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Det som kallas att studera förutsätter att kunskap kan lämna oss, ty glömska innebär 

att kunskap försvinner, medan studerandet skapar ett nytt minne i oss istället för det 

försvunna och bevarar kunskapen, så att den förefaller vara densamma. På det sättet 

bevaras allt dödligt, inte genom att förbli fullkomligt detsamma hela tiden (som det 

gudomliga), utan genom att samtidigt som det försvinner och åldras lämna efter sig 

något annat och nytt av samma slag som det självt. Tack vare denna anordning, sade 

hon, har det dödliga del i odödligheten, Sokrates, både kroppen och allt det andra.  

Ur Platons Gästabudet (s. 190)  

 

  



Abstract 

Cross sector collaborations with multiple stakeholders are on the rise when it 

comes to dealing with segregation in Swedish suburbs. To achieve long-term systemic 

change, project-based interventions are slowly giving way to joint initiatives of a more 

strategic character, which target the situation of the suburbs in all of their complexity. 

These so-called wicked problems, characterized by problems lacking obvious 

solutions, attempted to be solved by stakeholders with competing agendas, demand a 

different approach and a new set of skills. By applying the concept of unlearning to a 

case study of the collaboration Kraftsamling Herrgården in Malmö, Sweden, this 

thesis aimed to illustrate the struggle of unlearning behaviors and ways of thinking in 

a collaborative initiative. Stories of unlearning were collected in two workshops and 

one interview with a total of 17 respondents, who represented 10 various 

organisations. The material was analysed through Thematic Analysis and resulted in 

different themes distributed across two types of unlearning: wiping and deep 

unlearning, as well as three systemic levels: individual, organizational and 

collaborative levels respectively. A variety of stories concerning how wiping and deep 

unlearning can be experienced on different levels were identified. Examples emerged 

of the interaction between different types of unlearning as well as between the varying 

subsystems. These stories illustrated the complexity of collaborative initiatives in a 

suburban context and gave rise to questions regarding the role of leadership in 

enabling unlearning in wicked problems.    

 

Keywords: unlearning, avlärning, wicked problems, komplexa problem, samverkan, 

samverkansinitiativ, förortsproblematik, Herrgården. 

 
 

 
 

 
  



Sammanfattning 

Stora sektorsövergripande samverkansprojekt har blivit på modet vad gäller att 

komma tillrätta med ökad segregation inom svenska förorter. För att åstadkomma 

långsiktig systemförändring förespråkas en omvandling från projektbaserade 

arbetssätt till strategisk samverkan där förortssituationen möts i hela sin komplexitet. 

Dessa så kallade wicked problems, som karakteriseras av problemställningar utan 

självklara lösningar och med intressenter med skilda och ofta rivaliserande perspektiv, 

kräver delvis nya färdigheter och arbetssätt. Genom att applicera idén om unlearning 

(avlärning) på en fallstudie av samverkansinitiativet Kraftsamling Herrgården i 

Malmö vill denna uppsats, som den första i sitt slag, empiriskt illustrera den utmaning 

det innebär att avlära tidigare beteenden och tankemönster. Berättelser om hur 

avlärning skett samlades in i två workshops och en intervju. Totalt sett inhämtades 

data från 17 deltagare vilka tillsammans representerade 10 olika organisationer. 

Intervjumaterialet analyserades genom tematisk analys och resulterade i olika teman 

fördelade på två olika former av unlearning: wiping och deep unlearning, samt tre 

olika systemnivåer: individ- organisations- respektive samverkansnivå. En mångfald 

berättelser om hur wiping och deep unlearning kan ta sig uttryck på olika 

systemnivåer identifierades. Det framkom även exempel på hur olika subsystem och 

nivåer av unlearning sammanflätas och iterativt påverkar varandra. Berättelserna 

belyste komplexiteten i samverkansinitiativ i förortskontext, och väckte frågor om 

ledarskapets roll i att möjliggöra för unlearning att ske i wicked problems. 

 

 

Nyckelord: unlearning, avlärning, wicked problems, komplexa problem, samverkan, 

samverkansinitiativ, förortsproblematik, Herrgården. 

  



Tack! 

Författarna skulle vilja tacka olika subsystem som bidragit till att den här uppsatsen 

blivit till. Tack till Kraftsamling Herrgården. Till samordningsgruppen för er öppenhjärtighet. 

Till alla ni arrangörer av Bästa Sommaren som prioriterade att komma på vår workshop. Till 

Elin som med ödmjukt och välvilligt handlag gjort detta möjligt. Till Robert Holmberg som 

riktade våra blickar mot detta spännande fält och sedan handlett oss genom hela processen. 

Till våra familjer som genom bortprioriteringar av göromål i sina respektive subsystem skapat 

möjlighet för oss att under en intensiv period lägga fullt fokus på uppsatsen.  
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Introduktion 

Inledning 

Hur gör man för att göra sig av med gamla föreställningar, arbetssätt och rutiner som 

inte längre räcker till för att möta aktuella utmaningar? Denna fråga ställer sig just nu en 

samling aktörer i området Herrgården, en del av Malmöförorten Rosengård. Med förebild från 

en arbetsmetodik som snabbt fått stor popularitet inom den nordamerikanska filantropin under 

namnet Collective Impact (Kania & Kramer, 2011), startade Rädda Barnen och Individuell 

Människohjälp, i nära samarbete med Malmö Stad, 2013 uppropet Kraftsamling Herrgården 

(KH). Initiativet, som genom åren engagerat mellan 20 – 50 organisationer från olika sektorer 

lyfts upp i regeringens delbetänkande kring framtidens socialtjänst (Socialdepartementet, 

2018) som ett föregångsexempel på hur nya samverkansmodeller kan hjälpa till att utveckla 

socialt hållbara stadsdelar.  

Kraftsamling Herrgården bygger på en samsyn om att fenomen som social otrygghet, 

dåliga skolresultat och låg sysselsättning måste förstås som konsekvenser av en mängd av 

orsaker och processer som samverkar i ett komplext system. Enligt den komplexa 

förståelsemodellen blir kausala samband omöjliga att förutse på förhand, eftersom alla delar 

och personer i systemet ömsesidigt påverkar varandra hela tiden (Snowden & Boone, 2007). 

Än mer komplex blir bilden när man tar in det faktum att intressenterna som finns i 

Herrgården många gånger också har skilda perspektiv på vad som egentligen är ett problem. 

Utifrån en sådan förståelse av problembilden som ”wicked”, det vill säga komplex och utan 

tydliga lösningar (Grint, 2010; Horst & Webber, 1973), har man inom Kraftsamling 

Herrgården organiserat sig som en långsiktig kunskapsallians där man, dessa komplikationer 

till trots, gått samman för att tänka, lära och samplanera hur man gemensamt kan göra 

annorlunda för att förändra livsförutsättningarna för människorna i Herrgården.  

Med avstamp i litteraturen kring wicked problems argumenterar vi för att en av de 

största psykologiska utmaningarna för individer och organisationer som medverkar i dessa 

samverkansprojekt är att som ett första led i processen avlära (vi kommer fortsättningsvis att 

växelvis med det försvenskade avlärning använda oss av den engelska termen unlearning) 

befintliga rutiner, förhållningssätt och förförståelse. Syftet med avlärningen är inte att lösa 
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problemet (eftersom wicked problems per definition är olösliga), utan att bredda 

tolkningsföreträdet för hur problem uppfattas och på det viset bredda utbudet av potentiella 

tillvägagångssätt (Rogers m.fl., 2013). Denna process av unlearning har hitintills fört en 

marginell tillvaro inom den psykologiska litteraturen specifikt, och den bredare akademiska 

litteraturen generellt, i alla fall jämfört med det betydligt mer omfattande fältet lärande och 

lärande organisation. Genom att föra samman teoribildningen kring unlearning med den 

kring wicked problems, och applicera dessa tankegångar på ett samverkansinitiativ i 

Herrgården, Malmö, vill vi teoretiskt bidra med en typologi för hur unlearning kan användas 

för att belysa samverkansprocesser samt empiriskt ge rika beskrivningar av hur praktiker av 

unlearning tar sig uttryck i fallstudien Kraftsamling Herrgården.   

Disposition. Inledningsvis introducerar vi begreppet wicked problems och beskriver 

vad som skiljer dessa komplexa problemställningar från mer enkla eller komplicerade. Med 

den förförståelsen går vi sedan igenom den litteratur som beskriver situationen i svenska 

förorter generellt, och Herrgården specifikt, för att på så vis förankra tesen om att vårt case 

behöver förstås som just ”wicked”. Detta ligger i linje med Stakes (1994) definition av case 

som ett funktionellt system där olika perspektiv och delar av caset hela tiden behöver 

förstås/relateras till som del av en större helhet. Därför ges därför en kort historik kring 

området Herrgården, där man i likhet med andra miljonprogramsområden i Sverige, under ett 

trekvarts sekel gått från ett modernitetens landmärke till att i allmänhetens ögon betraktas 

utifrån perspektivet ”invandrargetto” (Ericsson, 2006). Detta följs av uppdaterad statistik för 

att skapa en kontextuell nulägesbild över hur malmöbor i Herrgården ligger långt efter övriga 

svenska stadsdelar vad gäller generella välfärdsindikatorer såsom disponibel inkomst och 

utbildningsnivå. Avslutningsvis görs en sammanställning över vad befintlig forskning säger 

om orsakerna bakom denna ökade segregation bland svenska förorter i allmänhet, och 

Herrgården i synnerhet. Med den bakgrunden för vi samman begreppsutveckling som skett 

inom forskningsfältet för wicked problems med teoribildningen för unlearning. Detta ger oss 

ett språk för att med ett organisationspsykologiskt perspektiv belysa vad som händer i dessa 

samverkansprocesser. Detta leder till uppsatsens syfte och metodologi.  
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Samverkan som ett wicked problem 

Samverkansprocesser för med sig stora utmaningar. En mängd aktörer från skilda 

sektorer, med olika förutsättningar vad gäller medarbetare, organisatorisk struktur, 

spetskompetens, resurser etc., och med väsensskilda agendor ska hitta sätt att samarbeta med 

varandra. På frågan om hur detta ska gå till finns inga enkla svar.  

Horst och Webber (1973) kallar denna typ av komplexa problem för wicked problems. 

Ett problem är wicked (ondskefullt) när det saknar tydliga lösningar och det inte finns några 

klara samband mellan orsak och verkan. Detta leder till att olika försök att lösa problemet 

resulterar i oförutsedda konsekvenser på andra håll i systemet. Exempelvis kan den ökade 

psykiska ohälsan hos ungdomar betraktas som ett wicked problem. Ökningen kan antas bero 

på ett flertal olika faktorer. Beroende på från vilket håll problemet betraktas framträder olika 

mönster. Vissa betonar vikten av utbildning och arbete, andra problematiserar uppfostran och 

menar att föräldrar som curlar sina barn formar individer som inte tål livets prövningar. Åter 

andra lägger skulden på tekniken; dagens unga är alltför stillasittande, de behöver ut och röra 

på sig och träffa riktiga människor! Perspektivet avgör på vilket sätt problemet avses lösas. 

Sociala appar bygger ungas nätverk online. Detta bidrar till fler positiva relationer för vissa, 

samtidigt som jakten på likes resulterar i ökad ohälsa hos andra. Satsningar på att ge alla unga 

en högskolebehörighet slår väl ut för många men innebär alltför höga krav för andra. Det är 

inte svårt att se att det inte finns några enkla lösningar på detta problem, och så enkla kausala 

samband som föreslagits ovan upplevs närmast raljerande i sammanhanget.  

Wicked problems jämförs med tame problems. Tame problems kan vara enkla eller 

komplicerade problem men är tydliga på så sätt att det finns ett klart samband mellan orsak 

och verkan, och när den rätta lösningen applicerats så är problemet löst. Vad som räknas till 

wicked respektive tame problems är ingen självklarhet då det påverkas av kontexten och 

tolkningen av denna. Samma problem upplevs som olika komplext beroende på vilken 

kompetens som finns tillgänglig (Horst & Webber, 1973) . En trasig bro är ett wicked 

problem för den som vill köra över bron för att komma till semesterstugan, men ett tame 

problem för den som har kunskap om brokonstruktion. Därmed finns en subjektiv aspekt av 

problemens art.  
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Horst och Webber (1973) redogör för hur wicked problems många gånger behandlas 

som tame problems genom att de angrips utifrån ett visst bestämt ramverk som vi förväntar 

kommer lösa problemet. Istället befinner vi oss i en situation där dessa lösningar resulterat i 

en mängd oanade konsekvenser varav långt ifrån alla är önskvärda. På så vis ändrar problemet 

karaktär utifrån vilket håll vi angriper det, och byter skepnad gång på gång vilket gör våra 

försök lönlösa. Det är lätt att tappa modet i en sådan situation och tvivla på sig själv eller allt 

som oftast ifrågasätta ledarskapet. Grint (2010) menar att ett gott ledarskap ofta associeras 

med problemlösningsförmåga och beslutsamhet, vilket är ett adekvat sätt att lösa tama 

problem på. Då gäller det att undersöka vilken lösning som är lämplig och applicera den med 

kraft och beslutsamhet så är problemet löst. Grint konstaterar att det är dömt att misslyckas att 

applicera dessa principer på ett wicked problem. Han argumenterar istället för att när det 

kommer till wicked problems är det av största vikt att avstå från att agera med beslutsamhet, 

eftersom problemets art gör att vi omöjligt kan förutse alla konsekvenser och därmed faktiskt 

inte vet hur vi bör angripa det. Det är det som gör problemet wicked.  

Ett gott ledarskap i sådana här frågor utmärks istället av insikten att det behövs en 

kollektiv ansats för att lösa problemet. Ansvaret tas därmed från individen/den enskilda 

organisationen och förläggs på kollektivet. Ledarskapets roll blir här att tydliggöra att 

problemets komplexitet gör att lämpliga angreppssätt troligen kommer att ta lång tid att 

konstruera, att vi aldrig kommer fram till ”den rätta lösningen”, bara mer eller mindre 

adekvata, samt att detta kommer att kräva mycket arbete. Det är inte svårt att se att detta kan 

kännas obekvämt och omotiverande för såväl ledare som medarbetare (Heifetz, 1994). I och 

med att samverkansprocesser i många avseenden inte är det gängse sättet att ta sig an 

problem, kräver det en hel del av deltagarna att genomföra.  

Situationen i Herrgården som ett wicked problem  

Från modernitetens landmärke till förortsgetto.  I mitten av sextiotalet lanserade 

socialdemokraterna det så kallade miljonprogrammet. Bostadsprojektet med ambitionen att 

inte bara bygga bort den ökade bostadsbristen, utan också som ett kraftfullt politiskt projekt 

modernisera Sverige i praktiken visa vad visionen om folkhemmet och välfärdsstaten innebar 

(Ericsson, 2006). Men under loppet av ett halvt sekel har miljonprogrammens områden i 

Sverige gått från att vara modernismens och framtidstrons landmärke till att betraktas som 
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”utanförskapsområden” eller till och med i extrema fall ”förortsgetton” (Ericsson, 2006). En 

historisk process där den initiala gruppen industriarbetare, efter 70-talets globala ekonomiska 

omstrukturering, till stor del ersatts av flyktingar från konflikthärdar i Chile, Argentina, Iran, 

Polen, Jugoslavien, Somalia, Afghanistan och så senast Syrien (Hallin, Jashari, Listerborn & 

Popoola, 2010). Dessa flyktinggrupper, i synnerhet från Iran, Syrien, Afghanistan och 

Somalia (Socialdepartementet, 2018), har under de senaste decennierna inte haft samma 

förutsättningar att etablera sig på den svenska arbetsmarknaden. Även vad gäller andra 

klassiska välfärdsindikatorer såsom hälsa, utbildning och inkomst visar statistiken att 

skillnaderna mellan boende i Sveriges 38 miljonförorter, i förhållande till det svenska 

riksgenomsnittet, ständigt ökar (Edling, 2015). 

Herrgården som det mest utsatta området. Området Herrgården sticker ut bland de 

svenska miljonförorterna genom att hamna längst ner på så gott som samtliga mätta 

välfärdsparametrar (Edling, 2015). Av cirka 5 000 boende i Herrgården har mer än 95 % 

(jämfört med riket som helhet 21,5 %) utländsk bakgrund, enbart 16,9 % (39,2 %) har 

eftergymnasial utbildning, bara 49 % (87,3 %) av ungdomarna går ut grundskolan med 

godkända betyg. Av alla som utbildar sig i svenska för invandrare blir endast 14,7 % 

godkända, vilket kan jämföras med rikssnittet på 41,2 %. Utöver det är 82 % (22,9 %) av de 

boende i åldern 20 – 64 år arbetslösa och den genomsnittliga disponibla inkomsten är bara 48 

% av den nationella medianinkomsten. Även valdeltagandet vid riksdagsvalet 2014 var bland 

de lägsta i landet med 53,4 % jämfört med 85,8 % i riket som helhet (Edling, 2015).   

Forskning kring utanförskapets orsaker. Utöver myndigheternas fokus på 

välfärdsindikatorer och den mediala bilden av Herrgården som ett ”utanförskapsområde” eller 

”förortsgetto” finns också givetvis de boendes levda verklighet med dess vardagliga 

glädjeämnen och svårigheter. Det är berättelser som många gånger skiljer sig markant från 

den förutfattade bild som utomstående har av Herrgården. Bacchi (2009) beskriver dessa olika 

perspektiv som olika diskurser som produceras av ett område. Olika diskurser är vidare 

uppbyggda kring olika kulturella värdesystem som var och en definierar vad som anses viktigt 

och önskvärt i just deras diskurs. Sättet att organisera sig, samt intervenera, blir alltså direkt 

relaterat till det diskursiva perspektiv som man förstår och definierar en social problematik 

utifrån.  
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Om man tittar på den forskningslitteratur som finns vad gäller att begripliggöra de 

fenomen som sker i europeiska förorter generellt, men också Herrgården mer specifikt, 

framkommer bilden av en ytterst komplex problematik som behöver förstås i förhållande till 

en mängd av diskurser och dimensioner. Hallin m.fl. (2010) belyser detta illustrativt genom 

referenser till Slavoj Žižek (2008) och hans konceptualisering av olika dimensioner av våld 

och makt. För Žižek är direkt våld och bilbränder, eller andra manifesta uttryck såsom dåliga 

skolresultat eller arbetslöshet, begripliga först i ljuset av latenta symboliska och systemiska 

mekanismer. Det symboliska hänvisar till språkets makt och hur konceptualiseringar såsom 

”förortsgetton” gör något med vår syn och förväntningar på dem som bor där. Det systemiska 

å andra sidan relaterar till konsekvenserna av ett ekonomiskt och politiskt system som 

upprätthåller levnadsvillkor och förhållanden som resulterar i marginaliseringsprocesser och 

skapar en grogrund för känslor av alienation. För att komma till rätta med en social 

problematik, såsom dåliga skolresultat, behöver man enligt Barinaga (2012) skapa sig en 

förståelse för vad dessa olika psykologiska och sociologiska perspektiv innebär i praktiken 

och sedan arbeta med insatser på olika parallella nivåer. 

Susanne Edeus (2016) har i sin mastersuppsats ”Komplexa problem, lokala lösningar” 

samlat berättelser som väl beskriver olika aktörers (verksamsamma inom Herrgården och 

Malmö Stads Områdesprogram 2015) frustration över hur wicked problems i nuläget allt som 

oftast hanteras som tame problems: 

Jag menar, här går det familjer som idag är arbetslösa, hårt utsatta, hur ska 

dom kunna orka söka jobb om de inte har en bra lägenhet eller bra boende, känner sig 

trygga för sina barn? Veta att ungarna kan gå till och från skolan, ha lugn och ro för 

att läsa läxor, det är ju det mest basala här i livet.” (s. 20)  

Vi har familjer som har barn som idag är 18, 19, 20 år, som aldrig sett sina 

föräldrar nånsin stiga upp på morgonen och gå till ett jobb /.../ det skapas liksom en 

negativ struktur, så barn blir påverkade av det hela, ohälsosam miljö /…/ ”Är barn 

sysselsatta så hittar dom inte på skit liksom, det är enkelt.” (s. 20) 

Citaten illustrerar hur tjänstemännen som möter olika former av problematik pekar 

mot en problembild som de menar också hör hemma i den systemiska dimensionen. Hallin 



 

 7 

m.fl. (2010), forskare vid Urbana studier vid Malmö högskola, argumenterar för att den 

systemiska analytiska nivån kan bidra med en viktig analytisk nivå för att förstå situationen i 

Herrgården. Det nämns att stora globala, ekonomiska och politiska processer på makroplanet 

har påverkat att specifika flyktingströmmar och människor som av familjeskäl eller 

arbetslöshet sökt sig till Herrgården. Dessa grupper har i sin tur haft svårt att etablera sig på 

arbetsmarknaden, vilket inneburit att Herrgården blivit det mest socioekonomiskt sårbara 

delområdet i Malmö. Många boende i området ser sin vistelse där som tillfällig. De som får 

råd flyttar när deras ekonomi blir bättre och ersätts av nya inflyttare med socio-ekonomiska 

svårigheter som kommer från andra platser än Malmös övriga bostadsområden. Genom denna 

in- och utflyttning har området enligt forskarna haft svårt att utvecklas ekonomiskt såväl som 

socialt då lokala bärkraftiga nätverk inte kunnat växa sig starka. Det tidigare flertalet 

kortsiktiga ekonomiskt drivna hyresvärdarna, som inte tagit ansvar för de stora 

renoveringsbehoven i området, har inte gjort saken bättre. Till detta kan läggas andra 

strukturella faktorer såsom trångboddhet, låg utbildningsnivå, barnfattigdom, dåliga 

språkkunskaper, hög arbetslöshet och de komplikationer som detta kan medföra.  

Men systemiska/strukturella förklaringar allena ger inte en fullständig bild av 

situationen i Herrgården. Hallin m.fl. (2010) beskriver också att Herrgården som plats inte 

bara skapas av dem som bor där, och de ekonomiska och politiska processer som området är 

en del utav, utan också i hög grad blir till genom det omgivande samhällets syn och 

förväntningar. Språkliga koncept såsom “förortsgetto” och dess stereotypiserande effekt gör 

att det för utomstående redan skapas en på förhand negativ föreställning om hur den andre i 

Herrgården är, och det i sin tur påverkar hur man som utomstående agerar i mötet med den 

andre. Detta agerande kan sedan olyckligtvis, enligt sociologerna Elias och Scotson (1999), i 

förlängningen resultera i vad de kallar självuppfyllande profetior, alltså att outsidergruppen 

blir det den många gånger felaktigt förväntas vara. Medveten om språkets makt har därför 

Stigendal (2004) initierat ett ökat fokus på medelklassens ”innanförskap” som ett 

komplement till den i debatten ständigt återkommande diskussionen om ”utanförskapet”. Att 

tala om att bryta innanförskapet för de etablerade och att därmed se över de mekanismer och 

murar som hindrar outsiders (Elias & Scotson, 1999) i förorterna att få tillträde till exempelvis 

bostadsmarknaden, arbetsmarknaden och de demokratiska arenorna, blir här ett sätt att med 

språket förflytta synen på ansvarsfrågan.  
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Sammanfattningsvis beskriver en wicked problembild utifrån såväl ett individuellt, 

strukturellt som symboliskt perspektiv. Ytterligare en åtskillnad görs vad gäller mer globala 

och lokala kontextuella mekanismer som upprätthåller situationen i Herrgården. Denna mer 

mångfacetterade problembeskrivning visar också att det kan vara svårt för olika aktörer som 

arbetar i området att komma överens om vad som är viktigast. Vad är orsak och vad är 

verkan? Var ska vi börja?  

 

 

Tabell 1.  Exempel på mekanismer som beskrivs i litteraturen vilka gör situationen i Herrgården ”wicked”. 

 
Individuella Strukturella Symboliska 

Globala  
Hög andel med 
krigstrauma (PTSD) i 
bagaget 

Flyktingströmmar som 
kommer till Europa 

Ökad grad av 
främlingsfientlighet 

Lokala 
Bristande språk- / yrkes-
kunskaper 

Dåliga skolresultat 

Känsla av alienation / 
bristande sociala nätverk 

Hög grad av psykisk 
ohälsa 

Kortsiktiga bostadsägare samt 
stor genomflyttning 

Trångboddhet / fattigdom 

Arbetslöshet / bidrags-
beroende 

Kriminalitet / gängbildning 

Medial bild av 
”förortsgetto” 

Projekt stigmatiserar 

Diskriminering 

Fokus på utanförskap 
istället för innanförskap 
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Teori 

Unlearning för att sluta göra som vanligt  

Utifrån den komplexa bild som beskrivits framträder även en förståelse för att 

samverkan ställs inför stora utmaningar i att möta allt detta, och därmed innebär en process 

som kräver mycket av de aktörer som ger sig in i samverkan. Framförallt beskriver Kania och 

Kramer (2011), som har långvarig erfarenhet av samverkansprojekt i Nordamerika, att den 

kanske största utmaningen med arbetssättet är att få medverkande aktörer att överge sina egna 

agendor till förmån för något nytt och gemensamt. Nygren, Jokinen och Nikula (2017) 

argumenterar vidare för att denna unlearning är ett första nödvändigt steg för att kunna 

hantera wicked problems i sådana komplexa socio-ekologiska system. De menar att 

unlearning kan bidra till att öka handlingsutrymmet genom att fler möjliga förhållningssätt 

framträder. Detta sker först då medverkande aktörer upphör med det som brukar göras eller 

börjar betvivla sina föreställningar och rådande idéer. Utifrån detta resonemang kan 

unlearning fylla en funktion av att ifrågasätta rådande normer och värderingar.  

Även om unlearning förefaller vara av betydelse för problem som anses wicked, finns 

det än så länge inte så många studier på unlearning i den kontexten. Efter att Hislop, Bosley, 

Coombs och Holland (2014) pekade ut dessa forskningsområden har det gjorts några 

kvalitativa studier på området. Nygren m.fl. (2017) konstaterar att grupprocesser är 

betydelsefulla för att hantera wicked problems, och argumenterar för unlearning som en 

förutsättning för att få bukt med sådant som hindrar förändring i dylika processer. Brook 

Pedler, Abbott och Burgoyne (2016), samt Pedler och Hsu (2014) fokuserar på unlearning i 

grupper av socialarbetare som reflekterar tillsammans kring wicked problems i arbetet. De 

argumenterar för att unlearning utgör en förutsättning för att kunna adressera wicked 

problems i socialt arbete. Hsu (2013) menar att unlearning i kontexten wicked problems 

framförallt präglas av aspekter av non-action och not-knowing (Hsu, 2013). Unlearning 

skapar här möjlighet att ta en icke-vetande position, och ger utrymme att avstå från att göra 

som vanligt. Detta ska inte blandas ihop med passivitet, eller motstånd mot att lära, utan är en 

position som väljs aktivt och öppnar upp för en organisation som överger rådande ideologier 

som annars tas för givet, och istället undersöker andra tillgängliga alternativ. Brook m.fl. 
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(2016) kallar denna icke-vetande form av unlearning för ”critical unlearning”. De betonar 

även vikten av att uppmärksamma betydelsen av maktrelationer i denna typ utav problem.  

Chokr (2009) argumenterar i likhet med Hsu (2013) för unlearning som en frigörande 

process som utmanar ideologier och rådande paradigm och möjliggör alternativa sätt att förstå 

och tänka kring problem. Detta sker inte bara genom att skapa utrymme för ny kunskap, utan 

även genom att möjliggöra att gammal och/eller förtryckt kunskap återupptäcks. Wexler 

(2009) betonar att all kunskap hör samman med makt och att unlearning därmed har en 

politisk dimension. Vilken kunskap som bör överges, såväl som hur problem definieras 

innefattar aspekter av politisk och moralisk karaktär, vilket understryker att unlearning är mer 

än bara ett tekniskt skeende. I ett sådant perspektiv gör unlearning det möjligt för individer att 

reflektera över sig själva som del av ett socialt konstruerat system (Chokr, 2009).   

Unlearning har alltså betydelse för vad som sker och inte sker i organisationen såväl 

som på en samhällelig nivå, men utgår samtidigt från reflexiva processer på individnivå. 

Becker (2005) och Akgün, Byrne, Lynn, och Keskin (2007) beskriver unlearning som 

katalysator för förändring. Det handlar inte om att radera ut existerande kunskap (Grisold & 

Kaiser, 2017), utan om att överge gamla föreställningar, vilket lämnar rum för nya att växa 

fram i en iterativ process av unlearning och lärande (Nygren m.fl., 2017). Unlearning handlar 

således om att göra utrymme för lärande, förändring och innovation genom att göra sig av 

med gamla föreställningar, kunskap och rutiner som inte längre räcker till för att möta aktuella 

utmaningar (Tsang & Zahra, 2008).  

Unlearning introducerades som begrepp redan 1981 i en organisatorisk kontext av 

Hedberg (1981), som argumenterade för att förståelse kommer av att tillägna sig ny kunskap 

såväl som av att överge förlegad kunskap. Hedberg poängterade att det är av lika stor vikt att 

göra sig av med gammal kunskap som att lära sig ny. Sedan dess har dock fokus legat på hur 

organisationer lär sig, medan unlearning inte ägnats lika mycket intresse (Tsang & Zahra, 

2008). De flesta inom litteraturen om unlearning menar dock att unlearning bör stå som ett 

eget begrepp, fristående från lärande (Brook m.fl., 2016; Hislop m.fl., 2014; Macdonald, 

2002; Tsang & Zahra, 2008). Vissa kritiker likställer unlearning med glömska (Martin de 

Holan & Phillips, 2004). Men även om bland andra Rushmer och Davies (2004) talar om 

glömska som en form av unlearning (fading), är de flesta överens om att unlearning skiljer sig 



 

 11 

från att glömma genom att den innefattar en intentionell aspekt (Tsang & Zahra, 2008). Tsang 

och Zahra (2008) visar att litteraturen är anmärkningsvärt överens om att unlearning innebär 

att aktivt göra sig av med något (Dewhurst & Cegarra-Navarro, 2006; Harvey & Buckley, 

2002). De som inte talar om att överge något betonar istället vikten av att utmana eller 

förändra tankar och föreställningar (Mezias, Grinyer, & Guth, 2001; Starbuck, 2009; Wong, 

2005).  

Tsang och Zahra (2008) gör vidare en syntes av tillgänglig litteratur och föreslår en 

definition av unlearning i en organisationskontext. Definitionen utgörs av fyra aspekter där 

den första betonar just att det finns en intentionalitet i begreppet. Ofta förutsätts att unlearning 

innebär att det som överges lämnas till förmån för något annat. De betonar dock att detta inte 

är givet. Den andra aspekten gäller därmed att unlearning kan ske oberoende av om ett 

lärande sker eller inte. Exempelvis kan rutiner överges utan att ersättas med nya.  De 

argumenterar vidare för att det inte nödvändigtvis är så att det som överges är felaktigt eller 

sämre än något nytt som lärs in. Kanske blir det ingen förbättring med de nya rutinerna, eller 

så är den nya kunskap som lärs in snart förlegad. Unlearning gör med andra ord inga anspråk 

på att värdera något som sant eller värdefullt jämfört med något annat (Hislop m.fl., 2014; 

Tsang & Zahra, 2008). Slutligen berör den fjärde aspekten att unlearning innefattar 

beteendemässiga processer såväl som kognitiva (Tsang & Zahra, 2008).  

Unlearning på individnivå. En förutsättning för att unlearning ska ske i 

organisationer är att den sker på individnivå (Tsang & Zahra, 2008). Men vad står 

intentionaliteten i unlearning för på individnivå? Vi kan inte aktivt glömma saker eller radera 

kunskap på samma sätt som en organisation kan sluta med beteenden genom att till exempel 

byta ut personal eller rutiner. Grisold och Kaiser (2017) diskuterar detta utifrån kognitions- 

samt neuropsykologisk forskning och menar att kunskap drivs av vårt förflutna (Seligman, 

Railton, Baumeister, & Sripada, 2013). Perception, kognitiva processer och beteenden formas 

av våra befintliga mentala strukturer. Vi tolkar omvärlden utifrån modeller som hjälper oss att 

strukturera våra perceptioner på ett meningsfullt vis (Clark, 2013). Dessa kognitiva strukturer 

är kopplade till neurala nätverk i hjärnan och därmed kan vi inte radera kunskap. Kunskap 

definieras här i likhet med andra forskare inom unlearningfältet som en kapacitet att handla på 

en beteendemässig såväl som kognitiv nivå (Martin de Holan, 2011). Grisold och Kaiser 
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(2017) föreslår i linje med detta att individuell unlearning bör definieras som ”the reduction 

of the influence of old knowledge” (s. 41). Genom att inse att vårt beteende bygger på våra 

tidigare erfarenheter kan vi försöka minska dessa erfarenheters inflytande. De illustrerar detta 

i en studie där deltagarna visade en högre grad av nytänkande efter att de gått igenom en fas 

av unlearning där de uppmuntrades att lösgöra sig från tidigare erfarenheter (Grisold, Kaiser, 

& Hafner, 2017). Hislop m.fl. (2014) tar konceptualiseringen av unlearning ur ett 

individperspektiv vidare, och delar in unlearning i olika former; wiping och deep unlearning.  

Wiping. Med wiping menas en typ av unlearning som kännetecknas av 

beteendeförändringar. Den kan innebära att individen överger viss kunskap, men framförallt 

innefattar den att individen överger vissa beteenden (Hislop m.fl., 2014). Denna form av 

unlearning sker som en rationell process utan betydande emotionell påverkan. Processen 

initieras sällan på eget initiativ utan vanligtvis genom en förändring av omständigheterna, 

exempelvis ändrade rutiner på arbetsplatsen. Katalysatorn för förändring kan med andra ord 

sägas vara påförd utifrån. (Hislop m.fl., 2014)    

Deep unlearning. Med deep unlearning avses istället unlearning som initieras av en 

ofta oväntad personlig upplevelse hos individen, och som resulterar i ett ifrågasättande av 

kunskap, värderingar och identitet såväl som förändrade beteenden. Detta leder ofta till 

avlärning av föreställningar och värderingar såväl som beteenden och praktiker, det vill säga 

en avlärning som påverkar individen på djupet. Kopplat till de kognitiva processerna av att 

ifrågasätta föreställningar och värderingar som varit tagna för givet finns även en affektiv 

aspekt. Inte sällan åtföljs en sådan unlearning av exempelvis förvirring, rädsla eller ångest 

(Hislop m.fl., 2014).  

Macdonald (2002) poängterar i likhet med Hislop m.fl. (2014). den affektiva aspekten 

av unlearning och menar att den är nödvändig för en bestående förändring. Macdonald 

beskriver vidare unlearning som en process i tre steg som hon kallar transformative 

unlearning. Första steget – receptiveness – är att individen är öppen för möjligheten att det 

finns andra perspektiv som utmanar det egna synsättet. Det andra steget – recognition – 

präglas av ett erkännande av andra perspektivs fördelar, samtidigt som en insikt om 

begränsningar med det egna perspektivet tar form. Det tredje steget – grieving – avser den 

emotionella processen där individen accepterar förlusten av sitt tidigare förhållningssätt. 
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Macdonald argumenterar för att en sådan process av unlearning är förutsättningen för 

förändring.  

Hislop m.fl. (2014) understryker att deep unlearning kan ske både plötsligt såväl som 

vara en process som sträcker sig över tid. De tydliggör också att katalysatorn för deep 

unlearning inte bara behöver vara en inre upplevelse utan lika gärna kan utlösas av något 

yttre. Värt att notera är att det finns stora likheter mellan deep unlearning och critical 

unlearning som enligt Brook m.fl. (2016) är unlearning som sker på djupet men som istället 

för att fokusera på individens värderingar och identitet lägger sin tonvikt på mönster och 

maktrelationer som blir synliga på dessa nivåer.  

Tidigare forskning 

Hislop m.fl. (2014) visar ett behov av mer forskning gällande hur individer upplever 

unlearningprocesser. I deras översikt av litteraturen om unlearning framkommer att 

forskningen hittills främst fokuserat på antecedenter eller konsekvenser av unlearning. 

Rushmer och Davies (2004) och Macdonald (2002) fokuserar dock på processer av deep 

unlearning. Deras artiklar är konceptuella, men Macdonald reflekterar kring processen av 

unlearning i form av ett case som bygger på hennes egna erfarenheter.  

Nygren m.fl. (2017) undersökte betydelsen av unlearning i fokusgrupper som har i 

uppgift att hantera komplexa socioekologiska system. De utgick från en fallstudie av en 

konfliktsituation och undersökte faktorer som faciliterar unlearning. Unlearning 

operationaliserades som ögonblick av tvivel, och sådana tillfällen lyftes fram ur materialet 

från fokusgrupperna. Processen av unlearning i studien följde i stora drag Macdonalds (2002) 

modell för transformational unlearning. Den största skillnaden var att de inte fann några 

tecken på sorg över att överge egna föreställningar hos deltagarna, vilket hör till tredje steget i 

Macdonalds modell. Däremot fann de en affektiv komponent som benämndes som smärtsam 

om än inte lika stark som sorg. Nygren m.fl. (2017) poängterar att unlearning kan skapas i 

vägledda grupprocesser där deltagarna exponeras för olika perspektiv, samt tränas i att se en 

situation utifrån en så helhetlig syn som möjligt. Brook m.fl. (2016), samt Pedler och Hsu 

(2014) undersökte unlearning i grupper av socialarbetare som arbetade utifrån metoden 

Critical Action Learning. Metoden gick ut på att socialarbetarna fick reflektera tillsammans i 
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grupper kring wicked problems de stod inför i sitt arbete. De poängterar betydelsen av ett 

stödjande socialt sammanhang för att unlearning ska ske, och argumenterar för att unlearning 

utgör en förutsättning för att kunna adressera wicked problems i socialt arbete.  

När det gäller olika nivåer av unlearning beskriver Macdonald (2002) hur olika fält 

intresserar sig för olika sidor av unlearning. Organisations- och managementlitteraturen 

fokuserar på unlearning ur ett företagskulturellt perspektiv, medan pedagogisk litteratur har 

individen i fokus. Hislop m.fl. (2014) föreslår olika nivåer av unlearning och hur dessa 

interagerar med varandra som ett område att utforska vidare.  

Sammanfattningsvis efterfrågas mer kvalitativ forskning som ger fylliga exempel på 

unlearning i praktiken. Det finns även ett behov av att bättre förstå hur olika nivåer av 

unlearning förhåller sig till varandra (Hislop m.fl., 2014; Macdonald, 2002; Tsang & Zahra, 

2008).  

Ett förslag till en typologi 

Vi avser att utforska förekomsten av unlearning i ett case som karaktäriseras av 

wicked problems. Vi utgår ifrån en konceptualisering av unlearning på individnivå som är 

utarbetad av Hislop m.fl. (2014), och som till stor del bygger på arbeten som Macdonald 

(2002) och Rushmer och Davies (2004) utfört. Unlearning delas här in i två former; wiping 

och deep unlearning. Till dessa båda ämnar vi lägga perspektivet av olika nivåer. Vi vill 

belysa unlearning ur ett mikroperspektiv med individen i fokus, ur ett organisationsperspektiv, 

samt ur ett samverkansperspektiv. I vår typologi breddar vi därmed deep unlearning till att 

omfatta critical unlearning då vi avser att undersöka unlearning även på organisations- och 

samverkansnivå.  

Tabell 2. Typologi av unlearning. 

  Wiping Deep unlearning 
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Individ Individen slutar med beteenden och/eller 
överger kunskap för att anpassa sig till 
yttre krav.  

Till exempel: En lärare slutar 
dokumentera uppgifter om elever på sin 
privata dator med hänsyn till de nya 
reglerna om GDPR. 

Individen ifrågasätter sina värderingar och 
föreställningar. Detta är förknippat med en 
inre känslomässig process.  

Till exempel: En pedagog på en förskola 
slutar tjata på barnen att de ska äta upp sin 
mat, och observerar om det sker någon 
förändring i barngruppen. 

Organisation Organisationen slutar med gamla rutiner 
eller gör sig av med kunskap. 

Till exempel: Ett flygbolag vill verka för 
en mer miljövänlig profil och påbörjar 
processen att ersätta tidigare fossila 
bränslen med biobränsle.   

Organisationen ifrågasätter det som tas för 
givet och öppnar upp för alternativa synsätt.  

Till exempel: Ett flygbolag ifrågasätter 
huruvida deras huvudsakliga bransch är 
transport eller att få människor att mötas. 
De skiftar verksamhetens fokus från 
affärsflyg till webbkonferenslösningar. 

Samverkansnivå Organisationer slutar konkurrera med 
varandra till förmån för beteenden i 
riktning mot långsiktigt samarbete som 
baseras på gemensam vision, mål, 
beslutsfattande och delade resurser.  

Till exempel: En ny framgångsrik 
fotbollstränare lyckas transformera ett 
gäng duktiga individualister till en 
vinnande lagmaskin där varje position 
jobbar för varandra.  

Synen på organisation avlärs till förmån för 
systemiska metaforer såsom organism eller 
system. Problembilden förstås som wicked 
och strategi och förhållningssätt anpassas 
därefter.  

Till exempel: Tidigare inbitna spelidéer eller 
uppdelning av spelare i kategorier såsom 
backar, mittfältare och forwards lämnas helt 
och hållet till förmån för ett adaptivt 
rörelsemönster där varje spelare, i stunden, 
tar den för laget mest funktionella rollen.  
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Syfte 

Syftet är att identifiera exempel på unlearning i ett komplext samverkansprojekt som 

arbetar med wicked problems med inriktning på hur wiping och deep unlearning var för sig tar 

sig uttryck i Kraftsamling Herrgården på individ-, organisatorisk- och samverkansnivå, och 

hur dessa kategorier av unlearning samvarierar med varandra. 

 

 

 

  



 

 17 

Metod 

Caset Kraftsamling Herrgården  

Initiativet Kraftsamling Herrgården (KH) betraktas i analysen som ett singel case 

study (Yin, 2003) som är av instrumentellt intresse (Stake, 1994). Med instrumentellt menas 

att vi primärt är intresserade av det KH som initiativ representerar, alltså fenomenet 

”samverkan vid wicked problems”. I vår syn på KH som ett case konceptualiserar vi vidare 

KH som ett funktionellt system (Stake, 1994) och har därmed konsekvent i uppsatsen försökt 

att ta hänsyn till det sociala sammanhang som KH är en del av.  

KH som samverkansinitiativ är utformad utifrån sex temaprocesser (se figur 1): 

Arbetsmarknad, Kultur, Lärande och fritid, Mötesplatser och social mobilisering, Trygghet 

och säkerhet samt Vägen in (samverkan för nyanlända). Initiativet hålls ihop av en 

samordningsfunktion (styrgrupp med representanter från tre av de medverkande 

organisationerna) som anställt en samordnare.  

  

Figur 1. Organisationskarta Kraftsamling Herrgården (https://kraftsamlingherrgarden.weebly.com)  

Under 2018 gjordes inget arbete i temaprocesserna för att KH som samverkansinitiativ 

istället gemensamt skulle fokusera sin energi på att ge barnen i Herrgården den ”Bästa 
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Sommaren 2018”.  Bästa Sommaren som initiativ samlade totalt 32 olika arrangörer (se figur 

2) som tillsammans under sommaren 2018 genomförde 240 aktiviteter.  

 

Figur 2. Aktörer som deltog i samverkan kring ”Bästa Sommaren 2018”.  

Deltagare. Uppsatsens empiri baserades dels på en workshop som gjordes med 

aktörerna som genomförde Bästa Sommaren. Utöver datainsamling för denna uppsats hade 

mötet syftet att utvärdera sommarens insatser. Tio av totalt 32 organisationer var närvarande. 

Totalt deltog 13 personer (som representerade ett företag, en stiftelse, två förvaltningar, fyra 

ideella föreningar, ett socialt företag samt räddningstjänsten). Utöver det gjordes ytterligare en 

workshop med samordningsgruppens tre medlemmar, två med chefspositioner i sina 

respektive organisationer och den tredje på en strategisk avdelning inom Malmö Stad. En 

separat intervju gjordes med den anställda samordnaren. På det viset kunde uppsatsförfattarna 

få representation från samtliga nivåer inom KH och få perspektiv på hur samverkan uppfattas 

från såväl operativ som strategisk utgångspunkt.  

Datainsamling. Studien och dess innehåll förankrades med samordnare och 

samordningsgrupp i april 2018. Detta möjliggjorde för uppsatsförfattarna att få viss insikt i 

planeringsprocessen som föregick Bästa Sommaren. Bland annat medverkade 

uppsatsförfattarna på två stormöten under våren 2018. Utöver den bakgrundförståelsen 

baseras denna studie på data som samlats in dels genom en 45 minuters intervju med 

samordnaren (21 augusti 2018) samt två timslånga workshops (den 23 augusti samt 7 

september 2018) med sammanlagt 16 deltagare. Till varje workshop, såväl som vid intervjun 
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med samordnaren, användes en övning som heter TRIZ och räknas till Liberating Structures 

(http://www.liberatingstructures.com/6-making-space-with-triz/). Liberating structures är en 

samling övningar som genom hur de är strukturerade syftar till att inbjuda till aktivt 

deltagande samt utmana deltagarna att tänka i nya banor. TRIZ är utformad för att skapa 

utrymme för innovation genom att uppmuntra deltagarna att sluta med kontraproduktiva 

beteenden. Genom att inleda med frågan ”Vad kan du göra för att så effektivt som möjligt 

ödelägga samverkan?” var avsikten att möjliggöra för deltagarna att komma bort från sina 

vanliga tankegångar och stimulera till svar utanför de vanliga referensramarna. Utifrån TRIZ 

utformades en semistrukturerad guide (se bilaga 1) som användes vid samtliga tre tillfällen. 

Detta för att i så hög grad som möjligt säkerställa att förutsättningarna i de olika fallen skulle 

vara så lika som möjligt. Dock fick arrangörerna av Bästa Sommaren som instruktion att 

tänka på samverkan i kontexten ”Bästa Sommaren” medan samordningsgruppen och 

samordnaren gavs instruktionen att tänka samverkan i kontexten ”Kraftsamling Herrgården” 

som helhet.  

Undantaget intervjun med samordnaren skedde reflektionen omväxlande enskilt och i 

grupp. Samtliga deltagare fick skriva ner sina svar på fråga ett och tre på ett papper som 

samlades in. Utöver deltagarnas nedskriva svar spelades varje samtal in och transkriberades.  

Analysmetoder. Begreppen wiping och deep unlearning, samt dessas uttryck inom 

olika subsystem, utgör här vårt val av perspektiv för att som Yin (1994) beskriver, identifiera 

vad som är av intresse. För som alltid vid en pragmatisk ansats (Egholm, 2014) bestäms just 

vad som är intressant utifrån dess förklarande kraft och användbarhet. Materialet har 

analyserats tematiskt med hjälp av Braun och Clarkes (2013) variant av Tematisk analys 

(TA). Denna är vald med hänsyn till att den är möjlig att kombinera med olika teoretiska och 

epistemologiska utgångspunkter inom den kvalitativa forskningen. Braun och Clarke (2013) 

öppnar till exempel upp för vad de kallar såväl bottom up- som top down-analyser av data. I 

vår studie börjar vi med att sortera in data utifrån våra tidigare beskrivna sex top down-

kategorier bestående av wiping och deep unlearning inom de tre subsystemen individ, 

organisation samt samverkan. I nästa skede tematiserade vi deskriptivt det insamlade 

materialet inom respektive kategori bottom up. 
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Analysförfarande. Inledningsvis transkriberades de inspelade intervjuerna med hjälp 

av dataprogrammet Nvivo. I enlighet med Braun och Clarkes (2013) fem steg vid TA (1) 

lyssnades och lästes intervjuerna först igenom flera gånger för att få en överblick över 

materialet. (2) Sedan skapade vi initiala noder av samtliga delar av materialet utifrån de sex 

kategorier vi på förhand hade definierat i vår teori. (3) Datan tematiserades sedan och gavs 

deskriptiva namn, för att vara så nära de ursprungliga citaten som möjligt, och placerades 

sedan samman med den modernod de tillhörde. Några av noderna med kvaliteter 

hemmahörande i flera noder placerades inledningsvis i den modernod vi bedömde den hade 

sin huvudsakliga tillhörighet, samt i en mapp för blandade exempel. I steg (4) gick vi återigen 

igenom vår uppdelning, vilket medförde att några av noderna fick byta kategori medan andra 

som vi bedömde inte längre kvalificerade togs bort. Detta ledde sedan till en reviderad 

tematisering där (5) några teman slogs ihop och andra bytte namn. I enlighet med Brauns och 

Clarkes (2013) råd om hög intern homogenitet och hög extern heterogenitet blev det i denna 

fas viktigt att skapa tematik inom och mellan respektive subsystem som bidrog med något 

distinkt och nytt. Frågor som drev detta arbete vidare var: Vilka antaganden ligger bakom att 

de talar som de gör? Bottnar respondenternas uttalanden huvudsakligen i en personlig historia 

eller är utmaningen huvudsakligen utifrån den egna/Kraftsamlingens organisatoriska struktur? 

Men också frågor som: Vad pratar de inte om? Vilka implikationerna får detta tema? Vilka är 

omständigheterna under vilka detta förhållningsätt och beteende växt fram?  

Reflexivitet. Vår pragmatiska vetenskapsteoretiska utgångpunkt lägger tonvikt vid att 

se nya användbara teoretiska perspektiv och tematik, för att se på samverkansprocesser i 

förorter som karakteriseras av att de är wicked. Just detta fokus på användbarheten har också 

styrt vår egen tolkande process. Alvesson och Sköldberg (2017) beskriver att ett sådant 

tolkande också behöver åtföljas av ett reflekterande över hur uppsatsförfattarna och 

sammanhanget har betydelse för tolkningen. Istället för att betrakta den betydelse som dessa 

aspekter spelar som ett störande moment, så behöver de ses som en förutsättning för tolkning 

och tydliggöras. I vårt fall är det relevant att ta upp att en av uppsatsförfattarna varit anknuten 

till Kraftsamling Herrgården sedan starten 2013, dels i en akademisk och utvärderande roll, 

dels i rollen som inhyrd konsult. Detta har möjliggjort för en större processuell och 

longitudinell förståelse av varför KH är där den är, och därmed gett möjlighet att sätta olika 

utsagor i våra data i ett större sammanhang. På samma gång, i linje med vår egen 
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argumentation kring unlearning, har detta utgjort en utmaning då tidigare förförståelse och 

erfarenheter har bidragit till möjliga låsningar i att se nya framväxande aspekter av KH. Här 

har det varit av stort värde att vara två uppsatsförfattare, då vi tillsammans kunnat ifrågasätta 

våra ”tagna för givet” utgångspunkter. Det är också relevant att fråga sig om den 

konsultrelation som finns mellan en av författarna och KH har påverkat tolkning och innehåll 

i uppsatsen. Även här har det varit av stort värde att vara två författare. Genom att göra denna 

aspekt explicit och föra en kontinuerlig dialog kring uppsatsens akademiska syfte upplever 

uppsatsförfattarna att detta inte stått i vägen för analyser av mer kritisk karaktär.  

Etiska överväganden. Vid workshop/intervjutillfälle informerade vi muntligt om 

studiens huvudsakliga syfte och betonade att deltagandet var frivilligt och när som helst kunde 

avbrytas. Vid den större workshopen, med arrangörerna för Bästa Sommaren, delade vi också 

ut ett skriftligt informationsblad om deltagarnas rättigheter i samband med medverkan i vår 

studie (se bilaga 2). Ingen har ångrat sitt deltagande under processens gång. Uppsatsen har 

också i sin helhet fått läsas igenom av samordnaren och deltagarna i samordningsgruppen 

utifrån ett sekretessperspektiv. Detta då samordnaren nämns explicit kopplat till olika citat, 

och medlemmarna i samordningsgruppen är så få till antalet att det har varit svårt att garantera 

anonymiteten i deras utsagor.  
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Resultat 

Analysen av de transkriberade intervjuerna sammanställdes i 13 teman. Dessa är 

kategoriserade enligt vår typologi av wiping respektive deep unlearning på olika 

systemnivåer: individnivå, organisationsnivå, samt Kraftsamlingsnivå (se tabell 3). Citaten 

som återges från intervjuerna har i några fall redigerats från det transkriberade materialet, till 

exempel har namn på organisationer och personer ersatts med klammer med förklarande text 

för att bevara respondenternas anonymitet.  

Tabell 3. Teman utifrån typologi över wiping respektive deep unlearning på olika systemnivåer.  

 Wiping Deep unlearning 

Individ 1.1 Inte bara göra som vanligt 

1.2 Nu är jag mer lyssnande 

2.1 Om att tänka större 

2.2 Vad bryr jag mig egentligen för? 

2.3 Det här spänningsfältet 

Organisation 3.1 Att prioritera samverkan 

3.2 Dra nytta av befintliga resurser 

4.1 Vi måste gå utanför vårt uppdrag  

4.2 Du fixar det, kör! 

Kraftsamlingen 5.1 Balansgång i val av strategi 

5.2 Det finns ju alltid ett motkrav 

6.1 Det jag brottas med är systemförändring kontra 
aktivitet  

6.2 Kanske är det vi som inbillar oss 

 

Tematik på individnivå 

För att identifiera exempel på wiping på den individuella nivån har vi sökt i materialet 

efter personliga berättelser som berörde olika aspekter av vad respondenterna slutat med, eller 

insett att de skulle behöva avlära, för att anpassa sig till de krav som samverkan innebar. Två 

teman: ”Inte bara göra som vanligt” och ”Nu är jag mer lyssnande” beskrivs här mer 

ingående.   
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Tema 1.1: Inte bara göra som vanligt. Respondenterna beskrev olika insikter kring 

betydelsen av att prioritera annorlunda. Att sluta bortprioritera samverkan var en sådan insikt 

som delades av flera respondenter. Det handlade dels om att man insett att man inte längre 

kunde utebli från samverkansmöten, dels om att inte komma oförberedd. En annan röst lyfte 

vikten av att inte bara fortsätta som vanligt.  

Jag måste sluta att inte ha reflektionstid eller planeringstid. /.../ För det är ju 

hela tiden det här när man gör för många saker, så hinner man inte ta ett steg tillbaks 

att tänka, var kan vi göra samverkan? Eller var behöver vi sätta in fokus, var behöver 

vi skapa dialog för att kunna hitta de här giftermålen mellan olika saker som vi gör? 

/.../ Så fick jag den här tanken om att man måste planera in i sin kalender, att bocka av 

planeringstid, reflektionstid /.../ Planera för planering, för reflektion. 

Tema 1.2 Nu är jag mer lyssnande. Respondenterna hade flera exempel på hur de 

anpassat sin kommunikation på olika sätt. En respondent redogjorde för hur hen avlärt ett 

beteende av att alltför snabbt avvisa andras idéer.  

När vi designar platser, vi ville ha träd i en väg någonstans, och jag sa att det 

kommer aldrig att gå, men så jobbade vi med arkitekter som sa: ”Jo, varför säger du 

nej?” Så det är bättre att jag litar på att andra kan ta sig an problemen än att jag ska 

säga direkt ”Det här kommer inte att gå”. /.../ Ja, jag märker att jag biter mig själv i 

tungan. Och att jag har kunnat säga, ”Men lyssna inte så mycket på mig”, så att vi 

löste det så istället, att de inte skulle lyssna för mycket på min kritik utan spåna vidare 

ändå. 

Andra respondenter berättade hur de anpassat sig till att bli mer tydliga i sin 

kommunikation. Åter andra beskrev hur de avlärt beteendet att vara den som pratar mest.  

Tema 2.1 Om att tänka större. I kategorin deep unlearning fanns exempel på hur 

respondenterna i någon mån verkar ha avlärt kunskap och beteenden såväl som föreställningar 

och värderingar. Gemensamt för samtliga teman var ett ifrågasättande av sådant som tidigare 

tagits för givet. Det första temat präglades även av ett reflexivt förhållningssätt som enligt 

respondenterna underlättade för andra perspektiv att träda fram. Perspektivskiftet fick i sin tur 

konsekvenser för respondenternas förhållningssätt. Detta skedde på olika nivåer. En 
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respondent beskrev en mental förflyttning från att leta problem till att istället fokusera på 

lösningar. En annan delade sin förändrade syn från att ha tänkt att samverkan mellan olika 

organisationer är något externt, till att tänka att det även har betydelse för organisationen 

internt. Ytterligare en respondent skildrade ett skifte från vuxenperspektiv till barnperspektiv. 

Respondenten hade genom att minnas tillbaka till sina egna förväntningar som barn kunnat 

lämna sitt fokus på egna begränsningar och bekymmer, och istället gå in i aktiviteter med 

fokus att möta barnen utifrån deras förutsättningar. 

Jag bara tänker på när man var barn själv, och gick fram till vuxna i såna 

sammanhang, till exempel nån aktivitet, man reflekterade aldrig över att den vuxne då, 

arbetstagaren, skulle ha nån negativ tanke i huvet eller må dåligt eller nånting, utan det 

var alltid på barnets egna premisser. Man förväntade sig att det skulle vara positivt. 

/.../ Här syftar jag på mötet med barnet och ungdomen, att inte göra det utifrån mitt 

perspektiv utan snarare utifrån barnens perspektiv. Det där som jag var inne på. Till 

hundra procent enligt deras premisser, snarare utifrån att jag ska tänka att jag är 

belastad med detta här så att det påverkar mötet med ungdomen eller barnet.  

En annan respondent ifrågasatte sina förväntningar samt vikten av att sträva efter att 

ha många deltagare i sina aktiviteter. 

...om jag sitter och ska ta emot en grupp och man förväntar sej en sak, femti 

stycken, och så dyker det upp tio, och att ändå ge de här tio det som jag är här för att 

ge. Att inte... det är ju nästan så att jag har möjlighet att ge de här tio ännu mer. Den 

tiden och energin den finns ju egentligen här, det är därför jag är här. Istället för att få 

nån sorts pyspunka och "bara göra det" med dom tio. /.../Alltså den skillnaden... Ja, att 

här har jag möjlighet att egentligen fördjupa. Istället för att bli besviken över att jag 

inte når ut till så många som jag hade förväntat mig som egentligen är kvantitet i 

jämförelse med kvalitet. Ta tillfället i akt. 

Det egna behovet av anseende kom fram i en annan berättelse. Respondenten beskrev 

hur känslor av prestige och fokus på egna meriter tonats ned till förmån för en ny syn präglad 

av tanken att det viktigaste inte är vems logga som står på något, utan att slutresultatet blir 
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bra. Respondenten beskrev detta perspektivskifte som en resa i små steg som möjliggjorts 

genom att vistas i en kultur av samverkan. 

Tema 2.2 Vad bryr jag mig egentligen för? Ett annat tema berörde 

meningsskapande. Flera av respondenterna återkom till upplevelsen av att förlora syftet ur 

sikte: 

Det är just för det liksom att /.../ att man blir så bekväm i det [läs: sina 

arbetsuppgifter] liksom, så man tappar bort sig själv nånstans /.../ det man jobbar för 

egentligen liksom. 

Sådana upplevelser präglades av en ickevetande attityd som möjliggjorde för mening 

att skapas på ett djupare plan. Flera av respondenterna återkom till att det varit viktigt för dem 

att samverkan var kopplad till olika värderingar som skapade mening för dem. Samtidigt som 

detta var önskvärt beskrev respondenterna att organisatoriska strukturer motverkade denna 

process. Antingen genom att ta fokus från syftet, alternativt genom att strukturerna bidrog till 

att upprätthålla förlegade syften som inte längre var aktuella. Här problematiserades således 

den funktion ett organisatoriskt ramverk är tänkt att fylla såväl som den enskildes uppdrag i 

förhållande till inre övertygelser. Detta blev synligt i citat som dessa båda: 

Man får sin arbetstid från jobbet, och man får sina arbetsuppgifter på jobbet 

och man får sina uppgifter från chefen, och man följer just de där timmarna och ska 

fylla på de bara, och då tappar man den andra delen att tänka lite mer utanför boxen. 

/.../ att man tappar bort syftet och att man, att man är lite inflexibel. För då tänker man 

”aa, jag fyller mina tider, får min lön i slutet av månaden” /.../ och man tappar bort 

syftet, den slutliga syfte som är att jobba med barn och jobba med deras meningsfulla 

fritid. 

...att tappa bort syftet på vägen. Och bli så fast i rutiner som kanske fyllde ett 

syfte för längesen, men som kanske inte längre fyller samma syfte, eller funkar så bra 

som man tänkte, men man har fastnat i vanan...  

Tema 2.3 Det här spänningsfältet. Återkommande i flera berättelser var spänningen 

mellan öppenhet å ena sidan och kontroll å andra sidan. Flera berättelser skildrade hur 
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respondenter utmanat och avlärt olika föreställningar och fördomar. I dessa exempel innebar 

unlearning att de fått tillgång till ett öppnare förhållningssätt.  

Sen fanns det en detalj som jag inte höll med om i början, det här med 

processledarna. Att när kollegorna från [namn på organisationer] tyckte att vem som 

helst kunde vara processledare för stadsbyggnad och infrastruktur var det väldigt 

främmande för mig. För jag tyckte att det behövde vara sakkunniga inom de 

områdena. Då var jag ju, om inte i befintliga strukturer, så i ett traditionellt tänkande 

om vad som behövdes. Jag tyckte det var riskabelt att ha andra processledare. Men sen 

så märkte jag ju att det inte alls var det, men det trodde inte jag på i början. 

Sådana upplevelser tydliggjorde skillnader mellan olika aktörer i samverkan. På 

individnivå lyftes skillnader i attityder, olika förkunskaper, bakgrund, kultur och skilda 

synsätt.  

Jag minns ett möte med [olika organisationer och föreningar] och det var 

liksom, där upplevde jag, jag tänkte att vi lite snabbt skulle koordinera ihop hur vi 

skulle jobba ihop i sommar; men det blev lite mer så här: känslan att vi pratar helt 

olika språk, så där rent begreppsmässigt och föreställningsmässigt. Vi kom in med helt 

olika agendor i mötet och det var så här väldigt spännande dynamik.  

I detta och liknande exempel verkar spänningen ha utgjorts av just olikheterna, som 

bidragit till att olika formuleringar av syften, mål, problem såväl som förslag på lösningar 

existerat parallellt. Medvetenheten om olikheterna verkade dock inte vara en självklarhet, utan 

snarare något som förvånat, som i exemplet nedan: 

...att bli överraskad över att vissa personer är så kompetenta typ, och sedan få 

lite dåligt samvete för att jag blev överraskad, för att det kanske berodde på att de 

hade slöja eller kom från ett annat land, eller inte hade så bra svenska. Men också 

kanske, kopplat till det lite, fördomar åt andra hållet. Att tänka att alla ska tänka och se 

på saker som jag gör.  

Respondenten kopplade här sina förutfattade meningar om olika medverkande till sitt 

behov av att känna sig trygg i nya möten, att uppleva en känsla av kontroll. Fler deltagare 
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lyfte vikten av att avlära behovet av kontroll och prestige för att samverkan skulle kunna ske. 

Andra poängterade dynamiken mellan ramar och struktur, där individerna önskade slå sig fria 

från begränsande strukturer på samma gång som de efterfrågade tydlighet och ramar som en 

förutsättning för att kunna vara kreativa. 

Tematik på den organisatoriska nivån  

Till skillnad från avlärning av personliga vanebeteenden, attityder och försanthållande 

som beskrevs i föregående avsnitt ligger fokus här på beskrivningar i materialet som berör 

unlearning vad gäller organisationens sätt att vara. Det handlar dels om rent gripbara 

förändringar som nya rutiner, policys, uttalad värdegrund; budgetposter och prioriteringar; 

rutiner för interkommunikation (wiping), dels mer djupgående kulturella aspekter på hur man 

ser på sin organisation eller hur det känns att jobba i organisationen (deep unlearning).  

Tema 3.1: Att prioritera samverkan. Att arbeta i samverkan är tidskrävande. Många 

av respondenterna beskrev att samverkan i nuläget ses som en aktivitet som kommer ovanpå 

de ordinarie arbetsuppgifterna inom respektive organisation. Att det är en utmaning, såväl på 

chefsnivå som mer operativ nivå, att skapa/få hjälp av strukturer på organisationsnivå där 

samverkan får prioriteras.  

Jag skrev det jag sa, att jag måste sluta bortprioritera samverkansmöten. Och 

där skrev jag, hur gör jag det då? Då måste jag få stöd från arbetsledningen i vikten av 

att prioritera de mötena, att faktiskt att man säger att: ”Jo det är jätteviktigt att du går 

på de här mötena”. /.../ Och också för mig själv, att tänka ”Varför är samverkansmöten 

viktiga?” ”Jo för att...ja just det”, och då går jag på det mötet. Det är okej att det tar tre 

timmar. Och det är okej att det tar en halv förmiddag. 

...men det var ju också så när jag kom in i Kraftsamlingen så fick jag höra att 

[namnet på organisationen] hade dragit sig ur för att de ansåg att det inte hände något i 

Kraftsamlingen. Det var liksom min ingångsvinkel. Jag har långsamt lärt mig här och 

fått upp engagemanget, men jag tänker att jag, att det varit en resa, där vi slutat med 

finansiering också under den här perioden. Medan jag idag sitter och vi har ingen 

finansiering in till Kraftsamlingen, vilket gör att den tiden som jag lägger på 

Kraftsamlingen också kan ifrågasättas ifrån min organisation, eftersom de undrar 
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vilken nytta det gör. Så jag måste hela tiden vara en ambassadör för Kraftsamlingen 

och jag känner ju ännu starkare nu att jag också kan vara det in i min organisation.  

Samtidigt framkom vikten av att den organisatoriska unlearningprocessen, vad gäller 

skapandet av nödvändig tid och prioritet för samverkan i arbetsbeskrivningen, också 

samspelar med den individuella processen, och vice versa, vilket illustreras av följande två 

röster:  

Jag blev indragen på grund av min chef sa jag skulle komma hit. Egentligen 

hade jag tänkt att jag kommer oavsett. Men jag blev indragen på grund av min chef. 

Samtidigt tänker jag att jag skulle varit med från början, på eget initiativ. 

Ganska snabbt fick jag större manövreringsutrymme. Men så länge vi hade en 

rädd organisation som försökte kontrollera Kraftsamling så var det svårt. Men sen 

byttes [chefstitel] och då blev det lättare, men i början var det svårt. 

I intervjumaterialet beskrevs också andra former av konkreta organisationsbeteenden 

som respondenterna tog upp som indikatorer på att gamla beteenden har lämnats åt sidan till 

förmån för nya samverkansbeteenden. En chef betonade hur samverkansarbetet, genom att 

integreras i de interna kommunikationsstrukturerna, gått från någonting där ute till en inre 

angelägenhet.  

För mig har det också blivit viktigt att Kraftsamlingen synliggörs i [namnet på 

organisationen]. Det har inte hänt tidigare. Kraftsamlingen har varit väldigt mycket där 

borta… Vi har till exempel ett blad med all personal och all verksamhet som vi har i 

[namnet på organisationen] som går ut framförallt till medlemsrörelsen men till alla, 

och där står Kraftsamlingen med nu. Det har liksom inte funnits med tidigare/…/ På 

vårat sektionsmöte nu efter sommaren så visade jag både klippet från nyheterna och 

jag visade bildspelet... 

Tema 3.2: Dra nytta av gemensamma resurser. Ett annat tema handlade om hur 

flera medverkande organisationer såg samverkan som en väg att effektivisera/nå högre 

måluppfyllelse vad gäller den egna organisationens uppdrag. Organisationsbeteenden som vi 

valt att kategorisera som wiping, då den sortens avlärning inte har transformerande anspråk 
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för organisationen. Samtidigt framkom paradoxalt i flera av dessa berättelser att det i 

praktiken inte blev så stora effektivitetsvinster. Istället medförde den ökade komplexiteten 

inledningsvis krav på mer omfattande avlärning än de hade förväntat sig. Aktörerna i följande 

citaten nedan beskrev exempelvis hur de i planeringsprocessen tvingats avlära sig tidigare 

interna processer för att kunna arbeta tillsammans med andra.  

Jag tänker att vi var ju tre organisationer som gick ihop om att göra den här 

workshopen. Och att vi tillsammans skulle lägga den mallen och så att det fanns så 

många aspekter i det som man skulle ta tillvara på. Så många tider, ideellt arbete, antal 

frivilliga, hur ska vi organisera det hela? 

… det kräver mycket mer att göra en sån här ”två timmar och pyssla lite” men 

det är inte bara två timmar och pyssla lite liksom, det är väldigt mycket mera jobb än 

att genomföra sin vardagsgrej. 

Tema 4.1: Vi måste gå utanför vårt uppdrag. Medan den organisatoriska tematiken 

på wipingnivå till stor del handlade om hur befintliga strukturer och organisatoriska 

målsättningar kan, eller inte kan, effektiviseras som ett led av samverkan, handlade tematiken 

inom deep organisational unlearning om en mer radikal avlärning av hur man som 

organisation ser på sitt huvudsakliga uppdrag. En deltagare beskrev att dennes organisation, 

som tidigare enbart gjort interventioner kopplade direkt till barn, genom arbetet i samverkan 

kommit till insikt om att de i vissa fall kan göra större nytta för sin målgrupp om de istället 

arbetar med de vuxna.   

Vi, som [namnet på organisationen], vi har bara uppdrag att jobba mot barn 

och unga. Så när det kommer sammanhang när vi ska jobba med vuxna så här ligger 

inte det i vårt uppdrag. Och då måste vi gå utanför. Och då kan vi ibland välja att göra 

det ändå liksom, men vi har inte det uppdraget. Och då blir det kanske att man inte 

kan vara i det sammanhanget. Men så som vi gjort nu är att vi har känt att just i det här 

området så har det varit viktigt att nå vuxna för att de är en viktig länk till att nå 

barnen. Och då har vi också sökt medel för att få ett sånt uppdrag. 

Tema 4.2: Du fixar det. Kör!  För att överskrida sitt organisatoriska uppdrag (såsom 

beskrevs under tematik 4.1) krävs en avlärning där man inom området för samverkan lämnar 
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sin egen organisatoriska agenda (organicentrisk förståelse) till förmån för en gemensam 

(samverkancentrisk förståelse). Ungefär så kan man sammanfatta utsagorna från de deltagare 

som beskrev sina organisationskulturella erfarenheter av samverkan. Exempel på erfarenhet 

av det organicentriska förhållningsättet och dess utfall beskrevs målande av en av 

respondenterna:  

…jag skrev, ha en egen agenda och vägra avvika från den. Det är en erfarenhet 

som jag haft i samverkan överlag. Att jag kan komma in som en organisation, och jag 

vet precis vad jag anser och vad min organisation vill i detta. Man blir väldigt 

blockerad i detta och så lyssnar man inte. Man tänker bara ”så här måste det bli, det 

här måste ske för att det är bra för oss”. Och så stänger man för fantastiska idéer som 

andra kommer med för det passar inte i det som jag/vi har tänkt. Att jag har sett det i 

samverkansformer och det har blivit ett väldigt dåligt element och det kan sluta med 

att det bara kraschar allting, för det går inte. 

En annan beskrev önsketänkande hur en samverkanscentrisk kultur skulle göra det 

betydligt lättare för hen i sin arbetsvardag att jobba i enlighet med en gemensam agenda:  

…det finns ett stöd, alltså just också att jag kan gå till chefen och säga att ”Det 

här tycker jag är jätteviktigt, kan vi inte prova det?” ”Jo men prova det!” /.../ Då är det 

mycket lättare att samverka också med andra, när man har det förtroendet med sig, att 

”Du fixar det. Kör!” …Det är ju lite det det handlar om här också, här är ju inte vi 

[namnet på organisationen], här är det liksom vi är alla tillsammans... 

Detta citat visar också hur sammankopplat organisationskultur och ledarskapsstil är. 

En samverkancentrisk kultur också förutsätter en ledare som genomgått en egen individuell 

unlearningprocess för att också kunna ge organisationen och medarbetarna ett genuint ”Kör!” 

vad gäller samverkan. En ledare, som tidigare var anställd i samma organisation som hen 

numera är chef för, beskriver sin egen avlärningsprocess så här: 

Jag har ju haft lite olika roller inom [namnet på organisationen]. När jag 

jobbade i [namnet på organisationsenheten], då var det verkligen så här: ”Vad är 

Kraftsamlingen egentligen, det är något som är där borta som [namn på tidigare chef] 

håller på och roddar med, och massa människor, vad är det egentligen dom gör?” Från 
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någon väldigt diffust, ”Vad ska det leda till?”, till att nä men att jag nu har ansvar för 

verksamheten vilket också gjort att, nu när [namn på tidigare chef] steppade av, och 

jag gick in så, jamen, både att jag har ansvar för – men jag skapade mig en djupare 

förståelse för vad det egentligen var och liksom hur saker och ting hängde ihop. Vilket 

gjorde att liksom från att se på Kraftsamlingen som något diffust, konstigt, till att 

verkligen se vikten av det och hur det hänger ihop, hur det är uppbyggt, har ju gjort att 

jag, det sätt som jag förmedlar och pratar om Kraftsamlingen är ju helt olika idag. 

Tematik på samverkansnivån 

Här kommer vi huvudsakligen att fokusera på Kraftsamling Herrgården som ett 

system. Dock blir det oundvikligt att också beröra hur andra parallella subsystem, på såväl 

mer övergripande (mer makro) som underliggande (mer meso/mikro) nivå gör sig synliga i 

vårt empiriska material. Utgångspunkten blir hur samordningsgruppen och samordnaren för 

Kraftsamling Herrgården resonerar kring sitt uppdrag. På wipingnivå har vi valt att ta upp ett 

exempel där samordnaren funderar kring sin egen och Kraftsamlingens unlearningprocess av 

att bli delvis mindre styrande. En annan tematik tar upp hur ekonomiska flöden, som delvis 

ligger utanför Kraftsamlingens påverkansområde (och därmed handlar om 

avlärningsprocesser på högre makronivå), behöver ske för att skapa en långsiktighet vad 

gäller samverkansinitiativ. När det gäller deep unlearning återfinns tematik bland 

respondenterna där man trevade sig fram vad gäller avlärningen av tidigare aktivitetsfokus till 

förmån för en mer systemförändrande strategi. 

Tema 5.1: Balansgång i val av strategi. För en samordnare inom ett 

samverkansprojekt kan det vara svårt att veta vilken nivå/grad av struktur och förarbetad 

strategi som hen ska komma med till samverkansträffarna. Många respondenter beskrev en 

förväntan och önskan om struktur som behövs för att de ska vara kreativa och realistiska i vad 

som är möjligt att uppnå.  

Det är ju skönt att veta att ”Nu ska vi jobba med kreativitet. Var i 

kreativitetsfaserna ska vi jobba?” att ha en vision och ett mål där, men sen kan vi ju va 

flexibla mot de här målen. 
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Jag vill hitta strukturen från början så att det inte blir det där negativa jag 

pratade om innan, att vi hade så många idéer från början. Att inte bygga det där 

luftslottet, att ta itu med kill your darlings redan lite från början.  

Vi hade ett projekt i [namn på organisationen] och då sa dom bara, ”Dröm hur 

stort som helst, vad som helst är möjligt, bry er inte om budget eller någonting.” Men 

min grupp bara ”Men vi vill nog höra budget”, och det fick vi inte. 

Samtidigt är det just dessa erfarenheter av att lämna tidigare ramar för vad som är 

realistiskt, möjligt, gamla bilder av vad man tänker egentligen är problemet, som 

respondenterna i tidigare teman beskrivit som aha-erfarenheter av att samverkan kan erbjuda 

nya vägar vidare i tidigare fastlåsta situationer. Samordnaren beskrev målande sin egen 

vandring i detta som att balansera i ett spänningsfält:  

Det är ju hela tiden det här spänningsfältet med att ha en plan så att folk 

känner sig trygga, samtidigt som jag inte ska vara för fäst vid den planen själv och 

tänka att ”Det måste vara så här det händer” liksom. Och det tycker jag att jag har, 

nämen, ända sedan jag började med Kraftsamlingen egentligen, tänkt och haft 

strategisk plan och liksom en riktning, och att det är ibland svårt att inte hålla för hårt 

fast i det, kanske, själv/…/ frågan är om jag hade behövt lägga så mycket tid. Det hade 

säkert blivit bra ändå. För dom sakerna som blev bäst var de sakerna som jag inte 

kunde förutsäga eller planera i förväg. Överraskningarna och det som, jag tänker att en 

del av det förarbetet jag gjorde möjliggjorde att de sakerna kunde hända sen. Men det 

var kanske inte det jag tänkte när jag gjorde förarbetet. 

Samordnaren beskrev vidare att detta spänningsfält också har funnits med under 

Kraftsamlingens dryga femåriga historia. Strukturer har byggts upp bestående av en 

samordningsgrupp samt temaprocessgrupper som haft olika, men relaterade fokusområden. 

Dessa har letts av processledare som sedan samlats till processledarmöten. Dock har det varit 

svårt att hålla uppe engagemanget i grupperna, vilket föranledde att Kraftsamlingen vid 

årsskiftets början genomgick en kris där de ifrågasatte sitt existensberättigande.  

Vad ska alla mötena leda till liksom? Och är det möten vi ska ha? Det är också 

en relevant fråga med tanke på alla möten... 
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...ibland kan jag också känna just med samverkan att vi ibland har samverkan 

för att det ser fint ut på pappret. Jo men vi samverkar med Rädda barnen, vi samverkar 

med Röda korset, vi samverkar med Yallatrappan. Men gör vi det då? Alltså jobbar vi 

verkligen tillsammans? Eller är det bara att vi har samverkan som jag inte vet vad det 

betyder riktigt... Jo vi samverkar, fast hur? Det blir lite såhär att gör vi det verkligen? 

Vad betyder det? Vad betyder det på riktigt? 

Detta föranledde att processgruppsarbetet delvis upphörde för att istället fånga upp ett 

förslag från en av de medverkande organisationerna om att lägga den gemensamma energin 

på en enskild aspekt, att ge barnen i Herrgården ”Bästa Sommaren 2018”. Det visade sig att 

detta gav en nytändning för Kraftsamlingen med ökat engagemang bland deltagande 

organisationer, nyhetsinslag i TV 4 och finansiering från Kultur- och fritidsförvaltningen för 

samordning. Samtidigt bidrog skiftet till att flytta fokus från strategisk systemförändring till 

gemensam produktion av aktiviteter utan direkt koppling till de teman av trygghet, 

försörjning, skola och social mobilisering som tidigare utgjort strategiskt fokus för arbetet i 

processgrupperna.  

Tema 5.2: Det finns ju alltid ett motkrav. Att det blev enklare att söka pengar till att 

samordna Bästa Sommaren än att driva det tidigare arbetet med processgrupper, kan delvis 

förstås utifrån att omliggande finansiella makrosystem gärna vill öronmärka finansiering till 

tydligt avgränsade projekt: 

…vi har en finansiär som säger att "Ni får pengar för att göra det här” /.../ Det 

är ju sällan vi får pengar där dom säger "Här varsågod. Här har ni hundra tusen, gör 

vad ni vill!" Det finns ju alltid ett motkrav. 

I fallet med Bästa Sommaren var det socialdepartementet som riktat en politisk 

satsning, för att utjämna olikheter vad gäller barns förutsättningar, till ett bra sommarlov. 

Intressant i sammanhanget är dock att Kultur- och fritidsförvaltningen i Malmö stad som 

administrerar pengarna (Stormöte Kraftsamling Herrgården, 27 februari 2018) hade utvärderat 

föregående års satsning (där det handlade om att ge enskilda organisationer stöd) och kommit 

fram till att de många spridda aktiviteterna gav en sämre överblick och oklar effekt. Därför 
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såg man hellre att föreningar sökte i samverkan – ett exempel på att unlearningprocesser i 

relation till samverkan sker på många parallella subnivåer.  

Tema 6.1: Det jag brottas med är systemförändring kontra aktivitet. Här 

återfanns funderingar bland respondenterna på hur man börjat avlära sig tidigare 

förhållningssätt av att ”göra saker ihop med andra” till ”att göra skillnad tillsammans med 

andra”. Eller som en respondent uttryckte det: ”Det jag brottas med är det här med 

systemförändring kontra aktivitet.” Beroende på den roll och nivå inom Kraftsamling 

Herrgården man befinner sig på låter frågeställningarna i vår empiri något olika. För 

respondenterna i samordningsgruppen kom diskussionerna delvis att handla om tankar kring 

huruvida krafter på olika systemnivåer drar åt samma håll:  

Är det så att de [läs, olika initiativ inom Kraftsamlingen], motverkar varandra eller är 

det så att de inte går i takt? De jobbar ändå på samma arena, de vill skapa en 

förändring, men den ena förändringen är på struktur-institutionell nivå, medan den 

andra förändringen är mer på individnivå… 

För precis som i beskrivningarna av energin och entusiasmen kring Bästa Sommaren 

verkade det ändå finnas kvar en oro kring i vilken utsträckning förändring på individnivå 

verkligen leder till långsiktig systemförändring för de malmöbor som bor i Herrgården.  

Utifrån min profession kan jag tänka ett barn som får en positiv upplevelse av 

nånting...det bär barnet med sig sedan, men det blir ju på individnivå, det blir positivt 

för den individen. Men jag tänker att Kraftsamlingen har ett annat syfte, 

Kraftsamlingen borde ha ett annat syfte än det /.../ ha en större syn på vad 

samhällsförändring är. För det är bara genom att ständigt göra sig påmind om detta 

perspektivet som vi faktiskt till slut kommer få en motor och drivkraft att skapa den 

här förändringen. 

Det framkom också att denna större syn på vad samhällsförändring är, utgör en i 

högsta grad öppen och evig fråga som man från samordningsgruppens sida värnar om att hålla 

levande. Följande visade hur dessa djupare reflektionsprocesser (deep unlearning) också 

behöver förankras i konkreta nya beteenden (wiping).  
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Små saker, som att du och jag bestämt att vi ska luncha ihop, och då kan vi ju 

ta en promenad. Jag upplever också det, att det är både inspirerande och skönt att prata 

med nån utanför sin egen organisation som har samma roll och som rör sig med 

samma frågor /.../ Vi kan gå på promenad. Att tänka och reflektera tillsammans med 

nån som är utanför tycker jag är väldigt givande. 

Tema 6.2: Kanske är det vi som inbillar oss. Även respondenterna utanför 

samordningsgruppen tog upp diskussioner som rör de större systemkrafterna, men ur andra 

perspektiv. Exempelvis beskriver en förening bestående av mestadels unga tjejer att de med 

glädje bjuds in till samverkan, men att de där möter mer djupgående diskriminerande 

strukturer.  

Kanske är det vi som inbillar oss, men det är när man jobbar och alla är unga i 

föreningen och det känns som om man blir lite särbehandlad. ”Ok, vi tar liksom lite 

extra hand om er för ni är unga.”/ …/”Så duktiga ni är, ni är så unga och ändå jobbar 

ni.” Och vi vill egentligen bara dyka upp och... För just sådana här saker är det 

egentligen inget särskilt med att vi är unga. Vi känner barnen och ungdomarna redan. 

En annan strukturell kraft som nämndes i kontexten där KH är verksamt är en 

djupgående misstro bland de boende i Herrgården huruvida nya sociala projekt eller initiativ 

verkligen kan göra någon skillnad. En respondent beskrev också att det mellan aktörer i 

Herrgården genom åren byggts upp konflikter som inte blivit utredda, och därmed kan verka 

hindrande för samverkan. 

Det finns gammalt groll också som ligger som en surdeg någonstans: Jag har 

arbetat på området Rosengård sedan [ett årtal som beskriver att personen jobbat inom 

området länge]  ...det kan vara sådana saker som kan påverka när man ska samverka. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion  

Individnivå. Vi har identifierat flera exempel som handlar om individernas 

anpassningar och insikter som på olika vis resulterat i avlärning. Exempel på wiping rör sig på 

denna nivå om hur respondenterna slutat göra som vanligt, då samverkan kräver mer av 

deltagarna. Exempel på sådant som avlärts var prioriteringar av olika slag, som att sluta 

bortprioritera samverkansmöten. Andra exempel gällde hur respondenterna förändrat sin 

kommunikationsstil, bland annat genom att sluta hålla inne med information (tema 1.1 

respektive 1.2). I kategorin deep unlearning framträder flera olika teman. I tema 2.1 återfinns 

berättelser som har gemensamt att respondenterna ifrågasatt sådant de tagit för givet, och 

öppnat upp för möjligheten att det inte behöver vara på det viset. Denna process har 

gemensamma drag med Macdonalds modell av unlearningprocessen, där öppenheten inför 

andra perspektiv utgör det första steget. Det andra steget innebär ett erkännande av 

begränsningar i det egna perspektivet såväl som fördelarna med alternativa perspektiv. Även 

detta steg är synligt i respondenternas berättelser. Det saknas dock exempel i materialet på det 

sista steget, sorg. Det innefattar den emotionella process det innebär att acceptera förlusten av 

ett tidigare förhållningssätt. Nygren m.fl. (2017) fann inte heller tecken på sorg i sitt material. 

Däremot redogör de för en affektiv komponent som de beskriver som smärtsam. De 

argumenterar för att sorg kan vara för starkt för processer som sker i en organisationskontext, 

där individerna inte alltid behöver ta avlärningen så personligt. En annan tolkning skulle 

kunna vara att en professionell kontext lämnar lite utrymme för individerna att uttrycka så 

laddade känslor.  

Även om berättelser om sorg saknas i resultatet framkommer ett tema om kraftfältet 

mellan kontroll och öppenhet som innehåller en tydlig affektiv komponent (tema 2.3). 

Kontroll står här för ramar och struktur, samt tryggheten i de egna föreställningarna. Detta 

ställs i kontrast till öppenhet genom aspekter av unlearning såsom ickevetande, receptiveness 

och recognition (Hsu, 2013; Macdonald, 2002) . Dessa berättelser beskriver en bild av hur 

olika perspektiv som står i konflikt med varandra skapar en inre dissonans i individerna som 

de upplever som ångestframkallande.  
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Tema 2.2 berör meningsskapande. Dessa upplevelser präglades av ett förhållningssätt 

som stämmer väl överens med Hsus (2013) resonemang kring unlearning som ickevetande. 

Här blir det tydligt att ickevetande inte är en passiv eller enkel position att befinna sig i. Detta 

ickevetande verkar alltså vara förenat med blandade känslor oavsett i vilken grad det 

förekommer motsättningar mellan olika perspektiv.  

Organisationsnivå. På organisationsnivå återkommer liknande mönster som på det 

individuella planet, men istället för avlärning av personliga attityder och vanor återfinns 

avlärning i organisationens sätt att vara. Vad gäller wiping motsvaras detta av konkreta saker 

som att sluta med vissa rutiner, prioriteringar eller budgetposter (tema 3.1 och 3.2). Exempel 

på deep unlearning gäller djupare värderingar som organisationskultur och upplevelsen av att 

tillhöra denna. En ickevetande och medvetet ickegörande position präglas på 

organisationsnivå av att öppna upp för ett avlärande av rådande ideologier (Hsu, 2013). Detta 

motsvarar critical unlearning (Brook m.fl., 2016) och tar sig uttryck i en avlärning av hur 

organisationen ser på sitt huvudsakliga uppdrag (tema 4.1). Respondenterna beskriver hur det 

krävs en öppenhet inom organisationen för att tillåta överskridande av det organisatoriska 

uppdraget. En sådan unlearningprocess förutsätter, enligt respondenterna, ledare som själva 

genomgått en deep unlearningprocess (tema 4.2). 

En intressant aspekt av Tsang och Zahras (2008) definition av unlearning i 

organisationer gäller kvaliteten av det som avlärs. De understryker i likhet med Chokr (2009)  

den ickevärderande aspekten av unlearning, vilket innebär att det som avlärs inte behöver vara 

dåligt eller felaktigt, likaväl som att det nya som eventuellt lärs in inte nödvändigtvis är bättre 

eller mera värt. Ett exempel på det återfinns i tema 3.1 där en respondent berättar om hur 

organisationen avlärt samverkansbeteenden genom att ifrågasätta syftet med samverkan, samt 

dra in finansiering till Kraftsamling Herrgården. I den givna kontexten är det tydligt att 

samverkansbeteenden värderas som gott och rätt. Trots detta sker unlearning här i en för 

sammanhanget icke önskvärd riktning. 

Detta får implikationer för alla som arbetar för att möjliggöra unlearning. Unlearning 

är i sig inget recept på framgång, allt hänger på vad det är som avlärs. Detta utgör en stor 

utmaning, att våga sig ut på okänd mark och avlära något utan att veta om det bidrar till att 

förbättra eller försämra läget.   
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Samverkansnivå. På samverkansnivå återfinns exempel på hur caset, Kraftsamling 

Herrgården, i sin tur behöver förhålla sig till underliggande såväl som övre subsystem. I 

kategorin wiping gäller detta exempelvis möjligheter till finansiering som påverkas av 

avlärningsprocesser på samhällsnivå (tema 5.2). När det kommer till deep unlearning rör sig 

resonemangen här om en insikt och en avlärning av synen på situationen i Herrgården som ett 

tame problem till förmån för den av ett wicked problem (tema 6.1). Det blir även tydligt hur 

unlearning möjliggör för respondenterna att reflektera över sig själva som en del av ett socialt 

konstruerat system. Respondenterna uttrycker insikter om fördomar och föreställningar och 

behovet av att avlära dessa (tema 6.2). Det framkommer även exempel på hur olika aktörer i 

samverkan behandlas olika på grund av aspekter som ålder eller kulturell bakgrund. Sådana 

faktorer nämner Brook m.fl. (2016) i termer av maktrelationer. Chokr (2009) argumenterar för 

det frigörande i unlearningprocesser som utmanar sådana strukturer. 

Tema 5.1 och 6.1 berör hur ledningen i samverkan hela tiden rör sig i spänningsfältet 

mellan öppenhet och kontroll. Här återkommer mönster från individnivå såväl som 

organisationsnivå vad gäller strävan efter att hitta en balans mellan behovet av struktur och 

kontroll å ena sidan, och dragningen mot det okända å andra sidan. På denna nivå tar det sig 

uttryck genom val av strategi, samt ett utforskande av i vilken mån krafter på de olika 

nivåerna av samverkan drar åt samma håll.    

Existentiella och politiska dynamiken. Oavsett subsystem, ser 

vi några genomgående likheter i den dynamik som unlearning tar sig uttryck i på respektive 

nivå. Vi tar här upp två aspekter, den existentiella och den politiska dynamiken, och 

spekulerar sedan kring vad dessa bägge tillstånd får för implikationer vad gäller ledarskap i 

samband med wicked problems.   

Den existentiella dynamiken återfinns i det trevande, det fumliga sökandet in i det 

okända. Vi har utifrån vår teori beskrivit detta i termer av ett ickevetande förhållningssätt. 

Denna position verkar kräva mycket av deltagarna, samt vara förenad med 

blandade känslor. Enskilda deltagare som beskriver individuella processer där de vågat 

befinna sig i det ”ickevetande” har i flera fall också belönats med för dem viktiga affektiva 
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aha-upplevelser vad gäller upplevt mervärde av samverkan, det vi med vår teoribildning valt 

att kategorisera som kvaliteter av deep individual unlearning. På samma sätt återfinns 

dessa berättelser på såväl organisations- som samverkansnivå. Av intresse i vår empiri är att 

samma individ, organisation eller samordnare i nästa mening kan hänfalla åt att beskriva 

vikten och längtan efter tydlig struktur, förutbestämdbarhet och begriplighet. Viktigt att 

påpeka här är att detta till synes paradoxala beteende inte behöver förstås som 

kontraproduktivt utan dessa bägge poler kan anses vara varandras förutsättningar. Det okända 

är ingen permanent boplats, utan något som bryter in, gör något med vårt seende och sedan tar 

sig uttryck i små wiping-liknande mikrobeteenden i det kända och vardagliga.   

Medan det ickevetande förhållningssättet ställer krav på 

deltagarna/organisationerna/samordnaren att härbärgera den osäkerhet som finns i gränslandet 

mellan det kända och det okända, är den politiska dynamiken snarare en plats i spänningsfältet 

mellan olika ideologier och livsåskådningar. Det kan till exempel handla om skilda logiker 

som styr civilsamhälle, offentlig sektor eller privat verksamhet, vilket aktörerna bär med sig 

in i samverkan. Det kan också handla om kultur, religion och politik. I sociala initiativ som 

Kraftsamlingen Herrgården blir det de facto en kamp mellan olika intressenter kring vems 

tolkningsföreträde av ”det goda livet” som ska gälla. Överlag, med enbart ett undantag i vårt 

datamaterial, saknas dock röster som ifrågasätter huruvida de olika aktörerna egentligen vill åt 

samma håll. När frågor kring att lämna den egna agendan till förmån för den 

gemensamma diskuteras, görs detta så gott som uteslutande utifrån den till synes självklara 

utgångspunkten att ”vi alla tycker lika” och ”egentligen vill samma sak”. Detta kan bli 

problematiskt med hänsyn till Rogers m.fl. (2013) devis om att en förutsättning för att komma 

vidare i mötet med wicked problems är att bredda tolkningsföreträdet för hur 

problem uppfattas.    

Hur ska man som ledare i komplexa samverkansinitiativ förhålla sig till den 

existentiella respektive politiska dynamiken? I det tidigare fallet argumenterar vi för att 

ledaren ska eftersträva att hitta den balanspunkt som psykologen Heinz Kohut (1971) kallar 

för ”optimal frustration”. För Kohut handlar detta om den goda förälderns förmåga att hjälpa 

barnet vara kvar i, och stå ut med sin besvikelse och frustration, utan att stänga av eller agera 

ut. En lyckad process av optimal frustration leder enligt Kohut till uppbyggandet av 

inre mentala strukturer som möjliggör för barnet att trösta sig själv. För att adekvat kunna 
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vägleda barnet i denna process krävs också att föräldern själv har förmåga att härbärgera sin 

egen frustration. Analogt med förälderns roll för Kohut i att hjälpa barnet uppleva optimal 

frustration, kan en av de mest betydelsefulla uppgifterna vad gäller ledarskap i 

samverkansinitiativ vara att själv härbärgera och adekvat reglera ångest inom 

samverkanssystemet. Ledaren har en viktig uppgift i att fundera kring hur mycket osäkerhet 

olika nivåer i systemet ska behöva, och kan bära, för om allt ska ske i medskapande form 

och unlearning är lag, så blir detta bara en modell bland andra. Kanske är det snarare så att 

merparten av den ångest och osäkerhet som är förknippat med arbetet i wicked problems ska 

förbli hos ledarskapet, där det även finns mandat att göra större övergripande förändringar.  

Implikationerna för ledarskapet vad gäller den politiska dimensionen skiljer sig 

tämligen radikalt från den relativt ensamma, härbärgerande och föräldraliknande hållningen 

som vi argumenterade för inom den existentiella dynamiken. Istället passar den 

av Grint (2010) föreslagna kollektiva synen på gott ledarskap i mötet med wicked problems 

bättre. Där handlar ledarskap om att skapa insikt om att det krävs ett gemensamt ansvar för att 

ta sig an problemet. Som det beskrevs i inledningen av uppsatsen anser de som forskar 

kring utanförskapets orsaker att man behöver intervenera på många nivåer av problemet 

samtidigt för att skapa substantiell förändring (Barinaga, 2012; Hallin m.fl., 2010). Ledaren, 

eller samordnarens uppgift, blir här central i att skapa en sådan systemisk förståelsemall. 

Horst och Webber (1973) är inne på samma spår när de menar att ett wicked problem 

förblir wicked så länge de befintliga referensramarna inte räcker till för att ta in problemet i 

sin helhet. Det projektfokuserade arbetssättet har tenderat att fokusera för mycket på 

delsystemet individ eller grupp, och för lite på de överordnade strukturella och symboliska 

delsystemen. Utöver att involvera aktörer med mandat inom dessa övre subsystem är det 

också avgörande att ledare ger medarbetarna de mandat som krävs för att de ska kunna 

samverka på den nivå de befinner sig. Annars hindras aktörerna och ingen egentlig samverkan 

sker, bara parallella aktiviteter enligt gamla vedertagna referensramar. En sista aspekt som är 

värd att nämna vad gäller ledarens lyhördhet för den politiska dynamiken rör förmågan att 

skapa en trygg plats där olikheter kan få komma fram. Detta kräver att 

samverkansinitiativet ges tid och ledning att jobba igenom de olika gruppdynamiska faser 

som krävs för att upptäcka att det inom likheter finns skillnader, och mellan skillnader finns 
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likheter. För att kunna skapa en adaptiv miljö där gruppens handlingsrepertoar ökar i takt med 

att olikheter kan integreras.   

Hur olika kategorier av unlearning samvarierar med varandra. Den andra delen 

av syftet rörde hur dessa olika kategorier av unlearning inom olika subsystem samvarierar 

med varandra. Denna frågeställning blev till stor del sekundär till den första med tanke på att 

vår typologi utformades för att leta efter och renodla tydliga kategorier i vår data. Denna 

begränsning till trots framkommer flera exempel på hur de olika subsystemen/systemnivåerna 

står i relation till varandra. Det blir även tydligt att den gränsdragning och av oss anammade 

dikotomin mellan wiping och deep unlearning var svår att göra i vissa fall.   

Men vad finns det då att utvinna från resultatet rörande dynamiken mellan dessa olika 

nivåer? Och hur förhåller sig vår data till tidigare redovisad forskning? I tema 3.1 beskriver de 

tre inledande citaten förhållandet mellan individuell unlearning och unlearning på gruppnivå. 

I samtliga tre finns i berättelserna en frustration hos individen, som genomgått en 

egen unlearningsprocess, i att behöva övertyga sin organisation. Kontentan kan sägas vara att 

individuell unlearning är en förutsättning för organisatorisk unlearning, ett resultat som är i 

linje med Tsang och Zahra (2008). 

Men bilden blir genast mer komplex under tematik 4.2. Där finns en dynamisk 

berättelse om en tidigare anställd som trätt in i rollen som ledare för samma organisation. 

Citatet rymmer inom subsystemet Individ en transformativ unlearningprocess som förklaras i 

förhållande till byte av roll i subsystem Organisation. Än mer intrikat blir denna situation av 

att en tidigare chef har slagit an en kraftfull process av deep unlearning på organisationsnivå, 

som inledningsvis gjort att respondenten i citatet naturligt nog (i rollen av medarbetare) 

reagerade med att inta en position av ”skeptisk men nyfiken” i systemet som helhet. När hen 

själv träder in i rollen som ledare är dock den entusiastiska rollen vakant varför detta kan ses 

påskynda den individuella transformationsprocessen.    

De olika subsystemens interagerande, och dynamiken dem emellan, blir än tydligare 

under systemnivån Samverkan. Exempelvis beskrivs i tematiken 5.1 hur subsystem Individ 

såväl som Organisation efterfrågar ramar och trygghet för uppgiften. Samtidigt är 

subsystem Samverkan måttligt intresserade av att ge dessa ramar då man är rädd för att dessa 
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ska verka hämmande vad gäller den medskapande processen. Här inleds således en dynamik 

där samordnaren inledningsvis går in och fyller den funktion som systemet kräver av hen, för 

att sedan tvinga sig själv att backa igen, för att på så vis skapa ökat ansvar bland medverkande 

individer och organisationer. Denna systemiska dynamik (där man tar de roller som systemet 

kräver att man tar) går inte att fånga i en mer linjär orsak-verkanteori.   

Nygren m.fl. (2017) fynd om att unlearning kan skapas i vägledda grupprocesser där 

deltagarna får exponeras för olika perspektiv, verkar däremot stämma överens med den 

diskussion som samordningsgruppen för under tema 6.1. Diskussionen rör sig på ett 

metaperspektiv och belyser hur respondenterna funderar kring hur olika krafter inom olika 

subsystem kan dra jämnt för att på så vis maximera gruppens kapacitet. Tema 6.2 ger dock 

indikationer på att detta verkar vara betydligt mer komplext än de anat.   

Metoddiskussion 

Vår utgångspunkt var pragmatisk. Vi gör därmed anspråk på att erbjuda ett användbart 

perspektiv på samverkansprocesser i förortskontext. Vad gäller reliabiliteten så bidrog vår 

intervjuguide till att skapa liknande förutsättningar för insamlingen av materialet. Att 

deltagarna utgick från delvis olika referensram (Bästa Sommaren vs. Kraftsamling 

Herrgården) påverkade innehållet i berättelserna vi fick del av. Det kan tolkas som att vi 

beskriver olika case inom caset. Samtidigt är det en styrka ur ett systemiskt perspektiv, där 

varje subsystem har sina referensramar. Då kan en sådan heterogenitet istället bidra till att 

belysa fenomenet unlearning från fler sidor och ge en tydligare, mer rättvis bild.  

Vad gäller begreppet unlearning har vi utgått från konceptualiseringar i tidigare 

forskning. Dock har vi integrerat vissa begrepp som i litteraturen beskrivs som liknande för att 

göra det relevant för de olika systemnivåerna (transformational unlearning och critical 

unlearning). Detta har vad vi vet inte gjorts tidigare, och kan säkerligen kritiseras från flera 

håll. Med tanke på att den använda typologin delvis upplevdes trubbig väcks frågan huruvida 

det är mest användbart att utgå från sådana generella beskrivningar av unlearning som Hislop 

m.fl. (2014) gjort, eller om unlearning som forskningsområde skulle blomma ut mer om de 

olika formerna av unlearning renodlades ytterligare till separata konstrukt. Vi ser fördelar med 

båda, och hoppas på en parallell utveckling där forskningen kan fördjupa sig i skillnader 

mellan olika nivåer av unlearning såväl som det gemensamma. 
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Fortsatt forskning 

Vi utger oss varken för att tillhandahålla någon allmängiltig modell av unlearning, 

eller någon lösning på wicked problems, dock hoppas vi att vi väckt frågor och stimulerat 

läsaren till att utforska detta vidare. Vi ser ett behov av ytterligare forskning på hur olika 

former av unlearning förhåller sig till varandra, såväl som olika nivåer. Vi ser även ett behov 

av att vidare utforska ledarens roll i att möjliggöra unlearning i wicked problems. Ett annat 

område som hade varit intressant att fokusera på gäller vilka tillbakahållande krafter i 

systemen som motverkar unlearning vid ett givet tillfälle, exempelvis i förhållande till 

grupputvecklingsfaser. Det vore även värdefullt med mer forskning kring de affektiva 

aspekterna av unlearning.  

Utöver det akademiska bidraget är vår önskan att aktiva inom Kraftsamling 

Herrgården vid läsning av denna uppsats ska bli nyfikna, känna igen sig och få nya 

perspektiv. Men också mod att fortsätta verka i gränslandet till det okända. Förhoppningsvis 

finns det också en bredare läsarkrets bland andra aktörer som redan är igång, eller ligger i 

startgroparna, vad gäller samverkan. 

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis har vi undersökt avlärning i wicked problems. Vi identifierar en 

mångfald av beskrivande berättelser som levandegör hur wiping och deep unlearning kan ta 

sig uttryck på olika systemnivåer. Till detta kommer även exempel kring hur olika subsystem 

och nivåer av unlearning sammanflätas och iterativt påverkar varandra. Två olika spår 

framträder i materialet, en existensiell dynamik som handlar om ångesten i att röra sig i det 

okända, och en politisk dynamik som rör sig kring spänningsfältet mellan olika intressen och 

perspektiv. I och med detta aktualiseras frågan om ledarskapets roll för att unlearning ska 

kunna ske i sådana här komplexa samverkansinitiativ. Vi argumenterar för att ledarskapet bör 

tydliggöra kollektivets ansvar för att närma sig wicked problems på ett ändamålsenligt vis. 

Ledarskapet bör även fungera ångestreglerande genom att se till att olika delar av systemet 

inte behöver bära mer ångest än nödvändigt, genom att till exempel se till att ansvar åtföljs av 

mandat. Ledarskapet kan även skapa förutsättningar för att synliggöra och integrera olikheter 

så att samverkan kan ske på djupet. 
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Bilaga 1 – Frågeformulär workshop 

Instruktion till deltagarna:  
Steg 1: (15 min)  

1. Gör en lista över saker DU kan göra för att så effektivt som möjligt ödelägga 
samverkan kring Bästa Sommaren. (3 min) 
2. Prata med grannen och se om ni kan komma på flera aspekter tillsammans, fyll 
på din lista. (3 min)  

3. Ta upp i grupp om fyra (4 min) /helgrupp (5 min) 
Steg 2: (16 min)  

4. Gå igenom din lista, punkt för punkt, och fråga dig själv: ”Finns det något jag 
redan gör som på något vis eller i någon form motsvarar detta?” Var brutalt ärlig med 
dig själv! Ringa in de punkter du identifierat. (1 min)  
5. Prata med grannen och konkretisera respektive punkt med specifika exempel.  
Hjälp varandra bli tydliga genom att ställa följdfrågor som: På vilket sätt? När händer 
det? Hur blir det då? (10 min)  

6. Ta upp i grupp om fyra (5 min)  
Steg 3: (1 min) 

7. Utifrån din lista: skriv en mening: ”vad måste jag sluta göra” (1 min) 
Steg 4: Intervjua varandra: (15 min)  

8. Vad gör att det blir så här?  (5 min)  
9. Vad behöver du från dig själv och andra (exv. din organisation, Kraftsamlingen) 
för att sluta med detta beteendet? (5 min)  
10. Ta upp i grupp om fyra (5 min)  

Steg 5:  (18 min)  
11. Gå igenom din lista, punkt för punkt, och fråga dig själv: ”Finns det något på 
listan jag i någon form redan slutat med? Markera med gul understrykningspenna. (2 
min) 

Steg 6: (16 min)  
12. Intervjua varandra: (6 min)  

Vad gjorde att du slutade?  
Hur har det påverkat dig?  

Gör du något annat i stället, i så fall vad?  
Hur påverkar detta din organisation?  

Hur påverkar detta Kraftsamling Herrgården/Bästa Sommaren?   
13. Ta upp i grupp om fyra/helgrupp. (10 min)  
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Bilaga 2 – Information till deltagare 

  
Som en del av psykologutbildningen vid Lunds Universitet skriver vi en uppsats kring 

faktorer som påverkar samverkansprocesser. För detta ändamål vill vi samla in skriftligt 

material samt röstinspelning från detta momentet. Materialet kommer vara anonymt och det är 

självklart frivilligt att delta. Ni kan också när som helst avbryta er medverkan. Vi kommer att 

återkoppla vår analys vid nästa processgruppsmöte.  

  

Har ni några frågor så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss:  

  
Linus Älverbrandt  

linus.alverbrandt@student.lu.se 
070-XXX XX XX 

  
Sarah Ärnfors  

sarah.arnfors@student.lu.se 
073-XXX XX XX 


