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Transformation

Integration

Universalitet
John Holmberg
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Komplicerade problem…

… och komplexa problemsituationer
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The scarcest resource is not oil, metals, clean air, capital, 
labour or technology. It is our willingness to listen to each
other and learn from each other and to seek the truth rather
than to seek to be right

- Dana Meadows
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Lyssnande och
observerande

Samarbete

Tillit

Förståelse

Uppskattning, 
engagemang

Kreativitet, innovation, 
stöd

Ökat
Deltagande

[och Jewell-Larsen & Sandow, 1999]

Maturana & Varela (1978)
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Minskat lyssnande
och observerande

Separation

Brist på tillit

Missförstånd

Rädsla

Intern konkurrens

Redundans

[och Jewell-Larsen & Sandow, 1999]

Mindre
resurser

Ökade
kosntader

Maturana & Varela (1978)
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Tre lärandenivåer

Lärande I = Konformativt
Göra saker bättre

Lärande II = Reformativt
Göra bättre saker

Lärande III = Transformativt
Vad är bättre? – Se världen på nya sätt
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v

Holmberg (2019); Holmberg & Holmen (2020)

Kryssning
Lärande I

Expedition
Lärande II & III

 Optimera och förbättra system

 Strukturer, rutiner m.m stöttar

 Organisation i centrum

 Beslutsfattande

 Mål, delmål, styrning, kontroll

 Mäta och följa upp

 Lösa problem, implementera lösningar

 Tänk bortom och transformera system

 Strukturer, rutiner m.m hindrar

 Utmaning/frågan i centrum

 Facilitering & medskapande

 Vägledande principer, tillit, utrymme

 Experimentera, reflektera, lära

 Skapa framtider, leta rot-orsaker
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Utrymme 
för förändring

Transformativ
Process

System-
Ledarskap

Utmaning eller fråga 
som utforskas

Expeditionstriangeln
Holmberg & Holmen (2020)
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Formulera vägledande 
principer

Vad är viktigt/borde vara?... 
Om vi verkligen lyckas

226

1 Önskvärd framtid

Identifiera hävstångsområden med 
transformativ potential

Vad skulle kunna vara annorlunda, var?

3 Möjligheterna

Analysera dagens situation utifrån 
principerna: gap & utmaningar

Vad är och inte, varför?

2 Samtiden

Experimentera strategiskt med 
hävstångspunktinsatserna 

4 Praktisk handling

Patterns/trends

Underlying structures

Mental models

Events

Backcasting från principer

Vad kan bli, hur?
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Verklig förändring börjar med insikten att vi är del av de 
system vi försöker förändra

Vi beskriver inte världen vi ser

Vi ser världen som vi själva är

- David Bohm



johan.holmen@chalmers.se


