
Sveriges Kommuner och Regioner 
info@skr.se, www.skr.se 
Post: 118 82 Stockholm Besök: Hornsgatan 20 
Tfn: 08-452 70 00 Org nr: 222000-0315 

Anders Nordh, SKR 

TEXVERSION 

2022-10-24 

Textversion avsnitt 84 Komplexa 

hållbarhetsfrågor 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

” Då börjar man närma sig en komplex frågeställning. 

Det viktiga därifrån kommandobryggans sida det är att skapa det här 

rummet. 

’Okej, vi behöver faktiskt utforska det här och ägna lite tid åt det’.” 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

– 

 

Anders: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Demokratiresan. 

Jag heter Anders Nordh och jobbar på demokratisektionen på Sveriges 

Kommuner och Regioner. I dag ska vi ta och prata med John Holmberg 

som är professor vid Chalmers i Göteborg. Välkommen, John. 

 

John: Tack. 

 

Anders: Vi tänkte att vi skulle prata lite grann om hur man tar sig an svåra 

och komplexa hållbarhetsfrågor. Jag tänkte börja med att höra med dig: 

Inom vilka fält bedriver du ditt forskningsarbete och även praktik? 

 

John: Det är precis inom det området. Hur kan man förstå hållbar 

utveckling och hur kan man vägleda förändring åt det hållet, speciellt när 

det är riktigt svåra frågor då. Det är det jag intresserar mig för. 

 

Anders: När du säger hållbara, hållbarhetsproblematik, hållbarhetsfrågor, 

vad lägger du i det? Om du skulle ge oss lite exempel eller vägledning. 

 

John: Det är det som FN har pratat om i så många år, men som tidigt fick 

sin tyngdpunkt på den ekologiska dimensionen. Men mer och mer blir det 

sociala frågor som kommer in. Egentligen om man tittar tillbaka från 
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ursprunget, från när Gro Harlem Brundtland samlade sin 

världskommission och skrev sin rapport "Vår gemensamma framtid" -87 så 

handlar det om att möta mänskliga behov i dag och i framtiden. Det 

handlar egentligen om hur skapar vi det goda samhället. 

Hållbarhetsbegreppet är ett väldigt brett begrepp. 

 

John: Hur bra är vi på att ta oss an de här frågorna, om du liksom skulle 

vara lite, kritisk mot oss som jobbar inom kommuner och regioner? 

 

John: Vi gör ju framsteg, absolut. Framförallt ser jag under senaste tiden 

har vi breddat begreppet från ekologiskt, som det bara handlade om det är 

någon som kommer ihåg det, när vi jobbade med Agenda 21, då var det 

ekologiska dimensionen nästan uteslutande. Nu är den sociala väldigt, 

väldigt viktig in i samtalet. Men fortfarande så har vi utmaningar här, 

märker jag, där vi har svårt att ha flera dimensioner samtidigt levande, och 

där vi lätt hanterar frågorna som checklistor. 

Snarare än att, egentligen, att vi hanterar det som en vad-fråga i stället för 

en hur-fråga. Den riktigt stora förändringen handlar om hur vi tar oss an 

framtiden tillsammans, inte exakt vad vi gör nu. 

 

Anders: Kan man sätta fingret på någonting, vad skulle det kunna handla 

om, om man landar i en kommunal verksamhet? Vilka delar är det som 

omfattas? Är det alla verksamheter? 

 

John: Mer eller mindre är det alla verksamheter.  Vissa blir mer centrala än 

andra. Alla berörs ju av omställning av energisystem, transportsystem. 

Men även av en sådan fråga som segregation, innanförskap och 

utanförskap när det gäller framtidens välfärdssystem och vård och hälsa. 

Det är också en stor omställning på gång där. Det är få delar som inte 

berörs av den här omställningen. 

 

Anders: I många sammanhang pratar vi om komplicerade frågor, men 

också då mera komplexa frågor. Vad är den stora skillnaden mellan de 

begreppen? 

 

John: Den stora skillnaden är att vi har en vana att arbeta med enkla och 

komplicerade frågor. I det att komplicerade frågor kan vi tillkalla en expert 

som kan lösa frågan åt oss även om det är en utmaning för experten. En 

komplex fråga handlar om att vi tillsammans måste förstå, och olika 

perspektiv runt den här frågan. 

Att fundera ut hur framtidens vårdform ska se ut nära hemmet, där räcker 

inte att vi tar in en expert som berättar för oss. Utan det är många röster 

som måste höras. Det är kommunens perspektiv, expertsjukvårdens 
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perspektiv, vårdtagarens perspektiv, kanske anhörigas perspektiv. Även 

fler perspektiv som måste beaktas och lyssnas på för att förstå det 

systemet, för att hantera den frågan framåt. Och där väger anhörigas och 

vårdtagares perspektiv väldigt tungt ihop med experternas perspektiv. Så 

är det också med framtidens transportsystem. Vi kan inte bara ta in en 

expert som berättar för oss att så här ska det se ut. Det kan hända att vi 

får låga koldioxidutsläpp men det är inte säkert att det systemet blir 

tillgångar för alla, på de sätt som invånare helst vill se det. Komplexa 

system handlar om att man måste ha en dialog, man måste bjuda in till 

samtal för att förstå systemet bättre. 

 

Anders: Om jag förstår dig rätt där: När man ska ha en dialog om de 

komplexa frågorna, är det så att alla som deltar med sina olika perspektiv 

har samma del i samtalet, är lika mycket värda? 

 

John: Ja, alltså mer eller mindre. För att det kan ju komma någon expert 

som har väldigt starka åsikter om vad som är bästa lösningen ur ett 

perspektiv, men stöter på enormt motstånd för att det finns en 

intressegrupp som helt enkelt inte vill se den bästa lösningen. 

Då är det motståndet kanske så kraftfullt att den lösningen helt enkelt 

stoppas och hindras. Därför måste man förstå systemet bättre ihop. Det 

finns en väldigt duktig systemforskare från MIT, hon lever inte längre men 

hennes namn var Donella Meadows. Hon sa det att den största 

knappheten vi har i världen i dag, det är inte olja, ren luft och alltihop det 

där. Utan det är vår vilja att försöka förstå varandra och söka sanningen 

ihop snarare än att ha rätt, eller få rätt. Lägger man det rastret på den 

valrörelse vi nu, 2022, upplevt så är det lite man ser av den varan att söka 

sanningen ihop. Utan det är väldigt mycket att man ska trycka på varandra 

sin sanna bild av hur det här ska lösas. 

 

Troligtvis kan vi inte lösa komplexa problem på det viset, med enkla 

lösningar där någon har en värd sanning. För det blir motstånd, det blir 

motstånd på olika sätt och man kan inte hantera ett komplext system på 

ett smart sätt. Här har vi en utmaning, tror jag, i kommuner och regioner 

att lära sig jobba med komplexa frågor på ett annat sätt än vi tidigare 

jobbat med komplicerade och enkla frågor. 

 

Anders: När man då ser att… Vi har ju ett antal stora komplexa frågor 

framför oss. Men finns det några metoder eller sätt vi kan ta hjälp utav för 

att hantera det här på ett kanske smartare sätt? Jag vet att du brukar 

ibland prata om lite olika logiker. 

Kryssning och expedition. 
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John: Ja, just det. Forskningen ökar allt mer runt detta, hur kan man ställa 

om komplexa system? En viktig utgångspunkt här är ju att förstå 

skillnaden på hur man hanterar normalt enkla, komplicerade frågor till 

skillnad från komplexa frågor. 

Tittar man på en kommun, eller en region, eller ett företag för den delen 

brukar vi likna det med ett kryssningsfartyg. Man vet ungefär vart man ska. 

Man har en kommandobrygga som kan styra och ställa. Alla vet vad de 

ska göra. Man levererar till bästa möjliga glädje för dem som färdas med, 

och till lägsta kostnad helst för att spara skattepengar. Där trimmar vi allt 

mer och gör saker bättre och bättre och bättre. 

 

Det vi kan se nu då är att vi närmar och känner på oss i kommunal 

verksamhet att vi närmar oss oseglade vatten. Hur ska vi ta oss an 

gängkriminalitet så det verkligen kommer åt problemet?  Hur ska vi ta oss 

an framtidens sjukvård så vi har råd med den, när det blir så många äldre 

som behöver vård framöver och personalen räcker inte till? Hur ska vi ta 

oss an framtidens transportsystem? Det är att närma sig oseglade vatten. 

 

Då kan det vara smart att i stället för att skicka in ett kryssningsfartyg, som 

tror att man har koll på läget så att säga, att skicka ut en expedition. För 

att utforska hur ser det faktiskt ut. Vilka vägar är färdbara in i den här nya 

terrängen, i de här nya farvattnen? En expedition har en helt annan logik 

då, än kryssningsfartyg. Kryssningsfartygens idé är att göra saker bättre 

och bättre och bättre. Expeditionens idé är att försöka göra saker på ett 

annat sätt. Att se om man kan göra på ett annat sätt. Då behöver man 

utforska på ett annat sätt. 

Det räcker inte mer rutiner och manualer så som man alltid har gjort, utan 

det måste skapas ett utrymme för att tänka nytt och annorlunda. 

 

Anders: Vad är det man ska tänka på då, om man nu är satt att stå på 

kommandobryggan här på kommunen som tuffar fram på stadig kurs, när 

man ska sjösätta en expedition? Är det något särskilt man behöver ha 

med i tanken när man bemannar och utrustar en expedition? 

 

John: Först och främst bör man fundera på vad är det för frågor vi faktiskt 

kan hantera inom kryssningslogiken? De behöver man ju inte skicka iväg 

någon expedition för att utforska runt. Så ser vi att vi har några frågor där 

hur vi än försöker oss på dem så kommer de tillbaka. Vi kan liksom inte 

lösa sakerna. Då börjar man närma sig en komplex frågeställning. Det 

viktiga därifrån kommandobryggans sida, det är att skapa det här rummet. 

"Okej, vi behöver faktiskt utforska det här och behöver ägna lite tid åt det". 

Delar av förståelsen runt den här komplexa frågan finns inom kommunens 
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ramar. Vi behöver också bjuda in andra aktörer för att få deras perspektiv 

på den här frågan. 

 

Det kan vara näringsliv, föreningar eller enskilda invånare som behöver 

vara med för att utforska, för att förstå frågan bättre. Så att skapa rummet 

och se till att någon håller rummet med en bra process är viktigt. Men det 

är också viktigt att förbereda för när expeditionen kommer tillbaka. Här gör 

vi oftast det stora felet. Vi startar projekt, men vi är inte intresserade av 

lärandet som kommer tillbaka från det här projektet eller expeditionen.  

 

Redan när man skickar iväg en expedition behöver man fundera på: Hur 

ser dockningen ut tillbaka till kryssningsfartyget?  Hur kan vi ta tillvara på 

lärandet som sker och har vi en förmåga att ändra någonting i strukturerna 

för att jobba på ett annat sätt nu när vi fått lärdomen eller visdomen från 

expeditionen? 

Här är den stora utmaningen att förbereda för den dockningen redan från 

början. 

 

Anders: Jag samtalade vid något tillfälle, inte för alltför länge sedan, med 

en kollega som varit verksam inom flera olika offentliga organisationer som 

sade, när vi pratade om just kryssning och expeditioner: "Jag har nog 

skickat ut många expeditioner under mitt yrkesliv, men jag har ingen aning 

om vart de tog vägen". 

 

John: Nej. Dels är det det att de som skickar ut expeditionerna inte riktigt 

har tänkt färdigt: hur tar vi emot expeditionerna när de kommer tillbaka? 

Dels är det det att expeditionerna ibland tycker att det är så kul att segla 

iväg, /skratt/, så att man inte vill tillbaka. Det finns inget intresse där heller. 

Det här är ett ömsesidigt ansvarstagande. Där expeditionens huvudsyfte 

faktiskt var att hitta nya vägar fram för kryssningsfartyget. Det här bör man 

rigga redan från början. 

 

Inom näringslivet har man exempel på företag som lyckats tjäna pengar på 

det gamla med kryssningslogiken, men samtidigt förberett för framtidens 

marknad. Hur ska vi ta oss an elbilar framöver? Det kommer inte göras 

inom diesel och förbränningsmotorsavdelningen på det här företaget. Där 

måste vi skapa en ny, liksom, expedition för att utforska detta. Hur ska vi 

ta oss an den framtiden? Man förstår redan från början att den där läran 

måste sedan så småningom föras in i företaget. För det är framtidens 

överlevnad det handlar om, annars kommer vi inte ha någon framtida 

marknad. Vi kommer inte vara relevanta för den framtida marknaden. Man 

kallar företag som klarar att både köra kryssningslogik och 
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expeditionslogik samtidigt hela tiden för ambidextra, de är tvåhändiga och 

kan göra både och. 

Här tycker jag nog att många regionala och kommunala verksamheter är 

enhändiga. 

Man har lärt sig kryssningslogiken och man kör den fullt ut. Det är nästan 

omöjligt att få till bra expeditioner och speciellt dockningen tillbaka. Här 

finns ett stort utvecklingsarbete, som jag ser det, inom det offentliga. 

 

Jag var tidigare, för 20 år sedan, väldigt engagerad i företag och företags 

hållbarhetsarbete, nu är det nästan uteslutande det offentliga. 

Som jag ser det nu så är det här så kraftigt på gång, den här 

omställningen, bland näringslivet. Det sorterar på något sätt ut sig själv om 

ett företag inte vill spela hållbarhetsspelet. Då är man inte på marknaden i 

framtiden. Men en kommun och en region behöver faktiskt ta lite "lead" i 

detta och stå för de här expeditionerna. 

Att det är kommun och regioner som bjuder in till expeditionerna så de 

sociala dimensionerna kommer med från början. Så det inte blir på 

näringslivets villkor, allting. 

 

Anders: Har du några tankar kring, om vi tar en kommun som exempel: Vi 

har den politiska och sedan har du då tjänstemannastyrningen också. Hur 

behöver de samverka för att få det här att bli en del i organisationens 

arbetssätt? 

 

John: Det är någon som sagt att: Man ska leda sig själv och leda den som 

är över en. 

Det är det man har till uppgift. Så att man tänker väldigt mycket top-down. 

Men jag tror att det handlar väldigt mycket om att skapa utrymme för den 

här logiken. Att politiken förstår att ge tjänstemännen ett utrymme att göra 

expeditioner och därmed tillit att göra det. Tjänstemännens chefer behöver 

i sin tur förstå att det behövs utrymme för de som arbetar inom 

förvaltningen att ägna sig åt expeditioner med den logiken. Man kan alltså 

inte avkräva resultat utifrån kryssningens logik medan man är verksam i 

en expedition, för då begränsar man ju utforskandet. Utan då måste det 

vara ett tydligt mandat: "Nu får ni utforska frågan, det är inte säkert att ni 

hittar en lösning. Men ni måste i alla fall visa på vad som inte går och vad 

som går. Det behöver jag tillbaka så jag vet om det här är en framkomlig 

väg eller inte". Det det handlar om är att förstå att båda logikerna behövs 

och ge utrymme för båda logikerna. Som det är nu då så är det nästan 

bara kryssningslogik som gäller. Vad som behövs nu är att skapa utrymme 

för expeditioner i verksamheterna. 

Anders: Du har också nämnt ett annat hjälpmedel, om vi ska kalla det för 

det, den här hållbarhetsfyren. 
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John: Ja. 

 

Anders: Skulle du kunna säga något om vad den har för egenskaper och 

hur man skulle kunna använda den i offentlig verksamhet? 

 

John: Det är så att begreppet hållbarhet och hållbar utveckling har av 

många setts så flummigt och så abstrakt. Så det nästan används som en 

matta att sopa allting som är lite komplicerat och svårt under, sedan kan vi 

glömma det. Eller så är det floskler man skriver i någon fin broschyr 

någonstans för att visa på kommunal verksamhet. 

Nej, hållbarhetsfyren handlar om att göra hållbarhet mycket konkret och 

någonting som kan användas i vad än man faktiskt ägnar sig åt i 

kommunal verksamhet. 

Den utgår från tankar runt hållbarhet, vilka frågor man bör ställa sig när det 

gäller en omställning vad det än må vara. Fyren ser då ut som att det är en 

fyrlampa på toppen. Då har vi då Gro Harlem Brundtlands definition: 

Mänskliga behov i dag och i framtiden. En huvudfråga man bör ställa sig i 

ett omställningsprojekt, vilket det än är: Vad är det som karakteriserar ett 

gott liv? Om vi verkligen lyckas med detta projekt, vilka behov har vi då 

uppfyllt? Handlar det om hälsa, delaktighet eller vad är det för någonting? 

Där kan man få ett stöd i den diskussionen. 

 

Sedan står fyren, naturligtvis, på Bohus granitklippa på västkusten. Där är 

den ju förankrad i naturen. Vi är helt beroende av den ekologiska 

dimensionen. 

Då kommer frågor: På vilket sätt, när vi gör omställningen, ser vi till att 

inpassa oss i naturens kretslopp? Då handlar det om utbyte av material, 

men också om hur vi brukar naturen. Det finns bra frågor att ställa sig runt 

det. 

 

Den tredje frågan handlar om själva fyrtornet. Våra konstruktioner av 

social-, och ekonomisk hållbarhet. Den sociala blir allt mer viktig och 

kanske seglar upp som den viktigaste. Det är den frågan: Hur står vi ut 

med varandra? Hur kan vi leva ihop på den här planeten? 

Hur hittar vi strukturer, vad är det i omställningen vi gör nu i vad det kan 

vara för någon kommunal verksamhet, som påverkar hur vi tar oss an 

varandra i grupp? 

Där kommer frågor om tillit emellan oss, tillit mellan oss och de som 

bestämmer. 

Det handlar om rättvisa. Det kan vara frågor som berör det som kan föras 

in i det här projektet. 
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Den fjärde då, ekonomisk hållbarhet. Den har oftast reducerats till något 

monetärt, men där handlar det om att bevara resurser in i framtiden. Det 

kan vara ett recirkulera material på ett smart sätt, näringsämnen och 

annat. Det kan handla om att vårda saker som redan är byggda in i 

framtiden, som järnvägar och vattenledningar. Men det handlar också om 

humankapital.  

Hur ser vi till att människor inte förslösas genom att inte vårda unga som 

har mentala hälsoproblem och blir utslagna tidigt. Hur ser vi till att ta vara 

på människor? Det är en viktig del i det. 

Sedan naturligtvis finansiellt då. Det är helt enkelt ett hjälpmedel att ställa 

bra frågor oavsett vilket projekt man ägnar sig åt, så man inte tittar för 

snävt på det. Avmystifiera hållbarhet och göra det mer hanterbart. 

 

Anders: Om du skulle få chansen att styra och leda en kommun framåt, 

vad skulle du ta tag i som första åtgärd? 

 

John: Jag skulle nog titta på de frågor som kommunen har att hantera och 

sedan försöka sortera i frågorna. Vilka av frågorna kan hanteras under 

nuvarande struktur i kryssningslogiken genom att bara göra saker och ting 

bättre och trimma verksamheten. Och vilka av de här frågorna behöver vi 

ta oss an på ett annat sätt, alltså tänka annorlunda runt? 

 

Vi vet redan nu att framtidens sjukvård inte kan fungera på det sättet, om 

vi tar äldre multisjuka människor, att gå igenom vårdapparaten på det viset 

vi gör i dag. Det går inte i framtiden. Då måste vi tänka på ett annat sätt, 

hur ser det där nya ut? Det är ett exempel och det finns en rad sådana 

frågor. När man väl sorterat upp frågorna som vi ser kan hanteras inom 

verksamheten, ja, då trimmar vi verksamheten och tar oss an frågorna.  

När vi ser frågorna som är mer komplexa till sin natur gäller det att våga 

skapa rum och expeditioner runt det. Det är en lärandeprocess att göra 

detta. Det är lärande dels hur vilka frågor som lämpar sig, men också en 

lärandeprocess vilka som bjuds in och hur för man de samtalen. Vilka 

processer fungerar och inte. Vilken typ av facilitering i stöd behövs, hur 

bygger vi upp kompetensen den kompetensen inom kommunen för att inte 

bara driva en sådan expedition utan expedition på expedition. 

Finns kompetensen eller är det helt beroende av att köpa in konsulthjälp 

för att göra detta? Då är det varningsklockor alltså. Jag tror att den här 

kompetensen behöver byggas upp inom kommunen. 

 

Anders: När vi tittar ut över kommunsverige så ser vi ju att vi har en väldig 

skillnad i storlek på våra medlemmar. Från de små kommunerna med 

några 3000–5000 invånare till de stora städerna med från 500 000 och 

uppåt några stycken. 
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Men runt 100 000 har vi en hel del. Så, mediankommunen på 16 000–17 

000 invånare. Har alla, oavsett storleken på sin organisation… Kan man 

skapa förmågan att jobba på det här annorlunda sättet som du är inne på? 

 

John: Jag tror att det blir nödvändigt. Sedan är det då, skalan kommer se 

annorlunda i de olika kommunerna, och omfattningen. Man kan naturligtvis 

lära av varandra. Har man använt expeditioner i en liknande storlek på 

kommun och fått insikter där kan man säkert hämta hem dem till sin egen 

kommun. Kanske inte rakt av, utan man måste ändå reflektera över dem. 

Det finns säkert unika saker som gäller, som måste hanteras på plats så 

att säga. 

Där människorna som lever och verkar i den kommunen måste bli hörda 

och lyssnade till för att vara med på resan på den omställning det då 

berör. 

 

Anders: Avslutningsvis, John, tiden går ju fort när man har ett intressant 

samtal. 

Nu har vi precis genomfört ett val. Vi har väldigt många nya 

förtroendevalda som kommer in i kommuner och regioner. Om du skulle 

skicka med dem någonting för sin kommande mandatperiod på fyra år de 

ska vara i ledande ställning, eller opposition förvisso, är det något särskilt 

du tycker att de bör tänka på? 

 

John: Ja, det är det här citatet jag nyss nämnde om att söka sanningen 

ihop och lyssna på varandra, för att bättre förstå system, snarare än att få 

rätt. Alltså en ödmjukhet inför komplexiteten som vi står inför är nyttigt tror 

jag. Sedan tror jag också att det finns en poäng att sortera i frågorna. Vad 

är det för någonting vi kan lösa inom gängse verksamhet? Vad är det som 

faktiskt behöver tas an på ett annat sätt och sedan börja klura på vad är 

det då för expedition vi skulle kunna skicka ut. Naturligtvis kan politiker 

vara med i expeditionerna. Det är inte alls dumt att ha politiker med. För 

att då kommer den bilden med tydligt ut. Så det inte bara blir önskelistor 

från invånare. "Vi önskar att politikerna ska göra detta och detta", då kan 

politikern säga: "Vi har en begränsad budget här och måste göra 

prioriteringar. Så jobbig är vår situation, ni måste förstå den. Vi måste 

liksom försöka hitta lösningar som inte kräver massa mer resurser". Den 

rösten är också viktig att ha med, att delta, skulle jag vilja säga som 

medskick. 

 

Anders: Stort tack för det John. Jag tänkte bara säga för er som blir mer 

intresserade av metoderna som John pratade om, kryssning, expedition 

och hållbarhetsfyren så finns de beskrivna här i en skrift som vi gjorde för 
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ett par år sedan som heter just "Medskapande och omställningsarbete" 

som finns på SKR:s hemsida att ladda ned. 

Där kan ni som vill förkovra er mer inom området ta del utav det. 

Ett jättestort tack till dig, John Holmberg professor vid Chalmers för att du 

har medverkat här i dag. 

 

John: Tack för att jag fick vara med. 

 

Anders: Med det så avslutar vi dagens avsnitt. Jag heter Anders Nordh på 

demokratisektionen som har lett samtalet. Hoppas på återhörande i nya 

avsnitt av Demokratiresan. 

 

– 

-Demokratiresan. 

 En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 


