tillämpar i större skala. Här möter vi
nya problem att ta tag i, och något jag lärt mig under resans gång
är att det förändringsarbete vi gjort inte räcker. Vi kan inte nöja
oss med att ha skapat oss en insikt för oss själva. Dialogsemi-
nariet är något som med nödvändighet måste vidareutvecklas
och arbetet med att föra ut de idéer som vi grundar vår kun-
skapssyn på kan inte avslutas. Det är som med demokrati –
demokratins själva existens bygger på att demokratibegreppet
ständigt utvecklas och att arbetet med att slåss för demokratin
inte upphör.
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Om att arbeta med
dialogseminarier

Ett dialogseminarium är en miljö för tanken. Miljön ska inbjuda
till överraskning och det oväntade, till att låta mångfald och olik-
het i perspektiv ge näring åt reflektion och ny – gemensam –
kunskap.

Yrkeskunnande utvecklas inte genom metoder och föreskrif-
ter, säger Diderot. Det är genom att praktisera mycket som
yrkeskunskaperna utvecklas och fördjupas. Reflektionen blir av-
görande: »Jag är tvungen att göra reflektioner. Det är en sjuk-
dom som måste ha sitt förlopp.«q

Tillsammans med Bo Göranzon och Maria Hammarén har vi
skapat en metod där dialogen lyfts fram som verktyg för att skapa
en kreativ miljö. Fyra komponenter har tillsammans bildat den
helhet som kännetecknar metoden, dvs det vi kallar skrivgrupps-
övningar och som är ett sätt att tillämpa en form av dialogsemi-
narier inom Combitech Systems. Dessa fyra komponenter är:

läsa Läsandet har gett nya perspektiv och möjligheten
att se egna erfarenheter genom andras.

skriva Skrivandet har varit en metod för reflektion.w
Den inre dialogen har fått form genom koncen-
tration och träning.

dialog I den kollektiva dialogen träder mångfalden fram till
en helhet. Erfarenheter griper in i varandra, oenig-
het skapar energi. Dialogens form har till en början
varit starkt styrd till ett koncentrerat lyssnande till 
varandras skrivna texter.
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protokoll Protokollen, eller idéprotokollen, håller fast 
det som bara kan uppstå i en dynamik, och 
utgör länk till en fortsättning. Deltagarna ges 
också möjlighet att korrigera eller komplettera
egna utsagor.

Genom dialogseminarierna får vi en möjlighet att identifiera
delar i systemutvecklarens yrkeskunskap som är för komplexa
eller oförutsägbara för att kunna styras av formella regler. Kun-
skapen om hur man utför detta arbete kan inte uttryckas exakt,
men genom att utveckla olika exempel kan vi ändå tala om den.

Att leda ett dialogseminarium kräver därför inte bara en för-
måga att leda ett möte, utan erfordrar en djupare kunskap inom
epistemologi (kunskap om kunskap) och praktiskt yrkeskun-
nande. Man behöver kunna föra den kollektiva dialogen framåt
och bygga upp gradvis djupare förståelse i gruppen för de frågor
som berör kopplingen mellan formell och praktisk kunskap.
Konsten är att samtidigt som man måste kunna vara i samtalet
och delta i gruppens egen unika begreppsbildning, så måste man
på ett annat plan hela tiden ligga steget före gruppen och ha en
idé om vilka etablerade begrepp som begreppsbildningen be-
höver ledas via. Man måste aktivt kunna leda och lotsa den fram-
växande tanken i dialogen vidare där det behövs, för att gruppen
inte ska driva in på villovägar eller skapa skenbara insikter som
etablerad forskning redan penetrerat och kanske förkastat eller
tagit spjärn emot. Under den kollektiva reflektionen sker en ge-
mensam begreppsbildning som måste fångas upp. Dels genom
fokusering på viktiga kärnbegrepp, genom att lyfta fram exempel
och ge litteraturhänvisningar, vilket kräver att seminarieledaren
är förtrogen i ämnet och i litteraturen kring dialogseminarier
och praktisk filosofi. Dels också genom att i efterhand, ur anteck-
ningar och minnesbilder, skapa och delge deltagarna ett proto-
koll som förmedlar och förstärker denna begreppsbildning.

Om syftet med dialogseminarium
Ett dialogseminarium fyller ett syfte och behandlar ett ämne
eller ett tema. Det ska vända upp och ner på invanda föreställ-
ningar, i syfte att komma vidare med och fördjupa en frågeställ-
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ning, eller ett dilemma.e Ett seminarium kan hållas vid ett ensta-
ka tillfälle eller ingå i en serie möten, kanske i en mer övergri-
pande tanke eller plan för en grupp människor gemensamt ver-
kande i eller kring en praxis. Att hålla en serie dialogseminarier
kräver speciella arrangemang, där arrangörens omdöme är avgö-
rande för om var och en av de tänkta deltagarna är mogen för
uppgiften, som innebär ett åtagande gentemot de övriga i grup-
pen, och till rimlig nivå har förstått den kunskapsteoretiska idén
med seminarierna. Lika viktigt är att avgöra om deltagarna är
beredda både på det långsiktiga personliga engagemang som
erfordras för att lyckas och på att lägga ner tid på ordentligt
genomförda förberedelser inför ett seminarium, för det kräver
tid. Valet av deltagare har med andra ord betydelse. Summan av
deras gemensamma erfarenheter liksom spänningen i skilda erfa-
renheter såväl som det gruppgemensamma motivet att delta är
var och en viktiga ingredienser i urvalet, i synnerhet om en serie
seminarier planeras. Enstaka seminarier kan förvisso ibland fun-
gera, men behöver då ges ett annat fokus än begreppsbildningen
för att lyckas och för att deltagarna ska uppfatta någon nytta som
skiljer sig från en workshop eller gruppövning av mer traditio-
nellt slag.

Viktigt att klargöra här är att ett dialogseminarium kan an-
vändas i olika syften.

Dialogseminarium – till vilken nytta?
Fem viktiga syften, eller kanske effekter av de dialogseminarier
vi numera driver inom Combitech Systems kan urskiljas paral-
lellt:r
1. Etablera ett språk för att hantera kunskapsteori och öppna

dörren till idéhistorien kring den filosofi vi kan ha använd-
ning för. Detta syfte handlar alltså om att med hjälp av den
forskning och litteratur som finns kring t ex epistemologi,
praktisk filosofi och kunskapsorienterat ledarskap, skapa en
förståelse för erfarenhet och tyst kunskap, för dialogens
funktion och värdet i att reflektera över sitt yrkeskunnande.

2. Långsiktigt bygga upp en gemensam praxis genom en kol-
lektiv reflektion, dialog och begreppsbildning, dvs etablera
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en yrkespraxis för en grupp i deras gemensamma yrkesroller
och yrkeskollektiv. Detta är en del i utvecklingen av själva
yrkeskunnandet och omdömet i yrkesrollen.

3. Träna förmågan till reflektivt och analogiskt tänkande, för-
mågan att bryta nya intryck mot den egna erfarenhetens yta
och kunna se likheter och skillnader mellan olika exempel,
analogier och nyanser i situationer man ställs inför i sitt
yrke. Det handlar om att stimulera till reflektion och bygga
upp en insikt om värdet av individuell och kollektiv sådan,
och träna till lyssnande.

4. Att vid ett eller flera möten fördjupa en viss aktuell fråge-
ställning, ett dilemma eller liknande, dvs bidra till kunskaps-
byggande inom ett yrkesområde kring något som för grup-
pen är outforskat eller behäftat med anomalier.t

5. Att genom den individuella och kollektiva reflektionen iden-
tifiera enskilda moment i yrkeskunnandet där den erfaren-
hetsbaserade kunskapen kommer till uttryck och överförs,
dvs moment som inte finns beskrivna i traditionella regel-
verk och processbeskrivningar och därför i någon mån varit
osynliga eller betraktats som ovidkommande eller rentav
självklara, trots eller kanske just på grund av sin komplexi-
tet.

Alla dessa fem syften stimuleras och uppfylls i olika grad genom
arbete i dialogseminarieformen. De är förbundna med varandra
och det går inte att särskilja dem så att man genom formen på ett
seminarium kan fokusera och få bara någon eller några av effek-
terna, dvs erhålla resultat för endast något enskilt syfte. Man kan
däremot tänka sig att man lägger olika fokus på olika syften, men
på köpet får man resultat för dem alla. Syftet två, fyra och fem
kan innebära skapandet av helt ny kunskap, medan syftena ett
och tre mer handlar om att öka förmågan till just detta.

Värt att notera är att de tre första är alla långsiktiga syften.
Man uppnår inte dessa syften fullt ut med enstaka dialogsemi-
narier. Kunskapen man tillägnar sig här är i väsentlig grad av det
tysta slaget, även om man naturligtvis genom reflektionen och
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skrivandet också synliggör implicit kunskap.y För den tredje
punkten, förmågan till analogiskt tänkande, kan man kanske
säga att det delvis rör sig om en slags färdighet man övar upp,
även om den inte alls är av det »kroppsliga« slaget man normalt
kanske brukar förknippa med färdighetskunskap. Men poängen
även med denna är att stimulera övriga i gruppen till reflektion
och vidareutveckling av var och ens egna insikter, erfarenheter
och övertygelser.

Det som är viktigt att förstå är dock att effekterna av de tre
första syftena är långsiktiga. Däremot är inte alla tre beroende av
att man deltar i samma grupp. Det tredje syftet t ex, träningen
och den ökade medvetenheten, understöds över tiden genom
flera seminarier, utan att man för den skull deltar i en och samma
grupp.

Det fjärde syftet är av mer kortsiktigt slag. Det handlar om att
genom ett eller ett par möten, belysa en för gruppen aktuell pro-
blemställning och lyfta fram nya perspektiv som förmår bringa
större klarhet i något man önskar utforska genom de medver-
kandes samlade erfarenheter. Man skapar en gemensam förståel-
se för något. Resultatet är även här i första hand ett utbyte av tyst
eller ett formulerande av implicit kunskap. Här finns alltså möj-
lighet att belysa något yrkesnära som inte så mycket handlar om
att tillägna sig ett epistemologiskt perspektiv eller skapa en ge-
mensam praxis, även om det sistnämnda förstås är väldigt när-
liggande. Det sker naturligtvis en begreppsbildning, men detta
kommer på köpet och är inte huvudpoängen – åtminstone inte
den medvetna – när man genomför seminarier med den fjärde
punkten som huvudsyfte.

Det femte syftet är även det kortsiktigt och kanske det minst
viktiga. Det kan rentav snarast ses som en bieffekt av själva ar-
betsformen, men den är så pass viktig att jag även vill lyfta fram
den. Genom det resultat av seminarierna som kommer i skriven
form – deltagarnas skrivna reflektioner och protokollen från
seminarierna – identifieras ofta moment i det praktiska arbetet
som visar exempel på hur t ex informella beslut fattas, hur väsent-
lig kunskap förmedlas, hur en gemensam bild av det som ska
åstadkommas i ett projekt förmedlats, arbetsformer som visat sig
framgångsrika eller haft motsatt effekt etc. Dessa är exempel på
delar av arbetet som normalt inte finns beskrivna i de arbetspro-
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cesser, regelverk och instruktioner som föreskriver hur arbetet
ska bedrivas i projektet och som heller sällan uppmärksammas
som särskilt betydelsefulla. Delvis finns de inte beskrivna i regler
pga deras natur. De kräver till sin natur en gestaltning och kan
många gånger bara synliggöras genom exemplen. Inom Combi-
tech har vi genom våra många tillämpningar av dialogseminari-
er kommit till insikt om att i just dessa moment sker merparten
av det kunskapsbyggande arbetet i ett systemutvecklingsprojekt.
Vi vill kunna använda dessa exempel för att förstå vilka uttryck
den erfarenhetsbaserade kunskapen kan ta sig för att sedan skapa
erfarenhetsöverföring i andra grupper inom företaget. Vi söker
därför ständigt former att förvalta det skrivna material som
kommer ut ur seminarierna, där framförallt deltagarnas skrivna
reflektioner ofta efter viss bearbetning kan vara värdefulla erfa-
renheter eller bara inspirerande läsning för kollegor även utanför
gruppen seminariedeltagare. Sålunda vill vi i Combitech skapa
möjligheter till intern publicering av dessa reflektioner bl a ge-
nom tidskriften Spelplats.u Detta inte minst för att stimulera indi-
vider i organisationen till träning i att själva se och uppfatta den
här typen av yrkesmoment och reflektera över dess betydelse i
det dagliga arbetet i de projekt där man arbetar. Ur reflektioner-
na skapas inte sällan också grunden till enklare fallstudier som
kan användas som arbetsmaterial i kommande seminarier både
internt och hos kund – och då främst kanske som stimuli och till
det andra syftet bland de fem ovan.i

När man genomför dialogseminarier där man inte kan bygga
en serie om minst två möten i följd är det alltså viktigt att vara
medveten om att man då endast uppnår en del av alla de värden
som dialogseminariemetodiken är tänkt till. Inom vår interna
utbildning inom Combitech t ex (Combitech Training Institu-
te),o blir syftet på basnivån (Steg i) främst att etablera en före-
tagsgemensam praxis, ge grundläggande utbildning i kunskaps-
teoretiska begrepp och tankestilar, samt ge träning i analogiskt
tänkande och dialogseminariemetodik. Eftersom grupperna från
gång till annan av praktiska skäl sällan kan vara desamma, blir
begreppsbildning och etablering av praxis inom gruppen inte på
samma sätt möjlig som om man kunnat genomföra en serie se-
minarier med en och samma grupp. Här är alltså en viktig skill-
nad gentemot en av grundidéerna med metodiken, men det är i
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just detta fall en medveten praktisk kompromiss. Kan man få
seminariets olika effekter eller syften att samverka blir förstås
nyttan i det längre perspektivet väsentligt mycket större.

Nedan ges några exempel på hur dialogseminarier har använts
inom Combitech Systems:

i) Under inledningen av ett utvecklingsprojekt. Innan man
påbörjar ett utvecklingsprojekt finns det behov av en fas då
själva konceptet kring det verksamheten eller projektet ska
leverera tar form. Många olika intressenter representerade
av personer med olika bakgrund och begreppsvärldar be-
höver samlas för att forma krav och önskemål runt t ex ett
nytt system (kunder, marknadsfolk, produktledning, exper-
ter, supportavdelning, utvecklingsavdelning osv). Dialog-
seminariet kan skapa perspektiv och vara metod för att för-
må de inblandade att nå ökad förståelse om varandras skil-
da intressen och sätt att uttrycka behoven hos det nya
systemet. Dialogseminariet blir samtidigt ett sätt att säker-
ställa att man har förstått varandra.qp

ii) Som metod för att överföra kunskap och erfarenheter från
en grupp människor till en annan. T ex när man vill samla
de viktigaste gjorda erfarenheterna i ett avslutat projekt
och föra över dessa till ett nytt,qq eller för att överföra kärn-
kompetens från en organisation till en annan t ex vid en
geografisk flytt i ett företag.qw

iii) Som ett sätt att förbereda sig inför en kommande intensiv
och viktig fas i ett projekt eller en organisation där grup-
pen saknar gemensam erfarenhet om denna nya fas. Exem-
pel kan vara inför en projektfas med ett nytt arbetssätt eller
inför ett större förändringsarbete etc.qe

iv) En serie seminarier i syfte att utarbeta och etablera en ny
praxis i en organisation som har behov av eller står inför
att möta någon form av genomgripande och bestående för-
ändring eller paradigmskifte.qr

v) Ett enskilt seminarium i syfte att lösa upp och fördjupa ett
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enskilt dilemma, en komplex frågeställning. Ett exempel
kan vara en grupp som vill fördjupa sig inom området kon-
figurationsstyrning av system.qt

vi) Som ett led i en utbildning av ett större antal personer i en
för verksamheten strategisk riktning, t ex som det Combi-
tech gjorde under 1999 kallat »Arkitekturåret«.qy

vii) Som en ledarskapsutbildning för en ledningsgrupp eller en
projektledning. Här kan man med fördel arbeta med två
faser. En som spänner upp begreppsrummet och fångar upp
deltagarna från sina respektive utgångspunkter och med
deras skilda perspektiv (Dialogseminariet), och en fokuse-
rande del som resulterar i en konkret handlingsplan (enligt
traditionella metoder för strukturerad brainstorming, risk-
analys etc).qu

viii) Som en mötesplats för reflektion där deltagarna har skilda
arbeten, men möts kring ett gemensamt tema för att ut-
byta erfarenheter och etablera en gemensam praxis. Ett ex-
empel är Combitechs förändringskonsultkurs. Vårt arbets-
namn på dessa mötesplatser och de grupper av individer
samlade kring ett tema som skapas, är »Communities of
Practice«.qi

Om att förbereda för ett dialogseminarium
De läs- och skrivuppgifter som delas ut i förväg ska vara väl
genomtänkta, så att de belyser det tema man vill ta upp och stö-
der syftet med seminariet. Centralt är att texterna måste vara
skrivna på ett sätt som inbjuder till reflektion.qo Texter knutna
till temat bör kompletteras med texter som ger analogier och
begrepp som knyter till temat ur ett kunskapsteoretiskt eller filo-
sofiskt perspektiv.

När man väljer material, kan det vara bra att fråga någon som
arrangerat seminarier tidigare om tips till textläsning som kan
koppla till temat på lämpligt sätt. Det är ytterst viktigt att tex-
terna är inspirerande och ger lust till läsning hos merparten av
deltagarna, för detta är naturligtvis delvis en individuell fråga. Är
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man osäker på om en text kommer att fungera, kan man ta med
flera texter så att man ökar chansen att alla deltagare hittar åt-
minstone någon text de själva fångas av. Det är intressant att se
att vissa texter som fungerar i ett sammanhang, inte alls gör det
i ett annat. Detta faktum medför att det finns kopplingar mellan
gruppen och dess individer, texten och det som ska avhandlas i
seminariet.

Tre slags texter med lite olika roll i förberedelsen går att
särskilja:

tematexter – Texter som direkt handlar om själva ämnet
och målar upp den problematik eller komplexitet som man vill
fördjupa i seminariet.

analogitexter – Texter som handlar om något annat,
men där tydliga likheter finns i förhållande till ämnet ovan, t ex
genom identiska termer använda i ett annat sammanhang (t ex
systemarkitekter och byggnadsarkitektur) eller andra yrkes-
områden med likartade frågeställningar. Analogitexterna är text-
er som syftar till att ge näring till reflektionen och skapa per-
spektiv.

kunskapsteoretiska texter – Texter som förmedlar en
nödvändig grundförståelse för de kunskapsteoretiska resone-
mang som det tema, den situation eller det ämne man vill bear-
beta under seminariet. De kunskapsteoretiska texterna fördjupar
och tillför begrepp som ökar möjligheterna att skapa förståelse
för de komplexa sammanhangen och formulera frågor och pro-
blemställningar.wp

Olika texter fyller olika funktion även i ett annat viktigt avse-
ende, som mer handlar om textens karaktär:wq

bakgrundstexter – Texter som förklarar grunder, ger ett
helhetsperspektiv, fördjupar förståelsen för orsaker etc, detta kan
även vara rent teoretiska eller förklarande texter.ww

impulstexter – Texter som inspirerar till tankar, associa-
tioner och egen reflektion. Impulstexter är välskrivna och fångar
läsarens omedelbara intresse. De är ofta gestaltande exempel eller
fiktion. Impulstexter ska väcka frågeställningar, och kan ofta vara
fräna, tillspetsade och subjektiva, gärna skönlitterära, ibland
kanske skrivna i dialogform eller prosa. Syftet är förstås att vara
tankeväckande, ge energi och inspirera till eget skrivande.

De reflektioner som väcks är självklart individuella. Samtidigt
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finns i många texter både ett språk och en förmedlad tanke som
talar till oss alla. Alla valda texter måste vara välskrivna och sam-
tidigt, som Peter Tillberg uttrycker det, skrivna så att de »läm-
nar åt mig som läsare ett tolkningsutrymme, där alternativa möj-
ligheter öppnas«. 

Det gäller att finna texter som talar direkt till läsarens erfa-
renheter, dvs inbjuder läsaren att själv se in i sin egen erfaren-
het.we Det är i detta möte som den inre dialogen uppstår och ny
kunskap föds. »Den bästa litteraturen talar kort sagt till oss med
just de ord som vi själva saknar«.wr Detta är vad reflektion hand-
lar om och centralt i Dialogseminariet.

Själva uppgiften måste formuleras så att den inte ger utrym-
me för att »fuska« eller komma på seminariet oförberedd, utan
trycker på vikten av att var och en lägger ner tillräcklig tid på för-
beredelsearbetet. Den som inte genomför förberedelseuppgifter-
na måste vara beredd att avstå från att delta i själva seminariet –
sedan får seminarieledaren bedöma från fall till fall om kraven i
praktiken ska ställas så hårt varje gång.

Eventuella protokoll från tidigare seminarier läggs alltid med
som obligatorisk läsning, och deltagarna uppmanas att förbereda
kommentarer till protokollet och föregående seminarium.

1. Läsuppgiften
Läsuppgiftenwt bör formuleras så att den uppmuntrar till läsning
»med pennan i handen«.wy Begreppet »att läsa med pennan i
handen« innebär en långsamhet i läsningen där man försöker
lyssna till sin inre dialog, sina funderingar, associationer, ifråga-
sättanden och det inre sökandet efter likheter mellan det man
utläser i texten och den egna erfarenheten, och att löpande göra
noteringar för att senare kunna gå tillbaka till dessa.wu Maria
Hammarén säger i en kommentar till läsandet:

Själva metoden bygger på olika vägar att nå koncentration. Dels en-
skilt, dels i grupp. Enskilt först: Att vara uppmärksam på tankeflödet
under läsning är att träna »dédoublement«, att både vara i texten
och utanför. Pennan, anteckningskravet, formar koncentrationen till
att gälla min roll som läsare och uttolkare och det är en roll för den
kritiska uppgiften.wi
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Läsandet är att likna vid att läsa högt, men för sig själv, så att
man också lyssnar till tonfallet i sin egen läsning. Det egna ton-
fallet och den egna rytmen skiljer sig naturligtvis från den röst
författaren själv haft i det ögonblick texten skrevs. Denna skill-
nad är dialogen mellan läsaren och författaren, häri ligger de skil-
da tolkningarna, här uttrycks olikheterna i erfarenhet genom en
dialog mellan de tysta kunskapssfärerna. Tonfall är i sig ett
uttryck som ligger väldigt nära det musikaliska uttrycket i upp-
förandet av musik. Röst eller sång – gränsen är inte tydlig. Man
går in i texten, flyttar den in i sin egen erfarenhet och knyter den
till sitt eget sammanhang. Man är i texten, men samtidigt utan-
för i ett betraktande utifrån sin egen kunskapshorisont.

2. Skrivuppgiften
Skrivandet kan på samma sätt som läsandet vara svårt för den
som inte är van vid det. Reaktioner som »Vad ska man skriva om
– är det så här de menar?« dyker lätt upp och så formulerar man
något mer avklarnat och kontrollerat. Att ge deltagarna ett
exempel på hur en reflektion kan se ut kan då vara ett sätt att för-
lösa skrivkrampen. Ett sådant exempel kan med fördel bifogas
läsuppgiften, gärna med en not om syftet med texten (det sist-
nämnda i synnerhet om exemplet inte i något annat avseende
bidrar till temat för seminariet). Maria Hammarén igen:

Skrivandet är självklart ett sätt att umgås med sitt material – tankar
och erfarenheter – och ge dem en avsiktlig ordning. Ordningen är
svårigheten, vikten var och en tillmäter den kritiska rösten avgör hur
långt tanken tillåts vandra (och tiden, förstås). Men koncentration-
en är också en fortlöpande process som kan öka efter ett antal träf-
far.

Ett datum några dagar före seminariet bör sättas som deadline
för inlämnandet av skrivuppgifterna, så att det finns tid att kopi-
era och dela ut dessa texter före seminariet och för att ge semi-
narieledaren tid att läsa igenom deltagarnas bidrag. Har man ont
om tid under själva seminariet kan man i uppgiften också be
samtliga läsa igenom varandras texter (»med pennan i handen«
förstås!) för att på så sätt hoppa över högläsningsmomentet un-
der själva mötet. Detta är dock inte något att rekommendera om
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man kan undvika det, eftersom högläsandet har stor betydelse
för deltagarnas perception av varandras texter.

Om själva seminariet
1. Inledning
Ett dialogseminarium behöver förstås ges en inledning av semi-
narieledaren som både påminner om och förmedlar syftet med
övningen, ger en återkoppling till tidigare möten eller seminari-
er, och även ger en kort beskrivning av hur seminariet kommer
att gå till och varför.wo

2. Idéprotokollet
Om seminariet ingår i en serie inleder man med en genomgång
av idéprotokollet från det närmast föregående seminariet. Genom-
läsning ska ha skett som förberedelse och endast kommentarer
fångas här upp i en kort diskussion, i syfte att reflektera över
föregående möten och göra eventuella korrigeringar eller kom-
pletteringar i protokolltexten.

3. Högläsningen
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.
Maria Hammarén:

Det spelar roll att var och en läser sin text högt i rummet. Dels hör
man direkt vad som låter förenklat när det blir offentligt. Dels arbe-
tar det nedskrivnas krav på klarhet mer gynnsamt när man s a s blir
varse de församlades reaktioner. Mycket av det som var underförstått
var kanske inte underförstått utan ofärdigt? Och det som faktiskt var
underförstått borde ha skrivits ut, därför att det genast visar sig att
det underförstådda inte delas av samtliga i gruppen. Att läsa högt är
helt enkelt ett sätt att skärpa kravet – för vissa kan det vara förenat
med stor vånda, många vill »prata sig ifrån« den skrivna texten, men
det är inte önskvärt, diskussion får komma senare. Här handlar det
om att redovisa ett arbete i just denna form.

Dialogseminariemetodiken har del av sitt ursprung i teatern.
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Rytm, pausering och tonfallep spelar roll, liksom att man faktiskt
läser det som står, så att lyssnaren har möjlighet att följa med i
texten. Genom författarens närvaro ges också möjlighet till för-
djupningar, förtydliganden men också direkta rättningar av så-
dant som råkat bli fel i texten. Frågor till författaren lämnar man
som lyssnare lämpligen tills efter genomläsningen.

Högläsandet innebär också ett fokus, en kollektiv koncentra-
tion kring något gemensamt.eq Att under högläsningen ha till-
gång till den lästa texten och kunna »lyssna med pennan i han-
den« och föra ner sina anteckningar, är också en fördel inför den
gemensamma reflektionen.

4. 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, som bl a Bo Göranzon skriver
om i sina böcker och artiklar. Begreppsbildningen är på allvar
och sker i mötet, utan ironi eller med tillrättalagda exempel. Man
kan inte komma oförberedd till ett dialogseminarium, det fun-
gerar inte och blir snabbt uppenbart för alla. Maria Hammarén
skriver vidare:

Gruppens betydelse har redan antytts. Det är viktigt att det enskilda
arbetet blir offentligt. Här får inget lämnas åt slumpen, så mycket
som möjligt av den individuella reflektionen måste ut i det gemen-
samma. Formen för detta är dels högläsandet, dels givetvis diskussio-
nen som följer varje text. Disciplin genom »gruppledarens« försorg
är viktig. Samtalet ska hela tiden återvända till det stoff som träffen
gäller d v s själva temat för seminariet. Antingen genom att föra vida-
re eller problematisera en tanke som förelagts i den aktuella skriv-
uppgiften, eller genom ett sätt att göra kopplingar från »urkunder-
na«, d v s det material som presenterats för läsning i förväg. Här gäl-
ler också elementära disciplinregler som att var och en ska få rimlig
tid att presentera sitt material: det är här tankarna ska mötas, det är
den här tiden vi har till vårt förfogande och resten är i princip ord-
ning och reda – utan att för den skull urarta till rigiditet: ofta tar de
första texterna mer tid därför att mycket då ännu är osagt.
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Formen skall understödja den kollektiva reflektionen – att vad
som sägs spelar roll. Vad som sägs ska stöttas genom att reflektionen
sker genom ett givet material. Först den anvisade litteraturen, sen det
skriftliga arbete som deltagarna lägger fram med sin högläsning.ew

5. Avslutning
Den är förstås lämpligt med en avslutande diskussion och reflek-
tion över seminariet, där man summerar och preciserar de be-
grepp som varit föremål för de mest intensiva samtalen och de
aha-upplevelser som seminariet givit deltagarna. Ur dessa be-
grepp kan seminarieledaren ofta se förbindelser till etablerade
begrepp inom kunskapsteorin och se och presentera möjliga te-
man för kommande seminarier.

Om seminarieledarens roll
Det otvivelaktigt svåraste delen i dialogseminariemetodiken lig-
ger i ledningen av själva seminariet. Att leda ett dialogseminari-
um är att vara i det. Här krävs förutom ett grundläggande ledar-
skap i att kunna leda ett möte, också en gedigen förståelse för
metodiken. Dessutom krävs en viss kunskap om ämnet men i än
högre grad en förmåga att uppfatta var kommunikationen i dia-
logen mellan deltagarna inte når fram, och kring vilka begrepp
man har skilda tolkningar. Man måste vara lyhörd och uppmärk-
sam på var samtalet plötsligt bringar klarhet hos deltagarna och
då kunna leda vidare, djupare i riktning mot klargörande och för-
tydligande. Man måste som dialogseminarieledare både kunna
föra in nya begrepp som löser upp knutar i dialogen – med rätt
timing – och samtidigt uppfatta den enskildes poänger och kun-
na föra såväl gruppen som de deltagande individerna vidare.ee

I praktiken handlar det om att göra egna inspel i dialogen,
självklart på ett avvägt sätt så att de inte stör eller avbryter en
dialog när den är som mest intensiv och sprakande i sin generer-
ing av ny kunskap och förståelse. Inspelen kan vara av lite olika
karaktär:

• egna exempel, som genom att konkretisera och vara detaljri-
ka kan ge precision åt en dialog som kretsar kring något
utan att förmå peka på vad det är fråga om.er
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• analogier med bäring på det som dialogen kretsar kring,
som kan underlätta förståelsen av komplexa sammanhang,
genom att visa på likheter eller olikheter på ett sätt som gör
att man kan ringa in tyst kunskap och erfarenhet. En analo-
gi måste vara noga genomtänkt och kanske rentav »beprö-
vad« i den mening att man vet vart den leder och att den
kommer att fungera såsom avsett. Analogin måste kunna
förstås av deltagarna och dessutom komma i precis rätt ögon-
blick så att den passar in i dialogen och för denna vidare i
rätt riktning.et

• introduktion av begripliga metaforer som kan bilda brygga i
förståelse där komplexa sammanhang inte kan explicit ut-
tryckas i ord. På samma sätt som med analogier måste meta-
forer vara genomtänkta och beprövade och föras in i rätt tid
och sammanhang i samtalet. En metafor kan skapa igenkän-
ning och ge näring åt vidare kollektiv reflektion, men den
kan också i sig själv vara del i processen att skapa ny kunskap
och innebära en innovation på det sätt den används och
kopplar till innehållet i dialogen.ey

• introduktion av nya begrepp som gruppen kan ta till sig och
som kan lösa upp en dialog som tenderar att leda in i debatt.
Begrepp som kan omfatta de skilda synsätt, perspektiv och
erfarenheter som gruppen står för. Begrepp som kan finnas
i läsmaterialet men inte har uppfattats och som dessutom
kan ge nya lästips och referenser.

• korrigeringar av missuppfattningar genom förtydligande av
budskap i läsmaterialet eller i deltagarnas texter. Här krävs
en kunskap både om läsmaterialet och författarna för att
man med hänvisning till andra texter ska kunna ge en mer
nyanserad bild av författarens syfte, begreppens innebörd i
den tid, kultur eller omvärld som författaren levde osv, eller
kanske kring textens roll i den idédebatt och det samman-
hang den skrevs, mot vilka andra texter och författare den
ska ställas för att till fullo förstås osv.

• Att visa på förbindelser till gruppens tidigare begreppsbild-
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ningsprocess, t ex genom återkopplingar till vad som sagts
tidigare, till poänger i någon deltagares text, till föregående
seminarier etc.

Seminarieledaren måste med andra ord förmå leda gruppens for-
mande av en gemensam inre bildeu såväl i samtalet som i det
längre perspektivet, i formandet av en praxis. Samtidigt bör man
helst också kunna vägleda individerna vidare utifrån deras skilda
erfarenhetsnivåer och uppfattnings- och erfarenhetsorientering-
ar, genom att förse deltagarna med noggrant utvalda individuella
hänvisningar, råd och steg i deras fortsatta kunskapsuppbyggnad
inom både själva ämnet och inom kunskapsteori. Detta görs i
realtid under mötet, men kan förstås kompletteras i protokoll
eller personlig återkoppling efter mötet.

Som framgår är ledarrollen fullt ut en näst intill omöjlig upp-
gift. Det gäller ändå att både ha stor respekt för rollens betydel-
se och kunna ställa både nödvändiga och rimliga krav på den
som leder seminariet. Detta återknyter i sin tur i hög grad till
syfte och förväntningar med övningen, och handlar också om
deltagarnas egen kunskapsmognad och erfarenhet av metoden.ei

Om att skriva protokoll
Protokollen från Dialogseminariet är avgörande för hur arbetet
med texterna och reflektionerna från dialogen under mötet be-
arbetas vidare och kommer till praktisk nytta. Protokollet, eller
idéprotokollet,eo utgör länken vidare till en fortsättning, både
genom att vid sidan av egna anteckningar vara det enda konkre-
ta från mötet att gå tillbaka till, och genom att vara underlag för
efterbearbetning av ett seminarium. Ofta är det först när proto-
kollet föreligger, som man plötsligt ser mönstret i det seminariet
kretsade kring, men kanske inte förmådde tränga in i. För delta-
garen blir protokollet avstampet vidare i kunskapsutforskningen.
För seminarieledaren blir det guiden till vad ett eventuellt efter-
följande seminarium ska fördjupa för frågeställningar och be-
grepp. 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. Det kräver en uppmärksamhet på sam-
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talet som kan vara svårt att kombinera med skrivande. I proto-
kollet gäller det alltså att försöka mejsla fram budskapen, för-
medla slutsatserna och de viktiga ifrågasättanden och reflektio-
ner som skedde under dialogen.

Den som för protokoll kan heller inte vara densamma som
leder seminariet, utan måste vara utsedd i förväg. Det måste vara
någon med förmågan att kunna formulera ett välskrivet proto-
koll som alla förstår och där alla kommer till tals på ett sådant
sätt de uttryckte sig, dvs det kräver en respekt för deltagarna
även om man inte sympatiserar med åsikter och påståenden,
eller alls känner att man begriper sig på vederbörande. Obser-
vera att kraven på den som för protokoll inskränker dennes akti-
va roll under själva mötet. Se också till att ha utsett någon att
skriva i god tid före seminariet, någon som inte själv behöver
vara delaktig i skrivuppgiften (men som dock bör ha läst läsma-
terialet).

Maria Hammarén skriver att protokollet ska ha funktionen:

– att hålla fast det som vi i Kleistsrp mening »vet i ett tillstånd«
– att initialt skapa trovärdighet gentemot kund/arbetskamrater ge-
nom att redovisa den faktiska mötesplatsen (att lägga ner stor möda
på att referera folks uppfattningar och beskrivningar så att de känner
igen sig; allra svårast där man inte själv känner sig hemma)
– att vid genomläsning av protokollet se det man inte uppfattade i
stunden (det var vid läsning av protokollen som Bo och jag formule-
rade nya skrivuppgifter).

Som i alla texter gäller det att lyfta fram dramatiken och hålla
tempot (undvika »omtugg«). Väsentliga delar i samtalet kan be-
höva betonas eller preciseras genom att man utvecklar den, dvs
för de tankar framåt som annars kanske bara anas i det sagda –
men det gäller att underordna sig den citerades horisont, dvs att
kunna citera framkallande där något är otydligt.rq

Maria Hammarén skriver i en liten instruktion till hur man
skriver protokoll:

I huvudsak tycker jag att du i det här läget ska tänka dig att du skri-
ver protokoll i två steg: Först antecknar du så mycket du hinner
under själva mötet och skriver ut det. I steg två går du igenom ditt
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protokoll »med pennan i hand« och markerar viktiga avsnitt. Sen
skriver du ut protokollet på nytt, då kan du också lägga till en rad
som: »Sen kom samtalet in på . . .«. Här kan du använda dig av din
andra genomläsning och alltså tydligare tala om vad ni talar om,
alltså en ansträngning att strukturera tydligare vad som faktiskt kom
upp. Om du tittar på de protokoll som jag har skrivit använder jag ju
dem också till att förtydliga inspel från bl a Bo, d v s jag förstärker
också det som jag ser som energigivande (eller provocerande i någon
bemärkelse). Det här sista är väl det svåra. Hur lyfter man diskussio-
nerna till en kunskapsteoretisk nivå istället för en socialpsykologisk,
som diskussionerna lätt hamnar i?

En annan sak i mina protokoll är att jag inte enbart återger vad
som sägs i form av direkta citat (d v s med kolon och talminus). Jag
varierar det som sägs genom att ibland sammanfatta, ibland återge
indirekt vad någon sagt: »Tomas berättade att det där inte var något
som de brukade syssla med på …« Det här gör jag för att göra pro-
tokollen läsvänligare, jag varierar helt enkelt framställningsformen.
Meningen är ju att protokollet ska vara lätt att ta till sig. Detta är
också anledningen till att jag ofta använder formuleringar som »Här
några nedslag i diskussionen« eller dylikt. Ordet protokoll kan annars
lätt leda till förväntningar på antingen fullständighet eller något
beslutsorienterat – det är viktigt att göra klart att det är ett försök att
hålla fast vad som sägs egentligen, i anteckningsform.rw

Till sist
Att leda ett dialogseminarium är som framgått av denna lilla
skrift inte helt trivialt. Det krävs ett antal seminarier för att man
som ledare själv ska ha byggt upp den insikt kring metoden som
krävs, och kravet på den som leder bör vara genomgången
utbildning på någon nivå, lämpligen en forskarkurs inom
ämnesområdet under ledning och insyn av någon väl förtrogen
med frågor kring systemutvecklares yrkeskunnande och episte-
mologi. Inom Combitech har vi för detta ändamål utvecklat en
serie kurser som i steg tränar utvalda medarbetare i de roller som
erfordras för att leda och genomföra dialoger. Detta har visat sig
nödvändigt för att metoden inte ska urholkas genom ett insikts-
löst och förenklat användande utan förståelse om dess djupare
syften och styrka. Det är när man tror att man förstått vad dia-
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logseminariet går ut på som man har störst anledning att ställa
sig frågan vad man inte begripit.

Maria Hammarén igen:

Arbetet i gruppen kan beskrivas som ett språkligt arbete som flyttar
över intresset från ords lexikala betydelser till deras faktiska an-
vändning. I detta arbete är det nödvändigt att betona exemplen och
berättelserna, alltså knyta språkanvändningen till konkreta situa-
tioner som förmår arbeta analogiskt. Inte alla berättelser eller exem-
pel gör det – men vissa berättelser/exempel är paradigmatiska, d v s
har stor kraft att fungera som påminnelser om egen erfarenhet av
liknande situationer.

Att betona koncentrationens betydelse är att bejaka analogins ar-
betssätt. Analogin är beroende av att den förmår driva en förflyttning
– från ett exempel till ett annat. Den arbetar med olikheter och ska-
par förståelse – likhet i något avseende. Den är beroende av sin este-
tiska form – den måste, precis som metaforen, vara träffande eller slå-
ende. Koncentrationen hos en grupp deltagare kan fånga upp ett
exempel som skulle fallit platt som »bara text«. Läsningen, tystna-
den, röstens betoning och läge kan tillföra ett exempel en stor kraft,
även om författaren inte är – just författare.

Det är viktigt att i det stoff som måste in i gruppens arbete –
genom föreläsningar och textmaterial – sörja för att utprövade para-
digmatiska exempel ingår. Forskningen inom Yrkeskunnande &
Teknologi har länge arbetat med att utarbeta »paradigmatiska«
exempel ur sitt forskningsintresses perspektiv. De har hämtats ur idé-
historien, litteraturen och i fallstudier.

I grunden är analogin en parallellföreteelse till generaliseringen,
så till vida att den har formen av ett resultat. Men medan generali-
seringen »sluter« leden kring det som åtminstone på människo-
vetenskapens fält måste vara oavslutat, så lever analogin vidare i det
oavslutade, idealt ska den fungera som ett arbetande exempel – en
hjälp att ordna verkligheten i mötet med det nya.

Arbetet i gruppen är ett led i att skärpa kommunikationsmöjlig-
heterna mellan människor som inte möts dagligen och stundligen
och där alltså inte orden prövas ut i intim kontakt med handling.

Ett dialogseminarium kräver förberedelser, men för att genom-
föra det i en ny grupp av människor krävs det också en »insälj-
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ning« av tanken kring vad det innebär och vad det syftar till –
annars kan det lätt uppfattas som något flummigt och ogenom-
tänkt. Att genomföra dialogseminarier kräver en viss mognad
bland deltagarna som långt ifrån alla har. Både frågan om man
ska genomföra eller om man bara ska ge sig på att försöka sälja
in tanken, är beslut som kräver noggrant övervägande och ibland
kan det därför vara bättre att helt låta bli, tills gruppen fått en
mer mogen inställning och tydligt visar en ödmjuk vilja att lära
sig något nytt.

Till sist en reflektion över metoden, som jag själv en gång
skrev under min egen tidiga mognadsprocess:

Att skriva med pennan i handen, det handlar egentligen om att finna
ett tempo i sitt läsande, men allra viktigast – att lära sig lyssna till sitt
inre. Att ta sig tiden att skriva ner vad som sägs där inne. För mig har
just det varit en insikt i sig självt, det att jag börjat lyssna till mina
egna reaktioner på det som står skrivet. Ibland genom att jag tagit
ställning, ibland genom att det väckts en fråga – »vad menas här
egentligen?« eller kanske »men om det vore så här istället, vad skul-
le det innebära?« Ibland genom att man plötsligt förstått något som
man genast velat formulera för sig själv. Ibland genom att bli påmind
om något man själv upplevt och kanske se det i ett nytt perspektiv,
belyst i ljuset av det man läser. Det är en upplevelse att få fästa allt
detta på papper direkt. Det kanske blir mycket av lösryckta tankar,
som trots det ändå fyller syftet att jag förstärker känslan av det jag
läst eller lärt. Men lika ofta kan det vara mer omfattande insikter eller
rentav idéer som jag direkt kan tillämpa i mitt eget arbete. Ibland har
jag kommit till insikt om något jag deltog i och upplevde många år
tillbaka, och först nu plötsligt förstått nyttan av, meningen med eller
lika ofta, varför något misslyckades. De nedskrivna tankarna, har
sedan blivit stöd för skrivandet av mina egna texter eller berättelser,
i texten inför ett dialogseminarium, men lika mycket har det kunnat
påverka det jag gjort i min konsultroll och det som jag t ex skrivit i
mitt arbete med systemutvecklingshandböcker och processbeskriv-
ningar. Dessa beskrivningar har sålunda kompletterats med t ex mer
berättande avsnitt för att sätta regelverket i ett större perspektiv. De
berättelser jag skapar ur mina anteckningar används i Dialogsemi-
nariet för högläsning och kollektiv reflektion i gruppen. Anteck-
ningarna har däremot själva inget eller ringa värde för andra – inte
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förrän de har utvecklats till berättelser. För mig själv däremot blir de
när jag åter läser igenom dem, ett sätt att återskapa känslan jag hade
när jag läste ursprungstexten första gången. Texterna vi läst i det här
projektet, som förstås valts med omsorg kring de begrepp och teman
vi bearbetat i våra dialoger, har givetvis gjort sitt till. De är själva
inspelet till de reflektioner man gör – de ger själva inspirationen och
startar upp hela den inre tankeprocessen. Numera läser jag fort-
farande dessa texter ur den slags litteratur som dörren öppnats till –
och som nog lär räcka för en livstid om man så vill, med hela den
klassiska filosofin som fond, kombinerat med debattartiklar och ny-
skrivna forskningsartiklar kring mitt yrkesområde systemutveckling
eller essäer kring ämnet yrkeskunskap, erfarenhet, dialog och reflek-
tion.

Sammanfattning
Kapitlet visar på mångfalden av sätt att arbeta på, och de många
effekter arbetsmetodiken ger. Samtidigt framstår med tydlighet
både hur svårt det är att introducera metodiken och vilka höga
krav som ställs på den som leder och arrangerar. Människor som
provar på dialogseminariemetodik reagerar inte sällan med kraft
mot teorierna bakom och många orkar helt enkelt inte med det
engagemang det innebär att ge sig in i en seminarieserie. Svårig-
heten att skapa mätbara, synliga resultat är också en av de störs-
ta problemen med att försöka använda metodiken kommersiellt,
och övertyga en kund om dess effekter. I synnerhet som det för
att lyckas krävs ett helhjärtat engagemang från gruppen och ut-
hållighet – det tar tid innan man inser effekterna helt enkelt, och
även sedan man insett dem är det svårt att sätta fingret på vilka
konkreta resultat man uppnått. Samtidigt är de mest talande
bevisen för effekterna de människor som givit sig in i arbetet och
som själva ofta med stark övertygelse kan intyga om att det för-
ändrat synen på vad man gör i sin yrkesroll på ett oåterkalleligt
sätt. Metoden ger stöd i att hålla fast vid gemensamma insikter,
begrepp och idéer. Idén lever i gruppen, dvs mellan människor.

Kapitlet har beskrivit olika sätt att arbeta med dialogsemina-
rier och visar på var vi står idag. Men metoden är inte statisk och
den metod för förändring finns inte som går att följa fullt ut på
förhand. I allt kvalificerat utvecklingsarbete måste man skapa sig
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sin egen metod som en nödvändig del av själva förändringen. I
de två följande kapitlen försöker jag utifrån två exempel visa hur
arbetet med dialogseminariemetodiken skapat viktiga analogier
för arbetet med att utveckla våra interna system för lärande.



En analogi: 
Att göra musik, eller den
lärande dialogen i körsång

»Musikens sanning, liksom matematikens, består i att den tjänar oss
som nyckel till förståelse av den värld vi lever i.«
Victor Zuckerkandlq

Detta kapitel är en text som skrevs till ett dialogseminarium arrangerat
inom ramen för en forskarkurs vid KTH. Det ger ett exempel på vad slags
tankar som kan födas ur arbetet med dialogseminarier, samtidigt som
texten lyfter fram aspekter på lärande som haft betydelse för mitt eget
arbete med att vara med och utveckla Combitech Learning Lab, dvs
Combitechs interna system för kompetensutveckling.

Tyst kunskap och lärande genom dialog har fått mig att re-
flektera över något jag själv har mycket stor erfarenhet av, näm-
ligen utövande av musik i liten och i stor ensemble. Instrumentet
jag trakterar är min egen röst – jag har sedan jag var liten sjungit
i kör eller rättare sagt körer och sedan femton år sjunger jag
också i en liten ensemble, en kvintett. Någon gång har vi i kvin-
tetten övervägt att »ta ledigt« en längre tid för att utveckla oss
mer målmedvetet och ägna oss professionellt åt musiken ett tag,
men det har aldrig blivit mer än drömmar. Kanske just därför
finns en lust att lära och utvecklas hela tiden kvar.w

Att sjunga är förstås mycket fråga om tyst kunskap. Då menar
jag inte i första hand genom musikalitet i sig utan i lärandet och
utövandet. Jag tror de flesta har mer av det i sig än de vågar tro,
och jag vet att mycket av det vi kallar musikalitet just handlar om
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träning. Att träna musik, att lära sig ett stycke och att »göra
musik« handlar i själva verket uteslutande om kunskapshanter-
ing och lärande. Att göra det i grupp och att skapa musik i grupp
handlar dessutom om en slags dialog – liksom allt framgångsrikt
lärande i grupp vill jag påstå. Det är en fascinerande känsla att gå
från en notbild till att framföra något välrepeterat första gången
inför publik. Det man vill bjuda på är musik, och musik för mig
handlar om mycket mer än t ex bara utantillsång. Musik är ett
slags gestaltande av notbilden, och även om notspråket i sig är
välutvecklat sett till nyanser, rytmer och harmonier så är inget
uppförande det andra likt, på samma sätt som ingen musikalisk
tolkning av notbilden är den andra lik. Dirigenten gör sin tolk-
ning i studier av musiken och kanske av tonsättaren, en tolkning
som han sedan försöker förmedla genom sitt ledarskap. Men
också som individuell instrumentalist gör man sedan sin tolk-
ning, både av notbilden och av hur dirigenten vill att uppföran-
det ska göras. Det sker under inläsningen och fortsätter sedan
under själva repeterandet. Sådant som inte sägs eller klargörs i
instruktioner får man själv bilda sig en uppfattning om, eller så
är det tolkningar eller detaljer av ett sådant slag att man vet det
ändå. Tolkningsprocessen blir därmed för sångaren eller instru-
mentalisten en dialog med den musikaliske ledaren, tonsättaren
och notbilden.e Kjell S Johannessenr och Ludwig Wittgensteint

använder båda exempel med klang och klangfärg. Körklangen är
också givetvis något som är unikt för varje kör, men i fallet kör-
klang avser man snarare den klang som präglas av de medver-
kande rösterna. Dessa går att förändra och förställa – jag tänker
på t ex sånggruppen The Real Group som inspirerade av ameri-
kanen Ward Swingle (grundare av berömda amerikanska sång-
gruppen Swingle Singers) specialiserat sig på att härma instrument
– men det jag reflekterar kring här handlar snarare om vad det
innebär att »göra musik«.

Det är intressant att reflektera kring själva inlärandet av ett
stycke. Processen fram till dess att man börjar känna att nu »gör
vi musik«. Under arbetet med att repetera in ett musikstycke är
man inledningsvis mycket fokuserad på sin egen del i musiken,
att få den att låta rätt och bra – man för med andra ord ett slags
inre dialog med sig själv. Vartefter man börjar behärska sin stäm-
ma kan man börja lyssna på de andra och börja anpassa sig. Det
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handlar om rytm, att känna var man drar lite i tempot i förhål-
lande till notvärden, att få harmonier i ackord med varandra att
låta rätt, att växelvis lyfta fram olika stämmor, att »tuna« in
(eng: tune in) sig med varandra i fråga om tonhöjd i ackorden och
i fråga om vokal klangfärg och dynamik. Ett tydligt trappsteg i
inlärandet sker i övergången från att lära sig sin egen del till att
plötsligt höra följden av harmonier, hur de hänger ihop, samspe-
lar och övergår i varandra. Detta är ett steg på vägen mot att för-
stå helheten.

Första steget i repeterandet är alltså att lära in noterna, så att
man kan dem, men till en början inte nödvändigtvis utantill.
Tvärtom kan noterna under det fortsatta inlärandet och finsli-
pandet vara ett stöd, en struktur man för en inre dialog med, på
det sätt som Maja-Lisa Perby talar om i sin studie om meteoro-
loger där dessa på ett liknande sätt tar hjälp av numeriska analy-
ser – dvs som ett stöd för den inre bild av helheten som gradvis
byggs upp.y Man hänger upp de ändringar och detaljer man
kommer överens om genom att anteckna i kanten dvs läsa noter-
na »med pennan i handen«, och skapar på så sätt sin egen inre
bild av stycket, där noterna blir en del av den inre bilden. När
man väl sjunger utantill blir den inre bilden något man återvän-
der till och noterna något man visualiserar för att minnas hur det
skulle vara. Man ser kanske inte noterna i detalj för sitt inre, men
man vet hela tiden var man är i notbilden och att där, på den
punkten, nertill på den högersidan, ska det vara så här. Allt detta
sker i realtid. Och en enda ton är lång nog för att det ska fun-
gera.u

I liten grupp skapar man under år av träning och uppträdan-
den ett »sound« som inte bara handlar om klang utan minst lika
mycket om att man är samsjungna. I begreppet ligger att man
känner varandras röster och vet hur det ska låta – att man ut-
vecklat en sorts ömsesidig följsamhet i gruppen. Man uppfattar
på en bråkdels sekund när något inte stämmer och anpassar sig
omedvetet blixtsnabbt. Man sjunger lite starkare om man är sä-
ker på att man sjunger rätt och hör att någon annan är osäker i
harmonin, lite svagare om man känner att någon annan tar kom-
mandot för att rätta till balansen, liksom förstås när man själv är
den som är osäker. I en liten grupp har man ett extremt lyhört
sätt att framföra ett stycke, en lyhördhet man samtidigt döljer
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mot publik – något som kan ta sig formen av ett lite starkare sce-
niskt utspel ibland t ex. Man utbyter ofta ögonkast som en del av
scenframträdandet, men bakom den yttre masken, finns i ögon-
kasten en dialog mellan utövarna – ett språk som förmedlar nå-
got. Här finns ett gemensamt ledarskap som blott genom ögon-
kasten växlar ledare. Ett språk som fungerar utan några verbala
förberedelser eller överenskomna signaler. En påminnelse till
grannen om ett plötsligt diminuendo, en försiktig, tyst tillrätta-
visning när någon gjorde »fel« utan att själv märka det, ett utby-
te av en osäker blick när man inser att man glömde bestämma i
förväg hur många verser vi skulle ta – alltså ser vi på varandra
och överenskommer i ögonblicket att »nu slutar vi just här, sakta
in lite nu …« och får bekräftelse på att de andra är med. Allt
sker omedelbart i stunden och oftast omärkligt för en utomstå-
ende.i En del av dialogen är alltså kroppsspråk och ögonkast – ett
gemensamt språk vi omedvetet utvecklat och där vi förstår
varandra perfekt. Just detta när samspråket växer fram omedve-
tet och utan givna regler är väl Harry Martinsons tysta, »gno-
miska dialog«o. Men lika mycket (minst) finns i själva sången
och det är just i de stunder när all den medvetna dialogen blir
överflödig som vi »gör musik«. Då vi gör allt fullkomligt syn-
kront, med perfekt harmoni, i perfekt dynamisk balans. I ögon-
blicket tänker man inte på det, men efteråt, efter en sjungning –
ett framträdande – blir behovet att reflekteraqp och uttrycka sig i
ord oerhört påtagligt och omedelbart, då för vi en annan dialog,
en verbal, för att gå igenom vad vi gjorde, vad vi missade och hur
det gick som helhet.qq

Mina erfarenheter från större kör är likartade men skiljer sig
ändå en hel del. En kör har en dirigent som spelar en viktig roll,
med vilken man som sångare har en viktig dialog på många nivå-
er såväl under inlärande som under uppförande av musiken. Kör-
en blir till dirigentens instrument. I en större kör, till skillnad
från den lilla gruppen, har man sällan någon omedelbar möjlig-
het att som individ rätta till något genom hur man själv agerar.
Körens storlek gör å andra sidan att små avvikelser döljs och att
någon som gör fel snabbare förstår det eftersom ingen annan föl-
jer efter. Kanske inte själva felen, men de små, minimala skillna-
derna mellan individerna, blandningen av de som går på tonen
först, de som lite mer försiktigt avvaktar, de små individuella

62 eventyrlyst och risker



variationerna i rytmföljandet osv är i själva verket en del av det
som skapar den karaktäristiska körklangen för större körer.
Oftast är de »fel« jag beskrivit ovan – dvs när stycket är näst
intill färdigt – inte direkta felsjungningar i förhållande till not-
bilden. Det kan istället handla om små avvikelser gentemot tysta
överenskommelser, en lätt antydan till disharmoni eller att nå-
gon missar att fylla i med en ton i ett ackord vi ändrat för att få
till det lite bättre. Det är just dessa tolkningar och tysta överens-
kommelser, dessa små detaljer vi expanderat notbilden med som
är del i vad det innebär att »göra musik«. I en stor kör, bestå-
ende av erfarna körsångare, blir man i en mening än mer lyhörd
i sin egen sång – man lyssnar mer uppmärksamt både på helhets-
klangen och sina grannar och anpassar sig omedvetet kontinuer-
ligt. Ofta använder jag t ex lite mer vibrato i min sång som ett
sätt att möta andra röster, dvs för att få helheten att klinga re-
nare, antingen när jag själv är osäker i intonationen – kanske har
jag svårt att uppfatta var grannen ligger i tonhöjd – eller när jag
uppfattar att andra är osäkra och jag vill fånga upp någon annan.
Då kan jag sedan leda denne in i klangen genom att långsamt
återgå till den rena tonen, utan vibrato.qw Men intonationen är
bara en del i att smälta in i musiken.

Att lyssna in sig i en klang, i ett kontinuerligt flöde av musik,
handlar om att följa rytmen i musiken, både grundpulsen och de
momentana rytmvariationerna i en fras. I de små avvikelserna
från notbilden uttrycks själva känslan i musiken, där uppstår det
som utgör tolkningen i själva uppförandet. Att som utövare
komma rätt i förhållande till grundpulsen och den noterade ryt-
men är förstås inte alltid trivialt, men kan tränas in under repe-
terandet och analysen av notbilden. Men att lägga in känslan,
uttrycket, handlar om att göra de små näst intill omärkbara, men
väl avvägda avvikelserna som får åhöraren att märka att något
händer, att musiken lever och säger något. Om ton och rytm var
de två första dimensionerna i en notbild så gäller detsamma även
den tredje, dynamiken, som kanske är ett än mer starkt uttrycks-
medel för att förmedla musikens intellektuella och känslomässi-
ga budskap. Speciellt förändring i dynamik kan ge enastående
suggestiva effekter. Att kollektivt skapa sådant uttryck måste för-
stås övas in, och gruppen måste ledas eller enas (medvetet eller
omedvetet) om hur tolkningen ska se ut, och sedan strikt följa
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den. Den musikaliske ledaren, dirigenten i en kör t ex, har sin
idé, som under repetitioner prövas och omprövas och slipas i
samspel med gruppens synpunkter, uttrycksmedel och musika-
liska förmåga. Uttrycket i musiken blir till ett sätt att förmedla
känslor, och musiken som uttrycksform kan kanske liknas vid en
känslans analogi; där språket tar till analogier för att överföra en
förståelse för något som inte kan uttryckas exakt, blir musiken på
samma sätt formen för att överföra en känsla, dvs att faktiskt få
lyssnaren att känna – kanske inte samma känsla, men en känsla
utifrån sina egna känslors erfarenhet, sin egen personliga känslo-
historia,qe och det som musiken unikt säger till lyssnaren som
individ.

I den större kören finns inget utrymme för eget agerande,
eller att som i den lilla sånggruppen, växelvis släppa fram varand-
ra och själv ta många gånger impulsiva initiativ. En utpräglad
solist har ingen plats i en kör, men kan mycket väl fungera i en
kvintett där man själv sjunger ensam i sin stämma. Att göra
musik här är att plötsligt på en repetition höra hur bra allt låter,
utan att man kan säga varför och när det hände.qr

Den lärande fasen präglas av ett stort mått fokus på det man
håller på med. Viljan att nå målet skapar det fokus på uppgiften
som krävs för att man ska kunna arbeta så hårt och enträget som
målmedveten träning kräver.qt Man arbetar intensivt och myck-
et koncentrerat – man strävar efter precision. Detsamma gäller
oftast uppträdanden – åtminstone med större kör där man sällan
har möjlighet att nå längre i inarbetandet.

När man gör musik och det till slut flyter felfritt – då finns
inte den inre bilden där längre.qy Detta har jag upplevt framför-
allt i liten grupp. Då börjar man plötsligt kunna göra andra sa-
ker, agera, spela ut och iaktta sin publik och bli uppmärksam på
publikreaktioner.qu Och när det fungerar som allra bäst kan man
ägna sin uppmärksamhet helt och fullt åt just detta – dialogen
med sin publik. Det är nu man kan börja improvisera, och på
något sätt släpper nu den intensiva koncentrationen,qi det bara
flyter på ändå. Samtidigt finns förstås koncentrationen kvar där
fast på ett annat sätt – man blir ett med det man gör. Och »flow«
i det här sammanhanget är när man kan börja föra den formen
av dialog – improvisationen – helt i fas med varandra i gruppen
– då är man i ordets verkliga bemärkelse en enhet på scenen. Det
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är en upplevelse som helt enkelt inte går att beskriva! Det hand-
lar om tyst kunskap i sin allra mest tysta betydelse. Och det
handlar om dialoger på många plan och i många bemärkelser.

En avslutande reflektion
Man kan kanske förledas att tro att jag beskrivit hur instu-
deringen av musik hos en körsångare fungerar, men det är inte
alls sant! Det jag beskrivit är mitt eget erfarenhetsperspektiv.
Det finns förstås lika många sätt att lära som det finns körsånga-
re, men det är inte detta, inte de unika och slumpmässiga varia-
tionerna eller olika individers förmåga som jag då syftar på.
Snarare det faktum att det finns andra strategier för lärande än
den jag själv använder. Vissa börjar med att göra en djupare ana-
lys av noterna. Andra tränar intensivt sin melodislinga för att
lära sig sin del utantill. Somliga lyssnar och anpassar sig till
kören under repetitionen osv. Detta är radikalt olika sätt att lära,
men det intressanta är att helheten bygger just på detta. I det
växelspel som pågår under inlärningen tar vi hjälp av varandra,
av det olika individer behärskar bättre än andra. Och vi når
snabbare fram till slutresultatet än om vi alla haft en och samma
strategi. Slutresultatet är format i en dialog, och det är ett unikt
och till sina detaljer oförutsägbart slutresultat vi uppnår, men
likväl kan det i en objektiv mening vara bättre än något som
någon tidigare uppnått.qo

Sammanfattning
Detta kapitel är tillkommet som resultat av förberedelserna inför
ett dialogseminarium, och mina personliga reflektioner kring
begrepp som kollektiv dialog och lärandets ledarskap. Kapitlet är
en analogi och syftar till att skapa förbindelser mellan lärandet
och utövandet av mitt eget yrke och i min roll som körsångare.
En mångbottnad analogi som ger olika bilder och associationer
till varje läsare, men som tydligt pekar på den tysta dimensionen
i lärandet och det språkliga samspelet mellan utövare i en grupp
som vill uppnå mästarskap. Allt lärande drivs av nyfikenheten i
att ta till sig och kunna utföra något nytt, och i lärandet uppstår
ett samspel som innebär ett ömsesidigt lärande. Från mästare till
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lärling och mellan deltagarna i en grupp, men också i den andra
riktningen, genom dialog tillbaka till läraren. Lärandets dialog
är till stora delar oförutsägbar för alla parter, och kräver att man
vågar ge sig ut på okänt vatten, men där finns ett mål och med
ledarens hjälp formas målet som en inre bild, och ger lärlingen en
säkerhet i att möjligheten finns att kunna nå målet. Med analo-
gin vill jag visa på den tysta lärandedimensionens betydelse för
gruppen, och på ledarskapets förutsättningar i den verkligheten.
Analogin till körsången illustrerar samtidigt hur arbete med skri-
vande och analogiskt tänkande bidrar i arbetet att utveckla me-
toder för lärande för kvalificerat ingenjörsarbete.

»Människorna tror idag att vetenskapsmännen finns till för att
undervisa dem; författare, musiker etc., för att fröjda dem. Att dessa
senare kan ha något att lära dem, faller dem aldrig in.«
Ludwig Wittgenstein
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En andra analogi: 
Mästaren i Tjust

»Erfarenheten har ett rysligt högt pris, men den undervisar som
ingen annan«
Thomas Carlyle (fritt översatt)

Thomas inlevelse när han visar mig runt är så stark, att jag känner hur
hans vision av vad som är på väg att bli Wedellgården, blir tillgänglig på
ett nästan fysiskt sätt. Den inre bild han har börjar sakta ta form även hos
mig själv.

Det är en kall novemberkväll och den tredje gången på ett drygt
halvår som jag betraktar det pågående rekonstruktionsarbetet av
vad som är tänkt att bli ett slags intellektuellt hantverkscentrum.
Konstsnickaren Thomas Tempte lotsar mig målmedvetet bland
byggnader och virkeshögar, över plankor utlagda som spångar i
snö och lera, och under det att vi vandrar runt beskriver han ett
antal tänkta verkstäder – miljöer att praktiskt utöva hantverk i
och samtidigt reflektera över kunskapens former i ett intellektu-
ellt sammanhang.

– Det gäller framförallt att få praktikerna att läsa och teoretiker-
na att jobba med material, berättar Thomas, och där någonstans
ska man mötas. Det är huvudidén med det hela, att få hit båda
kategorierna och få dem att mötas i en nollpunkt. Nu eller sena-
re. Man får inte tro att man kan få alla aha-upplevelserna här på
plats, utan det mesta kommer nog när man kommit härifrån, när
man är tillbaka i sin egen yrkesmiljö.

Jag tänker mig in i hur ingenjörerna från Saab sitter församlade
i den vackra samlingssalen med magnifik utsikt över Uknadalen,
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fördjupade i dialog om något ännu outforskat begrepp, och hur
de sedan i en av verkstäderna fascinerat studerar Thomas rekon-
struktion av den berömda Augsburgska fanérsågen.

Och det var egentligen just så det började – då, vid det första
mötet när jag som konsult tillsammans med min kund, chefen
för systemutvecklingsteknik på Saab, Jan-Ola Krüger, träffade
Thomas och skissade på ett möte mellan Thomas och en grupp
ingenjörer ur ett projekt för verksamhetsförbättring på Saab i
Linköping. Mötet med Thomas Tempte skulle få skapa dialogen
där man låter gruppen tillsammans reflektera, inspirerat av hans
verksamhet, utifrån sina egna referenser. En dialog där man
identifierar och jämför likheter och skillnader i respektive yrke,
och olika förhållningssätt till samma exempel genom att koppla
exemplen till det egna arbetet. Ingenjörer är på sitt sätt ett slags
hantverkare fastän de flesta knappast någonsin reflekterat över
detta, och än mindre de konsekvenser för hanteringen av sitt
yrkeskunnande ett sådant perspektiv och en sådan analogi öpp-
nar för.

Behov av modern mästarinstitution 
– och av en reflekterande praxis
Thomas Tempte är en i många avseenden okonventionell hant-
verkare genom att han reflekterat och skrivit om sitt yrkeskun-
nande. Thomas är en av vårt lands främsta konstsnickare, och
förkroppsligar sinnebilden för gamla tiders mästare. Mästar-
institutionen innebar att man blev behörig genom att man gått
lärlingsutbildning, avlagt gesällprov och till slut mästarprov.
Mästaren var både innovatören, problemlösaren och den som
kunde utföra. Att vara hantverkare och mästare innebar att man
kunde alla produkter, verktyg, material och metoder som fanns i
yrket – t o m att kunna tillverka verktygen och maskinerna om
så skulle krävas. Mästarskap är ledarskap – något som också rela-
terar till ingenjörsyrket.q

Detta är lite av det som gör mötet med Thomas Tempte
meningsfullt och intressant för ingenjörerna på Saab. Det ge-
mensamma i arbetet är det alltid lika unika skapandet. Det hand-
lar om att ständigt göra något nytt, att utforska något outforskat.
Ingenjörsyrket och systemutveckling i synnerhet är kanske inte
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att arbeta med händerna utan ett mer intellektuellt arbete, men
det finns ändå ett värde i att reflektera över likheterna och hur
hantverkets kunskapshantering skulle kunna ge en ny dimension
till det moderna näringslivets och industrins behov av »kompe-
tensutveckling«. Framgångsrikt hantverk precis som systemut-
veckling innebär och förutsätter ett livslångt lärande. 

Nu sitter vi förväntansfullt samlade, spridda i Thomas verk-
stad på snidade bänkar, varsamt utmejslade stolar och vackra till-
fälligt utplacerade pallar i trä – alla konstverk i sig och alla unika.
Miljön är som konferenslokal ytterst spartansk, men också speci-
ell och mycket inspirerande. Det doftar av sågspån, kåda och
dammet av färskt bearbetat virke.

– Vi vill lära användarna av systemen på Saab att använda verk-
tyg, säger Jan-Ola Krüger.

– Hantverk är nittio procent tanke och koncentrerad inlevelse,
och tio procent görande. Verktygen lär man sig, svarar Thomas
Tempte.

Bo Göranzon, som är med som moderator, preciserar vad vi vill
åstadkomma: Det här är inte en övning som går ut på vad hant-
verk är, utan hur vi kan överföra det du Thomas säger och finna
något i det som vi kan använda i vårt arbete.

Jan-Ola förklarar: Jag vill se likheter – visa på att samma problem
finns även hos oss, i vårt utvecklingsarbete.

Thomas: Kan ni med en matematisk modell få större gehör för
en idé?

Jan-Ola: Javisst!

Thomas: Skillnaden skulle alltså ligga i att vi måste bygga först?

Jan-Ola säger det de flesta vid det här laget känner: OK, vi
menar samma sak, men vi uttrycker oss på olika sätt.

Thomas Tempte börjar berätta. Han ger exempel från arbeten
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han gjort som samtidigt belyser vad han menar är kunskapshan-
tering, ledarskap och intellektuellt arbete i sitt hantverk – exem-
pel som vi från Saab kan relatera till och situationer vi kan känna
igen oss i. Att det finns »mästare« på Saab i olika avseenden, det
är alla överens om, även om inte mästarskapet finns institutio-
naliserat. I vissa sammanhang vid praktiskt arbete och arbete där
den tysta kunskapen dominerar kan också något liknande en
mästarinstitution med fördel införas på Saab, det instämmer
mötesdeltagarna i. Men gruppen på mötet arbetar i ett projekt
som syftar till att förändra verksamheten för att modernisera och
effektivisera systemutvecklingsarbetet. Behövs då inte också nå-
got mer? Det handlar också om att bygga upp en ny praxis som
ersätter den gamla – om att få grupper och kollektiv att samtidigt
och i takt förändra invanda arbetssätt. Kan möten med andra
yrkesgrupper och kollektiv reflektion i dialogform kring olika
exempel, som nu kring lärande och mästarens roll i det indivi-
duella lärandet, vara till hjälp trots detta fokus på individuellt
lärande? En lärling lärs ju också in i en hantverkstradition dvs en
slags praxis, men delar han därmed automatiskt praxis med
andra lärlingar på ett sådant sätt att de kan arbeta effektivare till-
sammans?w

Mästaren är den som kan hela jobbet, som är både utförare,
planerare och visionär, men det är inte säkert att han alltid behö-
ver delta i alla delar. När han inte gör det, har han å andra sidan
hela tiden ett vakande öga över arbetet. Thomas Tempte har
själv som lärling haft mästare, men det är inte alltid som de har
funnits till hands:

– När jag startade min verkstad 1967 var hela hantverkskoncep-
tet på utgående. Jag tvingades att fundera mycket själv, för jag
hade ingen att fråga, men jag insåg att jag kunde titta på histori-
en – att man kan lära sig mycket av den.

Och så börjar han tala om referenser, att han hade »vissa refe-
renser«.

– Jag hade verktyg, jag hade material. Jag lärde mig tolka en
möbel eller ett hus från förgången tid.
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Det är det här han kallar sina referenser. Det är samtidigt både
den konkreta vittnesbörden och resultatet av en tankeakt.

– Det är, tror jag, svårare för någon som bara har läst böcker att
kunna plocka ut all information och omsätta den i praktisk kun-
skap om man inte har de referenserna, och de börjar man skapa
sig som lärling, kommenterar Thomas.

Harry Martinsons Vägen till klockrike från 1948 handlar om Bolle
som väljer livet som luffare när han mister jobbet som cigarr-
makare. Han kommer till ett skogsparti där en massa människor
bygger en ränna för någon sanering. Bolle imponeras av dessa
människors kunskap i deras arbete – av »händernas tysta veten-
skap« som Martinson uttrycker det.e Begreppet »tyst kunskap«
dyker upp i vetenskapen först femton år senare. När luffarna
träffas pratar Martinsson om deras gnomiska dialog, och beskri-
ver träffande hur de äldre luffarna hanterar de yngres omogna
utspel blott genom tystnad – en tystnad som blir en kännbar
markering, nästan som en brännande örfil och en effektiv han-
tering av de yngre som, liksom svedda av tystnaden, eftertänk-
samt bearbetar sina misstag, försiktiga att ge sig in i samtalet
igen. Bolle hade referenser, eftersom han själv arbetat med pro-
duktion med sina händer.

Mästarskap handlar inte om att ha upplevt allt som går att
uppleva och att ha alla erfarenheter. Även som mästare möter
man ständigt nya situationer, där man måste bryta mot invanda
regler.r I de situationerna kommer också lusten och utmaningen,
det som föder kreativitet.t En mästare har utvecklat många refe-
renser.

Att veta precis när – en fråga om långsamhet,
reflektion och förberedelser
– När jag arbetar åt mig själv, som med rekonstruktionen av
Augsburgssågen som jag ska hålla på med framöver, då märker
jag att jag har väldigt mycket referenser. Jag har ju snart fyrtio år
i yrket, och jag har lärt mig lite på det istället för att studera teori,
men jag drar aldrig igång något förrän jag känner att det där …
och det är ju lite den här magkänslan – fan det saknas något, jag
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vet inte vad – jag kan inte få fram det riktigt och nu fungerar det
ju, så nu kör vi och så löser det andra sig. För någonstans är det
till slut bara att ta Gud i hågen och gå iväg, säger Thomas. Det
är ingen slump det handlar om utan där finns något slags refe-
renssystem där saker hakar i varandra. Någonstans tror jag att
det är så att man vet vart det bär. De sista femton, tjugo … fem-
tio procenten fixar man under resans gång.

Säkerheten i handlandet – att veta när det är dags att släppa den
strukturerat analyserande, kunskapsuppbyggande fasen och ge
sig in i själva utförandet – den säkerheten måste ha sitt ursprung
i en grundmurad förståelse och en förtrogenhet i varje del av
arbetet, av varje komponent, i varje moment. I ledarskapet som
mästare ingår att föra lärlingen, eller en grupp lärlingar, över
puckeln, men också att avgöra om hela gruppen verkligen behö-
ver passera den. Är det bara det synliga resultatet av själva arbe-
tet som ska uppnås, kan han kanske styra arbetet mer auktoritärt
och nöja sig med att själv ta klivet över på andra sidan, men det
gäller då att vara förvissad om att gruppen ändå kommer att
lyckas. Är det däremot resultatet genom kunskapsöverföringen
till gruppen som är målet, måste alla ta sig över och då ligger svå-
righeten snarare i att bedöma när man nått dit.y

Modellbaserad utveckling är just nu ett viktigt begrepp inom
systemutvecklingen på Saab och handlar om att tidigt i utveck-
lingsskedet bygga datormodeller för att verifiera sin konstruk-
tion – ett slags prototyper. Jag inser av det Thomas säger att vad
det begreppet egentligen handlar om är gestaltning, dvs utfors-
kande genom konkret och prövande konstruktion av en idé – där
en av de viktigaste resultaten blir att gruppen som ska bygga det
slutgiltiga systemet ska kunna bygga upp en gemensam inre bild
av vad man ska åstadkomma och vilka hinder som ligger i ens väg.

Mästaren och ledarskapet
Thomas berättar så om ett projekt där han lärde sig mycket om
att hantera människor. Det var när han fick ansvara för renover-
ingen av ett svårt eldhärjat timmerhus i Trädgårdsföreningen i
Linköping. Ansvaret innebar också att vara ledare för ett lag.
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– Ledarskapet är också en del av mästarskapet. Det uppstod en
naturlig hierarki, berättar Thomas. 

– Vi fann under arbetet att timmer inte brinner mer än på ytan.
Vi kunde ta bort tre millimeter och på så sätt sätta tillbaka
många av stockarna. »Allt det ska ni väl kunna montera ner på
en dag«, sade man. »Nej, det krävs tre månader gav jag till
svar«, säger Thomas. 

– Tiden gick och många blev missmodiga vartefter de insåg kom-
plexiteten i arbetet. »Det här kommer inte att gå«, sade en del.
Jag gjorde upp en stor ritning som alla kunde se på och för-
stå – den yttre bilden – och som vi kompletterade allt eftersom.
När den var klar kunde vi montera ner hela huset. Då, efter tre
månaders förberedelser kunde vi göra allt på en och en halv dag.
Jag börjar aldrig produktionen innan jag vet att det går. Jag sam-
lar först allt material i verkstaden. Om det finns något som måste
lösas lägger jag in det i den inre bilden. Det är då jag går och
sopar verkstaden, skrattar Thomas.

– Metoden i Trädgårdsföreningen var att till slut så hade alla
greppat hur verktygen fungerade, och frågeställningarna, och då
släppte jag dem på den gamla klenoden, för det var ju en antik-
vitet det där huset. Jag gjorde upp ritningen, och alla var tvung-
na att gå och memorera ritningen, tills jag märkte att alla kunde
allt om verktygen och alla begrep vilka husets beståndsdelar var.
Och de praktiska grejerna med att lägga den väggen i en hög, den
väggen i en hög. Alla skulle vara med på det, det var det som var
min metod. Under tiden kunde jag fånga upp synpunkter och
idéer, och jag tog till mig allt som var bra – det är en del av ledar-
skapet.

Man genomför arbetet två gånger. Den första när man går ige-
nom allt mentalt och skapar en plan och en inre bild av arbetet.
Planen behöver inte ha löst allt – men man måste veta vad som
behöver lösas. Thomas kommenterar begreppet »den inre bil-
den« som han skrivit om i sin bok Lilla arbetets ära:u

– Begreppet kom när jag arbetade med båtbyggaren Gösta Jo-
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hansson som var en synnerligen intellektuell person. Det jag var
med om och som jag beskrivit i min bok – hur gick det i själva
verket till? Det som var till synes enkelt, som t ex brädans form,
var oerhört komplicerat och gjort med en enastående precision.
Här lärde jag mig att hyvla – jag var med i produktionen – och
hyvling är sannerligen inte någon terapi! Jag var en klåfingrig
lärling, och eldade upp plankan för varm för tidigt, när den skul-
le basas. Vi lärlingar var bara i vägen. Gösta visste ständigt exakt
vad han gjorde. Han hade en fantastisk närvaro, även om han
kunde se ut som om han stundtals inget gjorde. Plankan ska bli
»al dente« och det var den efter tre, fyra minuter. Göstas ciga-
rettfimpar låg och glödde under tiden. De var hans stresshanter-
ing. En planka kan inte basas om, därför är det väldigt kostsamt
att göra fel. Sådana plankor växer inte på träd, skrattar Thomas. 

– Man vet redan när man tar ner träden vad virket ska vara
till. Jag förstod så småningom att Gösta hade hela bilden klar i
huvudet.

Närvarokänsla – en mästares signum
I sin bok beskriver Thomas Tempte att en av båtbyggaren Göstas
största förtjänster som mästare var hans fantastiska förmåga till
närvaro. Hur uppnår man då denna närvaro som mästare?
Thomas igen:

– Jag tror det är att mästaren vet att varje detalj, varje moment i
arbetet är viktigt, och han har också lärt sig det att det finns
några lärlingar som tror att man kan göra genvägar, och då är
han närvarande.

Saabs personaldirektör Mats Lindman såg det ur ett annat per-
spektiv när jag vid ett tillfälle mötte honom. Han menade att
erfarenheten gjorde honom mer osäker i beslutssituationer efter-
som han kunde se tjugo möjliga vägar där han som ung kanske
hade sett tre. Det var på ett sätt lättare att bestämma sig som oer-
faren, menade han. Som erfaren anar man dessutom de vägar
man ännu inte klart kan se.i Det kan låta motsägelsefullt men
egentligen säger Lindman samma sak som Tempte: Mästaren kan
förutse de punkterna i arbetet där andra börjar fundera över gen-
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vägar. Genvägar som egentligen inte finns, kanske därför att
man först i ett senare skede märker att man missat något väsent-
ligt moment. Den oerfarne tror sig se genvägar för att han inte
har hela bilden av konsekvenserna klar för sig. Arbetet går helt
enkelt inte att reducera mer. Mästaren har erfarenheten att en
gång själv ha trott sig se genvägarna, men framförallt närvaron,
fantasin kanske, att förutse vilka lärlingen tror sig se. Thomas
Tempte illustrerar detta när han tänker på båtbyggaren Gösta:

– Det är ganska kul egentligen, han kunde komma strax innan vi
skulle till att göra något, »Ja, hur går det nu då?«, han kom all-
tid i rätt ögonblick, skrattar Thomas. »Jo, vi stod just här och fun-
derade över …« – »Nej, så där ska ni inte göra!« Det är närva-
ro. Han var road av människor, och en ganska tolerant person. Jag
tror aldrig jag hörde honom arg, han hade en förlåtande attityd.

Ju mer man lär sig, desto mer inser man hur mycket man inte
kan. Det är en fråga om mognad – att öppna sina sinnen och vara
mentalt närvarande. Vi har väl alla hört en riktigt fängslande
talare någon gång. Någon med sådan tydlig närvaro att vad som
helst kan låta intressant. Andra däremot pratar så att man
knappt kan koncentrera sig. Och det är inte säkert att de ens be-
griper det de presenterar. Det handlar om att äga och att kunna
förmedla en närvarokänsla.

Där mästaren är närvarande blir det inget slöseri med resur-
ser eftersom han under lång tid utarbetat den mest effektiva
arbetsgången. Det handlar om hushållning – man får alltid ett
ekonomiskt resultat, men samtidigt med högsta möjliga kvalitet.
Det är återigen närvaron som ger resultat.

– Det är hela min pedagogik när jag lär ut, säger Thomas. Jag är
inte frånvarande, jag är där, jag är på plats. Det här är viktigt och
det borde många andra ta åt sig. Man kan inte göra på det sättet
att man skapar ett antal arbetsuppgifter och sedan sätter man dit
en verkmästare och går hem, inte om det är avancerade saker
man jobbar med. Man måste vara med, det har jag själv saknat.

Närvaro är en ständig uppmärksamhet och ett lugn att agera
med en precision och säkerhet i de mest kritiska situationer. Men
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är närvaro att handla förutsägbart och att i varje läge följa invan-
da tankemönster? Att genom sin erfarenhet utöva en närvaro,
handlar det inte snarare om att ha uppmärksamhet, och att vara
medveten om att varje situation är unik även om den till synes är
likadan som andra? Sådan närvaro kräver mod att våga utmana,
bryta mot konventioner och regler, men också att kunna ifråga-
sätta omgivningen. Om att själv ständigt vilja och vara öppen för
att lära. Om att våga bryta ny mark om så krävs.

»Eventyr-lyst« handlar om mod, oberoende
och uthållighet
I ett berömt tal vid S:t Andrew-universitetet publicerat 1926o

skriver upptäcktsresanden Fridtjof Nansen, om ett för honom
centralt begrepp i att våga bryta ny mark – eventyr-lyst – äventyrs-
lystnad. Det handlar om att vara kreativ och söka efter nya utma-
ningar, om att vara vidsynt och öppen för nya infallsvinklar, och
det handlar om mod. Mod att våga bryta mot regler och kon-
ventioner, men lika mycket om att vara uthållig och tro på sin
idé. Man gör det som omgivningen finner oväntat, men först när
man själv är säker på vad man ger sig in i. Det är ett risktagande,
men inte ett okalkylerat sådant.

Nansen skriver i sitt tal: »Man måste våga, och får inte låta
sig skrämmas av faror, när man försäkrat sig om att man är på
rätt väg. Ingenting värt att ha i livet nås någonsin utan att våga.
Men farorna måste stå i rimlig proportion till de resultat man
hoppas uppnå med sitt företag, och får inte bara hänga på slum-
pen, utan att man ger sin förmåga till att övervinna farorna en
chans.«

– Det där med äventyrslystnad har jag funderat på en hel del,
säger Thomas Tempte tankfullt. Han berättar att han är uppväxt
i en hantverkstradition.

– Mitt engagemang kommer sig av …, säger Thomas och tyst-
nar ett ögonblick, jag har en slags heder och trohet gentemot
mina farföräldrar, inte i form av fäderneslandet utan ett uppdrag
på något sätt. Och så tillägger han:
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– Och det här med att jag har brutit nya vägar … Det har jag inte
gjort, men jag har gjort det för andra uppenbarligen, eftersom de
tycker det är intressant det jag håller på med.

Att ge vägledning i framgång och misslyckande
Mästaren har ett ansvar som ledare, men det är en individuell
ledarroll, en coach-roll om man så vill, för att bygga upp den indi-
viduella kunskapen hos lärlingen. Det ligger nära till hands att
anta att mästarens närvaro, precis som eventyr-lysten, handlar om
att vara förberedd, att för sig själv ha gjort en inre gestaltning av
de moment som kommer härnäst, och precis som eventyr-lysten
också om uthållighet och tålamod. Finns det något utrymme för
äventyrslystnad när man jobbar som lärling frågar jag Thomas
Tempte:

– Jag tror man ska passa sig lite för det, men det där är knepigt.
Lärlingar vill gärna uppfinna hjulet igen. Man får »krympa«
dem, och det är ett mycket ansvarsfullt jobb. Man får inte kvad-
da dem, man får krympa dem precis så lagom att de själva inser att
»Herregud, jag har bara pratat skit!« Det får inte gå så långt,
»jag är oduglig«, då har det gått alldeles för långt, då är det slapp
pedagogik på något sätt. Krympningen ska vara exakt sådär som
Ivar-Lo Johansson beskriver det i sina memoarer, säger Thomas,
när han söker jobb på ett bygge och byggmästaren frågar:

»Kan du röra till gips?«
»Ja.«
Och han vill ju ha jobbet, så han tänker, säger jag nej då kan-

ske jag inte får jobbet.
»Du får röra«, säger byggmästaren
Och han var ju stark och så. Han rör och rör, och det stelnar

ju lik förbannat. Till slut så står pinnen rakt upp … Då kommer
byggmästaren och säger:

»Jag tyckte du sade du kunde blanda till gips?«
»… Jaja …« Men så säger Ivar-Lo: »Hur skulle jag ha gjort?«
»Du skulle haft i lite salt.«
»… Det visste jag inte …«
»Nänä.«
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Det är en ganska fin krympning! Och så får man göra ibland,
säger Thomas.

Förtroendet mellan mästare och lärling är väldigt viktigt och det
är ett förtroende baserat på tillit och tilltro till mästarens kun-
nande. Finns förtroendet kan mästaren använda lärlingen i sin
produktion. Lärlingen behöver samtidigt vara ödmjuk och ly-
hörd med respekt för mästarens kunskap, trots att man inte all-
tid kan få svar på varför.qp

– Är du mästare, om du hanterar mästarkunskapen så behöver
du inte hålla på med prestigen, du vet vad du kan, och det du inte
kan det kan du erkänna till och med för en lärling. Man har all-
tid något att lära av en lärling. Det är en del av själva mästarska-
pet, fortsätter Thomas.

Inom systemutveckling blir just det här speciellt tydligt. I och
med den snabba teknikutvecklingen riskerar en mästare snabbt
att förlora greppet om den nya tekniken. Här uppstår till skillnad
från traditionella hantverksyrken ett ömsesidigt beroende mel-
lan lärlingen och mästaren. Men när en mästare lär av lärlingen
gör han det utifrån sina erfarenheter och referenser – han place-
rar in den nya kunskapen i relation till sitt kunnande och har för-
mågan att se vilken ny kunskap som är relevant, och vad som är
korrekt i det lärlingen påstår.

Som mästare måste man alltså kunna tillåta lärlingen att göra
misstag ibland. Mästaren vet att lärlingen riskerar att göra fel,
men kan tillåta ett misstag i en välkänd situation. Det ligger i
mästarens pedagogik att »välja ut rätt misstag«, de som är läro-
rika – för det är inte givet att varje misstag är det.

– Det finns ju onödiga misstag, de gör man nog snarare när det
råder stress eller tidsbrist, instämmer Thomas, men mest hand-
lar det om en förmåga att bedöma människor, att ha en blick för
hur en viss lärling kommer att lyckas med ett moment. Den här
killen, honom sätter jag direkt i arbete med svårare uppgifter.
Eller, aj då, där gjorde han helt fel – han lurade mig, jag felbe-
dömde honom.
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Häri ligger också ledarskapet – att kunna bedöma lärlingen och
få denne att växa i rätt takt, utifrån sina egna förutsättningar.
Det handlar om att lära ut genom exempel till efterföljelse, där
misstagen är det motsatta, dvs exempel på hur man inte ska göra.
Ibland kan man planera, men ofta sker valet av pedagogiska
exempel och misstag i stunden när man finns bredvid sin lärling
och ständigt bedömer vad denne behärskar och har kvar att lära. 

Mästarens mod en säker riskhantering
För att våga välja en oprövad, kanske okonventionell väg i en
situation krävs förtrogenhet. Mod är med andra ord förtrogen-
het, säkerhet i handlande och agerande. Beslutet, medvetet eller
omedvetet, att bryta mot en regel och genom den handlingen
skapa en annan, fattas med en visshet om att konsekvenserna
inte blir ohanterliga. I vissheten ligger omdömet som vägleder
beslutet. Det är en kunskap om helheten trots att man bryter ny
mark och ger sig in i något oprövat.

Fridtjof Nansen skriver i sitt tal om eventyr-lysten: »En del
människor kan inte bestämma sig, de vacklar och önskar hålla
alla vägar öppna, och i det att de alltid ser sig om bakåt, lyckas de
inte med att komma någon vart. Den resande av det rätta slaget
kan överväga väl, men så tar han en väg och håller sig till den,
och han kommer alltid någonstans värt att komma. För honom
är då den enda vägen, den som för honom och det finns ingen
väg tillbaka. Jag har alltid tyckt att den lovprisade strategin att
alltid ha en reträttväg, är en fälla för den som önskar nå sina
mål.«

En upptäcktsresande eller en van bergsklättrare kan ta risker
men vet att riskerna ligger inom gränsen för vad som är möjligt
att klara av, vad utrustningen tål osv. Det är mod – kanske för-
knippat med ett visst risktagande, men risken blir hanterlig
genom erfarenhetenqq och strategin i vägvalet som ligger bakom
beslutet.qw

I systemutvecklingsarbetet på Saab finns ofta risker med som
komponenter i vardagen. Riskhantering och säkerhetstänkande
hör till rutinen och genomsyrar allt arbete. En mästare, till skill-
nad mot den mindre erfarne, vet »utfallsrummet« för sitt hand-
lande, utrymmet som utgör de möjliga konsekvenserna för age-
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randet. Mästaren kan förutse följderna av ett eventuellt felaktigt
handlande och därmed agera riskfritt även om situationen är ny
och unik. Ett misstag får inga allvarliga konsekvenser utan leder
mästaren framåt i rätt riktning – det vet mästaren, till skillnad
från lärlingen, och mästaren kan därmed leda även sig själv vida-
re inom området han bemästrar.

Det handlar uppenbarligen om att välja strategi för sitt hand-
lande, med kunskap om vart strategin kan leda. Sålunda vet mäs-
taren vilka misstag han kan tillåta lärlingen att göra, och vilka
som vore förödande om de inträffade. Men kan ett misstag vara
missvisande? Kan man inte förledas att dra fel slutsatser av sina
misstag? Självklart! Då blir mästarens roll att peka i rätt riktning,
dvs reflektera över misstaget tillsammans med lärlingen för att
misstaget ska leda framåt. Misstaget måste alltså användas på
rätt sätt för att man ska gå vidare i rätt riktning. Att inte reflek-
tera, eller att reflektera utan sådan dialog med den mer erfarne,
riskerar leda lärandet in på fel spår. Det behöver naturligtvis inte
få den konsekvensen, men risken är uppenbar. Vad som egentli-
gen är ett misstag är en fråga om bedömning och ett ställnings-
tagande genom reflektion.qe Man måste helt enkelt våga tvivla på
sig själv för att finna sanningar. Det är först då man kan lära av
sina misstag.

Ledarskap genom vägledning 
i handling och lärande
Vad är det då som gör en god ledare i de avancerade samman-
hang vi mötts för att tala om? Det handlar med säkerhet mycket
om att skapa förutsättningarna för medarbetaren att kunna växa.
Ingen ledare kan hantera människor som ständigt kommer och
frågar »Vad ska jag göra nu då?« Ledarskapet ligger i att kunna
se lärlingens väg framåt i förväg, och få honom eller henne att
själv börja ana den.

– Att skapa förutsättningar är mycket svårt, instämmer Thomas,
man måste kunna ställa upp och försvara sina anställda även om
de har gjort fel, för det är egentligen du som gjort fel. Har de
gjort fel, är det egentligen ditt fel om det är du som basar, där
brister många chefer.
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Å ena sidan är det självklart att man lär av sina misstag. Och
mästarskapet finns för att man inte vill att lärlingen ska behöva
göra om alla misstagen igen. Samtidigt menar Thomas att man å
andra sidan som mästare inte bör tillåta eventyr-lysten. Men är då
inte eventyr-lysten avgörande för att man ska bygga upp ett själv-
förtroende hos lärlingen, eller är det kanske kontrollerad eventyr-
lyst under osynligt överinseende av mästaren? Eller behöver man
kanske ha »mästarfria« perioder under sin lärotid?

– Ja, det tycker jag! svarar Thomas. Dessutom ska du flytta runt.
Är du lärling då kan du ingenting, och kan du något då är du inte
lärling. Lärlingar hanterar man så att man sätter dem i jobb med
en gång – det går inte att prata – och de får gå med och de får göra
lite själva. Det är bättre att de får börja prata efter ett tag. Ibland
går det bra, och då kan man prata om det, om varför. En del har
läggningen, de har fått gåvan med sig och har lätt för det praktis-
ka men inte för det teoretiska. Men kreativitet och sånt kan man
lugna sig lite med, man måste först lära sig lite verktyg och mate-
rial. Det tror jag är ganska viktigt att tänka på. Jag tycker det är
lurendrejeri, som man gör med många ungdomar när man säger
»vi ska börja med att experimentera lite«, utbrister Thomas. Då
är man väl uppe på forskningsnivå när man börjar experimente-
ra. Mästaren kan experimentera, gesällen litegrann kanske.qr

Det handlar kanske om ett långsamt växelspel mellan att skaffa
sig säkerhet genom tålmodigt arbete och att sedan utforska ge-
nom att våga prova och bryta mot regler man behärskar väl.
Eventyr-lyst kan inte vara fråga om något slags fritt experimente-
rande, utan om att genom erfarenhet och förberedelser våga lyss-
na till sin inre röst för att, viss om risker, pröva nya vägar. Och
eventuella misstag blir då inte som misstag i negativ mening.

– På en viss nivå kan det vara bra att visa genom exempel, säger
Thomas. När det gäller praktiskt arbete så är det bättre först
efter ett tag. »Jag får ingen ordning på det här, fast jag prövat,
det går inte bra«, då kan man ta ett exempel, och då kommer
aha-upplevelsen. När man felat eller inte varit vuxen uppgiften
så att säga, då lär man sig av andras misstag. Det är en ganska bra
metod. Jag anser inte att det är det enda sättet men kanske ett
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förbisett sätt. Jag har sett folk som kan sätta sig in i verkligt kne-
piga uppgifter och som kan begripa detta alldeles utmärkt – de
kanske inte kan utföra det, men de har förstått det. Det är också
en speciell läggning att kunna föreställa sig yrkeskunnandets roll
i ett visst problem, utan att vara den sortens yrkesutövare själv.
Det är en sorts förmåga jag fortfarande kan förstummas inför.

Jag frågar Thomas på vilket sätt man skulle kunna öka den här
förmågan, och om inte det hör samman med att ha ett praktiskt
intellekt.qt

– Jag anser att det som är kärnan i det begreppet är att man har
en mycket vid föreställningsförmåga. Man föreställer sig hur
arbetet ska se ut, och då är det ju något väldigt konkret, ett hus
eller en möbel, eller ett flygplan. Man ser det från alla hållen,
men man ser också hur man ska komma dit. Har du folk inblan-
dade så vet du hur du ska hantera dem. Den där, den där och den
där och dem ihop så. Det är ju ganska många saker, och där har
du också hantverkets kunskap i en bra definition tycker jag,
avslutar Thomas och sätter också punkt för vårt möte.

Språket ger fritt utrymme att formulera sina tankar medan verk-
ligheten sätter begränsningar. Berättelser och att reflektera kring
exempel blir till ett sätt att pröva och finna sin fantasi, och blir
också grund för kreativitet. Först genom fantasin kan man före-
ställa sig något som ännu inte finns, och därmed skapa något
nytt. För oss från Saab är själva syftet med mötet med Thomas
Tempte och besöket på Wedellgården att skapa ett ledarskap för
förnyelse i en snabbt föränderlig omvärld. Ett ledarskap genom
reflekterande praxis istället för ledarskap genom styrning med
hjälp av regler. Att lära ett sätt att förändra praxis i en verksam-
het vars snabba utveckling ständigt öppnar fönster mot nya hiss-
nande perspektiv, och där utveckling och effektivisering är en
förutsättning för framgång och långsiktig överlevnad. När allt
mer handlar om komplex teknik, omöjlig att överblicka för en
enda människa. När vi måste bygga lag att förvalta, och utveck-
la ett gemensamt omdöme i praxis för att kunna bygga säkra
sådana system och kunna bedöma när de är mogna att möta en
fysisk verklighet och en mänsklig livsmiljö.
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Mästarens ledarskap ligger precis som i en kunskapsintensiv
verksamhet i att vägleda i handling, lika mycket som att vägleda
i lärande. Men det handlar kanske också om att ge vägledning i
lärandets vetenskap och lärandets filosofi.

Sammanfattning
I det här kapitlet, som liksom det föregående syftar till att vara
en analogi, vill jag ge mästarens bild av hantverkets lärande. Det
är på samma sätt också ett exempel på hur analogin till andra
områden än det egna yrkesområdet har inverkat på mitt arbete
med att utveckla system för lärande hos systemutvecklingsingen-
jörer. Samtidigt är texten liksom den förra exempel på något som
i sig har vuxit fram genom arbete i dialogseminarieform. Kapit-
let är dessutom tillkommet i en yrkesmässig tillämpning av dia-
logseminarier, där jag själv svarade för arrangemanget – min roll
under själva seminariet var att föra protokoll. Som grund för tex-
ten finns alltså ett idéprotokollqy från ett dialogseminarium där
ingenjörer från Saabs utveckling av datorsystemen ombord på
jas39 Gripen mötte konstsnickaren Thomas Tempte, i syfte att
skapa sig en analogi mellan arbete med verktyg och modeller. En
längre personlig uppföljningsintervju kompletterar protokollet. I
texten framkommer aspekter på ledarskapet som handlar om vad
som krävs för att vara ledare i obanad terräng, vare sig det hand-
lar om terräng i ordets verkliga bemärkelse eller om utvecklings-
arbete och lösningen av ett komplext problem. Det handlar med
andra ord om att våga ge sig ut på en kunskapsresa mot ett del-
vis okänt mål, och de krav det ställer på ledarskapet. Det hand-
lar om att bestämma sig, våga tro på sin intuition, och om den
inre kraft, den uthållighet som krävs för att lyckas. Det är en ana-
logi om förutsättningar för ledarskap som har intim bäring såväl
på min egen yrkesroll som på komplext utvecklingsarbete för
ingenjörerna på Saab och Combitech.
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Analogier, rytm 
och improvisation

»Men ingen sade någonting. Formeln var inte uttalad. Den fanns där
bara underförstådd, och den kunde sägas på lika många sätt som det
fanns människor på jorden. Den hade den stora och enkla ignoran-
sens innehåll, och den absoluta visshetens frihet från ord.«
Harry Martinson, ur Vägen till Klockrike

Centralt för allt arbete med dialogseminariemetodiken är att
man vill skapa en miljö för individuell och kollektiv reflektion,
en arena att träna i ett reflektivt och analogiskt tänkande och för
att i grupp utveckla en gemensam praxis.q Man skapar en rytm i
ett växelspel mellan yrkesutövning och kollektiv reflektion, där
yrkesmänniskor lär sig vikten av att kliva åt sidan emellanåt, och
med ekot av sin samlade yrkeserfarenhet betrakta och koncen-
trerat fundera över situationen utifrån, i ett lärandeperspektiv.
Man tränas i att se och tolka den praxis i vilken man verkar,
man tränar sitt omdöme. Metoden ger ögon i ryggen har någon
sagt, och det handlar just om att försöka förstå något i ett nytt
ljus, att bege sig tillbaka till gamla referenser och erfarenheter,
och åter betrakta dem i ljuset av ny kunskap. Reflektionen leder
till beslut i kunskapsprocessen, man gör ständiga bedömningar
i mötet mellan tanken och erfarenheten och når ett avgörande
för hur man ska knyta den nyvunna erfarenheten till sina tidi-
gare.

Min avhandling är uppbyggd kring två exempel, ett kapitel
om metoden för exemplen och en inledande beskrivning för att
skapa sammanhanget kring historien och miljön ur vilka ex-
emplen tillkommit. Jag har valt att ta med de två exemplen som
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ett slags analogier till ledarskap, men samtidigt på var sitt sätt
konkreta exempel på resultat från arbete med dialogseminarie-
metodiken. Exemplen bygger på min egen erfarenhet som obser-
vatör, aktiv deltagare mitt inne i en pågående process, med stora
möjligheter att själv påverka.w Analogier, metaforer och exempel
är tre begrepp som vi betonade betydelsen av och till viss del
utforskade i arbetet med utvecklingen av metoden under projek-
tet kring »De nios gäng«.e Begreppens roll för metoden har jag
förenklat försökt beskriva i kapitlet »Om att arbeta med dialog-
seminarier« tidigare.

Allan Janik ser alla dessa begrepp som olika former av meta-
forer.r Gemensamt för dem är att de är kraftfulla språkliga verk-
tyg som spelar en avgörande roll i all kunskapsöverföring män-
niskor emellan.t De talar indirekt och riktar sig till en insikt och
förståelse som mottagaren förväntas ha, och som denne redan
har invävt i sitt eget erfarenhetsregister utifrån sina egna tolk-
ningar och kunskaper.y

Genom skapandet av metaforen förmår vi upptäcka någon-
ting om vår verklighet, grundat på att vi uppfinner en enkel
användning av redan välkända ord och begrepp. Med andra ord
utnyttjar vi människors förmåga till fantasi.u

Men de nya begreppen och metaforerna måste iscensättas för
att vi ska kunna ta till oss den erfarenhet som ligger i andras
exempel. Vi behöver flera exempel. Iscensättningen är artiklar-
nas roll i själva metoden, dvs dessa står för gestaltningen av erfa-
renheterna. Man kan t ex inte bara prata om analogin med tratt-
kantarelleffekten (Pehr Sällström, ur Dialoger) med någon större
behållning, utan det är Sällströms artikel som måste göra jobbet
och ge begreppet en innebörd.

Allan Janik menar att människor i utforskande yrken (veten-
skapsmän) med nödvändighet alltid har en inre föreställning, en
slags tankemodell av vad de undersöker, som vägleder undersök-
ningen och som ger dem en känsla för om de har lyckats eller ej.
Utan dessa inre dynamiska modeller skulle vi alltså inte kunna
göra några upptäckter. Genom vår fantasi har vi förmåga att ur
våra erfarenheter forma våra tankemodeller (metaforer), och vår
fantasi och föreställningsförmåga spelar därför en viktig roll i
lärandet.

Analogins roll är att den förmår oss att urskilja likheter och
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skillnader. Valet av analogier är förstås väsentligt för att de ska
kunna fungera och vara träffande.

Allan Janik påpekar om metaforen att »An unsuccessful meta-
phor is like an unfunny joke; wholly superfluous for the hearer,
embarrassing to the speaker«.

Men analogier och metaforer kan också vara rent bedrägliga
och missvisande, och en och samma metafor kan rentav fungera
i ett sammanhang, men vara fullständigt fel i en annan.i Vidare
kan ett exempel på en alltför udda eller extrem situation ofta ris-
kera att bli en dålig analogi. Situationen måste vara sådan att
man kan känna igen sig i den, och gå att göra allmängiltig genom
att den indirekt beskriver något som går att applicera på den
egna verkligheten.

Användningen av analogier kräver heller inte att man behärs-
kar det område analogin hämtats från till fullo. Man måste inte
förstå patologi för att kunna använda begreppet trattkantarell-
effekt, man behöver inte vara snickare, eller ens hantverkare, för
att ha utbyte av ett möte med Thomas Tempte, lika lite som man
behöver vara professionell musiker för att kunna tillgodogöra sig
nya insikter genom att som amatör utforska dialogen i körsång.
Analogins bärighet har ingen koppling till det analogin behand-
lar, utan skapar ett slags klargörande filter varigenom man kan
betrakta sina egna erfarenheter ur ett annat perspektiv, och ut-
ifrån sina egna yrkeserfarenheter förstå något om sig själv, sin
omgivning och om sin egen yrkespraxis.o

Själva mötet med andra yrkesgrupper är en form för dialog
som per definition skapar analogier och leder till ett analogiskt
tänkande. Detta har förstås varit avsikten, och med analogierna
i denna avhandling hoppas jag att jag har kunnat visa på detta
faktum, hur det fungerar och exempel på vad slags resultat det
kan generera.

Kapitlet om Dialogseminariet och mötet mellan Saabs ingen-
jörer och konstsnickaren Thomas Tempte, syftar till att genom
ett exempel illustrera hur vi inom Combitech Systems använt
Dialogseminariet som ett verktyg i förändringsuppdrag gente-
mot kund. Samtidigt har texten som analogi betraktad bärighet
på flera plan. Thomas Tempte personifierar mästarrollen och i
dialogen med Tempte uppstår förbindelser till avancerad system-
utveckling, som bl a handlar om ledarskapet i kreativ och ut-
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vecklande verksamhet där ett misstag kan få allvarliga följder.
Hanteringen av risker och bedömningar förknippade med ut-
veckling av säkerhetskritiska system synliggörs i mötet med
Tempte på ett påtagligt sätt och är ett tydligt exempel på en verk-
samhet som i grunden präglas av en praxis kring erfarenhets-
baserat kunnande. Ledarens/mästarens närvaro lyfts fram på ett
sätt som dels formar innehållet i begreppet närvaro, samtidigt
som analogin på ett odiskutabelt sätt visar en av de viktigaste
faktorerna bakom framgångsrik kunskapsöverföring rörande
erfarenhetsbaserad kunskap – där hantverkets mästare-lärling-
system var byggt kring och tvingade till närvaro.qp Här finns en
av de viktiga lärdomarna för systemingenjörerna från Saab, men
det finns också en koppling till ledarskapet av ett dialogsemina-
rium: Med närvaro löser man det som uppstår i stunden, i det
oförutsägbara i dialogen. Man kan ha en viss aning om i vilken
riktning dialogen rör sig, men man vet aldrig precis var den i
nästa ögonblick hamnar. Ändå måste man som ledare kunna
hantera det. Närvaro, omdöme och målmedvetenhet – en säker
känsla för vad t ex serien dialogseminarier man arbetar med syf-
tar till i grunden, detta är egenskaper som seminarieledaren be-
höver ha, men även protokollföraren. Dessa två ledare måste vara
väldigt samspelta och överens om vart man vill föra samtalet, och
vilken rytmen i seminariet ska vara. De måste kunna se vad
varandras inspel syftar till i relation till det nyss sagda i gruppen,
och vart det är tänkt att leda, vad det syftar till att lösa upp för
dilemma etc.

Under Dialogseminariet med Thomas Tempte nämner en av
deltagarna i sin text begreppet komplexitetsmaxima, ett begrepp
som i gruppen får innebörden att ha trängt in i arbetet och bott-
nat alla frågeställningar, vänt på alla stenar etc, innan man kan
gå vidare med själva genomförandet. Begreppet blev sedan upp-
fångat i Combitechs ledningsgrupp och formade en syn på syste-
mutvecklingsarbete och lärande som vi använt sedan dess i sälj-
presentationer, utbildningsmaterial, artiklar m m.qq Just detta
visar på en av de viktigaste funktionerna med metoden, dvs att
skapa nya begrepp och fungerande metaforer. Genom att forma
nya begrepp får vi nya modeller i språket som införlivade i prax-
is får bilda utgångspunkten från vilken vi sedan tolkar, förstår
och beskriver vår omvärld – metaforen som begrepp pekar in i ny
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kunskap, där varje begrepp genom sin tolkning bär med sig en
uppsättning tidigare etablerade begrepp och system av begrepp
på vilket det nya begreppet vilar.qw Ett begrepp relaterar med
andra ord i själva innebörden till andra begrepp och förståelsen
av även dessa, dvs att man har de kringliggande begrepp i sin
repertoar som i sin tur utgör en nödvändighet för att förstå inne-
börden i begreppet i fråga, och därmed vara del av en praxis.qe

Kapitlet med analogin till körsången är på samma sätt som
kapitlet om mötet med Thomas Tempte valt som en analogi för
att visa på dialogseminariemetodikens styrka i att skapa och
använda analogier. I detta fall illustrerar analogin det slag av kol-
lektivt lärande och utforskande arbete mot ett gemensamt mål
som ofta karakteriserar ett utvecklingsprojekt, och samspelet
mellan deltagarna i denna till största delen erfarenhetsgrundade
kunskapsutveckling. Samtidigt vill jag illustrera ledarskapets roll
i en sådan miljö, dvs där dialog mellan människor är utgångs-
punkten i lärandet och tränandet mot fulländning i utförande.
Genom analogin framgår hur varje individ i en grupp under sitt
livslånga lärande formar sin egen individuella metod för lärande
utifrån sin egen erfarenhet, och hur denna individens metod, i
samspelet med andra individers sätt att lära, i dialogen kan leda
fram till ett snabbare och bättre resultat – förutsatt att ledarska-
pet finns som kan uppfatta betydelsen av detta fenomen. Där
finns till sist en viktig analogi kring hur man till slut når fulländ-
ningen i själva utövandet av en praxis och hur man då på ett sätt
kan frigöra sigqr från sin inre bild, tankemodellen behövs inte
längre för att visualisera vart man är på väg i sitt lärande. Först i
detta tillstånd är man förberedd för att kunna börja improvisera.
Även denna analogi har tydlig bäring på systemutvecklingsarbe-
te, och sannolikt även på lärande i vidare mening. Genom arbe-
tet med mitt eget exempel blev betydelsen av detta glasklart,
åtminstone för mig själv.

När vi byggde grunderna för Combitech Learning Lab var
detta viktiga iakttagelser, och liknelsen med musik och improvi-
sation har jag använt i utbildningssammanhang både internt och
externt. Ett av våra seminarier på basnivån (dvs den utbildnings-
nivå som alla anställda förväntas genomgå) heter följaktligen
»Precision och Improvisation«, och som läsmaterial finns bl a
min essä (en tidigt publicerad variant av kapitlet om dialogen i
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körsång), liksom utdrag ur boken med samma namn som semi-
nariet. På den grundläggande nivån såg vi behovet av att intro-
ducera alla medarbetare i de kunskapsteoretiska grunder och nå-
gra av de viktiga begrepp som vi som deltagit i projektet kring
»De nios gäng« tillgodogjort oss under vår resa. Textmaterialet
valdes bland det som visat sig fungera tidigare. Lärarhandled-
ningar togs fram, krav på lärare formulerades och skrivuppgifter
med frågor knöts till varje enskilt seminarium. Vi tänkte oss att
seminarierna på basnivån (tre stycken, varav ett obligatoriskt
med en inledande introduktionsföreläsning) skulle genomföras
över en period på två till tre år för varje individ, vilket skulle ge
bränsle i dialogen från pågående uppdrag och ge möjlighet till
träning av omdöme i praktisk handling, samtidigt som det inte
skulle ta tid i anspråk på det dagliga på ett sätt som kunde tvinga
folk att avstå från kursen i pressade lägen.qt För de högre nivåer-
na insåg vi tidigt att vi behövde ha ledarstöd från de som var
mest erfarna i ledningen av dialogseminarier på Combitech, dvs
Bo Göranzon och Maria Hammarén. Vi formulerade dock mål
som innebar att man efter genomgången Steg iii-utbildning
skulle kunna ta roller som ledare, protokollförare eller seminarie-
ledare vid större erfarenhetsseminarier. 

I kapitlet om mötet med Thomas Tempte är Nansens begrepp
eventyr-lyst en viktig del, ett begrepp som också delvis ger för-
klaring till varför vi en gång alls gav oss in i detta till synes märk-
liga projekt för ett högteknologiskt företag. Och varför tar man
sin personal av utvecklingsingenjörer och reser till Island för att
träffa en författare? Drivkraft i lärande är ofta en gnagande
ovisshet i frågor som väckt intresse och sökandet efter svaren på
dessa. Men förutom ren nyfikenhet och drivkraften i att vilja lära
och tro sig ha nytta av det man kan lära, så kräver det ett visst
mått av mod (såvida det inte är ren dumdristighet förstås). I vår
strävan att försöka nå toppen visste vi att det skulle krävas något
utöver vad vi och andra normalt presterar, och vi förstod att vi
inte kunde se på andra i våra beslut utan var tvungna att lita till
vår egen förmåga att bedöma vad som var den rätta vägen för
oss. För att bli duktig på vad det än rör sig om, och för att kunna
nå toppen, måste man våga.qy Fridtjof Nansen säger i sitt tal på
S:t Andrew-universitetet något som kunde varit sagt som reflek-
tion över nutida högteknologisk utveckling:
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… mod och oberoende, två från himlen sprungna egenskaper på
denna er resa genom livet, och aldrig någonsin mer nödvändiga än
nu för tiden. De är värda oändligt mycket mer än allt detta trådlösa,
och radio och allt det andra tillsammans. Men det krävs ett tredje
genius för att göra denna grupp av gudinnor fullständig, det är även-
tyrslystnaden …

Finge man lägga till ytterligare en egenskap som krävs för att
lyckas så skulle det vara uthållighet.qu Eller som Thomas Carlyle
lär ha sagt: »Geni är en outtömlig förmåga att inte ge upp.« För
oss på Combitech som arbetat med utvecklingen av vårt system
för lärande var det viktiga i inledningen modet, men i fortsätt-
ningen är det nog både mod och uthållighet som kommer att
visa sig vara avgörande, dvs att vi vågar tro på vad vi gör och fort-
sätta i den riktning vi givit oss av mot, att vi enträget och oför-
trutet bygger vidare på det vi påbörjat.

Inom Combitech har vi sålunda efter arbetet med »De nios
gäng« försökt institutionalisera dialogseminariemetodiken i vår
interna kompetensutveckling, på ett sätt som över tiden blir till
ett system som kunde leda våra medarbetare in i den praxis som
byggts upp, samtidigt som systemet kunde bli en utvecklings-
motor som kunde ta över funktionen att vidareutveckla denna
praxis i sig.

Vi har förvisso kommit en bit på väg, men samtidigt har nya
frågeställningar och svårigheter blottlagts vartefter vi byggt sy-
stemet:

• Det har från starten visat sig vara oväntat svårt att sälja in
till en kund att de för att lösa sina svårigheter borde lägga tid
och engagemang på att läsa filosofisk litteratur och sitta i
grupp och högläsa egna nedskrivna berättelser för varand-
ra.qi I synnerhet som vi inte kan svara enkelt och konkret på
frågan på vilket sätt det skulle hjälpa och hur vi vet att det är
ett effektivt sätt. Detta är förstås en del av ledarskapet, att
kunna förklara på ett sätt som blir begripligt ur mottagarens
perspektiv, och samtidigt motivera människor till att våga ta
beslutet att pröva. Vi har förstås bearbetat frågan hur vi kan
bli bättre på detta och hur vi ska kunna visa på den konkre-
ta nyttan under lång tid, och vi har också funnit vägar för att
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underlätta beslutsprocessen. Exempelvis genom att man får
prova seminarieformen väldigt förenklat redan vid första pre-
sentationsmötet, och att vi skapar beskrivningar av goda
referenser (success stories) m m, men det behövs göras åtskil-
ligt mer på detta område.

• Vi önskar i yrkeslärandet få våra »lärlingar« att först jobba
bredvid någon, och i situationen få denne att pröva utan allt-
för mycket inblandning från mästarens sida, för att sedan
börja prata om situationer, resultat och observationer efter
ett tag, dvs varvat med yrkesutövandet. Kan vi få stöd i dia-
logmetoden på något sätt för att utveckla detta?

• Vi har inte lyckats utbilda dialogseminarieledare (seminarie-
ordförande, protokollförare och ledare av erfarenhetssemi-
narier m m) som vi tänkte oss. Vi är sålunda fortfarande
beroende av Bo Göranzon och Maria Hammarén för Steg ii

till iv, och det är givet att för forskning (Steg iii–iv) så
måste ett sådant beroende av forskningsmiljön behållas,
samtidigt som vi måste vara medvetna om att det finns två
sidor av det, där även vi i vår tillämpning gör upptäckter och
lär oss saker som forskningen kan och vill dra nytta av. För
Steg ii däremot så kan det finnas ett värde i att vi utvecklar
förmågan att driva dessa utbildningar, dvs de där vi indirekt
tränar grunderna i ledarskapet i dialogseminariemetodiken.
Vi behöver samtidigt tillsammans med kth utveckla Steg
iii–iv vidare för att mer målmedvetet träna ledare i meto-
den, och kunna identifiera kandidater till dessa roller.

• Vi har tappat flera av de ursprungliga nyckelpersonerna i
»De nios gäng«. Det finns i och för sig flera nya personer
som arbetat länge i miljön kring dialogseminarier, men de
har paradoxalt nog ett dilemma liknande det vi stod inför
precis innan starten av forskningssamarbetet 1996, dvs vi
behöver få fram fler ledare och framtida nyckelpersoner, så
vi inte bara förblir desamma som vi alltid varit, i synnerhet
eftersom lågkonjunkturen i branschen de senaste åren inne-
burit att vi tappat flera av de sistnämnda ur organisationen.
Vi behöver skapa ett intresse för det vi gör och kanske ge det
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lite större uppmärksamhet internt (uppmärksamhet via led-
ningen etc).

• Vi har inte orkat (eller kanske behövt) färdigställa alla tänk-
ta basseminarier i Combitech Learning Lab. De flesta har
valt att delat i samma seminarier dvs hållit sig inom en
mindre delmängd av alla de som finns i det interna utbudet,
eller i vissa fall kanske deltagit i dessa eftersom de varit de
enda som funnits färdigställda. Vi behöver fundera över frå-
gan om utbildningssystemet kanske är byggt för en större
genomströmning dvs ett större underlag än vi faktiskt har
idag, när många redan passerat och tillförseln av nya yngre
inte är lika stor som under företagets mest expansiva period.
Kanske byggdes Combitech Learning Lab med det växande
företaget för ögonen, och för att klara upp till en dubbelt så
stor personalbas. Kanske bör fokus framöver läggas på att
anpassa systemet, och att utveckla de steg som det finns efter-
frågan på idag, för de anställda som redan genomgått bas-
utbildningen.

• Kunskapsteori är inte i fokus i företaget på samma sätt som
det var för fem år sedan, och vi har under lågkonjunkturen
de senaste åren inte haft råd med samma satsningar på kom-
petensutveckling. Intresset har falnat något av andra skäl,
nyhetens behag finns inte längre, ledningsfokus ligger på
annan strategisk utveckling m m. Samtidigt ser vi att kvali-
tetsmodeller och det kvantitativa synsättet inom branschen
upplever en viss renässans, främst drivet av de internatio-
nella företagens rörelser i den riktningen.

– Våra s k Knowledge Development Groups (kdg:er) inom
Combitech Learning Lab fungerar inte, dvs de expertgrup-
per där vi tvärgeografiskt skulle utbyta erfarenheter och for-
ma affärskoncept inom strategiskt viktiga teknikområden.
Sannolikt finns en förklaring i bristande ledning av dessa
grupper, samt ett bristande engagemang även från företags-
ledningen, men här uppstod också tidigt svårigheter att sam-
las kring alla de skiftande behov och synsätt som kom från
våra teknikexperter runtom i landet – alla hade sina unika
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problemställningar och idéer om hur dessa kunde lösas, men
få var intresserade av en dialog där man kunde lyssna och lära
av varandra.

• Det finns idag geografiska skillnader mellan Combitechs
olika kontor färgade av var de personer finns som mest ak-
tivt engagerat sig i samarbetet med kth, utvecklingen av
dialogseminariemetodiken och Combitech Learning Lab.

• Kan det finnas andra former att utveckla vid sidan om läsan-
de och högläsning (teater, film etc)? Vi har under föregåen-
de år prövat nya arbetsformer med resultat över förväntan
och skapat nytt engagemang för okonventionella metoder
för lärande. Gunnar Bergendahl är en av dem som poäng-
terar vikten av att betona lekmomentet i utbildning.qo

I och med att vi kunnat se och formulera dessa och andra nya
problemställningar så har vi under våren 2004 inlett ett arbete
för att samlat ta itu med dessa och utveckla Combitech Learning
Lab i ett nästa steg. Målet är att forma ett utbildningssystem som
tar till vara på de insikter vi skaffat oss genom samarbetet med
kth och de egna erfarenheter vi byggt upp under åren av till-
lämpning internt och hos kund av dialogseminariemetodiken.

De system för utbildning och lärande som finns runtom på
företag och institutioner saknar i alltför hög grad möjligheten att
systematiskt koppla teori till våra egna erfarenheter. Ändå är det
utifrån våra egna erfarenheter som vi ser var den kunskap vi in-
hämtar passar in, och vilken ny förståelse den i sin tur ger oss.
Det är våra erfarenheter som avgör på vilket sätt vi förstår det
nya. Våra erfarenheter utgör både resonansbotten och klanglåda
att fylla med nya, skarpa klargörande toner, eller att utvidga för
att rymma nya klangfärger. Den goda kunskapen mognar fram
genom ett långvarigt samspel mellan tanke och erfarenhet. Det
är på det viset omdömet formas.

Det gäller alltså att hitta ett utbildningssystem som på ett sys-
tematiskt sätt kan ge stöd för att träna förmågan att se, leta efter,
uppfatta och tolka likheter och skillnader, att uppfatta små men
avgörande nyanser etc. Vi pratar alltså om att träna förmågan till
analogiskt tänkande, dvs förmågan att tänka i analogier och meta-
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forer och att göra kopplingen till exempel som beskriver egna
erfarenheter.wp En sådan förmåga ligger inte främst i själva tolk-
ningen av skillnaderna utan snarare i att vara medveten om vik-
ten av att kunna identifiera dem, och att ta sig tiden att syste-
matiskt försöka hitta dem.

Till sist
Att vara i historien betyder att aldrig kunna bli helt självmedve-
ten, säger Gadamerwq och visst är det väl så. Det jag velat visa i
den här avhandlingen bör förhoppningsvis ändå kunna vara till
nytta frö andra, men vilken den nyttan är kan bara var och en
själv i slutänden svara på – det enda jag med säkerhet kan säga är
att det inte blir precis så som jag menade, men det var just precis
det jag menade.

»Det finns bara en sak som språket aldrig når fram till: det avgrän-
sade självt; det om vilket man talar. Detta är det outsägliga. Dock
icke något avlägset, mystiskt, oåtkomligt – tvärtom det mest närlig-
gande, ty det är det omedelbart givna.«
Pehr Sällström, ur Sinnena ljuger inte
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Noter

inledning

1. Combitech Systems är ett kunskapsföretag inom Saab ab som specialise-
rat sig på området inbyggda realtidssystem, dvs avancerade datorsystem
inbyggda i t ex flygplan, fordon, mobiltelefoner eller medicinteknisk ap-
paratur. Ofta är det fråga om komplexa säkerhetskritiska system där fel i
systemen kan få förödande konsekvenser. Företaget grundades 1992 och
har ca 250 anställda, mestadels civilingenjörer, spridda på ett tiotal kon-
tor mellan Malmö och Stockholm. Huvudkontoret finns i Jönköping.

2. Objektorientering är en etablerad metod för systemutveckling som inne-
bär att man beskriver det tänkta systemet och dess omgivning som objekt
i hierarkier. Man identifierar klasser av objekt som t ex fordon och under-
klasser som t ex bil, i sin tur med underklassen personbil osv. Till objek-
ten knyts aktörer och användare som interagerar med objekten. Objekten
kan sedan instansieras dvs ges unika identiteter som när systemet är byggt
och fungerar blir den specifika datamängd som knyts till och beskriver en
viss personbil t ex genom en vägtull, med de olika parametrar man önskar
ha uppgift om (registreringsnummer, klockslag för passage, färdriktning
etc). Objektorienteringen slog igenom i mitten av 80-talet och har sedan
dess varit den dominerande metoden för utveckling av all programvara.
Idag finns speciella notationer eller språk som beskriver olika objektori-
enteringsmetoder och de facto-standard är sedan ett par år uml, Unified
Modelling Language, ett slags 4:e generationens programspråk. Idag finns
verktyg för automatisk generering av programkod från uml till t ex pro-
gramspråket c++ och s k modellbaserad systemutveckling (mbse, Model
Based Systems Engineering) är ett vedertaget begrepp för detta sätt att
utveckla system. Med ett modellbaserat arbetssätt kan man utvärdera och
testa ett system innan det byggts, genom att man kan utföra simuleringar
med sin datormodell, eller utföra samma slags prov på modellen som dem
man använder för att verifiera och validera det färdigbyggda systemet. I
sin förlängning blir modellen själva systemet.

3. Forskningsområdet beskrivs bl a i Maria Hammaréns avhandling, Ledtråd
i förvandling (1999) och även i en artikel av Adrian Ratkic´ »Dialogsemi-
nariets forskningsmiljö« (Dialoger nr 62/2002). I grunden handlar områ-
det om yrkeskunnandets väsen och kunskapsbildning i kvalificerade, kre-
ativa och praktiskt intellektuella yrken, om erfarenhetens betydelse för
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omdömet i handling, om kunskaps- och erfarenhetsöverföring, om sam-
spelet mellan människor i utövandet och formandet av gemensam praxis
och om reflektionens och dialogens betydelse i lärande organisationer.
Forskningstraditionen bygger på ett epistemologiskt synsätt som går tillba-
ka till Aristoteles via Wittgenstein, Diderot, Descartes och Montaigne m fl.

4. Begreppet paradigm i detta sammanhang avser det som bl a Thomas S
Kuhn utvecklat i boken The Structures of Scientific Revolutions (1970). Ett
paradigm etableras som ett kollektivt synsätt genom att det förmår över-
tyga forskarsamhället inom en viss disciplin och sedan ger upphov till en
forskartradition som genom paradigmet löser ett tidigare dilemma. Nya
paradigm bildas genom att anomalier uppstår i existerande paradigm och
dessa till slut blir så besvärande att innebörder i begrepp ifrågasätts, man
vet inte längre instinktivt hur man ska handla i en given situation. Man
tvingas se sammanhangen genom ett annat synsätt, ett nytt paradigm för
att lösa upp dessa anomalier. Paradigm får i ett språksammanhang en vik-
tig roll för att beskriva lärande och utveckling.

5. Bo Göranzon är i grunden matematiker och verksam som professor och
föreståndare för avdelningen för Yrkeskunnande och Teknologi inom
Institutionen för Industriell Ekonomi vid kth. Maria Hammarén är Fil
dr i Yrkeskunnande och teknologi och disputerade 1999 med huvudsakli-
gen sin studie av Combitech Software. Tidigare har hon varit journalist på
tidningen Ny Teknik, och också författat bl a skriften Skriva – en metod för
reflektion (1995). 1986 startade Dialogseminariet och utgivningen av tid-
skriften Dialoger utifrån ett behov att närmare utforska begreppet dialog.
Grundare var matematikern och arbetslivsforskaren Bo Göranzon, förfat-
taren och dramaturgen Magnus Florin samt författaren och fysikern Pehr
Sällström.

6. Vad jag avser med praxisbegreppet i detta sammanhang är detsamma som
Maria Hammarén beskriver i Ledtråd i förvandling (1999). Begreppet är en
vidareutveckling av Kjell S Johannessens praxisbegrepp, bl a beskrivet i
flera artiklar i Dialoger, som i sin tur bygger på Ludwig Wittgensteins be-
grepp. Praxis är för ett kollektiv ett slags indirekt regelverk inbyggt i språ-
ket i våra individuella och kollektiva begreppstolkningar. Praxis är det kol-
lektiva tysta kunnandet och detta indirekta regelverk är något som inte
låter sig uttryckas explicit, men väl kan beskrivas genom exempel. Praxis
ligger inbäddad i språket och konstituerar vårt handlande.

combitech systems kunskapsutvecklingshistoria

1. Tekniska realtidssystem är en term som omfattar system som dels sett till
sin tillämpning inte är av administrativ karaktär (som t ex ekonomi-
system, stödsystem, databasregister), och dels styrs av krav på realtid (dvs
i någon mening omedelbar respons) i fråga om systemets reaktionsförmå-
ga på yttre stimuli. Typiska exempel på tekniska realtidssystem är styr-
system i bilmotorer, flygplan eller industriprocesser.
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2. I Kunskapsföretagets marknadsföring (Ahrnell och Nicou, 1989) beskrivs kun-
skapsföretagets unika förutsättningar att lyckas i sin marknadsföring, ut-
ifrån 7 k:n (Kundval, Kundkännedom, Kundvärde, Kontaktnät, Kun-
skapsspridning, Kommunikation och Kompetenskultur). Jag fick Christer
Hobergs eget exemplar av boken när jag började som nyanställd på Com-
bitech Software 1994 och fängslades av dess sunda och enkla idéer om
marknadsföring som på samma gång vände upp och ner på vedertagna be-
grepp inom traditionell marknadsföring. Förvisso sunda och enkla princi-
per alltså, men färgade av erfarenhet och idéer som låg helt rätt i tiden.
Bokens grunder färgar än idag vårt synsätt och dess idéer förmedlas fort-
farande vid vår introduktion av nyanställda.

3. I Saab Aerospace årsberättelse 1998 (mars 1999) står att läsa: »Kanske är
en av hemligheterna bakom Saabs konkurrenskraft en förmåga att ta vara
på expertens yrkeskunnande och föra det vidare till nya medarbetare. Man
säger att »det sitter i väggarna« och så tänker man inte så mycket mer på
det. Långa projekt har gett novisen gott om tid att iaktta och lära av den
erfarne. Men varefter kunskapsområdena blir allt mer komplexa, t ex
inom systemutveckling, så riskerar väggarna att inte räcka till. Och finns
det inga metoder för hur erfarenhetsöverföringen ska gå till så får man
utveckla egna. Saab har därför, som första teknikföretag i Sverige, börjat
arbeta med en unik metod för överföring av den tysta kunskapen – den
som varken finns dokumenterad, syns eller hörs. Yrkesområdet är en kom-
bination av precision och improvisation. Vetenskap och intuition. Genom
att kombinera forskningsfronten inom språkfilosofi med metodutveckling
för högkvalificerade tekniska tillämpningar får man en klarare bild av vad
ingenjörens yrkeskunskap egentligen består av. Från att nästan ha varit
betraktad som hårdvara håller ingenjören på att få en mjukare dimen-
sion.«

4. I en tidig reflektion (1997) skriver jag själv: »Jag tycker kursen förändrat
min syn på tidigare egna erfarenheter och hur jag relaterar mig till, tänker
på, analyserar och reflekterar kring dem. /…/ Ett mål som jag ser som
viktigt är också att arbeta fram dialogseminarieformen och få oss att klara
av att hantera den på egen hand om det alls är möjligt. Något vi med
säkerhet kommer att ständigt behöva hjälp med blir förstås att hitta rätt
texter, dvs både att hitta (dvs genom Bos och Marias/Bo Göranzon och
Maria Hammarén, red. anm./ djupa kunskaper om ’vad som finns’), men
också att hitta rätt i en given situation eller i samband med ett givet
’dilemma’«.
I vår ordlista skulle jag dels vilja prioritera några och också lägga till några
ord som känns angelägna att gå djupare in i, dels plocka några som jag
gärna återvänder till senare och sist men inte minst lyfta fram några som
vi inte får släppa, utan som måste följa oss resten av tiden:
Att gå in i:
– Sammanhangen i systemutveckling mellan En kultur/En filosofi/En
praxis/En strategi/En arkitektur/En metod/En personlig signatur
– Konflikt/Oenighet
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– Debatt/Dialog
– Rytm
– Lögn? (Bos uppslag skapar nyfikenhet!)
Att gärna återkomma till:
– Helhet/detaljnivå
– Felsökning
– Säkerhet/bedömningsförmåga/ledtråd/leopardsyndromet
– Sunt förnuft/underförstått
Att ständigt ha med oss (och kanske då och då reflektera över och gå ner
i igen):
– Praxis
– Regel/följa en regel
– Att vara kritiker
– Erfarenhet«

5. W B Gallies begrepp »Essentially Contested Concept« (ur The importan-
ce of Language 1955–56), på svenska »I grunden omstridda begrepp« och
»Enighet om oenighet« var begrepp som såddes in i gruppen »De nios
gäng« av Bo Göranzon och som mycket precist fångade delar av våra dis-
kussioner.

6. Kjell S Johannessen har i sin bok Praxis och tyst kunnande (1999) delat in
kunskap i påståendekunskap, färdighetskunskap och förtrogenhetskun-
skap där de två sistnämna utgör praktisk, erfarenhetsbaserad (tyst) kun-
skap.

7. Genom att vi under en längre tid intensivt stötte och blötte våra erfaren-
heter mot varandra och i lärandet genom nya begrepp som löpande intro-
ducerades (t ex Tyst kunskap, Praxis, Enighet om oenighet osv) så forma-
des en gemensam innebörd i dessa begrepp som var tolkningen genom våra
skilda erfarenheter synliggjorda i dialogen. Vi fick en gemensam begrepps-
grund i gruppen, intimt kopplad till behoven i vår verksamhet, och detta
gjorde att vi var och en kunde gå ut och leda företaget, var och en starkt
förvissade om att vi ledde i en gemensam riktning.

8. Så här skrev jag själv under arbetet i »De nios gäng« i en reflektion
(augusti 1997): »En sak som tidigt slår mig: Projektet har varit oerhört
givande och stimulerande (!) och kanske är det då ett pris man får betala,
men det har varit intensivt och krävt mycket tid vid sidan om jobbet som
man egentligen inte haft och krävt en hel del uppoffringar – hur många
varma sommardagar under semestern har jag t ex inte suttit inne framför
laptopen till min frus förtvivlan, och skrivit ner reflektioner och exempel
…!«

9. Så här skrev jag vidare i en reflektion (augusti 1997): »Det är kul att läsa
igenom våra första förväntningar, många av dem (de flesta) känns förstås
fortfarande rätt, men nu har man ett perspektiv på det vi gjort och kan
både precisera sig och ställa frågor man inte kunde då:
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– Vi lägger ner mycket tid på våra texter nu, men har inte arbetssättet i sig,
de texter vi ’tvingats’ läsa och våra reflektioner varit det som betytt mest?
Vilken nytta kommer egentligen själva texterna att få i efterhand? Är det
inte viktigare att ge samma insikter vi gjort till de övriga i företaget?
– Har vi egentligen skapat någon ’innovation’ i form av olika slags dia-
logseminarier? Eller finns dessa redan klara i Bos och Marias medvetan-
de? /Bo Göranzon och Maria Hammarén, red.anm./ Vad krävs för att dessa
ska bli väl fungerande verktyg också i våra egna händer när kursen/pro-
jektet tar slut?«

10. Maria Hammarén har träffande citerat Per Risberg, dåvarande Combi-
techgruppens VD, när han kritiskt ställde denna fråga på sin spets: »Men
hur – kan ni säga mig det – menar ni att ni ska få hårt arbetande konsul-
ter att lägga tid på att skriva?«. Förklaringen till att det gick att få det att
fungera ligger troligtvis i den företagskultur som präglade hela Combi-
techgruppen och som Christer Hoberg förfinade och renodlade inom
Combitech Software (sedermera Combitech Systems). Generellt sett sker
all renodlad kompetensutveckling inom Combitech Systems idag på ar-
betstid, men vi har en grundprincip som innebär att man till frivilliga eve-
nemang (konferenser, kurser etc) förväntas läsa på sin fritid, medan man
tillåts skriva på arbetstid. Inom företaget tillämpas istället en individuell
målstyrnings- och belöningsmodell med s k bonusmål. Denna modell ut-
nyttjades för att förmå anställda att ta sig tid för förberedelser etc utanför
arbetstid. Ett bonusmål kan t ex vara att delta vid ett eller flera dialog-
seminarier. Karaktären på läsmaterialet inför dialogseminarier är också
sådan att det är närliggande det slag av litteratur som människor ändå väl-
jer att läsa på sin fritid. Läsandet är en allmänbildning det är svårt att
hävda att man inte har utbyte av privat. Detta system är en förklaring till
att vi lyckades, men det räcker inte som ensam förklaring. En annan vik-
tig faktor var att vi samlade alla, från högsta ledningen till våra konsulter
och administratörer. Företaget var inte större när vi började för att alla
skulle känna varandra, och det fanns en positiv känsla av delaktighet i en
viktig fas av förändring av företaget. Det gick bra för företaget och vi växte
snabbt. Ledningen var frälst och samlat övertygad om vikten av att lägga
ner den kraft som krävdes för att få ut något ur seminarierna. Samtidigt
var ambitionen för de anställda inte satt till mer än att vara med på ett
enstaka seminarium som villkor för att få följa med på en populär och
några gånger näst intill spektakulär företagsresa (Island t ex, som är ett
exotiskt resmål för de allra flesta). Å andra sidan krävdes åtskilligt med
övertalning från chefers sida för att övertyga dem som hade dåligt med tid
att genomföra detta som absolut villkor för att få delta på resorna. I efter-
hand kan man se att det är ett återkommande problem att övertyga nya
organisationer att delta och fullgöra sina uppgifter vid introduktionen av
dialogseminariemetoden. Elisabeth Broman har i sin studie vid sif, Sprick-
or i gemenskapen (2004), tydligt visat på svårigheterna att skapa engage-
mang hos alla deltagare. Broman skriver: »Frågan om effektiv dialog blev
aktuell för projektets egen del en vecka efter det första seminariet. Då an-
lände ett e-postmeddelande från en deltagare som avsade sig fortsatt med-
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verkan, hans tyngsta skäl var svårigheten att komma in i arbetet. Ett tillfäl-
le är otillräckligt för att arbeta upp den förståelse som behövs för sättet att
arbeta, han gav dock inte dialogseminarierna mer tid. Inför det andra
seminariet lämnade ytterligare deltagare projektet. De båda som hade gett
återbud till den första träffen lämnade strax därefter definitivt gruppen,
en hade fått nya arbetsuppgifter internt och den andre hade sagt upp sig
för ett externt jobb. Ytterligare två personer aviserade på grund av extrem
arbetsbelastning tillfällig frånvaro, vilken senare visade det sig vara defi-
nitiv. Den turbulenta projektstarten störde dialogens rytm och tiden gick
till att hantera avbrott och försöka hålla kontinuitet i seminariearbetet. 
Av begynnelsens tolv deltagare återstod sex personer efter den första träf-
fen. Hälften. Den gruppen fullföljde med ökande engagemang, även om
någon då och då fick förhinder vid senare seminarier./…/ Gemenskaps-
förståelsen räckte inte till för att genomföra projektet som planerat, trots
mina och andras försök att förankra. Dialogseminarierna genomfördes på
initiativ från en utvecklingsenhet och inte som ett ledningsuppdrag på
förekommen anledning. Det födde tveksamhet om nyttan och legitimite-
ten. Deltagarna var medvetna om att resultatet skulle återföras, däremot
var det inte möjligt att i förväg ange användningsområde. Det gav en fri-
het till projektet att skapa sig sin egen fortsättning men det lämnade också
utrymme för ovisshet. Frågan blev aktuell om vem som är behörig att ha
en övergripande mening om organisationen – ska strategiskt tänkande
vara högsta ledningens ensak eller något som medarbetare självmant tar
sig an. Att själva inbjudan därmed ställde deltagare inför ett personligt
ställningstagande i den frågan blev tydligt ungefär halvvägs i genomfö-
randet. Metoden i sig var inte uppenbar och inte heller vad den kunde
leda till. Det är en personlig utmaning att ha tålamod tills något utkris-
talliserar sig. Tyst kunnande är ingen självklarhet. Introducerande samtal
och förberedelselitteratur kan aldrig förmedla den innebörd som eget prö-
vande ger. Eftersom detta var det allra första genomförandet i organisa-
tionen blev det än svårare att motivera inför omgivningen.«
Viktigt för oss inom Combitech var utan tvekan ledningsengagemanget,
men också att vi tydligt hade ett syfte med det vi gjorde och i princip viss-
te vad vi ville åstadkomma (lösa vårt dilemma).

11. Vi valde att kalla dem skrivgrupper för att skilja vad vi gjorde från Dialog-
seminarier, eftersom vi då uppfattade att Bo Göranzon och Maria Ham-
marén lade in andra värderingar i det begreppet och i själva metoden.

12. Uppgiften för deltagarna i Säfsen gick ut på att skriva en reflektion kring
rollen som konsult, utifrån de inledande kapitlen i Bo Göranzons bok Det
praktiska intellektet (1990) och Harald Lunds artikel ur Dialoger »Dags för
en högerbena« (Dialoger nr 36/1996) samt en reflektion kring regler ut-
ifrån ett kort utbildningshäfte skrivet om cmm av en av företagets kon-
sulter kring kvalitet. Alla anställda deltog och samtliga inklusive företa-
gets administratörer hade skrivit texter utifrån sina egna erfarenheter.

13. Processorientering innebär att följa arbetsbeskrivningar utformade enligt
principen (förenklat) »Indatadokument«, »Beskrivning av arbete« (t ex
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hur man tar fram en kravspecifikation, en konstruktionsbeskrivning etc),
»Utdatadokument«. Processerna ska tillhandahålla den delen av kunska-
pen som krävs för arbetet, och som är repeterbar dvs beskriver hur man
inom företaget ska göra i alla sina projekt (generellt, eller för en viss pro-
duktfamilj etc). För varje unikt projekt finns sedan projektspecifika mål
och krav etc som leder till ett visst slutresultat (en produkt, eller produkt-
variant etc). Dessa unika förutsättningar, tänker man sig, inryms i Indata-
dokumenten till en viss processbeskrivning, t ex »Utarbeta kravspecifika-
tion«. Processorientering är inget nytt inom t ex produktion, men nådde
först under början av nittiotalet den industriella programvaruutveckling-
en som ditintills ansetts som något svårbegripligt och som sköttes av (mer
eller mindre) skickliga hantverkare (programmerare).

14. Att vi i ledningen ifrågasatte de paradigm som rådde i branschen och vårt
eget alltför starka fokus på detta område var en riktig iakttagelse bland
dessa medarbetare. Oron kom sig delvis som en reaktion att man ville för-
svara det man höll på med, men den förstärktes av att det vi tog upp på
Island gjordes inför alla andra, vilket i sig var en konsekvens av men sam-
tidigt spädde på oron ytterligare, dvs att vi i ledningen hade skapat oss ett
försprång och dragit slutsatser på ett område där de som stod i frontlinjen
inom det område företaget profilerade som en styrka, själva inte hade fått
vara med och forma de insikter som nu presenterades som fakta. En grupp
konsulter slutade strax innan Islandsresan för att i ett slags protest starta
upp en konkurrerande verksamhet i Linköping, än mer fokuserad på för-
bättringsarbete kring cmm och akademiska modeller.

15. Edgar Schein är professor emeritus vid Massachusetts Institute of Techno-
logy, mit, och välkänd inom området organisatoriskt lärande. Han har
författat åtskilliga böcker och artiklar om bl a lärande organisationer, före-
tagskultur m m och anses allmänt som den som myntade begreppet före-
tagskultur.

16. Praxisbegreppet har utvecklats av Hammarén och Johannesson m fl, se
vidare not 6 i kapitlet Inledning. Begreppen tankestil och tankekollektiv är
hämtade ur en artikel av Ulla von Essen (»Tankestil och tankekollektiv«,
Dialoger 47/1998). Jag skriver i en reflektion från strax efter seminariet
(sommaren 1997): »Kanske bör vi också rikta in oss på diskussioner och
läsning runt ’att förstå en kultur’? Det känns också som om texterna inför
Combitech-seminariet har en intressant krysspunkt i det vi gjort hittills!«.

17. Einar Már Gudmundsson sade så här efter mötet med Combitech: »På
ytan är det stor skillnad mellan vad ni som dataingenjörer och jag som för-
fattare sysslar med, men på djupet finns många trådar som förenar. Det är
också poesi i vetenskapen. Och det är vetenskap i poesin.« Christer Ho-
berg instämmer: »Likheter och skillnader finns på många plan i ett möte
mellan dataingenjörer och författare /…/ skrivandet, berättandet och
språket«. Samtalet är hämtat ur en artikel av Hoberg i Dialoger
(50–51/1999).

18. Dialogseminariet där Christer Hoberg samtalade med Magnus Florin
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1998 finns dokumenterat på video och finns i Dialogseminariets arkiv,
Stockholm.

19. Maria Hammarén kallar i Ledtråd i förvandling (1999) det som inträffade
på Island för en strömkantring. Värt att notera är att kritiken från de
anställda, även om den var delvis oväntad, var fullständigt naturlig så till
vida att det fanns en kultur som inte på något sätt kväste avvikande upp-
fattningar. Det var fullt legitimt att ifrågasätta ledningens agerande och
beslut. Detta var en kultur som medvetet byggts upp och som fortfarande
lever, om än i minskad utsträckning, kanske beroende på att vi växt förbi
den nivå där alla fortfarande känner alla.

20. CMM, Capability Maturity Model (Software Engineering Institute, sei,
Pittsburgh) utgavs i sin första utgåva 1991. Modellen är en mognadsmo-
dell för programvaruutvecklande företag och bygger på frågor runt ett
antal s k nyckelprocessområden för att bedöma vilket processramverk och
vilka kvalitetssäkrande aktiviteter och dokument som finns i ett företag.
Resultatet av en cmm-utvärdering är ett betyg på en skala från 1 till 5.
Nivå 1 innebär att programvaruverksamheten är »Ad hoc«-orienterad,
Nivå 2 att den är i viss mån repeterbar, Nivå 3 att den är beskriven, Nivå
4 att den är styrd (mätbar och kontrollerad) och Nivå 5 att den är själv-
optimerande. Modellen fick ett enormt genomslag i världen och utvecklas
fortfarande kontinuerligt. Många företag satte upp mål utifrån cmm.
Ericsson gick t ex ut och deklarerade att målet var cmm nivå 3 och att
man skulle nå det senast under 1998 i hela koncernen. Idag har cmm fått
konkurrens men är fortfarande den starkaste internationella referensen i
fråga om ett företags förmåga att utveckla kvalitetsprogramvara.

21. Precision och Improvisation – om systemutvecklares yrkeskunnande (red Hoberg,
Dialoger 1998) är den första boken i serien »Filosofi och ingenjörsarbete«.
Ytterligare tre böcker har utgivits i serien. Ledtråd i förvandling – om att skapa
en reflekterande praxis (Maria Hammarén, 1999), Praxis och tyst kunnande
(Kjell S Johannessen, 1999) och Spelregler – om gränsöverskridande (Bo Gö-
ranzon, 2001).

22. Pehr Sällström skriver i en artikel i sin bok Sinnena ljuger inte (1999):
»Det har påpekats (kanske till leda) att vi är fångna i ett kvantitativt
betraktelsesätt. Det leder till en uppskattning av det extrema: det extremt
lilla; det extremt stora; det extremt snabba eller extremt oföränderliga.
Att slå nya, kvantitativt specificerbara rekord blir en utmaning såväl för
teknologin som för vad en idol skall kunna prestera.«

23. I bröderna Hubert L och Stuart E Dreyfus bok Mind over Machine, The
Power of Human Intuition and Expertise in the Era of the Computer, (1986),
beskrivs fem nivåer på vägen från novis till expert. Modellen har använts
som referens och förhållningspunkt i diskussionerna kring lärande och
erfarenhetsöverföring (-utbyte) inom »De nios gäng«. I och med den
fjärde nivån (skicklighet) och för den femte (expertis) krävs för lärandet
att man reflekterar över sin erfarenhet från framgång respektive misslyck-
ande, och utvecklar förmågan att fatta beslut utifrån detta i varje given
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situation (som inte längre kan förutses i på förhand uppställda regel-
strukturer).

24. Allan Janik gör i boken Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi (Originaltitel:
The Concept of Knowledge in Practical Philosophy, 1996) distinktionen mellan
regler och regelföljande. Praktisk kunskap är en fråga om att lära sig följa
en regel i en situation där det inte finns och inte kan finnas några uttala-
de eller formella regler, skriver Janik bl a. Regelföljandet ligger inbäddat i
praxis, dvs hur man handlar i en given unik situation, men inga regler kan
förutse varje möjlig situation. Gunnar Bergendahl skriver i sin artikel »Ett
lekperspektiv på kunskap« (Dialoger 67–68/2003) »Men den regelföljan-
de praxisen är en del av livet, är bestämd till tid och rum och bärs av en
gemenskap. Element ur denna praxis blir ibland upptagna som en ny
regel, liksom enstaka regler efterhand inte längre tillämpas och då utsönd-
ras. Gränsen mellan regel och praxis förskjuts.« Kan man träna upp för-
mågan hos individen att avgöra var de gränserna går i varje enskilt hand-
lande, så har vi lyckats åstadkomma precis det vi är ute efter. Detta är allt-
så vad det goda omdömet och förmågan att bedöma en situation handlar
om. Jag ser en distinktion i regelbegreppet där de formella reglerna är ett
slags erfarenhetsbaserade direktiv utifrån kända situationer eller generella
instruktioner, medan det samtidigt existerar principiella regler som aldrig
får överträdas, som är mer av slaget värderingar eller erfarenheter som t ex
tvingar till att alltid följa en viss rutin av säkerhetsskäl för att ha ryggen fri
juridiskt och ansvarsmässigt, eller som tvingar till att alltid se till att få en
sak granskad. Dessa är ett slags erfarenhetsbaserade krav som bildar mer
eller mindre oskriven lag inom en verksamhet (praxis).

25. Uppräkningen av förkortningar refererar till mer eller mindre kända mo-
deller för kvalitetssäkring inom programvaruutveckling. iso9000 har en
separat delstandard rörande produktutveckling av programvarusystem.
Bootstrap är en modell för att »lyfta sig själv« och nå ökad struktur. Tick-
it är en modell för utvärdering och certifiering av underleverantörer och
de system dessa levererar. Software Metrics är mätetal för att bedöma kva-
liteten och komplexiteten i programvaruprodukter och utvecklingsverk-
samhet (antal rader kod, antal funktionsanrop, antal funna fel i doku-
mentgranskning, antal fel i test etc). gqm, Goal-Question-Metrics, är en
modell för att genom mål, mätning av lämpliga mätetal (metrics) och
uppföljning ser till att snabbt styra in mot målen när man ser avvikelser i
verksamheten (ökad felfrekvens för nya system i drift etc). cmm, se not
20, s. 108. iso 12207 är en standard för »Product Lifecycle Engineering«
dvs hur man kan arbeta med produktutveckling från idé till avveckling av
produktionen. spice är ett europeiskt svar på cmm som i mångt och
mycket liknar cmm, och liksom cmm fått stort genomslag – mycket där-
för att spice inte fokuserar på ett betyg enligt en nivå utan på förbätt-
ringar inom varje enskilt område. psp, Personal Software Process
(Software Engineering Institute, sei), är en modell för att steg för steg
systematiskt utveckla sig som individ (programvaruutvecklare) i yrket
utifrån de utvecklingsnormer och principer som föreskrivs i cmm-model-
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len. Experience Factory är ett begrepp som innebär en återkoppling av
gjorda erfarenheter där dessa lagras i en gemensam databas för allmän
åtkomst, så att misstag inte upprepas, utan organisationen kontinuerligt
lär. Jfr begreppet Learning Organization (se Peter M Senge, Edgar Schein
m fl).

26. Se även not 20 på s. 108. På nivå 5 i cmm (dvs den nivå som formar idealet
för den ultimata programvaruutvecklande organisationen) har man sys-
tem och mätningar för att utläsa om processerna fungerar som de ska så
att organisationen ständigt kan förbättra sig själv.

27. Processer har sin givna roll i en mogen verksamhet idag och vi ser en viss
renässans för modeller som t ex cmm och spice, medan andra som Ex-
perience Factory försvunnit helt från den allmänna idédebatten inom
systemutvecklingsbranschen. Det gäller dock att se vad de bidrar till och
för vem de gör nytta, dvs när i individers kunskapsutveckling de behövs
för att skapa förståelse, respektive när de behövs för att styra upp genom
överenskomna regler. Kan vi på något sätt träna människor att lära känna
gränsen för tillämpningen av de formella reglerna så kan vi bättre förstå
nyttan med processer och lära oss att utforma dessa på ett mer användbart
sätt. Ett resonemang kring den inre bilden, som vi utvecklade i våra kund-
presentationer och som går ut på att belysa den kunskapsutveckling som
sker i projektgruppen parallellt med framtagandet av utdata-dokument
från de olika processerna, under ett utvecklingsprojekt, har varit fruktbart
och trycker på vikten av att ha de båda perspektiven med sig samtidigt
under projektets gång, liksom att skapa projektstrukturer och redskap i
verksamheten för att hantera, stödja och synliggöra även den viktiga kun-
skapsutvecklingen.

28. Detta synsätt utvecklas bl a i boken Precision och Improvisation – om syste-
mutvecklarens yrkeskunnande (red Hoberg, Dialoger 1998) och i flera num-
mer av tidskriften Dialoger.

29. Dessa begrepp syftar på forskning och modeller om lärande och utveck-
lingsorganisationer som varit populära i litteratur och artiklar på senare år,
och där, till skillnad från modellerna under not 25 ovan, man har haft kun-
skap och lärande som utgångspunkt. Ingen av dessa modeller fördjupar
kunskapsbegreppet så att någon tydlig distinktion görs mellan formell,
teoretisk kunskap (påståendekunskap) och tyst, erfarenhetsbaserad kun-
skap. Flera modeller berör begreppet tyst kunskap, men tar sin utgångs-
punkt i den formella kunskapen, dvs bygger inte i praktiken på synsätt där
man betraktar kunskap utifrån handling och lärande utifrån träning och
reflektion. Dave Snowden, chef för ibm:s Knowledge Management Insti-
tute, tar upp ytterligare ett begrepp i en intervju i Computer Sweden 2002:
»bpr (Business Process Reengineering) var den sista sucken. Det var bpr

som skapade alla de stora konsultbolagen. Sedan har det talats om att skapa
’the learning organization’, men man kan inte skapa en lärande organisa-
tion./…/ Tyvärr har vi utbildat en hel generation av mekaniska tänkare«.
Knowledge Management är ett begrepp som antyder att kunskap kan han-
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teras, flyttas, kontrolleras. Det är inte så enkelt att man kan finna ett »ge-
mensamt språk« på det sätt som klichén säger. Man kan inte definiera sig
fram till en bestämd användning av språket. Det vi gjorde i projektet med
»De nios gäng« var att vi utvecklade och tänjde på ett språk, ett språk för
utforskning av vårt eget yrkeskunnande. Vi gjorde det omvända mot att
definiera, dvs tillät olika innebörder och var öppna för olika perspektiv.
Det finns inget språk på förhand för något som är outforskat, dvs inget
språk kan uttrycka något vi ännu inte känner till. 

30. Så här skrev jag själv i en uppsats hösten 1999 som en reflektion över
Scaniacaset: »Inom Combitech Systems har vi under året arbetat med en
intern ’fallstudie’ kring ett kunduppdrag på Scania som vi samlas kring
och reflekterar över genom att använda dialogseminariemetodiken i skriv-
gruppsform. Min roll har varit att skriva protokoll och vi har haft två
möten under 1999. Dessa kommer att följas av fler under det kommande
året, då också fallstudien delvis löses upp för att även ta in andra kund-
projekt och ställa dessa mot varandra lite tydligare.
Som del av denna uppsats finns de två protokollen från arbetet i gruppen
med. I protokollen syns hur gruppens synsätt på de frågeställningar som
lyfts upp fördjupas med hjälp av det epistemologiska perspektivet och me-
todiken kring att arbeta med en serie av dialogseminarier. Gruppen består
av Stig och Rune som initialt gått in som konsulter i vårt uppdrag på
Scania redan hösten 1998. Ytterligare ett par personer var med vid ett
seminarium för Scania hösten 1998, Niclas och Christer. Stig har sedan
arbetat vidare tillsammans med Bo vid Scania. I gruppen återfinner vi
också Johan K, Christofer och Ulf som parallellt arbetade som konsulter
vid Volvo Lastvagnar och därför kan se många paralleller. Eva, Björn,
Göran, Catrine, Anders, Johan L och Mikael finns med för att genom att
skriva och reflektera utifrån helt andra konsultuppdrag ge lite perspektiv
på situationen som kan hjälpa Stig i arbetet på Scania. Självklart skapas
under dialogen många intressanta infallsvinklar och frågeställningar som
har sin relevans på många andra håll och på ett sätt blir därför Scania-upp-
dragets roll bara att vara ett av flera uppdrag vi resonerar kring – låt vara
det mest genomarbetade som case betraktat.
Det första mötet ägde rum i februari 1999, då Stig och Bo arbetade till-
sammans på Scania. Till det mötet hade Rune och Stig förberett en omfat-
tande presentation av situationen på Scania samtidigt som tre av de övri-
ga deltagarna, Göran, Christofer och Eva fått en skrivuppgift formulerad
kring förändrings- och förbättringsarbete i kunduppdrag. Till uppgiften
hörde också en läsuppgift med bl a Ulla von Essens artikel ur Dialoger nr
47/1998 om Negern på Narcissus och begreppet tankestil.
De två protokollen är skrivna utifrån Maria Hammaréns uppmaning att
inte återge den exakta ordalydelsen eller ens nödvändigtvis den korrekta
följden i dialogen, utan de är gjorda för att med större precision och dra-
matik mejsla fram andemeningen i det som sades vid mötena. Protokollen
stäms givetvis av bland de deltagande, men är avsevärt mer fritt utforma-
de än t ex ett refererat.
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Ställda mot varandra blir de två protokollen ett spännande dokument över
den process vi befinner oss i, och den pågående begreppsbildningen. Dis-
kussionerna kring inledningsvis ledarskapet i förändringsarbete och tanke-
stil över till indirekta regler, kultur och paradigm belyser tydligt hur del-
tagarna i gruppen utvecklas med varandra, påverkade av varandras exempel
och analogier. Synen på tankestil stimulerad av Ulla von Essens artikel
växer till diskussioner runt paradigmskiften stimulerat av läsningen inför
det andra mötet. Det framstår tydligt hur det växer till en insikt i gruppen
att om vi vill kunna visa på andra paradigm och leda en grupp eller orga-
nisation från ett till ett annat, så måste vi också förstå flera paradigm för att
kunna förmå skapa den överblick som krävs. /…/ Ytterligare ett exempel
på en tydlig insikt som gradvis växer fram mellan mötena är den kring
regelverk i form av stödprocesser respektive huvudprocesser i lednings-
systemen som stödjer systemutvecklingsarbetet. Insikten blir indirekt att
stödprocesser förutsätter ett känt arbetssätt. Med andra ord kan många
stödprocesser inte finnas på plats från början av ett nyutvecklingsprojekt,
utan dessa aktiviteter måste kanske hanteras manuellt. Detta i sin tur krä-
ver plötsligt en ’glömd’ kunskap om vad ett antal stödprocesser som nor-
malt ’bara finns där’ egentligen hjälper till med. I genomförandeprojekt
liksom i vidareutvecklingsprojekt däremot är stödprocesserna viktiga att
ha på plats i bakgrunden för att projektet i sig ska fungera smidigt och
effektivt. Stödprocesserna är då viktig potential till effektivitetshöjning
både i sig själva men också genom sitt stöd som kan öka fokus på ’kärn-
verksamheten’ i projektet. I verkligheten har de allra flesta projekt inslag av
båda dessa karaktärer – det finns alltid vissa saker som går att återanvän-
da i nyutvecklingsprojekt och alltid ett visst mått av nyutveckling i ge-
nomförande- eller åtminstone i vidareutvecklingsprojekt.«

31. Tidskriften Spelplats gavs första gången ut 1999 som ett samarbete mellan
Dialogseminariet och Combitech Systems. Det första numret hette »Sys-
temutveckling och gehör« och bestod av texter från deltagare i vår Steg
ii-utbildning. Forskningsområdet Yrkeskunnande och teknologi har fort-
satt att producera denna tidskrift som resultat av genomförda projekt.
Ytterligare nummer har gjorts bl a ihop med sif, Försvarshögskolan, För-
eningssparbanken och Konsthögskolan.

32. Steg iii-utbildningen finns idag inom vårt Learning Lab, men har till sin
form omarbetats en hel del sedan dess. Detta var dock startskottet för Steg
iii i sin nuvarande form (se även not 38 nedan).

33. Detta var Bo Göranzons och Maria Hammaréns spontana reflektion efter
den första omgången Steg ii-kurser vi genomförde (två grupper under
1998/99). Uppmärksammandet finns beskrivet i Maria Hammaréns Led-
tråd i förvandling (1999): »Givetvis är det alltför tidigt att meningsfullt gå
in i en analys av vad som utspelat sig i de två grupperna. Men ett förhål-
lande är värt att synnerligen uppmärksamma: Den nya nivån som bägge
grupperna startade från./…/ De … hade redan en begreppsbildning
igång kring erfarenhetsöverföring, praxis och lärande.«
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34. De system för utbildning och lärande som finns runtom på företag och
institutioner saknar i alltför hög grad möjligheten att systematiskt kopp-
la teori till våra egna erfarenheter. Ändå är det utifrån våra egna erfaren-
heter som vi ser var den kunskap vi inhämtar passar in, och vilken ny för-
ståelse den i sin tur ger oss. Det är våra erfarenheter som avgör på vilket
sätt vi förstår det nya. Våra erfarenheter utgör både resonansbotten och
klanglåda att fylla med nya, skarpa klargörande toner, eller att utvidga för
att rymma nya klangfärger.
Det gällde alltså att hitta ett utbildningssystem som på ett systematiskt
sätt kunde ge stöd för att träna förmågan att se, leta efter, uppfatta och
tolka likheter och skillnader, att uppfatta små men avgörande nyanser etc.
Vi pratar alltså om att träna förmågan till analogiskt tänkande, dvs för-
mågan att tänka i analogier och metaforer och att göra kopplingen till
exempel som beskriver egna erfarenheter. En sådan förmåga ligger inte
främst i själva tolkningen av skillnaderna utan snarare i att vara medveten
om vikten av att kunna identifiera dem, och att ta sig tiden att systema-
tiskt försöka hitta dem.

35. kdg är en förkortning för Knowledge Development Group

36. ltg är en förkortning för Local Technology Group

37. Den kdg som fungerat är »kdg Förbättring« som engagerat letts av Jan
Sjunnesson, som själv har skrivit en licentiatavhandling vid kth och som
genomgått alla våra steg i Combitech Learning Lab.

38. En av tre ämnesdelar inom Combitech Training Institute rör Kunskap om
kunskap (dvs Kunskapsteori. De andra två rör »Teknik« respektive »Affärs-
mannaskap & Ledarskap«). Samtliga ämnesdelar är uppbyggda enligt en
princip med en basutbildning som är gemensam och obligatorisk för alla
anställda, därefter finns möjlighet till vidareutbildning genom att utifrån
en palett utbildningar välja fritt eller i samråd med chef (utifrån satta ut-
vecklingsmål). Basutbildningen beräknas man genomgå under ca tre års
tid parallellt med praktiskt arbete i projekt eller kunduppdrag. Basutbild-
ningen inom ämnet Kunskapsteori omfattar minst tre (varav två valfria)
dialogseminarier utifrån ett kursutbud indelat i olika teman:
Grundseminarium (obligatoriskt) »Precision och Improvisation – om er-
farenhet och tyst kunskap«
Tema 1: »Tyst kunskap och praxis«
– Första seminarium: Yrkeskunnande, erfarenhet och intuition.
– Påbyggnadsseminarium: Kunskapsbegreppet och »Knowledge Manage-
ment«.
– Påbyggnadsseminarium: Praxis och kultur.
Tema 2: »Ledarskap och förändring«
– Första seminarium: Tid, rytm och kreativitet
– Påbyggnadsseminarium: Tankestilar, paradigm och att arbeta med för-
ändringar.
– Påbyggnadsseminarium: Riskhantering och ledarskap under utsatthet.
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– Påbyggnadsseminarium: Gestaltning – iscensättning – regi.
Tema 3: »Kunskapsföretag, lärande organisationer och mästarskap«
– Första seminarium: Dialog och begreppsbildning. Kollektiv och indivi-
duell reflektion.
– Påbyggnadsseminarium: Mästare-lärlingskap. Färdighet och förtrogenhet.

– Påbyggnadsseminarium: Den inre bilden och att ta sig över komplexi-
tetsmax.
– Påbyggnadsseminarium: Helhet och delar. Problemformulering vs pro-
blemlösning.
Tema 4: »Kunskapens uttrycksformer«
– Första seminarium: Språk och handling, modell och verklighet.
– Påbyggnadsseminarium: Om regler och regelföljande.
– Påbyggnadsseminarium: Det analogiska tänkandet. Analogier och me-
taforer.
Till varje seminarium, som tar en dag i anspråk, finns lärarhandledningar,
utvald litteratur för läsuppgift, samt en formulerad skrivuppgift. I ut-
formningen av konceptet med basutbildningar har det varit viktigt för oss
att själva kunna leda seminarierna. För att få vara lärare krävs att man
uppfyller vissa krav, t ex att man genomgått Steg iii inom ämnesdelen
Kunskapsteori (efter basutbildningen finns inom ämnesdelen Kunskaps-
teori, ett Steg ii, ett Steg iii samt ett Steg iv där det sistnämnda innebär
deltagande på utvalda forskarkurser i kth:s regi).
Tanken med basutbildningen är att först ge en gemensam introduktion
som är lika för alla (det obligatoriska grundseminariet). Därefter ska man
kunna välja inriktning lite beroende på sin yrkeskarriär. Sålunda bör kan-
ske en blivande systemarkitekt fördjupa sig i frågor rörande begrepp som
»den inre bilden«, »modell och verklighet« m m. En förändringskonsult
däremot fokuserar kanske snarare på begreppet »praxis«, »paradigmskif-
ten«, »dialog«, medan en metodkonsult rekommenderas seminarierna
»hantverk och verktyg« och »regler/regelföljande«. Temarubrikerna är
satta för att vägleda i det valet utifrån yrkesspecialisering. Basutbildningen
ska samtidigt i första hand ge en gemensam begreppsgrund som gör att vi
förstår varandra inom företaget. Min tanke har varit att hantera detta på
flera sätt; dels finns en överlappning i läsmaterialet på så sätt att t ex kur-
sen i »Yrkeskunnande, erfarenhet och intuition« såväl som »Dialog och
begreppsbildning. Kollektiv och individuell reflektion« liksom »Om reg-
ler och regelföljande« delvis har samma läsmaterial. Dels finns en princip
med ett »Första seminarium« i varje Tema, som innebär att flera perso-
ner med olika inriktning och bakgrund möts och utbyter begreppstolk-
ningar och textreflektioner med varandra. På så vis uppstår en dialog som
spänner mellan individers erfarenheter men inom samma yttre ramverk
av texter, så att de centrala begrepp vi funnit under årens lopp och som
återspeglas i valet av seminarietexter, möts i dialogen och formar begrep-
pen inom vår gemensamma praxis, men givetvis också är med och påver-
kar praxis. Perspektiven på samma texter blir lite olika genom att man går
in i texterna med olika utgångspunkter. Genom principen med individu-
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ella val i basseminarierna, kan man inte räkna med att en och samma
grupp följs åt under hela basutbildningen, vilket annars är en viktig fak-
tor i begreppsbildningsprocessen och för att forma en praxis. Detta har
fått stå tillbaka till förmån för att ge en bas för alla att stå på begrepps-
mässigt. Istället har vi i nästa steg, våra Steg ii-utbildningar, sett till att
skapa en utbildning som innebär att man under sammanlagt fyra dagar
utspridda över ett halvår, plus en återträff, får tillfälle att i en och samma
grupp följas åt och gemensamt forma en inbördes gemensam begreppsflo-
ra, en praxis i företagets praxis. Deltagarna till Steg ii-utbildningen väljs
av de chefer som gått igenom Steg iii-kursen i samråd med oss från »De
nios gäng«. Det krävs förstås intresse och en nytta utifrån valet av yrkes-
inriktning, men man måste också ha en viss mognad och en öppenhet för
vad det hela handlar om. Steg ii-deltagarna får chansen, bl a med stöd i
individuella bonusmål, att kvalificera sina texter under coachning från
kursledningen, för att till sist ges möjlighet till publicering i tidskriften
Spelplats. I våra högre utbildningar (Steg ii–Steg iv), är kursledarna enga-
gerade från kth emedan vi inte anser oss mogna och kvalificerade nog att
ta över den uppgiften ännu, men också därför att det stärker konceptets
trovärdighet hos deltagarna med extern och forskningsanknuten ledning.
Bo Göranzon och Maria Hammarén leder Steg ii, och tar i Steg iii hjälp
av utvalda externa föreläsare. Steg iii-utbildningen är en avsmalning där
urvalet deltagare blir mer precist, och där inriktningen ifråga om texter
och ämnen följer deltagarna på ett annat sätt än i Steg ii. Deltagarna kan
påverka den kommande inriktningen på kursen som blir oförutsägbar,
liksom fallet var för projektet med »De nios gäng«. Sålunda kan man
välja olika externa föreläsare utifrån den riktning gruppens diskussioner
och arbete pekar mot. I Steg iii krävs att man arbetar med ett eget prak-
tikfall i form av ett externt kunduppdrag som bildar grund för reflektio-
nerna och som pågår parallellt med utbildningen. Kursen blir ett prövan-
de och är därmed indirekt också en viktig del av Combitechs affärsut-
veckling. Steg iii-utbildningen ger akademiska poäng vilket också inne-
bär att man genomgår en formell examination. Så här långt har utbild-
ningarna skett inom Combitechs väggar. I Steg iv slutligen deltar man i
ordinarie (utvalda) forskarkurser vid kth bland deltagare från skilda
verksamheter.

39. Bo Göranzon beskriver i sitt Forskningsprogram för Utbildningsvetenskap
(kth, 2002) den aktuella forskningen inom forskningsområdet Yrkes-
kunnande och Teknologi på kth.

40. Se t ex Maria Hammarén, Ledtråd i förvandling (1999) och Jan Sjunnesson,
Spindeln i nätet (2003).

41. Konfigurationsstyrning är ett begrepp som handlar om det allt viktigare
området att ha ordning på de olika delarna under utvecklingen och för-
valtningen av ett stort system, mekanik, elektronisk hårdvara och pro-
gramvara. Enkelt uttryckt handlar problemet om att hantera olika system-
konfigurationer, dvs varianter av systemet där olika delar ständigt befinner
sig i förändring, genom att de utvecklas; det pågår felrättning. Det hand-
lar alltså om att ha ordning på vilka versioner av alla systemets olika delar
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som konstituerar en viss systemutgåva, och se till att dessa olika versioner
fungerar tillsammans, vilken dokumentation som svarar mot en viss utgåva,
vilken förteckning över kända felrapporter som svarar mot en viss utgåva
osv. I modernt utvecklingsarbete planerar man leveranser av systemutgå-
vor i etapper med olika grad av funktionalitet färdig i olika delar av det
stora systemet.

42. I Dialoger nummer 50–51/1999 utvecklar Kjell S Johannessen begreppet
analogiskt tänkande i sin artikel med samma namn. Analogiskt tänkande
avser just förmågan att se och tänka i analogier och begreppets innebörd
beskrivs av Johannessen som central i all begreppsbildning.

om att arbeta med dialogseminarier

1. Citatet är ur Denis Diderots Rameaus Brorson i svensk översättning av Ria
Wägner (1951). Ludwig Wittgenstein har gjort liknelsen om reflektion
som – en massage för mentala kramper. Reflektion har en egen kraft och
är något så fundamentalt i den mänskliga hanteringen av erfarenheter att
vi inte kan undvika den. Vi kan skilja på inre och yttre reflektion: 
Inre (individuell): Genom att via egen reflektion lyssna till sin erfarenhet,
sin inre röst. Människor mottager (erhåller) inte kunskap passivt. Man
förvärvar den genom reflektion – Reflection-in-action eller Reflection-on-
action enligt Donald Schön (The Reflective Practitioner, 1983). Skrivandet i
dialogseminariemetoden innebär en långsamhet, där själva formulerandet
blir centralt för metoden. Skrivandet startar i läsning. Tankar och reflek-
tion behöver väckas – de finns inte där av sig själva. Genom (den indivi-
duella) reflektionen kommer vi åt våra egna erfarenheter och kan artiku-
lera/formulera slutsatser och kunskaper vi inte trodde oss besitta.
Yttre (kollektiv) – Sker spontant eller styrt (förädlad genom förberedel-
ser) och genom interaktion med en omgivning. I synnerhet genom den
mellanmänskliga dialogen. Dialogen är till sin natur oförutsägbar (kun-
skap föds i dialogen), och innebär kunskapsöverföring (det som sägs talar
till mottagarens erfarenhetsfond och referenser). Dialogen tvingar till for-
mulering/artikulering av tyst kunskap. Dialogen är alltid oavslutad och
lämnar därmed alltid öppning för en fortsättning.

2. Grunden för skrivandet i metoden har från början varit Maria Ham-
maréns bok Skriva – en metod för reflektion (1995). Skrivandet är av central
betydelse och skapar en långsamhet som tvingar till reflektion. Christer
Hoberg säger i ett möte med Einar Már Gudmundsson, som en replik på
den senares uttalande att »ordet är friare än verkligheten«: »Det är tanke-
väckande: Är berättelsen då ett sätt att öva fantasin? Det kanske är detta
som driver fram berättelserna: Genom den uppövade fantasin skapar man
grunden för uppfinningar, för det är genom fantasin man kan föreställa
sig en uppfinning«. Här antyder Hoberg skrivandets roll som verktyget
att genom fantasin och gestaltningen kunna föreställa sig saker, och där-
igenom forma nya insikter, ny kunskap. Notera speciellt att Hoberg talar
om berättelsen. Just att försöka uppmuntra till att skriva en berättelse är
en viktig del av vad Dialogseminariemetoden handlar om.
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3. Maria Hammarén skriver i ett idéprotokoll från en kurs på Combitech:
»Det är ett arbete som måste göras i vardagsspråket; man hittar inga gen-
vägar genom att specialisera sig på kunskapsteori. Kunskapsteorin kan ge
legitimitet och stöd i detta arbete, men allt framåtdrivande arbete måste
göras på plats i det språk som håller fast våra föreställningar om verklig-
heten och det är det som är reflektion – språkkritik. Höra vad man säger
och se vad man skriver. Ta stöd i detta arbete i texter som kastar nytt ljus
över det man av vana inte längre ser.«

4. Bakgrunden till min uppdelning i de fem syftena med dialogseminarier är
vår egen oförmåga inom företaget att vara konkreta och artikulera nyttan
med dialogseminarierna kanske delvis internt, men framförallt hos kund.
Vi har klara svårigheter att förmedla budskapet både kring kunskapsper-
spektiv (det första syftet) och med arbetsmetodiken. Vi har också tidiga-
re saknat bra och konkreta och tydliga exempel och case (enkla fallstudi-
er) för olika ändamål som t ex hantering av projekt i kris, de problem man
kan få när man inte tidigt lägger fokus på att ta fram en bra systemarki-
tektur etc. Problemet är delvis att omvärlden och det paradigm vi verkar
inom söker snabba lösningar och inte är intresserade av det som tar för
lång tid och inte går att mäta kvantitativt. Men vi är trots allt ett kun-
skapsföretag och har som övergripande mål att överföra våra kunskaper
till kund, så detta är helt naturligt viktigt för oss. Vi vill allt som oftast
hjälpa våra kunder att åstadkomma förändringar i arbetssätt men lika ofta
ser vi anledning till förändringar som kunden inte ser själv. Vi vill för-
ändra praxis, och även om vi många gånger har ledningen med oss får vi
ofta inte gehör bland systemutvecklarna. Thomas S Kuhn menar att man
dels måste ha tillräckligt många anomalier, dels måste erbjudas något
annat som löser dessa anomalier för att skifta paradigm. Se not 4 i kapit-
let Inledning. Kanske är detta sättet för oss att arbeta vidare med, dvs att
vi genom att lära oss att visa kunden exempel på fall där det gick illa, eller
sannolika framtida scenarier m m, kan försöka lyfta upp dolda anomalier
i en praxis som vi tror kan möta framtidens nya krav, och på så sätt för-
stärka vår argumentation för förändring. Vi borde på detta sätt kunna
påvisa att det nuvarande arbetssättet inte är tillräckligt – att känslan av
trygghet är en fara för det företag som vill hänga med i utvecklingen. Det
gäller alltså att på ett sätt skapa viss osäkerhet, men samtidigt visa på
vägen fram till att övervinna osäkerheten fastän vi ännu inte är där. Eller
som japanen Ikujiro Nonaka lite mer drastiskt uttrycker det »Coping
with uncertainty was a matter of life and death …« (ur The Knowledge-
Creating Company, av Nonaka och Takeuchi, 1995.)

5. Anomalier i detta sammanhang syftar på det som Thomas S Kuhn beskri-
vit i sin bok The Structures of Scientific Revolutions (1970), dvs tecken på att
befintliga begrepp inom en praxis vid någon tidpunkt tycks otillräckliga
för att beskriva den verklighet man uppfattar och försöker beskriva inom
rådande praxis. Se även not 4 i kapitlet Inledning.

6. Kjell S Johannessen beskriver begreppet implicit kunskap till skillnad från
tyst i boken Praxis och tyst kunnande (1999). Implicit kunskap är ännu icke
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uttalad påståendekunskap, dvs kunskap möjlig att uttrycka explicit, och
sålunda ej detsamma som tyst kunskap.

7. Tidskriften Spelplats är ett exempel. Alla skrivna reflektioner arkiveras dess-
utom på deltagarnas eget initiativ i databas. Vi har också exempel från
större arrangemang där utvärderingar gjorts, inbundna redigerade sam-
manfattningar av en seminarieserie, eller ibland ett enstaka tillfälle för
kund etc. Vi gör metodbeskrivningar på olika sätt, vi beskriver metodiken
på internwebben för vårt Learning Lab osv.

8. Ett exempel är Combitechs företagskonferens 2003 som hade temat »Pro-
jektledning för projekt i egen regi« och där företagets senaste nummer av
Spelplats (1/2003) med anställdas texter utgjorde läsmaterial för företagets
övriga anställda som stimuli till en skrivuppgift inför konferensen.

9. Combitech Training Institute (cti) är den del av Combitech Learning
Lab (cll) som rör intern utbildningsverksamhet inom Combitech Sys-
tems ab. Idéerna bakom cll och cti växte fram under åren 1998–1999
och presenterades som koncept i början av år 2000. Se även noterna 35–38
på s. 113f.

10. Det var inför ett större projekt gentemot en kund inom medicinteknik-
branschen där en ny handterminal för patientmätningar tänkt för perso-
nal vid vårdcentraler skulle utvecklas, som denna tillämpning av metoden
först prövades (2001). Resultatet var över förväntan och kunden uttryck-
te stora positiva reaktioner efter seminariet. Detta exempel finns beskri-
vet i artikeln »Better Systems Engineering with Dialogue Seminars« (In-
cose conference, 2002) av Jan Sjunnesson, Göran Backlund och Ingemar
Johansson.

11. Första gången detta tillämpades var vid en övning kallad »Lessons Learn-
ed« för en kund i fordonsbranschen. Erfarenheter från ett totalhavererat
projekt lyftes genom dialogseminariemetoden fram och fick bli avstamp
för den grupp som just stod i startgroparna för att påbörja nästa projekt.

12. Vid avvecklingen av en verksamhet hos en kund inom digital-tv-bran-
schen i Linköping, där en annan del av organisationen i Tyskland skulle
överta arbetsuppgifterna, genomfördes ett antal parallella dialogseminari-
er kring ett antal prioriterade kunskapsdomäner (nyckelområden) som
identifierats av företagsledningen. Övningen genomfördes på engelska
och deltagarna fick förberedande texter, fick skriva och slutligen högläsa –
alltsammans på engelska, alltså inte modersmål för någondera parten vil-
ket får anses ha varit en viktig bidragande orsak till framgången med detta
seminarium.

13. En kund i Karlskoga stod i ett av sina större projekt inför en integra-
tionsfas där alla ingående systemdelar för första gången samtidigt skulle
sammankopplas och testas. Detta var en synnerligen kritisk fas för pro-
jektet då annan personal än de som utvecklat delarna skulle ta vid och för-
söka bygga ihop systemet utifrån den helhet som var tänkt i ursprungliga
specifikationer från beställaren.
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14. Saab i Linköping genomförde under åren 1995–1997 ett av svensk indu-
stris större förändringsprojekt inom systemutvecklingen, det s k empire-
projektet där vi med hjälp av Bo Göranzon genomförde 2 dialogseminarier
i syfte att fånga problematiken kring införande av ny teknik och förändrat
arbetssätt i en större organisation. Ett annat exempel är ett telekomföre-
tag i Lund som efterfrågade en metod, men som det visade sig genom en
dialogseminariemetodik-inspirerad studie, visade sig ha behovet av ett
genomgripande förändringsarbete.

15. Just exemplet med Konfigurationsstyrning har prövats internt inom före-
taget vid ett flertal tillfällen och är numera praxis som metod inför kom-
plexa problemställningar i våra egna projekt. Ett annat exempel är en
kund inom medicinteknikbranschen som hade kört fast i sitt projekt och
konstaterade att man efter att ha arbetat »färdigt« enligt ursprungligen
planerad projektplan så hade man mer än halva projektledtiden kvar. Vi
samlade hela personalen under en vecka och genomförde en rad semina-
rier under en intensiv vecka. Ett viktigt mål med övningen var att överföra
ett antal begrepp vi såg som nödvändiga för projektmedlemmarna och
företagsledningen för förståelsen av situationen de hamnat i och hur de
kunde lösa upp knuten och komma vidare.

16. Denna tillämpning kan ses som en fördjupning av den föregående, där
man identifierat ett område av strategisk betydelse för företaget och vill
skapa sig en gemensam praxis eller öka kunskapen hos en större grupp
människor. Det var vid vår företagskonferens i Nice som detta prövades
på allvar, och för 200 medarbetare. Redan något år efter denna företags-
konferens hade vi fått ett internationellt rykte i branschen såsom varandes
ledande inom området systemarkitektur.

17. Detta har tillämpats för ledningsgrupper inom bl a delar av Saab i Lin-
köping (2001–2002) samt på ett kundföretag som utvecklar marinmoto-
rer och fartygssystem (2003). Inledningsvis genomförs ett dialogsemina-
rium med texter och högläsning etc. Som en andra fas genomförs sedan en
strukturerad brainstorming och detaljplanering enligt gängse metoder för
detta. Till skillnad från sådan brainstorming och aktivitetsplanering i
normala fall, fås ett enormt fokus och samförstånd i gruppen kring vad
som är viktigt. Intressant är att de begrepp som lyfts fram, skapats och för-
djupats under Dialogseminariet återkommer som förståelsebärande kitt i
den kollektiva dialogen och planeringen i denna fas.

18. Inom vår egen verksamhet är detta numera en naturlig del i vår affärsut-
veckling, dvs utifrån våra mest erfarna medarbetare inom ett visst kun-
skapsområde skapas en fördjupad förståelse för de problem i kundsitua-
tioner där man verkar i konsultuppdrag och ur den gemensamma be-
greppsbildningen byggs nya tjänstekoncept upp utifrån denna fördjupade
insikt om kundbehov. Arbetet kring det s k Scaniacaset med de dialogse-
minarier vi höll internt under 1996–1997 är exempel på detta.

19. Att kunna motivera deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter är
centralt för genomförande av ett Dialogseminarium. Metoden inbjuder
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deltagaren att reflektera kring och vilja dela med sig av sina egna erfaren-
heter. Det gäller att låsa upp dörren till individens erfarenheter och, som
Peter Tillberg skriver i inledningen till boken Dialoger – om yrkeskunnande
och teknologi (2002), välja texter »/som/ väcker lust till skrivande …«. De
texter som ska läsas måste helt enkelt vara stimulerande, och därför helst
skrivna av skickliga författare. Erfarenheten från textval och hur väl olika
texter tagits emot i grupperna visar just att de litterära texterna genomgå-
ende är de som fungerar bäst. Även Tillberg stöder detta och understryker
att texten ska vara en »bra berättelse«. Författaren Einar Már Gudmunds-
son uttrycker poängen med skönlitterära analogier i en kommentar till
August Strindbergs Inferno: »Det visade tydligt att skönlitteraturen kan
ge en mycket bredare syn på sjukdomar och vanföreställningar än akade-
miska studier eller dokumentära redogörelser«. Allan Janik ringar in fe-
nomenet när han skriver »Den bästa litteraturen talar kort sagt till oss
med just de ord som vi själva saknar«. Även en teaterpjäs eller en film kan
ha liknande funktion som en skriven text. Allan Janik skriver om skåde-
spelets förmåga att mana till reflektion i The Use and Abuse of Metaphor
(Dialoger nr 65–66/2003): »In order to use literature to attain self-under-
standing three things must happen. We must first be able to identify with
a character, or a situation, say, in a play. This means in the case of a play
that the text and the performance are sufficiently credible and strikingly
provocative that they persuade us to identify with a character and/or the
action. That identification enables us to ’participate’ in the story in ques-
tion. That participation takes the form of comparing what is happening to
the characters in the narrative to our own situation. When the compari-
son that results is of an intense character the result is reflection. When we
are so able to reflect upon a work of art it has the character of an allegory
for us. In fact every well-written play and much prose literature (including
academic prose such as history and ethnology, where narrative plays a
decisive role) can play the role of an allegory in helping us to illuminate
our problems. The substance of the allegory functions as a kind of model
that we use to comprehend our own situation – or it can help to expand
our experience by grippingly illustrating a situation in which our huma-
nity is tested. The first condition for that is that the play (or novel or film
etc) have sufficiently fascinating character to provoke reflection, i e that
we identify the characters and their predicament.«

20. Bo Göranzon utrycker detta i sitt Forskningsprogram för Utbildnings-
vetenskap (kth, 2002) och skriver bl a »För vårt syfte söker vi oss till tex-
ter som kan hänföras till praktikens filosofi och idétradition, som Mon-
taigne, Shakespeare och Diderot.«

21. Peter Tillberg gör en indelning av lästexter i impulstexter och bakgrunds-
texter och dessa fyller delvis olika syften. Tillberg skriver »Texterna skil-
jer sig åt också när det gäller form och språk. Att göra en rättvisande in-
delning i kategorier är inte lätt. Men för att peka ut en riktning kan ändå
sägas att en del av artiklarna har visat sig fungera bättre än andra när det
handlar om att ge läsaren impulser till reflektion och skrivande, där läsa-
rens egna erfarenheter står i fokus.« Vidare skriver Tillberg om valet av
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impulstexter: »Här har det framförallt handlat om att välja de artiklar
som jag som läsare av ett eller annat skäl fastnat för – texter som jag gärna
har återkommit till och som inte lämnar mig oberörd. De tar så gott som
alltid upp aspekter som man kan känna igen sig i, men lämnar också något
öppet för fantasin. /…/ Texterna lämnar åt mig som läsare ett tolknings-
utrymme, där alternativa möjligheter öppnas.«

22. Maria Hammarén skriver som en kommentar till detta att påståendekun-
skapen är en viktig impuls. Som exempel nämner hon det stora värde det
innebar för »De nios gäng« (se kapitlet om Combitechs kunskapsutveck-
lingshistoria) att möta den kunskapssyn som hon själv och Bo Göranzon
företräder.

23. Språket (exemplen) måste iscensättas för att vi ska kunna ta till oss den
erfarenhet som ligger i andras exempel. Vi kan sålunda behöva ha flera
exempel. Iscensättningen är artiklarnas funktion i metoden, dvs de utgör
gestaltningen av erfarenheterna. Man kan t ex inte bara prata om analo-
gin med trattkantarelleffekten (ett begrepp hämtat ur Jan Sällströms artikel
»Jämförande diagnostik i patologi och medicinsk diagnostik«, i Dialoger nr
36/1996) med någon större behållning, utan det är Sällströms artikel som
måste göra jobbet och ge begreppet trattkantarelleffekt en innebörd.

24. Ur Kunskapsbegreppet i praktisk filosofi (av Allan Janik, 1996).

25. Följande är ett verkligt exempel på hur en läsuppgift kan vara formulerad:
»I syfte att demonstrera effekten av dialogseminariemetoden och för att
få fram värdefulla erfarenheter från arbetet i ert projekt som kan tas till-
vara i det efterföljande projektet, planerar vi nu ett dialogseminarium den
1 februari. Detta innebär för dig som är utvald att medverka ett antal för-
beredelseuppgifter.

Det är nödvändigt att genomföra alla dessa förberedelseuppgifter för att
det ska gå att genomföra Dialogseminariet. Det ger dig själv dessutom så
oerhört mycket mer tillbaka! Därför måste du prioritera dem som bred-
vidläsning hemma om kvällarna osv och planera in skrivandet – vi kan
tyvärr annars tvingas utestänga de som inte fullgjort sin skrivuppgift från
själva seminariedagen.

Läsuppgift:

Börja med att läsa Maria Hammaréns bok Skriva – en metod för reflektion.

Läs därefter ’med pennan i handen’ (dvs anteckna kontinuerligt dina
reflektioner under läsningen – se Marias bok) artiklarna i det utdelade
kompendiet. Skriv ner din inre dialog under det att du läser och fäst dina
tankar, impulser, reflektioner och associationer på papper. Försök lyssna
till dina inre tankar under läsningen!

Följande artiklar ska läsas:

A. ’Om yrkeskunnande och kunskapsbegreppet: Modeller för studier av
yrkeskunnande’ (Bo Göranzon)
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B. ’Om tyst kunskap: Metodfrågor vid mänskligt bruk av teknologi’
(Stephen Toulmin)

C. ’Om två skilda synsätt inom ingenjörsarbete: The two Cultures in
Engineering’ (Peter Brödner)

D. ’Om drömmen om det exakta språket’: Ur Det praktiska intellektet (Bo
Göranzon)

Frågor på läsmaterialet:

i) Beskriv kopplingen mellan tyst kunskap och Dreyfus fem utvecklingssteg

ii) Vilka analogier finner du i Toulmins text jämfört med din egen orga-
nisation?

iii) Var gick den rationella traditionen fel enligt Brödner?

iv) Vari ligger problematiken med att utveckla det exakta språket?

Sist i kompendiet finns ytterligare läsning om bl a om Bo Göranzons
forskning inom yrkeskunnande (ur New Scientist) och en artikel om dialo-
ger ’On dialogue, culture and organizational learning’ av Edgar Schein
som varmt rekommenderas och gärna får läsas i mån av tid.

Skrivuppgift:

När du läst färdigt, skriv 2–3 A4-sidor text på något av följande teman:

’Effektivisering av systemutvecklingsarbete’

’Införandet av förbättringar i projektet’

Utgå från dina nedskrivna reflektioner från läsuppgiften och utveckla
dessa, eller några av de till en text som berättar om dina egna erfarenhe-
ter – gärna från projektet. Skriv alltså en kort berättelse som ger konkre-
ta exempel från ditt eget arbete inom systemutveckling, och reflektera
över kopplingar till något ur det du läst i artiklarna.«

26. I arbetet med »De nios gäng« 1997 var den allra första bok vi ombads
läsa Maria Hammaréns Skriva – en metod för reflektion (1995). Det var kring
reflektionerna utifrån denna bok och diskussionerna i gruppen som be-
greppet »Läsa med pennan i handen« dök upp och fångades in för att bli
ett återkommande begrepp vi använder i syfte att beskriva metoden för att
nedteckna korta reflektioner under läsning av texter eller lyssnandet till
andras högläsning etc. Peter Tillberg uttrycker i förordet till Dialoger – om
yrkeskunnande och teknologi (2002): »Vi bär alla på erfarenheter och berät-
telser om vad vi varit med om i livet. Ett sätt att undersöka dem är att
spegla dem i ljuset av någon annans berättelse«

27. Bo Göranzon utvecklar i sin bok Spelregler– om gränsöverskridande (2001)
läsandets betydelse för Dialogseminariemetoden. Göranzon citerar bl a
Samuel Beckett, som i samtal om möjligheten att införa tempobeteck-
ningar i teatertexter med Jean Starobinski lär ha sagt att »Varje läsare
måste i själva verket vara en sådan dirigent. Den som läser för fort eller för
långsamt begriper ingenting. /…/ Den som finner den rätta fraseringen
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som musikerna säger, gör i samma ögonblick texten glasklar.« (ur Horace
Engdahls bok Beröringens ABC).

28. Flertalet citat från Maria Hammarén i detta kapitel härrör från en text-
kommentar hon skrev som ett svar till »De nios gäng« på frågor och fun-
deringar i gruppen rörande skrivandet, och som en personlig reflektion
kring dialogseminariemetodiken och dess olika delar.

29. Till det allra första obligatoriska seminariet inom Combitech Training
Institute, finns numera utarbetat ett föredragsmaterial där kunskapsteo-
retiska grundbegrepp som t ex »Tyst kunskap« m m ges innebörd, lik-
som metoden kring dialogseminarier i sig. Föredraget omfattar ca två tim-
mar. Se även not 38 på s. 113f.

30. Det är intressant att notera att begreppet tonfall ger en koppling till musi-
ken (sång). Tonfallet när jag läser är mitt eget.

31. Dave Snowden (chef för ibm:s Institute of Knowledge Management), sä-
ger i en intervju i Computer Sweden nr 2/2002 angående historieberättande
(storytelling) såsom ingående i en självunderhållande ekologi: »Det man
lär sig av historieberättande ligger på en högre nivå än det som kan sättas
på pränt i regler och anvisningar.« Snowden har för ibm satt upp tre enkla
regler för historieberättande: 1) Det måste vara frivilligt. Ingen berättar
historier på kommando. 2) Jag vet mer än jag kan berätta, och jag kan
berätta mer än jag kan fästa på papper. 3) Jag vet vad jag vet först när jag
behöver veta det. Snowden påpekar också lite ironiskt: »Den mekaniska
metaforen för kunskap brakar ihop i detta synsätt. Man kan inte beställa
fram kunskap. Organiska strukturer är livskraftiga och kan reparera sig själ-
va, det kan inte mekaniska strukturer. Alltså tillbaka till ruta ett. Vi måste
lära oss att reda oss utan datorer: – En av mina viktigaste uppgifter är att
lära cheferna att hålla föredrag utan /Microsoft, red. anm./ Powerpoint.«

32. Det Hammarén säger här om disciplin kan te sig självklart, men det är
paradoxalt nog just därför jag väljer att lyfta fram det. Vid andra former
av möten i olika sammanhang idag, är just detta med disciplinen och den
demokratiska funktionen i att låta alla komma till tals ofta påtagligt från-
varande. Och det senare har ändå blivit en allmänt accepterad möteskul-
tur. I Dialogsemiarier är detta en grundpelare som man inte kan vara nog
tydlig med att betona när man presenterar arbetsformen för oerfarna del-
tagare. I sitt förord till skriften Skriva – som metod för reflektion (1995) skri-
ver Maria Hammarén: »Vad gör vi då i skrivgruppen som skiljer sig från
annan, vardaglig kommunikation. Jag vill inte här ge mig in på att försö-
ka förklara det som sker med mer än att det är ovanligt med demokratis-
ka grupper. Och då menar jag en urdemokratisk situation: Jag talar med
allt mitt allvar. Du lyssnar med allt ditt allvar. Och detta förändrar oss.«

33. Clas Pehrsson beskriver i sin artikel »Musikalisk uppförandepraxis« i
Dialoger nr 55/2000 om hur man som tonsättare (ledare) medvetet kan
skapa ett tolkningsutrymme för att låta den som uppför i dialog ges möj-
lighet att uttrycka sitt yrkeskunnande i uppförandet. En dialog som sålun-
da kan generera kvalitet i uppförandet, kreativitet och ny kunskap för så-
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väl den som uppför som den som lyssnar! Det är inte självklart att eller när
man ska ge »svaren« eller introducera begrepp eller modeller som andra
gjort före seminariegruppen. Det finns klara poänger med att låta grup-
pen komma till insikten själv och leda dem på vägen, i synnerhet när de
har en egen energi i samtalet. I en efterföljande sammanfattning kan då
inspelet/referensen ges istället. Stannar å andra sidan samtalet upp eller
spretar genom att deltagarna inte når varandra i språkspelet eller helt
enkelt inte lyssnar på varandra, så kan inspelet göras tidigare och då vara
klargörande och leda samtalet vidare och skapa förnyad energi. Denna
känsla för rytmen i dialogen och begreppsbildningen utgör själva ledar-
skapet. En analogi till högläsningen av texter finns här också i Clas Pehrs-
sons artikel. Högläsningen är att likna vid ett slags uppförande som i sin
’gestaltning’ tillför en värdefull dimension och till texten och höja kvali-
teten. Mötesledaren (dirigenten) spelar en viktig roll även här, dvs om
läsaren inte följer texten, hakar upp sig osv.

34. Exempel behöver gestaltas för att vi ska kunna ta dem till oss, och vi behö-
ver ofta belysa det vi vill visa genom många skiftande exempel. Väsentligt
ifråga om erfarenhetsutbyte är att exemplen inte får vara tillrättalagda.

35. Analogier är liknelser för att visa på likheter och eller skillnader. Den kan
ses som ett slags exempel för att förklara innebörden i en metafor. Ana-
logins roll: 1) Att se likheter mellan, och 2) se och analysera skillnader
mellan exempel/situationer. Analogier skärper och fokuserar genom att
visa på likheterna som det väsentliga i ett resonemang, och genom att iakt-
ta och förstå det unika genom att analysera skillnaderna kan vi precisera
genom att visa vad det inte handlar om. (Jfr skytte, precision och prick-
säkerhet – obs! Notera analogin …) Om vi inte kände ytterligheterna
skulle vi inte kunna pricka rätt – »mitten« är ju något som förhåller sig
till det som finns runtomkring. Syntesen blir ointressant eftersom det
innebär att lära sig var mitten är utan att se något av det runtomkring, dvs
utan en helhetsbild. Syntesen blir något som försöker frigöra sig från hel-
hetsbilden. Det är ju snarare genom utforskande av ytterligheter vi skapar
en bättre helhetsbild, och därmed vet var vi ska skjuta för att träffa. Ana-
login stöder ungefärlighetens berättande. Det finns ingen poäng med att
söka maximal precision med en analogi. De bäst fungerande analogierna
är de som är oprecisa, men träffsäkra!

36. Genom metaforer formar man nya mönster för sin kunskap och förmår
uttrycka saker man tidigare inte kunnat säga, men väl vetat. »… meta-
phors create novel interpretation of experience by asking the listener to
see one thing in terms of something else /…/ and create new ways of
experiencing reality« (Donellon, Gray & Bougon, 1986). Richards karak-
teriserade 1936 metaforen som två tankar om olika saker understödda av
ett enda ord eller en fras, vars innebörd är ett resultat av interaktionen dem
emellan. Eller för att ge några exempel »Nålen i höstacken«, »Svamp-
skogen«, »Ledtrådar«, alltsammans metaforer som visat sig fungera väl
för att träffsäkert beskriva olika situationer inom felsökning. Metaforer
kan man komma åt genom reflektion. Tillsammans är de själva kunskaps-
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bärarna och de utgör grunden i utbyte av tyst kunskap – de gör att man
kan prata kring (men inte explicit om) den tysta kunskapen. Genom att
ringa in den från olika perspektiv t ex visa på innebörden i en handling.
Ger en innebörd åt artikulerad tyst kunskap (som ju inte är tyst i sig) i en
specifik situation, från vilken man kan dra generella slutsatser inom en
praxis. »Through metaphors, people put together what they know in new
ways and begin to express what they know but cannot yet say.« (Richards,
1936). Eller för att ta Richards definition »… two thoughts of different
things /…/ supported by a single word, or phrase whose meaning is a
result of their interaction.«. Allan Janik har utvecklat metaforens betydel-
se i sin bok The Use and Abuse of Metaphor (2003).

37. Den inre bilden är för mig två saker. Dels att det finns en slags plan eller
idé redan från början. Man vänder och vrider på frågeställningar och byg-
ger gradvis upp en allt djupare förståelse för vad man ska göra – den inre
bilden. Det är som Stephen Covey säger: »Man genomför arbetet två
gånger.« Den inre bilden innebär också att man med en plan inte behö-
ver ha löst allt i förväg – men att man måste veta vad som behöver lösas
(Steven Covey, The 7 Habits of Highly Effective People, 1989). Se även Maja-
Lisa Perby som utvecklade begreppet »inre bild« i sin avhandling kring
bl a processoperatörers och meteorologers yrkeskunnande (Konsten att
bemästra en process, om att förvalta yrkeskunnande, 1995). Begreppet innebär
dock en statisk analogi, och man kan därför tänka sig andra mer träffan-
de analogier såsom inre teater, inre öga, inre tankemeodell.

38. Inom forskarskolan har ett inslag av s k Masterclass-övningar införts in-
spirerat av professor Clas Pehrsson vid kth. Detta inslag kommer att för-
djupas i framtiden. Masterclass-övningar innebär att deltagarna själva får
leda seminarier med den egna gruppen forskarkollegor och ges omedelbar
återkoppling av handledare och kollegor, ett ofta mycket krävande och
påfrestande arbetssätt för individen, samtidigt som det kan vara mycket
kreativt och stimulerande. Arbetssättet innebär en möjlighet att direkt
reflektera över själva ledarskapets betydelse i metoden.

39. Maria Hammarén skriver i en artikel »Yrkeskunnande, berättelser och
språk« (Dialoger nr 61/2002): »När läsande och skrivande är sammanflä-
tat på det här sättet drivs deltagarna att reflektera. Reflektionen opererar
på de individuella erfarenheterna och delas sedan med gruppen genom
högläsning. De samtal som följer har på betydande punkter kvalificerats
och det på detta sätt kvalificerade samtalet fångas sedan i ett idéprotokoll
som håller fast vad som sagts. Olika språkspel friläggs, nyanser och skill-
nader framträder med en precision som inte är möjlig vid ett vanligt sam-
tal. I bästa fall lyckas deltagarna återvända till en berättelse som handlar
om hur ett begrepp etablerats. När den berättelsen blir synlig och åtkom-
lig för reflektion sker arbetet direkt i begreppsbildningens mest sårbara
punkt. Frågan hur man lärde sig betydelsen av ett ord – genom vilka ex-
empel och i vilken användning – har en stark koppling till säkerhet i hand-
landet. Om sättet att använda ordet påverkas av gruppens dialog föränd-
ras språkspelet och därmed begreppet och det avsiktliga handlandet. Idé-
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protokollet håller fast ett preliminärt begreppsbildningsförlopp.« Notera
särskilt uttrycket att göra berättelsen »åtkomlig« för reflektion. Idéproto-
kollen är alltså en gestaltning av seminariet snarare än ett referat eller ett
försök till exakt återgivning. Frågan om huruvida inte en bandinspelning,
eller videoinspelning borde fungera bättre än idéprotokollet dyker ibland
upp bland deltagare. Svaret är att detta kan vara sätt att hjälpa till att åter-
vända till mötet för att spela upp saker igen. Detta har också prövats bl a
genom en inspelning av ett Steg-iii seminarium på Combitech 2002 (fil-
mat av Hinden AB och arkiverat vid Combitech i Linköping). Tanken med
idéprotokollet är dock en annan, nämligen att precisera vad som faktiskt
hände i samtalet, förstärka detta, liksom att peka ut passager som för del-
tagarna först med distansen efteråt framstår som klarsynta eller intres-
santa som uppslag till fördjupad diskussion etc.

40. Maria Hammarén hänvisar i Ledtråd i förvandling (1999, not 115) till en
essä av Magnus Florin (»Samtal pågår hos Wislawa Szymborska« ur Artes
nr 1, 1997) där Florin återger några av Heinrich von Kleists tankar, i sin
tur hämtade ur Världens bästa essayer i urval (1961). Kleist har även haft sin
artikel »Tankarnas gradvisa tillkomst vid talet« publicerad i Dialoger nr
64/2003.

41. Att citera framkallande, dvs att aktivt verka för att föra en dialog framåt.
Göran Backlund belyser samma sak i en artikel i rapporten Det matematis-
ka kulturarvet (Dialoger 2004) då han beskriver dialogen mellan Simplicio,
Salviati och Sagredo i Galileo Galileis Dialog om de två världssystemen (At-
lantis 1993) Det är Sagredo som har rollen att föra dialogen framåt i dia-
logen mellan de tre. Backlund kommenterar: »Att ständigt be någon om
beskrivningar av vad han menar, allt djupare, är ett sätt att tinga motpar-
ten att föra ett resonemang som leder framåt. Tvinga motparten formule-
ra sig /…/ Den utforskande dialogens syfte är inte att hitta den absoluta
sanningen!«

42. Maria Hammaréns lilla »instruktion« för att skriva protokoll tillkom på
begäran från »De nios gäng« 1997.

en analogi: att göra musik, 

eller den lärande dialogen i körsång

1. Victor Zuckerkandl ur Sound and Symbol, Music and the External World
(1956) och Man the Musician (1973).

2. Clas Pehrsson betonar lekmomentet i musikalisk utövning: »Leken är en
ursprunglig drivkraft för kunskap och arbete /…/ Till denna trängtan hör
också inslaget av tävlan i leken /…/ Alltför ofta lyfts denna fråga om den
inre trängtan åt sidan och i dess ställe lyfts frågan om samtycke fram.
Hierarkin kräver samtycke och instämmande till yttre organisatoriska
mål, medan människor följer en inre, samfälld logik. Denna trängtan är
väsentlig för arbetets och kunskapens mening, liksom för den enskildes
självhävdelse. /…/… fordrar alltså att skolan lyfter fram lekens väsen och
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låter det komma till uttryck i lärande och kunskap. Det betyder inte att
skolan borde upplösas i barnslig lek, utan att skolans hela uppbyggnad –
dess seder, dess organisation, dess arbete – skulle underkastas kunskapens
villkor som en lekande rörelse mellan tanke och erfarenhet.« Det man kan
fråga sig är förstås hur detta skiljer sig mellan amatörer och proffs? Jag
lämnar frågan delvis obesvarad, men det framstår som uppenbart att det
för att framgångsrikt utveckla ett yrkeskunnande krävs ett lekperspektiv,
dvs att man har ett i grunden kärleksfullt förhållande till sitt yrke. Går den
känslan förlorad, går nog framgången i rollen som yrkesutövare samma
väg. I fallet amatören verkar det rimligt att tro att just den känslan är
grunden för amatörens själva existens.

3. Clas Pehrsson skriver i en artikel i Dialoger nr 55/2000 om tolkning av
noter utifrån dåtida och nutida musikalisk uppförandepraxis. Pehrsson
beskriver instuderingen av äldre musik som att föra ett slags dialog med
döda tonsättare. Studier av tonsättarens liv, anteckningar osv är ett sätt att
kunna tolka på ett nytt och mer insiktsfullt sätt. Noterna såväl som den
rådande uppförandepraxisen blir i olika grad styrande för uppförandet, lik-
som det konstnärliga och hantverksmässiga uttrycket hos både ledare och
musiker. Notationen blir grund för dialog med kompositören eller »regel-
skaparen« (instuderingsledaren). »Självklara regler/instruktioner bedöms
av musikern som överflödiga eller rentav kränkande« skriver Pehrsson.
Som tonsättare och som ledare kan man sålunda medvetet skapa ett tolk-
ningsutrymme för att låta den som uppför i dialog ges möjlighet att på-
verka tolkningen i instuderingen, men också uttrycka sitt yrkeskunnande
i uppförandet. En dialog som genererar ny kunskap! Pehr Sällström ut-
trycker liknande tankar i Sinnena ljuger inte (1999): »Vem bestämmer hur
musiken skall låta för den som lyssnar på en inspelning; är det musikerna
eller inspelningsteknikerna /… etc, min kommentar/? I entusiasmen över
modern teknik riskerar den ursprungliga konstnärliga intentionen att
komma helt i skymundan.«. Sällström noterar också upphov till bristan-
de dialog: »En fruktbar dialog mellan teknik och estetik måste grundas
på en ömsesidig respekt för den andra ’partens’ partiella outgrundlighet.
Vad som står i vägen för en sådan respekt är den självtillräcklighet som
kännetecknar bådadera ståndpunkterna. Det ligger i sakens natur att ing-
endera av dem frivilligt röjer sina egna begränsningar, utan snarare häv-
dar universalitetsanspråk.«

4. Kjell S Johannessen skriver i en artikel i sin bok Praxis och tyst kunnande
(1999) om att vårt vetande om klarinettens klang är något som vi lätt
inser inte har karaktären av påståendekunskap. Likväl finns en rad olika
sammanhang där vi förhåller oss till eller arbetar utifrån ett vetande av det
slaget. Sålunda måste en dirigent ha en långt mer utvecklad känslighet
inför klarinettens speciella klangregister än bara det som krävs för att skil-
ja den från en oboe eller en fagott. På samma sätt är hos instrumentma-
karen eller musikpedagogen klangkunnandet något självklart. Färdighets-
kunskaper kommer till uttryck i utövandet av färdigheten, och inte heller
är klangvetandet en kombination av påståendekunskap eller färdighets-
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kunskap. Vårt klangvetande, säger Johannessen, förefaller på ett förunder-
ligt sätt vara sig själv nog. Denna kunskapsform kallar Johannessen för-
trogenhetskunskap.

5. Ludwig Wittgenstein skriver i Filosofiska undersökningar (1967): »Jämför:
att veta och säga: hur många meter högt Mont-Blanc är – hur ordet ’spel’
används – hur en klarinett låter. Den som förundrar sig över att man kan
veta något utan att kunna säga det, tänker kanske på ett fall sådant som
det första. Säkert inte på ett som det tredje.«. Kjell S Johannessen skriver
vidare: »Vi kan t ex säga /…/ (8) Jag vet hur en klarinett låter …« Ett
enkelt prov kan visa om en person besitter kunskapen att känna igen en
klarinett, samtidigt låter denna kunskap sig omöjligen förklaras i ord på
ett sådant sätt att det entydigt beskriver klarinetten.

6. Maja-Lisa Perby myntade begreppet »inre bild« i sin avhandling kring
bl a processoperatörers och meteorologers yrkeskunnande (Konsten att be-
mästra en process, 1995).

7. I en dialog mellan Vetenskapen och Musiken i boken Sinnena ljuger inte
(1999) ger Pehr Sällström olika perspektiv på musikens komplexitet:
»Vad man med hörselsinnet uppfattar som en enkel och väldefinierad ton
är akustiskt sett något sammansatt och en smula obestämt. Medan det
som ur fysikalisk synpunkt är enkelt och väldefinierat, nämligen sinus-
tonen, med sitt konstanta svängningstal, för våra öron låter vagt och svår-
bestämbart. /…/ Vilka tonhöjder hörselsinnet framskapar ur det akustis-
ka flödet beror på det musikaliska sammanhanget. En ton är uppenbarli-
gen något man hör, inte en fysikalisk entitet. /…/ Nej, låt oss säga att /en
melodi/ är en följd av toner som bildar en sammanhängande helhet, en
gestalt. Våra sinnen har förmågan att gestalta intrycken från omvärlden.
De s k. ’gestaltlagarna’ är välkända från perceptionsforskningen. Exem-
pelvis att toner som ligger nära varandra i tid eller höjd uppfattas som
sammanhörande. Ett mer sofistikerat exempel är att om två melodier, som
vi tidigare hört var och en för sig, blandas ihop, så att man omväxlande får
höra en ton från den ena och omväxlande en från den andra melodin, då
kan man under vissa förutsättningar fortfarande särskilja de två melodi-
gestalterna./… Musiken svarar:/ Tanken, att ett mindre avstånd mellan
tonerna skulle göra en melodisk gestalt mer enhetlig eller mer samman-
svetsad är helt befängd! I så fall skulle ett glissando – som vi hörde med
sinustonen nyss – vara exempel på den bästa av melodier! Nej, att höra
musik, det är att uppfatta vad tonerna säger. En melodi är något man för-
står. Det har med musikalisk meningsfullhet att göra. De flesta har nog
gjort den erfarenheten, att man kan sitta där och försöka spela en notfigur
och undra hur den egentligen skall låta. Så plötsligt upptäcker man melo-
din, förstår hur den är ’tänkt’.«
Detta gäller även harmonin, dvs i samspelet mellan stämmor eller mellan
flera samtidiga melodier etc. »Musiken« fortsätter tala i Sällströms dia-
log: »… en musikalisk gestalt /är/ något annat än en visuell. Jag tror du
låter dig luras av notbilden på papperet, när du talar om en melodi som
en gestalt. En rumslig gestalt har man inför sig. Det är något simultant
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tillgängligt; något man kan undersöka, röra sig fritt i förhållande till med
blicken. Man kan gå från element till element, fram och tillbaka. Så icke
med en melodi: av alla tonerna i en melodi är det i varje ögonblick bara
en enda som existerar. De övriga finns bara som något som antingen har
klingat, eller kommer att klinga. Melodins gåta är just detta: att den kan
verka som en helhet, som ett presens. Att dess förgångna, liksom dess fram-
tid, kan vara i varje dess tonande moment närvarande. /…/ Är kanske all
upplevelse av rörelse till sist en musikalisk erfarenhet? Den som söker
efter rörelsens väsen skulle kanske söka sig till musiken för att få svar?
/…/ Det verkligt spännande med musiken tycker jag är dess förbunden-
het med tiden. Ett musikstycke ’tar tid’ och det är inte en praktisk olä-
genhet att det gör så, utan det ligger i sakens natur. Musik ska ta tid.
Musiken kan lära oss något viktigt om tidens väsen. /…Vetenskapen:/
Man föreställer sig gärna tidens gång som en punkts rörelse utefter en
linje. Det leder till en mängd skenproblem. Som att vi kan få för oss att
undra om det finns något sätt att förflytta sig bakåt i tiden. Hur mycket
har det inte spekulerats om det. Frågan är fel ställd, för det finns inget
’tillbaka’. Tillbaka till vad? Det förgångna är inte ’där borta’ utan det är
här, på något sätt inneslutet i nuet.«. Här använder Sällström musiken
som en analogi för att effektivt visa på det orimliga i att förflytta sig bakåt
i tiden, genom att tiden är ett flöde och att nuet är det som fångar och
innefattar allt det tidigare.

8. Man skulle kunna tänka sig att man delade in sina erfarenheter i de man
vet om och de man har men inte tänkt på, dvs mellan dem man reflekte-
rat över och de oreflekterade. Reflektionen stärker medvetenheten om er-
farenheten man har, sätter den i ett sammanhang och flätar erfarenheterna
till varandra. Filosofen Donald Schön skiljer i The reflective practitioner
(1983) på Reflection In Action respektive Reflection On Action. Reflection
In Action är antingen att man plötsligt i en viss händelse inser vad man
måste göra, utifrån att man varit med om något liknande – det handlar
om en närmast instinktiv reaktion, men byggd på erfarenhet. Det kan
också vara något där man i en situation med ett kontinuerligt informa-
tionsförlopp kontinuerligt hanterar varje situation som förändrar eller
kanske avviker från det normala förloppet, ett slags uppmärksamt överva-
kande. Reflection On Action däremot är eftertanke. Att fundera över
något som gav anledning till eftertanke. En slags utvärdering av sitt eget
agerande oavsett om man gjorde det man borde, något överraskande bra
eller handlade fel. Reflektionen bygger erfarenheten, dvs den medvetna
erfarenheten. Men det finns ytterligare en form av reflektion, som kanske
är sammanlänkningen av Schöns båda former i sekvens eller kanske sna-
rare växelspel. Det är den där man tar sig tid att fundera och gör kopp-
lingen tillbaka till något man erfarit längre tillbaka och plötsligt ser ett
mönster, förstår ett sammanhang, drar slutsatser. Man får genom en aha-
upplevelse en förklaring till något man upplevt tidigare som länge legat
och vilat fast ändå bearbetats trots att man inte varit medveten om det,
och där ett samband nu plötsligt uppenbaras likt en pusselbit som faller
på plats. 
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9. I Vägen till Klockrike (1948), som på ett slående sätt fångar det tysta kun-
nandets väsen och som illustrerar en ordlös, men likväl språklig dialog
mellan luffarna, skriver Harry Martinson i en träffsäker passage: »Med
åren blev yrkesluffaren en gnom. Utifrån sett opersonlig, grå och oansen-
lig som landsvägsdammet han gick i, stack han till slut inte nämnvärt av
mot detta. Sedan var det tadlet i gårdarna år från år. Det hade samma ver-
kan som en lumpstump och stampade alla luffare lika. De blev alla i det
närmaste likriktade i hat, humor och trots. Formade i samma motvind till
en sorts obeskrivbara motvallsspöken gick de flesta av dem andligt under
redan efter några år på luffen, och fortsatte sedan som gengångare av sig
själv – som inte längre kände igen sig själv. Individualiteten gick förlorad,
och trots att de var motsatsen till ett enigt kollektiv formades de av tadlet
att tala samma språk, ge samma svar på tal och tadel. Ty tadlet var dem
övermäktigt och bestämde därmed också indirekt alla svar på tal. Så blev
deras samtal med varandra där de träffades på tegelbruk eller vid korsvä-
gar inte några samtal mellan olika personligheter, men gnomiska dialo-
ger. De menade alla detsamma utan att därför vara eniga. Deras samtal var
monologer ur den gemensamma erfarenheten, den var bara avdelad i bitar
för att var och en skulle hetas ha fått syl i vädret som de andra. Så satt de
vid korsvägarna eller låg i mörkret på tegelbruken och slog huvudet på
spiken i tur och ordning. Och den som uttryckte sig larvigt visade därmed
bara sin oerfarenhet. Han sköts undan av tystnaden, klassades ut ur sam-
talet. Tystnaden som mötte honom sade bara: kom igen om några år när
du har valsats färdig och när livet på luffen har fått prägla sina ordspråk i
dig. Sedan fanns det ett tredje steg och en tredje kategori: de som en gång
hade talat, men som slutat upp därmed. De räknades av många som
vrånga eller förslöade. Men slöheten var för det mesta skenbar. Komna för
sig själva i en skog, såg de på blommor och insekter med det vakna och
namnlöst förtrogna sinne som endast eremiter ha att tillgå. De var inte
lärda och visste inte vad blommor och insekter hette, med undantag för de
vanligaste och av alla kända, men de var visa i ögonen. De hade den
ensammes förtrogenhet med ensamhetens rikedom, sådan denna kan
blomma för den ensamme och tyst seende på äng, vid vatten och i skog.«

10. Dvs Reflection-on-action, se not 8 ovan.

11. Rörelsen i reflektionen, från erfarenhet till kunskap … är det kanske
eftertanken (Donald Schöns reflection-on-action), och omvänt från kun-
skap till erfarenhet är det i så fall den momentana reflektionen, iakttagel-
sen, reaktionen, och det som kan upplevas som instinkt (reflection-in-
action)?

12. Jämför högläsningsmomentets betydelse i dialogseminariemetoden. Det-
ta, liksom den efterföljande kollektiva dialogen är att jämföra med det
musikaliska uppförandet.

13. Det är intressant att reflektera kring detta med musikens roll för våra upp-
levelser och erfarenheter. Att vi kan minnas en känsla som en del av en
upplevelse är ju något som var och en som erfarit en musikalisk känslo-
upplevelse kan intyga. När man känner igen ett musikstycke så infinner
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sig omedelbart samma känsla, som om det funnes ett känslominne knutet
till det första med musiken. Musikaliska personer jag pratat med har, lik-
som jag själv ofta reflekterat över, musik tyst ljudande i tanken. En liten
melodi man tyst gnolar på enbart i tanken, eller en hel klangrymd, en hel
symfoni med alla dess stämmor och dynamik pågående för fullt i huvudet.
Det intressanta är att man när som helst kan fråga någon av dessa perso-
ner vilken musik de har i huvudet just nu – man har alltid denna oupp-
hörliga ström av musik inom sig. Ofta kanske under några dagar en gäck-
ande slinga som går om och om igen och som man inte blir av med, ibland
som om den fanns för att man lite irriterat försökt komma på resten av
stycket utan att lyckas. Kanske är detta musikaliska flöde ett hjärnans eget
sätt att memorera, men det är i så fall inte ett medvetet styrt beslut, musi-
ken kommer av sig själv. Oavsett syftet så medför det att man alltid har en
musik pågående i det dagliga, då man lär något, gör erfarenheter eller
upplever något. I de fall dessa händelser är förknippade med en känsla så
kommer den känslan att bli en del av upplevelsen i det man minns, en del
som kommer att förstärka den kunskap och erfarenhet man förvärvar.
Kanske är det här som musiken kommer in – den blir helt enkelt ett sätt
att minnas känslan, den blir en förbindelsen mellan tanke, erfarenhet,
känsla och minnesbild.

14. Pehr Sällström talar i Sinnena ljuger inte (1999) om »ljudminnet«, själv
har jag ett sådant, ett musikminne. Att erinra sig ett stycke musik kan ofta
vara att man nynnande försöker minnas hur en slinga går, men förtvivlat
bara trillar tillbaka in i ett repeterande. Så en stund senare sitter helheten
plötsligt på plats, som om någon därinne sprungit och letat åt mig, så
snart jag själv gav upp försöken att själv minnas. Det är märkligt att också
reflektera över hur det är att »höra« musiken i tanken; hur påfallande
man kan uppfatta alla stämmor, höra klangen, dynamiken osv! Det är
musikminnet i sin fulla förmåga. Läkaren Pär Ahlbom beskriver detta i
Sällströms bok (s 70), hur hörseln kan skapa ett slags inre tankebegrepp
för att formulera något man inte kan beskriva, men ändå uppfatta i tan-
ken när man komponerar. Ett slags tankemodell med andra ord. Att det
förhåller sig så inser man lätt om man försöker sig på att föreställa sig ett
ljud, t ex ljudet av en mistlur.

15. Clas Pehrsson skriver också om det hårda arbete som krävs av den som vill
bli skicklig. »Träning ger färdighet, att öva och öva – ofta till synes mono-
tona moment, det ger rutinen.« Gunnar Bergendahl ser denna rutin som
en förutsättning för lärandet. Bergendahl skriver i Dialoger nr 67–68/2003:
»Kunskap kan vinnas som ett medvetet utforskande av en sak, som en
säregen verksamhet med egen mening. Men kunskap är också inbäddad i
vardagslivet – kunskap är inte rutin, men förutsätter rutin som en bak-
grund mot vilken den egentliga kunskapen utspelar sig. Skicklighet i lek
och spel fordrar också rutinmässiga färdigheter – som i fotboll eller piano-
spel – men skickligheten kännetecknas av något därutöver, som lyfter
över enbart färdighet och rutin.«

16. Kjell S Johannessen skriver i en artikel publicerad i boken Artificial Intel-
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ligence, Culture and Language: On Education and Work (1990), att förståelsen
tillägnas genom att man »övas upp till att utöva etablerade praxisar där
språk på olika sätt ingår som en icke eliminerbar del /…/ och när denna
tillägnelse är avslutad, utövas praxisen oreflekterat.« Med andra ord, man
släpper sin inre bild. Johannessen förklarar med ett exempel: »En chauf-
för t ex dokumenterar sina kunskaper genom att köra säkert och genom
att hantera farliga situationer på ett tryggt och överbevisande sätt, inte
genom att ge vidlyftiga beskrivningar av sin kompetens«.

17. Denis Diderot beskriver fenomenet i sin text om Skådespelarens paradox.
(Skådespelaren och hans roll, 1963). Diderots ena karaktär i dialogen kom-
menterar repetitionsledarens arbete vid teatern: »Han övar sina skåde-
spelare i sex månader dels i ensemble, dels i individuellt spel. Och när tror
ni att truppen börjar kunna spela, förstå varandra och uppnå den fulländ-
ningen som han begär? Det är då skådespelarna är uttröttade av sina otali-
ga repetitioner, då de har blivit vad vi kallar för blaserade. Från det ögon-
blicket blir framstegen överraskande stora. Var och en identifierar sig med
sin roll, och det är efter denna mödosamma inövning som föreställning-
arna börjar och sedan fortsätter sex månader i följd …«

18. Någon kan kanske invända att det inte alls förhåller sig så, dvs att man
släpper sin koncentration i detta läge. Och visst, kanske inte, beroende på
vad vi menar med koncentration. Helt klart är i varje fall att man här på
ett påtagligt sätt blir ett med det man gör, och ansträngningen i koncent-
rationen släpper, anspänningen släpper och genom att man kan slappna
av vet kroppen ändå vad den gör, och att man instinktivt känner att man
kan lita på detta faktum, gör att man kan slappna av och plötsligt börja
ägna sin uppmärksamhet på sådant som publikreaktioner och samtidigt
ha den extrema och omedelbara lyhördhet som krävs för att kunna impro-
visera. Kanske är det fråga om ett annat slags koncentration, på något sätt
på en högre nivå?

19. Hans-Georg Gadamer beskriver detta i Sanning och metod i urval (1997).
Var och en utvecklar sin egen metod utifrån sin unika problemställning
och sitt personliga sammanhang. Detta synsätt skiljer sig på ett avgöran-
de sätt från det som t ex Denis Diderot redogör för i Skådespelaren och hans
roll (1963).

en andra analogi: mästaren i tjust

1. Mästarskap – vad är det? Clas Pehrsson skriver om J J Quantz i sin artikel
»I en död mästares sällskap« (Dialoger nr 60/2001). Quantz såg Mästar-
en (förutom att vara den som behärskade yrket med excellens) som den
som kunde lära ut. Våra tolkningar av vad gamla tiders mästare var, är
hänvisade till tolkandet av resultaten av deras hantverksskicklighet. Bo
Göranzon kommenterar om Pehrsson och Tempte att gemensamt för dem
är att de valt att tolka genom att återvända till de ursprungliga mästarna
för att föra en slags dialog med dem såsom kollegor, istället för att förhål-
la sig till sentida tolkningar. Studier av t ex en berömd tonsättares liv, den-
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nes anteckningar osv blir för Clas Pehrsson ett sätt att kunna tolka på ett
nytt och mer insiktsfullt sätt – inifrån yrket och hantverket självt och däri-
genom förstå vari mästarskapet bestod. Eftervärldens tolkningar av de
stora mästarna har dock varierat under det senaste århundradet. Pehrsson
inför begreppet uppförandepraxis, dvs en slags varje tidsandas tolknings-
praxis ifråga om framförande (Pehrsson i artikeln »Musikalisk uppföran-
depraxis«, Dialoger nr 55/2000). Pehrsson anmärker att före 1800-talet
var den samtida musiken den enda man i praktiken sysslade med. Undan-
taget är Arnold Schönberg som tydligt inte skrev för sin samtid, utan för
eftervärlden, menar Pehrsson. Att via studier av historien bygga sin egen
kunskap och söka inifrån förstå hur dåtida mästare tänkte, visar sig vara
en gemensam tanke hos många nutida mästare. Bo Gyllenpalm (1995)
skriver i en artikel om Ingmar Bergman att Bergman inte söker efter sig
själv i sina pjäser utan att han söker Ibsen eller Strindberg, och försöker
finna deras själar och skapa utifrån detta. Under en intervju jag gjorde
med Thomas Tempte säger Thomas: »Jag gör antingen verktygen för att
jag behöver dem själv, eller för att genom rekonstruktionen av ett verktyg
sätta mig in i hur de en gång arbetade med det«. Jag frågar Thomas hur
han tänker när han rekonstruerar verktyg som han inte vet hur de såg ut
i verkligheten – kan han då vara säker på att det var så här de såg ut? »Nej,
jag vet inte säkert om de såg ut så som jag rekonstruerar min replik men
jag kan alltid säga att jag vet att de fungerar. Jag jobbar inte med grejer
som bara ska se ut, de ska fungera också. Och många av de här rekon-
struktionerna har ju heller inte fungerat, men då har det ju också varit ett
lyckat efterforskningsarbete. En del av motivet ibland var att tränga in i
själva formen. En yxa är ju inte alls enkel, det är ju ett ganska avancerat
verktyg. Det är ju otroligt avskalat, det är en järnbit som har en bestämd
form och så är det vasst längst fram. Det kan inte vara mer reducerat – det
mest reducerade verktyg du kan tänka dig är ju egentligen en yxa. Då får
man ju ibland bara försöka begripa, varför såg det ut så här?«

2. Kjell S Johannessen menar detta på Steg iii-mötet i Linköping 1999-03-
25, dvs att lärlingen genom den institution mästar-lärlingskapet utgör,
blir en del i en tradition (en praxis) trots mästarskapets fokus på indivi-
duellt lärande.

3. Harry Martinson skriver i Vägen till klockrike (1948) om yrkesluffaren Bolle,
att »… ju mer han luffade desto mer respekt fick han för det okonstlade
salvelsefria arbetet, för yrken som var föga omtalade, men som i själva
verket var invecklade vetenskaper. De arbetande händernas tysta veten-
skap.« 

4. Clas Pehrsson berör i sin artikel »I en död mästares sällskap« (Dialoger nr
60/2001) skillnaden mellan de krav som ställs på amatörer och proffs.
Amatörens attityd grundar sig på frivillighet, och personlig självtillfreds-
ställelse medan proffset lever efter tvingande regler. Vad blir konsekven-
sen för proffset? Vilken är istället proffsets drivkraft? Lusten till arbete
säger Quantz.

133Noter: En andra analogi: Mästaren i Tjust



5. I Pehr Sällströms bok Sinnena ljuger inte (1999) ringer vännen Johan
Asplund till Sällström själv: »Den ’sociala responsiviteten’ kännetecknas
av regelbrott och improvisationer. Även om det skulle falla sig så att inga
regelbrott och improvisationer inträffar, så måste det i princip finnas ut-
rymme för dem.« Det är med andra ord viktigt att kunna göra regelbrott,
dvs att ha förmågan till och vara beredd på att göra dem om det skulle
behövas. Jämför att bryta mot en regel i schack (vilket förefaller menings-
löst) och att bryta mot en i trafiken – kanske av nödvändighet, kanske
omedvetet, kanske medvetet eller kanske som en kedjereaktion till följd av
en olyckshändelse etc.

6. Under ett dialogseminarium jag ledde tillsammans med Bo Göranzon för
en grupp ingenjörer vid Saab Gripen i Linköping 1998, dök begreppet
Komplexitetsmax för första gången upp. Detta som en beskrivning av pre-
cis det här fenomenet, dvs ledarens uppgift att föra sig själv och ett kollek-
tiv yrkeskollegor över en kunskapströskel i förståelsen av ett komplext sam-
manhang eller skeende. Typiskt inom systemutveckling handlar detta om
att förstå kraven på ett ännu inte utvecklat nytt system och för hur man på
bästa sätt ska konstruera systemet ifråga. Se mitt protokoll daterat 1998-02-
24–25, bilagt denna avhandling (separat bilaga registrerad i artikelregistret
inom Yrkeskunnande och Teknologi, lotta.tillberg@indek.kth.se), se även
not 16 nedan.

7. Thomas Tempte, Lilla arbetets ära (1997).

8. Luffaren Sandemar i Harry Martinsons klassiker Vägen till Klockrike (1948)
säger vid ett tillfälle om den griffeltavla han alltid bär med sig, och som
han antecknar på men där vitsen är att allt också måste suddas ut: »Man
kan bli trött på det onda, och på det goda, och på det objektiva konstate-
randet att det inte finns något gott eller ont. Sanningen är nog den att vi
inte vet någonting. Och därför är vi trötta på det ena och på det andra. Det
är av osäkerhet. Vi besöker alla möjliga saker med våra sinnen och tankar,
men vi är aldrig säkra på vad de är för något, eller på vad de egentligen
innebär. /…/ Vi vet ingenting, eller nästan intet. Mycket låter sig sägas.
Allting låter sig sägas sade jag nyss, men det var en överdrift. Påståendet
blir bara några tusen eller millioner gånger sannare om jag säger, att allting
låter sig sägas i form av frågor, obesvarade frågor, barnens och dårarnas.«

9. Fridtjof Nansen, Eventyr-lyst (1926).

10. Clas Pehrsson skriver att man måste vara ifrågasättande, men inom ramen
för ett fullständigt förtroende för sin mästare och hans bättre kunnande.
Förtroendet öppnar för en dialog. Dels »… en verbal dialog som aldrig
fullt ut kan beskriva det som egentligen sker …«, dels en mer direkt kun-
skapsöverföring i själva handlingen och agerandet. »Låt karriären hinna
ifatt dig och inte tvärtom!« Man måste i yrkeskarriären ha täckning för sin
position/befattning etc, säger Pehrsson och berör tydligt yrkeskunnandets
och mästarskapets betydelse för allt framgångsrikt ledarskap.

11. Polarforskaren Anders Karlqvist skriver i en artikel i Dialoger nr 50–51/
2000: »Trots modern teknik är fortfarande de yttre faktorerna, såsom

134 eventyrlyst och risker



väder och isförhållanden opåverkbara och styrande. Det finns en genuin
osäkerhet och risker och faromoment som aldrig helt kan elimineras. Det
är en påfrestning och det accentuerar en utsatthet som har en förmåga att
skava av den kulturella fernissan. Man möter människor så att säga mer i
original. Gruppen konstituerar en sluten värld. Det går inte att stiga av
isflaket. /…/ Ledarskapet har övergripande mål: säkerheten – att se till att
alla kommer hem med livet i behåll. Detta medför svåra beslut – i stort
och smått – man måste ta det säkra före det osäkra vilket skapar risk att
man ständigt får ’evakuera’ och sedan blåsa faran över. Det blir svårt att
samtidigt behålla sin auktoritet gentemot de som vill driva igenom sina
egna mål, i en sådan situation«. Detta ställer förstås stora krav på ledar-
skapet i sådan situation. Det kan t ex tolkas som en konfliktundvikande
attityd hos ledaren. Men här fungerar inte den ledare som söker gyllene
medelvägar och allas stöd, eller den som indirekt låter gruppen (majorite-
ten) besluta. Karlqvist igen »Det är ibland nödvändigt att stå fast vid fel-
aktiga beslut. Balansen mellan flexibilitet och stabilitet kräver en form av
konstnärskap, som är svårt att läsa sig till i läroböckerna«.

12. Gunnar Bergendahl skriver i sin artikel »Ett lekperspektiv på kunskap«
(Dialoger nr 67–68/2003): »I mötet med det okända visar spelaren upp sin
skicklighet och säkerhet.« Okänt, dvs inom en given disciplin eller på en
given arena, ty ingen kan sägas vara viss bortom sitt eget kunskapsrum.

13. Christer Hoberg ställer i en artikel (Dialoger nr 50–51/2000) frågan om
vad som egentligen är ett misstag, vad är negativt? Detta kräver en bedöm-
ning och en reflektion där man tar ställning, säger Hoberg, och Anders
Karlqvist skriver i samma nummer av Dialoger att »Kanske är misslyck-
andenas historia den mest lärorika«. I mötet mellan Combitech Software
och författaren Einar Már Gudmundsson utspelade sig följande dialog,
mellan Einar Már Gudmundsson, hans broder Gudmundur H. Gudmunds-
son (han forskar på Karolinska institutet), Christer Hoberg, vd för Com-
bitech Software och Erik Dyrelius, konsult på Combitech Software i Stock-
holm:
Gudmundur H. Gudmundsson: »Jag argumenterar hela tiden för: Gör
experiment. Det finns inga misstag, bara resultat som man kanske inte för-
står. Man möter ofta attityden ’vi behöver inte testa, vi vet redan svaret’.
Sanningen är att vi vet väldigt lite.«
Einar Már Gudmundsson: »De frågar om negativa resultat. Jag ägnar mig
åt en viss fatalism, men det är inte så att jag väntar och väntar på inspira-
tion. Bra dagar och dåliga dagar är likvärdiga i denna arbetsprocess. Det
negativa är förutsättningen för att nå det positiva. Du måste börja jobba,
börja syssla – läsa en bok om du inte kommer vidare. Plötsligt kommer
karusellen igång. Det är ett tivoli.«
Christer Hoberg: »Men vad är då misstag, vad är negativt? Detta kräver
en bedömning och en reflektion där man tar ställning.«
Erik Dyrelius: »Det är bara den som vågar tvivla på sig själv som kan
finna sanningar, eftersom han kan lära av sina misstag. Detta har parallel-
ler till t ex testning där det gäller att förstå var den rationella tanken kan
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ha trampat snett och är det kanske testaren själv som testar på ett felak-
tigt sätt, tvivel och tvivel om tvivel.« 
Den intellektuella hållningen i prövandet handlar väl just om en eventyr-
lyst (jfr Fridtjof Nansen). Ludwig Wittgenstein skriver i Om visshet om
erfarenhetsfakta i relation till matematisk säkerhet, och huruvida den
matematiska slutsatsen strider mot den. Man kan inte tvivla i det oändli-
ga, någonstans måste man sätta en gräns, och vad är det som sätter grän-
ser, jo det är omdömet är Wittgensteins slutsats. Man kan sedan ha fel,
men poängen är att man måste göra ett ställningstagande. 

14. Bo Göranzon kommenterar detta i sitt förord till Spelregler (2002), och
menar att det hanadlar mer om något som blir till (snarare än konstate-
randet att och hur någonting är) dvs som inte finns i en existerande verk-
lighet. I tanken ligger att först när man behärskar en domän kan man
börja experimentera. Vår värld präglas många gånger av oerfaret spekule-
rande, där människor som saknar täckning, och därmed säkerhet, ändå
uttalar sig självsäkert i offentliga sammanhang. Hos Oscar Wilde, säger
Göranzon, finns liknande tankar om att när man uppfinner, eller experi-
menterar, så är det genom någon form av mästarskap som man först upp-
nått.

15. Thomas Tempte inför begreppet Det praktiska intellektet i sin bok Lilla
arbetets ära.

16. Idéprotokollet är bilagt denna avhandling, men ej tryckt i själva boken.
Här finns en etisk dimension i dialogseminariemetoden, dvs att deltagar-
na är införstådda med att det som sägs under seminariet ej är till för sprid-
ning, vilket skapar en atmosfär där dialogen får spela fritt och allt är tillå-
tet att säga. Protokollet finns arkiverat i artikelregistret inom Yrkeskun-
nande och teknologi vid KTH, som administreras av Lotta Tillberg
(lotta.tillberg@indek.kte.se).

analogier,rytm och improvisation

1. Gunnar Bergendahl skriver i Dialoger nr 67–68/2003 angående detta:
»Kanske kan man säga att arenan, när kunskap eller språk betraktas som
spel är innehållen i en praxis. När klassrummet eller arbetsplatsen upp-
fattas som arenor, då präglas de av skolans eller yrkeslivets praxis. Denna
praxis skapar lekens ordning, och denna kan vara uttalad, explicit, eller
outtalad, implicit.«

2. Till exemplet kring mötet med Thomas Tempte finns som separat bilaga
ett protokoll från det dialogseminarium som iscensattes för mötet mellan
ingenjörerna från min kund på Saab i Linköping och konstsnickaren
Thomas Tempte, se not 16 i kapitlet om Mästaren i Tjust.

3. I bokserien »Filosofi och ingenjörsarbete« som började ges ut som ett
direkt resultat av forskningsprojektet kring »De nios gäng«, finns detta
fördjupat på olika sätt i samtliga hittills utgivna böcker (4 st).
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4. I dubbelnumret av Dialoger nr 65–66/2003 The use and abuse of metaphor,
fördjupar filosofen Allan Janik begreppet metafor men också det slag av
kunskapsöverförande analogier som vi här avser, som en form av metafor.
Janik skiljer dock på metaforen och på andra former av vad han kallar fi-
gurativt språk (på engelska): Simile (jämförelse med något annat), Meto-
nomy (Substituerar något med något annat, stål istället för svärd etc),
Synecdoche (ersätter »more comprehensive terms with less comprehensi-
ve ones, and vice versa«), Personification (projicerar mänskliga attribut
på icke-humana fenomen t ex ’Clinton bombar Colombia’), Irony (’för-
löjligande’ genom motsatser), Hyperbole (orimliga överdrifter för att för-
stärka en språklig effekt), Euphemism (uttrycker något kontroversiellt på
ett mer ’trevligt’ sätt). Om metaforen kontra analogin säger Janik »Meta-
phor is our source of insight into how the components of a problem might
fit together; analogy is its systematic elaboration. Successful elaboration
of our original insight allows us to construct a scientific theory« – Dvs
formulera problemet. Janik skriver: »The crucial distinction /…/ is that
between metaphor and simile. ’The sergeant barks the orders’ is a meta-
phor. The sentence asserts that his (her?) way of speaking can be under-
stood as a kind of barking. The metaphor tells us what is what but in an
indefinite way such that we have to think the matter through for oursel-
ves. ’The sergeant barked like a dog as he gave the orders’ is a simile. The
simile makes an explicit comparison; whereas the metaphor is a boldfaced
assertion of how something is to be understood. It is at once a powerful,
striking above all, suggestive statement but, nevertheless, inexact for all
that. However, that very lack of precision adds to its charm and power to
rouse our interest. /…/ Metaphors are not the kind of things that can be
true or false /…/ problems arise precisely when we take metaphors for
truths.«

5. Allan Janik igen: »So we start to talk about a ’hot’ kiss, ’hot’ cars, ’hot’
music etc etc. As we do so we expand our range of experience by transfer-
ring meanings from conventional to unorthodox settings. It turns out that
the whole process cannot be described except by giving examples of and
telling stories about clever new ways of using established signs because the
whole process is essentially metaphorical. That is the case with everything
that is creative in human thinking. Creativity is nothing but metaphor«.
Max Black skiljer enligt Janik på tre typer av modeller: »scale models,
analogue models and theoretical models«. Skalmodeller är avbildningar,
analoga modeller är abstrakta modeller som förenklar funktion och inre
struktur (t ex matematiska modeller) och teoretiska modeller är modeller
med »explanatory power« som skapar nya utgångspunkter för fördjupad
analys av det vi studerar genom att belysa något som hittills varit dolt för
oss. »The model is metaphorical to the extent that it aims at extending
knowledge of one domain on the basis of knowledge of another, more fami-
liar one«. Allan Janik ser metaforen i sig som det primära sätt vi använder
för att fördjupa vår kunskap om något, och går så långt som att säga att
»metaphor is our principal mode of exploring what we only partly unders-
tand« … Metaforen formerar på ett lättbegripligt sätt nya begrepp och får
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oss att se saker vi inte annars kunnat uppfatta. »Metaphor is a novel word
that produces a new concept at the same time that it rivets our attention
on an aspect of reality that was hitherto closed to us conferring upon us
the power to see ourselves and the world in a revealing new way but also
capable of moving us to change the world and ourselves. However, to have
said this is to say that metaphor is our primary mode of constituting rea-
lity in language«. Janik ser flera olika funktioner hos metaforen: »…
metaphors have at least six functions /…1: / Literary /…/ to embellish
prose. /…2: / Rhetorical/Psychological /…/ focus attention on something
/…/ by creating an innovative comparison /…/. They move us. /…/ it is
often the case that we must be moved emotionally if we are to change well
entrenched ways of seeing things at all. However, the fact that we do come
to ’see’ things differently on the basis of metaphors implies that they have
an epistemological function as well. /… 3: / Epistemological /…/ that
allows us to extend what we know about one thing to another in a mini-
thought experiment. /… 4: / Logical / The metaphor plays a role in prac-
tical logic of providing us with a principal of judgement or paradigm, which
can warrant or justify assertions. If time is money, then there are conse-
quences about how we should ’spend’, ’save’, ’hoard’, ’squander’ it etc. /…
5: / Political /…/ Metaphors to inspire us to put thoughts into action into
motion. /… 6: / Religious/Psychoanalytic /…/ Metaphors make a signifi-
cant contribution to our a new self-understanding: born again, love of
God, Oedipus complex.«

6. Allan Janik: »The metaphor, i e secondary subject, transfers certain, but
not all of them, to a new context and in doing so casts a new light upon
the primary subject by bringing to light germane aspects of the primary
subject that have hitherto escaped our notice.«

7. Jag är själv övertygad om att fantasin har en mycket betydelsefull roll i
vårt lärande. Den är vårt verktyg att tolka en situation, ett uttalande, den
hjälper oss genom att förutse händelser eller gissa begrepps betydelse vi
inte känner. När vi t ex befinner oss i en situation som är ny för oss, an-
vänder vi den för att förutse vad som ska hända omedelbart härnäst som
ett sätt för oss att kunna vara förberedda. Ibland lurar fantasin oss, men
oftast kan verkligheten snabbt ge oss bekräftelse på om vårt omedvetna
antagande var riktigt eller inte. Är det fel förkastar vi det tidigare anta-
gandet som »ren fantasi« (!), gissade vi rätt stärker det vår förmåga att
använda fantasin, och kanske reflekterar vi omedvetet kring vad som fick
oss att ana vad som skulle ske, dvs vilka tecken det var vi tolkade som vi
kanske ska fästa större uppmärksamhet på nästa gång. I ett samtal spelar
fantasin en liknande roll. Baserat på vår tidigare erfarenhet fyller fantasin
på där vi inte förstår eller hinner uppfatta när vi lyssnar, den kommer med
förklaringar till de osäkerheter som uppstår i vår tolkning av vad den
andre säger. Kanske har vi möjlighet att fråga för att få klarhet i vad som
avsågs, men oftast inte. Vi hinner eller kan inte formulera frågan i det
pågående ordflödet, kanske vill vi inte blotta vår okunskap kring något
där vi anar att vi borde ha vetat, där vi uppfattar att den som talar utgår
från att vi förstår något trivialt. Alltså fyller vi på själva. Så fungerar vårt
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inlärande av nya begrepp, vare sig vi aktivt är med och formulerar ny kun-
skap i dialog, eller försöker tolka något som blott för oss själva är nytt.
Fantasin formar den inre bilden, en inre modell av det vi inte vet men bör-
jat försöka förstå. Det är med denna modell vi tolkar det vi efterhand lär
om detta från början okända. Modellen förändras bit för bit, vi ruckar lite
på vår tidigare föreställning, justerar en aning genom att ersätta det vår
fantasi skapat oss en bild av, med det vi lär oss. Goethe framhöll, att »sin-
nena bedrar oss inte, det är omdömet som bedrar oss«. Pehr Sällström
kommenterar detta i sin bok Sinnena ljuger inte: »Det gäller i än högre grad
tekniska hjälpmedel: kameran ljuger inte, men risken att omdömet bedrar
oss, om vi är okritiska inför vad vi ser, är ännu större än vid ett obeväpnat
öga«. Combitech Systems vd Christer Hoberg kommenterar författaren
Einar Már Gudmundssons uttalande att »ordet är friare än verkligheten«
vid företagskonferensen på Island: »Det är tankeväckande: Är berättelsen
då ett sätt att öva fantasin? Det kanske är detta som driver fram berättel-
serna: Genom den uppövade fantasin skapar man grunden för uppfin-
ningar, för det är genom fantasin man kan föreställa sig en uppfinning.«

8. Allan Janik: »… allegory requires that we reflect upon the deeper mea-
ning of the text …«

9. Janik säger angående metaforer och risken att de förfelar sitt syfte : »…
the very metaphors which convey insight can in other circumstances mis-
lead and distort our field of intellectual vision …«. Etablerade metaforer
kan lätt t ex bli vedertagna på ett sätt som får oss att ta dem för givet.
»Having coined a metaphor in many cases, we have a way of taking the
results of a metaphorical transfer of meaning for granted.« Just detta,
säger Janik, kan leda till problem: »The result of /…/ cooling down of the
metaphor can be a cliché that prevents, rather than facilitates, seeing what
is before our very eyes.« Man måste skilja på begrepp som kan användas
på flera sätt för att beskriva verkligheten, från de som har en förklarande
kraft, annars leds man till att omedvetet skapa klichéer. »A metaphor that
is originally useful can always turn into a cliché /…/ the very existence of
clichés should remind us how easy it is for accustomed usage to stifle clear
thinking by oversimplifying complexity.« Metaforens dubbelnatur kräver
med andra ord att vi är väl medvetna om dess existens i språket och läg-
ger vikt och omsorg vid hur vi använder den. Nya metaforer kan leda till
att tidigare användbara metaforer blir förlegade. »Metaphors can confuse
as well as enlighten us. The striking way that metaphors capture and con-
vey an insight into something by focusing our attention upon a subject in
new ways – and away from old ones – can itself become highly problema-
tic precisely because in conveying a new insight (i e in its epistemological
and/or psychological function) metaphor also reorients our thinking and
ultimately our actions (i e in its political function). Lack of sensitivity to
the centrality and complexity of metaphor in human communication
generally determines that we are all the more surprised when we discover
that metaphors carelessly employed can distort our thinking sometimes
without even being aware of it.«
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10. Allan Janik skriver om nödvändigheten av att ha en avsikt, en mening
med och utrusta (employ) sina metaforer »It is not enough to employ a
metaphor, we must also be clear about the adequacy of the metaphors we
employ. However striking a metaphor may be, there is no certainty that it
can do the job it sets out to do. It must not be the case that the metaphor
illuminates more than it obscures. In psychologically and aesthetically
compelling character of metaphor is no guarantee that it is epistemologi-
cally advantageous to employ it. As such metaphors are a source of power
as well as insight. Metaphors direct our attention in compelling ways and
as such they can also misdirect it as well. People who are concerned about
power and its abuses must be concerned with metaphor. How then can we
best equip ourselves to deal with the sea of metaphors that we are conti-
nually swimming in? Two things are particularly helpful in coping with
the metaphorical content of our conceptual system: a sense for the ety-
mology of words and a knowledge of their history, which frequently turns
out to be nothing less than the history of ideas itself.«

11. Konstnären Ernst Billgren lär ha kommenterat hur han lär i samband med
att han ger sig i kast med att undersöka nya material. »Man får en väldig
närvaro i saker man inte klarar av, så tyvärr har jag blivit en bra hantver-
kare.« Sagt med en skämtsam distans, men det ligger mycket erfarenhet i
orden, och belyser en av de drivkrafter som skapar en mästare, nämligen
vilja att kunna bemästra.

12. Se bl a boken Precision och Improvisation – om systemutvecklares yrkeskunnan-
de (1998)

13. Allan Janik beskriver träffande Harvey (se not 4, s. 136f) som studerade
blodet i kroppen (vener och artärer) och fann att det såg ut att röra sig
runt i ett slutet system, dvs i cirkel: »The metaphor ’circulation’ enabled
him to organize the Gestalt he ’saw’ in his experiments, i e his ’in-sight’.
It gave meaning to what was hitherto known by bringing the observations
of others as well as his own order and suggested further analogies, which in
turn generated questions about how the blood ’circulates’ that could be in-
vestigated experimentally. In short the idea of circulation of blood became
a field for further anatomical investigation. /…/ Seeing things together
means having a concept according to which they belong together. With the
word ’circulation’ to identify the phenomenon in question the concept
comes into being. However, that concept has to be invented and metaphor
is how we do so. Can we see something if we do not know what we are see-
ing? Only as a blur. With the concept we first begin to see sharply. We need
a word and metaphor is the way we find it. /…/ In recent years increasing
attention has been focused upon the way scientists’ thinking is related to
all sorts of things that do not turn up in scientific reports or textbooks.
Drawings and sketches of how things might be organized have come to be
recognized as performing the function of constituting scientific ideas. Here
too the logic of metaphor is at work.«

14. När man deltar i ett samtal eller en dialog förutsätter detta implicit att
man i grunden besitter en outtalad gemensam situationsförståelse. Att
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utöva och delta i en praxis innebär att man följer vissa regler – att följa en
regel är helt enkelt sedvänjor (bruk, institutioner) enligt Ludwig Witt-
genstein. »När jag följer regeln, väljer jag inte. Jag följer regeln blint«,
säger Wittgenstein. Beträffande förståelsen av en praxis och reglerna som
finns inom den säger filosofen Kjell S Johannessen: »Till den regelkun-
skap som utan tvivel också spelar in finns det något som kan kallas för
praxiskunskap. Regelkunskap kan man uttömmande beskriva genom att
formulera de berörda reglerna. Praxiskunskap kan av logiska skäl inte
dokumenteras på samma sätt. Den kan emellertid dokumenteras genom
att den praktiseras. Praxiskunskap visar sig med andra ord som en färdighet
när det gäller att använda utsagor och som en viss förtrogenhet med de för-
hållanden som utsagorna säger något om«. Praxis enligt Ludwig Wittgen-
stein är just denna helhet av etablerat handlingssätt och regel. Själva ut-
övandet av praxis är, enligt Johannessen i själva verket det slutgiltiga kri-
teriet på att man tillägnat sig ett givet begrepp. Denna förståelse visar sig
alltså i det konkreta fallet i ett regelföljande beteende, och är en slags fär-
dighetsförståelse. Förståelsen tillägnas genom att man »övas upp till att
utöva etablerade praxisar där språk på olika sätt ingår som en icke elimi-
nerbar del« säger Johannessen »… och när denna tillägnelse är avslutad,
utövas praxisen oreflekterat.« Man släpper sin inre bild, skulle man kanske
kunna uttrycka det. Johannessen förklarar med ett exempel: »En chaufför
t ex dokumenterar sina kunskaper genom att köra säkert och genom att
hantera farliga situationer på ett tryggt och överbevisande sätt, inte genom
att ge vidlyftiga beskrivningar av sin kompetens.« Om ett begrepp vi kan
sägas bemästra säger Johannessen vidare: »Vi måste alltid vara i stånd att
ge exempel av olika slag; vi kommer i viss utsträckning att ha möjligheten
att företa oss analogiska utvidgningar och bör kunna bedöma gränsfall av be-
greppets användning, dvs vi bör i vissa situationer kunna argumentera för
att en kreativ användning av begreppet är acceptabel – eller för att begrep-
pets gränser har överskridits. Detta är givetvis inte allt vi kan uträtta när
vi tillägnat oss ett begrepp. Men det är den del av vår begreppsmässiga
kunskap som yttrar sig i en lärosituation.« I förståelsen av ett begrepps
innebörd ligger alltså även förståelsen av dess begränsningsytor. Det går
att handleda den som försöker förvärva ett behärskande av de praxisar i
vilket begreppen är inskrivna, säger Johannessen. Växelspelet mellan sö-
kandet efter förståelse å ena sidan och praktiserandet av begreppet å den
andra, leder gradvis till att vi utvecklar vår personliga tolkning av begrep-
pets innebörd (eller i det kollektiva fallet: vår personliga tolkning av den
allmänna, dvs kollektivets, tolkningen av begreppets innebörd). Vi får
bekräftelse av innebörden genom våra erfarenheter ur praktiserandet (och
i dialogen med kollektivet). Johannessen menar att vi tillägnar oss vissa
vad han kallar hållpunkter för att avgöra om något kan omfattas av – eller
faller utanför – en etablerad praxis. Ett centralt inslag i processen att for-
ma en innebörd i ett begrepp är att se likheter och skillnader i relation till
den begreppsvärld man behärskar, »utveckla ett säkert grepp om vad som
räknas som samma och vad som betraktas som olikt.« Både begrepp och
paradigm är språkliga redskap som används för att få till stånd jämförelser
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av olika slag och som kräver träning. Träning för att utveckla förmågan att
kunna uppfatta likheter mellan olika slags problemsituationer, trots de
olikheter som också alltid finns. Man kan säga att likheterna är av analo-
gisk natur, säger Johannessen. Det är genom förmågan att behärska dessa
iakttagelser eller »hållpunkter« som vi i ett senare läge kan avgöra om vi
har följt regeln eller inte i en viss konkret situation. Dessa hållpunkter är
inte normalt något vi går omkring och tänker på, men »om vårt utövan-
de av en given praxis blir ifrågasatt kommer vi att kunna peka ut dem
genom att reflektera över vårt språkbruk.« Men att tillägna sig en praxis
förutsätter att man fäster tilltro till dess existens och är öppen för att ta den
till sig. Ludwig Wittgenstein skriver: »(b)egrepp … är uttryck för vårt
intresse och styr vårt intresse«. Thomas S Kuhns paradigmskifte är helt
enkelt effekten av frustration och sökandet efter en tillfredställande, ersät-
tande begreppsmodell som löser ett dilemma i den befintliga begrepps-
modellen (jfr not 4 i kapitlet Inledning). Det krävs samtidigt en ödmjuk-
het inför andras bättre kunnande och detta öppnar så småningom upp för
ett breddat kunskapsfält inom kollektivet, något som i sin tur krävs för
kommunikation och förståelse (dela gemensam praxis). Detta gäller inte
minst inom avancerad, komplex systemutveckling där numera sällan nå-
gon enskild individ förmår överblicka hela systemet, dvs där inte alla kan
kunna allt. Jämför detta med snickarmästaren Thomas Tempte, eller
gamla tiders mästare som ju på ett annat sätt hade förutsättningen att
kunna överblicka allt (mästarkunnandet). Varje tillägnan av en ny praxis
förutsätter alltså att man inte är tillfredsställd med den eller dem man för
stunden följer och behärskar, något som i sin tur leder till reflektion över
dessa praxisars tillämplighet. Antingen visar sig de befintliga praxisarna
felaktiga eller bara ofullständiga och behöver kompletteras. De skapar ett
dilemma i en ny situation eller en kontext av nya situationer. Frustra-
tionen över detta dilemma leder till ett sökande efter en ny, bättre praxis
att ersätta eller komplettera de befintliga med. En ny praxis man känner till
från sin omgivning – dvs om den existerar – eller som man kanske vagt kan
ana sig till konturerna av, i dialog med andra och efterhand kan man kol-
lektivt etablera den på egen hand genom prövande och bekräftelse i växel-
verkan. Etableringen av nya praxisar är enligt Wittgenstein något som sker
spontant och i interaktionen mellan människor, i synnerhet dialogen. Det
kan alltså inte formuleras några regler för hur en ny praxis ska etableras.
Man hänger kontinuerligt upp den fortsatta dialogen i gruppen på »tyst
överenskomna« begrepp, och klättrar successivt högre i förståelse och ut-
byte av dialogen vid tillblivelsen av en praxis. Kunskap i en (etablerad)
praxis har med andra ord genomgått en prövning. Den har blivit kollektivt
evaluerad och accepterad under själva tillblivelsen av praxisen, och detta
innebär i sig en förstärkning och en förankring (acceptans) av kunskapen
inom ett kollektiv. Men utövandet, reglerna och kontextberoendet räcker
inte. Wittgenstein säger att »Regler förslår inte fastställa en praxis, utan
man behöver också exempel«. Samtidigt är det viktigt att poängtera slaget
av exempel. Exemplen ska vara »exempel till efterföljelse«.

15. Man kan ifrågasätta huruvida man verkligen frigör sig från eller släpper
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sin inre bild, den försvinner ju inte, utan kanske man kan uttrycka det
bättre genom att säga att den vävs in och blir ett med utövandet på ett
sådant sätt att man inte längre har användning för att betrakta den på av-
stånd. Våra personliga kunskaper och erfarenheter bildar ett slags väv av
»satser« utifrån vilka vi sedan handlar. Förvisso kan man kalla den kol-
lektiva kunskapen, det system av kunskaper som Ludwig Wittgenstein ta-
lar om i Om visshet, för en slags kunskapsväv det också, som vi sedan utnytt-
jar i våra antaganden och i det vi »tror« eller »vet« eller föreställer oss i
fantasin. Våra tankar väver hela tiden in nya satser i denna väv, och i själ-
va vävandet, i det som vävs in för ögonblicket (som också kan läggas till
gammal väv och innebära att den gamla väven blir inaktuell i sin utsaga –
»kunskap i rörelse«), så speglas våra intryck i en dialog mot det vi väver
in, det reflekteras mot denna väv av pågående tankar i bearbetning. Detta
är vad vi kallar reflektion och inre dialog. Allt jag ser, hör, läser osv stud-
sar mot den väv jag nu arbetar med, relateras, förkastas, eller väves in och
bildar ett nytt sammanhang, en ny insikt. Ibland kan man få leta upp en
gammal väv man inte bearbetat på länge, men när insikter föds sker det
ofta genom ett sammanhang av intryck och det tillförs ett nytt stycke väv
som över en tid bearbetats mer intensivt (även drömmar spelar t ex en roll
i denna bearbetning).

16. Gunnar Bergendahl skriver i en artikel i Dialoger nr 67–68/2003 »Kun-
skap kan vinnas som ett medvetet utforskande av en sak, som en säregen
verksamhet med egen mening. Men kunskap är också inbäddad i vardags-
livet – kunskap är inte rutin, men förutsätter rutin som en bakgrund mot
vilken den egentliga kunskapen utspelar sig. Skicklighet i lek och spel ford-
rar också rutinmässiga färdigheter – som i fotboll eller pianospel – men
skickligheten kännetecknas av något därutöver, som lyfter över enbart fär-
dighet och rutin«. Clas Pehrsson skriver i en annan artikel i Dialoger om
det hårda arbete som krävs av den som vill bli skicklig. »Träning ger fär-
dighet, att öva och öva – ofta till synes monotona moment, det ger ruti-
nen.«

17. Mod är att våga bryta sig loss från sina egna föreställningar. Kliva utanför
sina gängse skyddsbarriärer. Mod innebär att ta en risk. Det kan vara väckt
ur frustration, kanske ur rädsla som till sist leder till ett behov av att ta ett
språng ut ur en hotfull situation, ett trängt läge, låsta positioner. Det kan
vara instinkten, kanske att rädda någon utan tanke på risk för egen del.
Men det kan också springa ur en nyfikenhet som till slut inte går att tygla.
De möjligheter som kanske döljer sig bakom den stängda dörren, lockar
alltför mycket och till sist måste dörren slås upp – det får bära eller brista.
Inte rädslan, utan strävan efter trygghet till varje pris, är modets värsta
fiende (övermod däremot är socialt betingat och ett behov av att hävda sig
inför sin omgivning, men det är något helt annat). Att utsätta sig själv för
en risk är att medvetet tvinga sig avstå något – kanske med vetskapen om
att man saknar möjligheten att finna en väg tillbaka – och utsätta sig för
en oförutsägbar omgivning, alltför att kunna vinna något bättre. Den
medvetna risken är närbesläktad med modet, medan den kalkylerade ris-
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ken kan vara modets motsats, något som istället bottnar i säkerhet. En
förvissning om att det kommer att gå bra eller att bedömningen av kon-
sekvensen av ett misslyckande är lindrig. Att förutse utfallsrummet för sitt
handlande – vet man det vågar man ta en risk – då behärskar man impro-
viserandet. Vi pratar mycket om vikten av att ha säkerhet (i bedömning
etc), men osäkerheten är ett väldigt naturligt inslag i en snabbt föränder-
lig omvärld. Förmågan att hantera osäkerhet i organisationen blir central
i en miljö som karakteriseras av ständig förändring och utveckling. Just
denna förmåga kan kanske vara en avgörande faktor för att leda en orga-
nisation, ett kollektiv, in i ett paradigmskifte – då osäkerheten kanske är
som störst. Att visa på osäkerhet och kunna hantera den situationen allt-
så, men sedan gäller det att kunna finna (visa på) och forma en ny praxis
i själva paradigmskiftet. I ett paradigmskifte tillägnar man sig delvis nya
begrepp och denna nya begreppsvärld öppnar i sin tur dörren för att for-
mulera en tyst kunskap man byggt upp i och med att man identifierat ano-
malier i en befintlig och otillräcklig praxis, kunskap som bultat på dörren
ut och skapat en frustration just därför att man inte haft möjlighet att arti-
kulera den och beskriva vari problemet ligger. Genom språktillägnelsen i
och med att man identifierar en ny, bättre praxis, uppstår plötsligt möjlig-
heten att uttrycka dessa anomalier och man skapar då ny kunskap genom
det nya språket, man kan plötsligt förklara anomalierna och formulera en
förståelse för dem. Förmågan att skifta i rätt läge är en framgångsfaktor
också enligt japanen Ikujiro Nonaka: »In fact, this trait – the willingness
to abandon what has long been successful – is found in all successful com-
panies …« Nonaka beskriver också kopplat till detta, vikten av att våga
ta steget ut i det okända: »Times of uncertainty often force companies to
seek knowledge held by those outside the organization … Just as the pro-
verbial ’drowning man will catch at a straw’, these companies accumulate
knowledge from the outside almost in desperation during times of uncer-
tainty. What is unique in the way Japanese companies bring about conti-
nuous innovation is the linkage between the outside and the inside.« (Ur
The Knowledge Creating Company av Nonaka/Takeuchi, New York 1995).

18. Fridtjof Nansen har själv gjort denna iakttagelse och säger bl a: »… men
har du företagit dig något, så ger inte den sanna äventyrslystnaden upp –
vare sig du flyter eller sjunker – förrän arbetet är utfört, och utfört väl.«

19. Elisabeth Broman har gjort en liknande observation och säger i en kom-
mentar till mig i november 2003: »Initieringsfasen har alltid varit en av
de stora utmaningarna i mitt yrkesarbete med utveckling. Att visa in i
något oprövat, t ex för den som aldrig sjungit i kör. För en utifrån kom-
mande underlättare, konsult etc finns oftast något slags matta utrullad –
inte alltid röd och kantad av fanfarers ljud men något finns att beträda,
t ex en relation med tidigare jobb. Den inifrånarbetande utvecklaren gör
sina steg in i projektet på annat sätt. Den här fasen i arbetet tas ofta för
given, många etiketterar den ’marknadsföring’ och reflekterar inte vidare.
Sällan beskrivs den i managementinriktad litteratur om förändring och
lärande organisationer. /…/ Jag tänker på Temptes hus, hur många finns
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det inte som tror att kunskapens hus monteras på en dag? Eller säljer den
sortens idéer.«

20. Gunnar Bergendahl skriver i Dialoger nr 67–68/2003, om lekmomentet i
lärande och om dess betydelse för kunskapens rörelse mellan tanke och
erfarenhet i lärandet: »Kunskap är emellertid inte tänkande i allmänhet
sammanställt med erfarenhet i allmänhet – kunskap är en rörelse, lek, mel-
lan tanke och erfarenhet, där båda betingar varandra ömsesidigt. Erfaren-
het är omöjlig utan tänkande och insiktsfullt tänkande är inte möjligt utan
erfarenhet. /…/ I mötet med det okända visar spelaren upp sin skicklighet
och säkerhet.« Detta är intressant, hur kan man vara viss i mötet med det
okända? Pehr Sällström kommenterar också lekens betydelse när han skri-
ver (ur boken Sinnena ljuger inte, Dialoger 1999): »Det förefaller mig att
det bästa sättet att bekanta sig med naturfenomen primärt är konstnärligt,
eller via ren lek.« Sällström skriver vidare att människan till skillnad från
datorn har ett mått av »naturlig« intelligens. »Det är den som utbildas,
när man som barn leker: springer, hoppar, klättrar – en sinnenas och krop-
pens intelligens. Denna spelar en avgörande roll för vårt tänkande, efter-
som den innebär en intuitiv kännedom om ’hur världen är’.« Men, säger
Sällström, det är skillnad på »lek« och »spel«: »I sin mest extrema vari-
ant är spelet strikt regelföljande. Leken, däremot, ’är en ständigt skiftande
aktivitet: den ändrar hela tiden form och innehåll’.« Det sista är Säll-
ströms gode vän Johan Asplunds ord. Gunnar Bergendahl igen: »Leken
är en ursprunglig drivkraft för kunskap och arbete /…/ Till denna träng-
tan hör också inslaget av tävlan i leken /…/ Alltför ofta lyfts denna fråga
om den inre trängtan åt sidan och i dess ställe lyfts frågan om samtycke
fram. Hierarkin kräver samtycke och instämmande till yttre organisato-
riska mål, medan människor följer en inre, samfälld logik. Denna träng-
tan är väsentlig för arbetets och kunskapens mening, liksom för den
enskildes självhävdelse.« Bergendahl menar att det fordras av skolan att
den »… lyfter fram lekens väsen och låter det komma till uttryck i läran-
de och kunskap. Det betyder inte att skolan borde upplösas i barnslig lek,
utan att skolans hela uppbyggnad – dess seder, dess organisation, dess ar-
bete – skulle underkastas kunskapens villkor som en lekande rörelse mel-
lan tanke och erfarenhet.«

21. I samband med ett möte om kompetensutveckling som representanter för
Combitechs Göteborgskontor hade med Civilingenjörsförbundet och
almega i Göteborg, kom en diskussion om ett liknande behov upp. I
protokollet nedtecknat av Jonas Höglund på Göteborgskontoret står att
läsa (kortfattat): »Vår kunskap påverkar hur vi handlar i givna situa-
tioner. I dagens yrkesliv med högt tempo duger inte alltid ett ’traditio-
nellt’ ledarskap som ’pekar ut riktningen i förväg’. I stället blir det vikti-
gare och viktigare att styra individers och organisationers handlingar indi-
rekt, genom att ge utrymme för och peka ut riktningen för reflektion,
både individuell och kollektiv. Denna reflektion bygger upp den individu-
ella och den kollektiva kunskapen, både formell och tyst, som i sin tur
påverkar individers och organisationers handlingar. För att uppnå detta
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krävs utbildning av chefer, fungerande utvecklingssamtal som ett medel
att peka ut mål för reflektion, utrymme för individuell reflektion, och
system för kollektiv reflektion, t ex arbetsgrupper eller andra mötesplat-
ser.« Jonas Höglund kommenterar i e-post till mig det som står i proto-
kollet, och säger här också något om det ledarskap som krävs i arbetet
med dialogseminarier: »Vad jag försöker belysa är att det reflektiva ledar-
skapet inte kan utövas effektivt utan tillgång till en infrastruktur som
stödjer det. p/u-samtalet är det viktigaste instrumentet för det reflektiva
ledarskapet. Då får man chans att peka ut texter och ämnen för den enskil-
de att reflektera över. Finns det dessutom, som på Combitech Systems, en
infrastruktur för kollektiv reflektion, så kan man via p/u-samtalet även
styra den kollektiva reflektionen. Det krävs ju då att alla vet hur det går
till, och att man har forum för olika teman, t ex ltg:er (Lokala Teknik-
grupper) som arrangerar t ex dialogseminarier. Systemet ställer också
krav på den personalledande chefen i form av att han känner till och styr
infrastrukturen så den är tillgänglig när han håller sina p/u-samtal. Det
krävs också att chefen behärskar ett textmaterial som han kan rekom-
mendera den enskilde, t ex ur tidskriften Spelplats. Han måste alltså ha läst
och förstått Spelplats så att han kan peka ut enskilda texter efter behov för
den enskilde medarbetaren. Slutligen krävs det av chefen att han är med-
veten om att det är ett reflektivt ledarskap han utövar.«

22. Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod i urval (1997).

146 eventyrlyst och risker



A
Ahlbom, Pär 131
Asplund, Johan 134, 145

B
Backlund, Göran 126
Beckett, Samuel 122–123
Bergendahl, Gunnar 94, 109, 131,

135–136, 143, 145
Billgren, Ernst 140
Black, Max 137–138
Broman, Elisabeth 105, 144–145
Brödner, Peter 122

C
Carlyle, Thomas 67, 91
Covey, Stephen 125

D
Diderot, Dennis 37, 116, 132
Dreyfus, Hubert L 108
Dreyfus, Stuart E 108

E
Essen, Ulla von 107, 111–112

F
Florin, Magnus 102, 107, 126

G
Gadamer, Hans-Georg 95, 132,

146
Galilei, Galileo 126
Gallie, W B 104
Gudmundsson, Einar Már 23–24,

107, 116, 120, 135, 139
Gyllenpalm, Bo 133
Göranzon, Bo 11, 18–19, 21, 22–23,

28, 29–30, 37, 49, 69, 90, 92,
102, 103, 104, 105, 106, 108, 112,
115, 119, 120, 121, 122–123, 134,
136

H
Hammarén, Maria 11, 18–19, 21,

22–23, 28, 29–30, 37, 46–47, 48,
49, 53, 55, 90, 92, 101, 102, 103,
105, 106, 107, 108, 111, 112, 115,
116, 117, 121, 122, 123, 125–126

Hoberg, Christer 16, 18–19, 21,
23–24, 28–29, 105, 107, 116,
135, 139

147Personregister

Personregister



Höglund, Jonas 145–146

J
Janik, Allan 86–87, 109, 120, 125,

137–138, 139, 140
Johannessen, Kjell S 20, 60, 102,

104, 107–108, 116–117, 127–128,
131–132, 133, 141–142

Johansson, Gösta 73–74
Johansson, Ivar-Lo 77

K
Karlqvist, Anders 134–135
Krüger, Jan-Ola 68–69
Kuhn, Thomas S 102, 117, 142

L
Lindman, Mats 18, 74–75
Lund, Harald 106

M
Martinson, Harry 62, 71, 85,

133–134

N
Nansen, Fridtjof 76, 79, 90, 134,

144
Nonaka, Ikujiro 117, 144

P
Pehrsson, Clas 123–124, 125, 126–

127, 131, 132–133, 134, 143
Perby, Marja-Lisa 61, 125, 128

Q
Quantz, J J 132–133

R
Ratkic´, Adrian 101

Risberg, Per 18, 23, 105

S
Schein, Edgar 23, 107, 110, 122
Schön, Donald 116, 129–130
Schönberg, Arnold 133
Senge, Peter M 110
Sjunnesson, Jan 113, 115
Snowden, Dave 110, 123
Starobinsky, Jean 122–123
Strindberg, August 120
Svensson, Ola 22
Sällström, Pehr 86, 95, 102, 108,

121, 127–128, 131, 134, 139, 145

T
Tempte, Thomas 12, 67–83, 87–

88, 88–89, 90, 133, 134, 136,
142

Tillberg, Peter 46, 120–121, 122
Toulmin, Stephen 122

W
Wilde, Oscar 136
Wittgenstein, Ludwig 60, 66, 102,

116, 128, 136, 141–142, 143

Z
Zuckerkandl, Victor 59, 126

148 eventyrlyst och risker


	Innehåll
	Förord
	Inledning
	Combitech Systems kunskapsutvecklingshistoria
	Om att arbeta med dialogseminarier
	En analogi: Att göra musik, eller den lärande dialogen i körsång
	En andra analogi: Mästaren i Tjust
	Analogier, rytm och improvisation
	Referenslitteratur
	Noter
	Personregister

