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Förord
Utvecklingscentrums uppdrag är att sprida goda exempel och praktiska
erfarenheter. I vårt uppdrag ingår också att med teoretisk kunskap utvärdera
metoder för förbättringsarbete liksom att öka vetandet från andra sektorer i
vårt samhälle. Denna rapport Du nu håller i handen är ett exempel på just
detta.
Region Skåne är mitt uppe i en genomgripande utvecklingsprocess av den
skånska hälso- och sjukvården. Arbetet utgår från den politiskt fastslagna
visionen ”Skånsk Livskraft – vård och hälsa”. Som en del i arbetet med att
förverkliga och kvalitetssäkra Skånsk Livskraft har Region Skånes Utvecklingscentrum tillsammans med de skånska universiteten och högskolorna
tagit initiativ till en forskningsplattform med inriktning på förnyelsekunskap inom tjänstebaserade komplexa system med hälso- och sjukvården
som exempel.
Denna rapport beskriver de begrepp, det tänkande, de antaganden och de
synsätt som ett komplexitetsperspektiv innebär. I kommande rapporter beskrivs och analyseras bland annat en patients resa genom vården med hjälp
av komplexitetsprinciperna som presenteras i denna rapport. Vi kommer
även att beskriva hur ett ramverk för praktiskt förbättringsarbete kan se ut.
Rapporten bygger på en konceptuell diskussion baserad på erfarenheter
och insikter om komplexitet. Erfarenheterna hämtas från logistik, processkunskap samt komplexitet i hälso- och sjukvårdskontexten – tre centrala
områden som alla är av tvärvetenskaplig karaktär och väsentliga för den
förbättrings- och förnyelseinsats som eftersträvas i utvecklingen av skånsk/
svensk hälso- och sjukvård. Denna rapport innebär också en kartläggning av
vad som gjorts inom olika vetenskapliga discipliner på området, något som
kan tjäna som en god inspirationskälla för framtiden.
Utvecklingscentrums rapportserie fokuserar framför allt på hur hälso- och
sjukvården kan vidareutveckla redan existerande kunskap samt ta fram helt
ny kunskap kring förnyelseprocesser, kundfokusering och grundläggande antaganden om hur modern hälso- och sjukvård kan styras och effektiviseras.

Bertil Lindström,
Direktör, Region Skånes Utvecklingscentrum.
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Inledning
Hälso- och sjukvården står inför en mängd förändringar och en allt mer komplex och utmanande
situation, världen över. Förändringarna sker tvärsektoriellt och på alla plan: Ökad kundfokusering, nya
rön om styrning och ledning, forskningsframsteg,
ny teknik, ny vårdpraxis, öppna kvalitetsjämförelser,
kompetensspecialisering och maktförskjutningar. Förändringarna sker inte bara lokalt utan även regionalt
och globalt – vi kommer alltså inte att kunna hålla
förändringarna på avstånd, även om många gärna vill
fortsätta att ”tro och göra så som vi alltid gjort”. En
förutsättning för att kunna möta dagens verklighet
är ett öppet syn- och tankesätt för nya och för tiden
anpassade angreppssätt och modeller.
Finansdepartementets utredare Jane Cederqvist och
Eva Hjortendal-Hellman skriver i rapporten ”Iakttagelser om Landsting” från 2005 att ”I sjukvården vill man
hjälpa patienten, men den interna kulturens traditioner och
värderingar inbjuder inte till att man ser patientens väg genom ett system eller i en kedja av händelser. Det ﬁnns vidare
en mängd mätetal, men de ﬂesta är producentrelaterade. Det
ﬁnns enligt vår uppfattning ett stort behov av uppföljning av
kvalitet och resultat från ett patientperspektiv. Detta tror vi
skulle underlättas om de övergripande målen för hälso- och
sjukvården formuleras som mätbara effektmål, det vill säga
att det är effekterna för patienterna som ska följas upp.” ...
”Landstingen måste [därför] göra sig av med gamla tankesätt och mönster, det räcker inte med att bara organisera om
eller höja skatten.”
Syftet med denna rapport är att initiera ett potentiellt nytt tänkande och angreppssätt för att hantera
förändringar och ökad komplexitet inom hälso- och
sjukvårdssektorn. För att alla ska få en gemensam
utgångsbild av vilka förändringar den skånska, och
globala, hälso- och sjukvårdssektorn just nu genomgår tar vi kortfattat upp och beskriver några av de
viktigaste strömningarna:

Vården räcker inte till
Omodern vårdpraxis och ineffektiva arbetssätt gör
att vården räcker till allt färre, trots att det många
gånger ﬁnns tillräckliga medicinska, ekonomiska och
personella resurser.

Kraven från patienterna ökar
– kunskapen leder till maktförskjutningar
Tack vare den ökade tillgången på information,
främst via internet, kommer det allt oftare välpålästa
kunder/patienter som ställer annorlunda och/eller
ökade krav på hälso- och sjukvården. Via medicinska
artiklar, doktorsavhandlingar, information om
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behandlingar som existerar eller är under utveckling är dessa patienter ofta väldigt insatta i speciﬁka
sjukdomsbilder, ibland till och med mer insatta än
den behandlande läkaren. Detta utmanar även de
traditionella makt- och hierarkistrukturer som ﬁnns
mellan vårdpersonal – patient.

Ökat patientinﬂytande/ansvar
Krav på ökat egeninﬂytande för patienterna, bland
annat genom provtagningar i hemmet, ﬂexibla undersökningstider, uppföljningar som kontrolleras på
distans eller vård i samråd med patienten när det ﬁnns
ﬂera alternativa behandlingsmetoder/läkemedel.

Fragmenteringen ökar
– övergripande kunskap minskar
Ökad medicinsk kunskap leder till ökad specialisering
av vårdpersonalens kompetenser. Det som var ”science
ﬁction” för 30 år sedan är basal vårdkunskap idag
eftersom den medicinska forskningen har gjort, och
gör, enorma framsteg nästan varje månad.
I takt med att specialiseringen ökar, ökar också fragmenteringen. Detta gör det allt svårare, och ibland till
och med omöjligt, att överblicka de styr- och ledningssystem som håller ihop de olika specialistområdena.
Följaktligen försvinner processerna i ”stuprörstänk”,
där de olika delarna suboptimeras utan hänsyn till
helheten.

Krav på likriktning
och samma vård till alla
Efterhand som allt ﬂer sjukhus och behandlingsmetoder börjar jämföras, bland annat via öppna jämförelser av kvalitetsregister, ökar externa (patienters,
medias, politikers) och interna (sjukhusledningens)
krav på utveckling av kvalitetssäkrade och likriktade
behandlingar och vårdpraxis.

Förändrade patientströmmar
En ökad internationalisering/globalisering leder
till omfördelning av patientströmmarna. Allt ﬂer
patienter åker till exempel till Polen för tandvård,
Thailand för ögonvård och så vidare. Antagligen har
vi bara sett början på den inverkan en globaliserad
vård kommer att innebära när patienterna får allt
större inﬂytande.
Fler privatiseringar, nya sjukförsäkringar och alternativa vårdmöjligheter medför också nya krav och
utmaningar för den inhemska hälso- och sjukvården.

Informationsteknologi och Internet blir
en alltmer integrerad del av vården
Datoriserade patientjournaler som följer patienten,
träning på simulatorer för vårdpersonal, möjlighet
för patienter att boka tider via nätet, sjukhus som är
globalt sammanlänkade via datorsystemen och utför
analys av exempelvis röntgenbilder på andra sidan
jordklotet (när vi har natt och de dag för att patienten
ska få svar snabbare på sin undersökning) ställer nya
och förändrade krav på utbildning av vårdpersonalen,
säkerhet och konsekvensbeskrivningar.
Sammantaget betyder dessa pågående förändringar
att hälso- och sjukvårdssektorn står inför en alltmer
komplex och svåröverblickad verklighet. Denna
verklighet måste såväl vårdpersonal som forskarna lära
sig att hantera. Det blir också allt viktigare för dessa
organisationer, om de vill fortsätta att vara konkurrenskraftiga, kostnadseffektiva och värdeskapande, att
de inriktar sin verksamhet på “effectiveness”, det vill
säga att göra rätt saker hellre än att fortsätta fokusera
enbart på “efﬁciency”, det vill säga att göra saker rätt.

paradigmet genom att på ett mer uttalat och medvetet
sätt bejaka komplexiteten inom dagens moderna
hälso- och sjukvårdssektor. Anledningarna till denna
intention är ﬂera:

1. Sjukvården lägger mycket pengar, tid och
resurser på att söka förenklade metoder, modeller
och tekniker som styrinstrument. De underliggande
antaganden för dessa modeller är emellertid ofta
baserade på klara orsak-verkansamband, lineäritet,
förutsägbarhet och objektivitet. Inom området
produktionsstrategi konstaterar till exempel Barnes
(2002 sid. 1107) att: “existing models offer a simpliﬁed and incomplete view of the manufacturing strategy
process, particularly failing to provide an understanding
of the impact of organisational context.”
Ett praktiskt exempel på en alltför enkel orsakoch verkansteori är ”aktivitetsbaserad kostnadsersättning” (activity based costing) som baseras på
Newtons mekaniska teorier om reduktionism och
determinism (Palmer & Parker 2001 sid. 993).
2. Kontroll och prediktion är antaganden som är

Intentioner
Denna rapport fokuserar därför på val av angreppssätt,
metoder, modeller, teorier och åtgärder för att guida
hälso- och sjukvården att göra rätt saker – och därmed
också skapa värdehöjande resultat som en effekt.
Intentionen är att öppna upp och förnya det rådande

självklara och eftersträvansbara i dagens dominerande managementlitteratur (Lissack 1999). Målet
är att sträva mot ett deﬁnierat optimalt tillstånd
dit organisationen inom en planerad framtid ska
nå (se ﬁgur 1 för illustration). Samtidigt, då det
handlar om kontroll, ska osäkerhet reduceras

Figur 1.

Framtiden som förutbestämbar där optimum eftersträvas
och osäkerhet reduceras och
kontrolleras på vägen dit.
Optimum

Tid
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under resans gång så mycket som möjligt (konens
utformning över tiden). Samtidigt tas en objektiv
verklighet för given och lineära orsak- verkanssamband förespråkas (Macbeth 2002). Detta innebär
att alla har, eller ska ha, samma syn på något och
att likt ett pussel handlar det om att lägga bitarna
rätt. Detta har i praktiken inneburit att organisationers satsningar att leda och styra verksamheter
ofta resulterat i frustration och ängslighet (Choi,
Dooley & Rungtusanathan 2001), inte minst för de
verksamhetsansvariga som är satta att bära ansvaret
för verksamheterna (Stacey, Grifﬁn, & Shaw 2000).
Flertalet studier visar dessutom att de bakomliggande orsakerna till att vissa organisationer blivit
framgångsrika har berott på slump, tur, märkliga
sammanträffanden eller olyckor. Collin and Porras
(1997 sid. 141 i McCarthy 2004) som studerat just
”framgångsrika organisationer” kommer fram till
den föga smickrande slutsaten att: “ in examining the
history of visionary companies, we were struck by how
often they made some of their best moves not by detailed
strategic planning, but rather by experimentation, trial
and error, opportunism and quite literally accident. What
looks in hindsight like a brilliant strategy was often the
residual result of opportunistic experimentation and
purposeful accidents.”

3. En tredje anledning är att den mesta kunskapen
som produceras inom vården i stor utsträckning baseras på positivistiska antaganden. Från detta följer
något som Kuhn (1967) beskriver som att forskare
och vårdpersonal som träder in i en disciplin, och
därmed blir del av ett paradigm, ofta möter den
terminologi, de normer och trosföreställningar som
människor redan har inom disciplinen. Följaktligen börjar vårdpersonal och forskare medvetet
och/eller omedvetet, acceptera dessa gemensamma
normer och trosföreställningar, eller så lämnar de
disciplinen. Detta betyder att anställda och forskare
som inte har samma värdegrund/antaganden (ex
de positivistiska) upplever det svårt att hantera
dessa, medan andra accepterar de dominerande
antaganden, ibland utan att ens kritiskt utvärdera
dem. För att kunna producera nya metoder, modeller och tekniker behöver andra antaganden bejakas.

4. Den självklara mätbarheten är en fjärde andledning. I de ﬂesta satsningar och förbättringsarbeten
är en fundamental aspekt att mäta om de efterfrågade resultaten faktiskt uppnåtts. Detta är något som
bland annat Edström et al (2005) skriver om i sitt
kompendium ”Att mäta för att lära”. Viljan att mäta
– och det man faktiskt mäter – blir tyvärr ofta ett
självändamål: ”Varje system är perfekt designat för att ge
det resultat det ger” (Berwick, IHI, Boston).
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5. En femte anledning baseras på att ”maskiner”
används som dominerande metaforer för organisationer. Fraser som att ”organisationer kan/går att
designas, trimmas, slimmas, kontrolleras” bygger
ofta på metaforer där funktioner och processer
liknas vid delar ur en maskin. Exempelvis beskriver
Rowe och Hogarth (2003) i journalen ”Nursing
and Healt Care Management” att den mekaniska,
maskinorienterade modellen är ﬂitigt använd och
sällan ifrågasatt inom hälso- och sjukvården i
Storbritannien.
Med denna rapport vill jag beskriva hur vården med
hjälp av nya antaganden och perspektiv har möjlighet
att utveckla verksamhetspotentialer och verksamhetsförbättringar genom att bejaka en större komplexitet.
Detta gäller metoder, modeller och tekniker använda
av både vårdpersonal och forskare, framförallt i de
fall då satsningar på att göra rätt saker (effectiveness)
balanseras mot ett dominerande fokus på att ”enbart”
göra saker rätt (efﬁciency). Detta ”nya” synsätt leder
också till ett ökat fokus på värdehöjande effekter,
något Anderson och McDaniel konstaterade redan
år 2000: “Health care managers must adopt new mental
models of health care organizations if they are going to
develop creative and innovative strategies for the management of health care organizations” (sid 84).

DEFINITIONER
Efﬁciency: att göra saker rätt
(ex. kostnadssänkningar, rationaliseringar,
och förenklingar).
Effectiveness: att göra rätt saker
(ex värdehöjande effekter).

Det traditionella angreppssättet
Låt oss utgå från hur de ﬂesta problemlösande teorier,
metoder och modeller förespråkar hur ett problem
ska angripas och förstås. Idag bygger till exempel
civilingenjörsutbildningen i stor utsträckning på ett så
kallat förenklande synsätt; genom att förstå det lilla
förstår man också det hela. Detta leder givetvis till
att praxis, som baseras på det dominerande synsättet,
lever efter liknande antaganden - även om den verklighet som ska hanteras inte ter sig som utbildningsexemplen utan i själva verket är oändligt mycket mer
komplex och svårgripbar.
Låt oss utgå från ett sammanhang där vi schematiskt
har ﬂera avdelningar, team, individer inblandade.
Plötsligt dyker ett problem upp (se ﬁgur 2). Det första
steget enligt det traditionella synsättet är att man
lokaliserar problemet, exempelvis en ”ﬂaskhals” i
någon funktion eller process.

Parker 2001 sid. 981): “Such a deterministic view parallels
the physical laws advanced by Isaac Newton, which assume
that if the complexity of any system is understood then
eventually every known interaction in it can be accurately
predicted.”
All erfarenhet säger att problem oftast uppstår när
man ska föra tillbaka den förenklade lösningen av
ﬂaskhalsproblematiken i den verklighet där man
plockade ur elementet och förenklade från (se
återförande pilen i ﬁgur 2). Anledningarna till att
problem uppstår just här är ﬂera:
Det går inte att frysa den verklighet varifrån elementet plockades utan verksamheten löper på och
förändras över tiden

Figur 2.

Steg 2
Steg 1

Det traditionella angreppssättet på problem och frågeställningar i organisationer. I steg 1 identiﬁeras
problemet, lyfts ut och optimeras. I steg 2 ska det förbättrade ”stupröret” föras tillbaka in i processen.

I nästa steg plockar man ut de väsentligaste elementen
av ﬂaskhalsen, dvs deﬁnierar de troligaste orsakerna
till den effekt som uppstått och som gör att man har
”ett problem”. Vidare analyseras fakta för att ﬁnna
något orsak-verkan samband som går att deﬁniera
och sedermera ﬁnna en lösning på. Och för att detta
ska låta sig göras sätter man en systemgräns för att
än mer reducera eventuellt konstiga eller okända
faktorer. Exempelvis, inom mekaniken vid beräkning
av kastparabler (hur långt ett föremål kan kastas)
bortser man från variabeln ”luftmotstånd” som en
påverkande faktor i syfte att kunna producera en
matematisk korrekt lösning. Liknande avgränsningar
ﬁnns inom de ﬂesta industriella områden exempelvis
vid lagerberäkningar, planering av transportrutter eller
i kvalitetsberäkningar. Allt detta är ju ”by the book”,
som exempelvis Zohar skriver (1990 in Palmer &

7 | DEN KOMPLEX A VÅRDEN

Det man plockade ut ingår ju fortfarande i något
större sammanhang och är deﬁnitivt beroende av
andra element eller komponenter än de som ﬁnns
inom det avgränsade området,
Det är ofta de ”konstiga” eller ”okända” faktorerna
som har störst inverkan på ﬂaskhalsen (och följaktligen är dessa faktorer därför sällan lätta att deﬁniera
eller mäta).
Resultatet blir en konstlad lösning som bidrar till att
stärka de idealiserade verklighetsmodeller som kan ses
som ”stuprör” i verksamheten. I dessa stuprör läggs
sedan mycket arbete på att försöka få den producerade
lösningen att fungera. Detta skapar en beteende-loop
som självförstärker såväl vikten av stuprör som eftersträvan efter ännu enklare förklaringar och lösningar.

Det ﬁnns, givetvis, ﬂertalet argument för såväl forskning som profession att fokusera på att göra saker
rätt dvs efﬁciency-baserade aktiviterer, hellre än att
satsa på att göra rätt saker dvs effectiveness- baserade
aktiviteter.

Det behövs!
Det har funnits (och ﬁnns fortfarande) mycket
”skräp”, det vill säga onödiga aktiviteter och procedurer i organisationer som bidrar till såväl dålig verksamhet som dålig service för kunder. Oaktat detta,
står såväl företag som hälso- och sjukvården inför en
ökad turbulens som en följd av teknologiska, marknads- och kunskapsmässiga förändringar. Detta leder
till att organisationerna måste fokusera på vad som är
mest rätt att utföra eller satsa på, hellre än att fortsätta
fokusera på att göra beﬁntliga saker snabbare och produktivare. Framförallt skapar ett effciency-perspektiv
inget nytt och därmed ingen riktig utveckling.

Det är enklare!
Det är betydligt enklare att ”stycka och dela upp” något, det vill säga reducera ett fenomen till sina minsta
beståndsdelar och därifrån approximera lineära orsakverkan samband ur ett väldeﬁnierat urval av variabler,
än att försöka behålla så mycket av den komplexitet
som fenomenet karakteriseras av. (Det är ju trots allt
i den komplexa verkligheten som de verkliga förändringarna ska göra någon skillnad.)

Det kan mätas!
Medan det i princip är omöjligt att mäta samtliga
alternativ som kan väljas är det betydligt enklare
att mäta vad som beslutats och de kontrollerbara
aktiviteter som faktiskt utförs (i syfte att göra saker
rätt). Ett klassiskt ordspråk är att ” det du mäter är det
som blir gjort” (Hendry 1998 sid. 1094). Följaktligen,
att utföra en aktivitet inom ett ”mätbart” område blir
en självuppfyllande profetia – något som ligger i linje
med det mekanistiska “efﬁciency”-paradigmet. Detta
behöver dock inte leda till någon egentlig förbättring
utan bör ifrågasättas. Robson (2004 sid. 510) skriver
till exempel: “Measurement has become such an accepted
approach within organizations that considerable effort is
expended in trying to identify ”What” can be measured and
”How” to measure it. However, few people genuinely challenge ”Why” they should measure in the ﬁrst place.” Han
fortsätter sin argumentation med: “One of the consistent
problems with focusing managers and staff on improving
the performance of their local processes is that often, the local
measurement systems are in conﬂict with improving the overall performance. This becomes particularly obvious when
measures have been chosen on the basis of whatever is the
easiest to measure and then used as part of a reward system”
(ibid. sid. 517).
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Det kan belönas!
I den självuppfyllande spiral som det mekaniska paradigmets mätbarhet ger upphov till, ﬁnns ett pragmatiskt mänskligt beteende nämligen jakten på det som
kan bli belönat. De ﬂesta företag och organisationer
bygger sina löne- och bonussystem på kvantiﬁerbara
prestationsmått. Ansvarig för en produktionsanläggning blir exempelvis belönad för maximerad utnyttjandegrad, transportansvarig för snabba leveranser,
en kirurg för antalet operationer och så vidare. Dessa
mått säger emellertid inget om den av kunden upplevda kvaliteten på den levererade varan eller tjänsten.

Centrala antaganden i det
traditionella synsättet
Idag kan man argumentera för att den mesta forskning, både i affärsverksamheter och inom hälso- och
sjukvården har en stark koppling till det positivistiska paradigmet. I detta kapitel kommer ﬂera av
de antaganden som framgår av denna positivistiska
hållningen att diskuteras. Dessa är styrning och kontroll, rationalitet, objektivitet, determinism, lineära
orsak-verkan samband och reduktionism. Vad dessa
antaganden representerar är förenklade sätt att bryta
ner ett fenomen, eller rättare sagt en beskrivning av ett
fenomen i dess beståndsdelar. Detta har historiskt sett
varit det naturliga sättet för ﬂertalet teoretiska discipliner att avancera och bli erkända. Men, som Kauffman
(1995) statuerar: ”the reduced description does not capture
all the features of the phenomenon” och som vi kommer
att diskutera längre fram ﬁnns det ﬂertalet aspekter
och beteenden som är uppenbara i komplexa system
men som i det traditionella synsättet exkluderas per
deﬁnition, inte minst inom hälso- och sjukvården.

Styrning och kontroll
Inom litteraturen är förmågorna att kunna designa,
planera och kontrollera generellt sett väldigt dominerande. “It is human nature to attempt to control system
complexity and uncertainty” skriver Tan et al. (2005
sid. 42) i deras artikel som behandlar vården som ett
komplext system. Inom logistik är en av de centrala,
och mest citerade deﬁnitionerna att: ” logistic management is about the planning, implementation and control of
logistics activities” (www.cscmp.com). Ledningar och
chefer i mångt och mycket tror sig kunna designa och
kontrollera organisationer - något Stacey, Grifﬁn and
Shaw (2000 sid. 18), beskriver; “most managers continue
to believe that their role is essentially one of designing an
organization and controlling its activities.” Samtidigt
beskriver författarna en annan observation, nämligen
att ﬂertalet chefer i sitt vardagliga arbete anser sig ha
ansvaret men inte kontrollen. En paradox alltså – och
något som de ﬂesta chefer tycks uppleva dagligen.

Den övergripande tron på att kunna styra organisationer, såväl inom näringslivet som inom vårdsektorn, är dock inte speciellt överraskande eftersom
chefskap enligt det traditionella synsättet är starkt
kopplat till mekaniska värderingar, det vill säga som
om organisationer vore maskiner. Axelrod och Cohen
(2000 sid. 29) förser oss med en god förklaring till
denna dominerande, mekaniska tro och angreppssätt när de skriver: “No doubt, machines and hierarchies
provide easier metaphors to use than markets and gene pools.
So it is no wonder that most people are still more comfortable
thinking about organizations in ﬁxed, mechanical terms
rather than in adaptive, decentralized terms.”

Rationalitet och objektivitet
För att vara framgångsrik i planering, styrning och
kontroll av organisatoriska aktiviteter är antaganden
om rationella beteenden frestande. Rationalitet innebär att varje ingående del i ett system verkar på ett
rationellt sätt, det vill säga de har perfekt information,
samma bakgrund, liknande värderingar, antagandegrund och de arbetar gentemot samma mål (detta mål
är känt och designat av någon utanför systemet, någon
chef eller ledningsgrupp exempelvis). Vidare, som
Allen (2000) deklarerar, miljön i vilket organisationen
verkar är stabil både före och efter ett beslut är taget.
Ytterligare gäller att de eventuella påverkansfaktorer
som vi inte har någon vetskap om kan ignoreras
eftersom de inte har någon inverkan på processen
eller resultatet. Detta antagande om rationalitet vilar i
sin tur på ett annat positivistiskt antagande nämligen
objektiviteten (varje fenomen upplevs och uppfattas
på samma sätt oavsett vem som observerar det och att
det är värderingsfritt, tidsoberoende och kontextuellt
oberoende).

Determinism och lineära
orsak-verkansamband

Matematiken inom området kaosteori. Baranger
(2000 sid. 8) förklarar; ”chaos destroys our reductionist
dream, the dream that we have absolute power if we only
know enough about the details.”

Reduktionism
En av de mest centrala antaganden inom ﬂertalet
discipliner är möjligheten att reducera komplexitet
och osäkerhet genom att bryta ner ett problem i dess
minsta beståndsdelar (McCarthy 2004). Detta synsätt
ligger även till grund för positivismen (Goodwin
2000). Kauffman (1995 sid. VII) skriver att ”the past
three centuries of science have been predominantly reductionist, attempting to break complex systems into simple
parts, and those parts, in turn, into simpler parts.” Med
ett antagande som detta, är det ganska enkelt att anta
att ” better management is often seen as simply running the
”machine” faster or more efﬁciently” (Allen 2000a sid.
1). I management-jargong innebär ett sådant antagande ”top-down”-orienterat tillvägagångssätt inom
förbättringsarbeten (något som också används väldigt
ofta). Problemet är dock att ”maskinen kan inte köras
fortare för att det inte är en maskin; organisationer […]
är levande och lever fritt och kreativt” (Nilsson 2005 sid.
20, översatt). Följaktligen innebär detta, att medan
reduktionismen ger ett enkelt sätt att förhålla sig till
verksamhetsmässig problematik och att det passar
i ﬂertalet situationer (Dent 1999), behöver det inte
betyda att det bidrar till någon ökad effektivitet i
organisationer med en komplex karaktär (dvs där
människor ingår).

Två forskare, Dooley and Van der Ven (1999),
har studerat den dominerande, förenklande
ideologin och kommit fram till följande anledningar till dess dominans inom forskning:

Sedan Descartes och Newton har vetenskapen varit
tungt inﬂuerat av tron på deterministiska antaganden.
Determinism bygger på att tillräcklig kunskap om
tidigare tillstånd (input) ﬁnns så att framtida resultat
eller händelser kan förutspås – det vill säga orsakverkansamband kan kartläggas (Bar-Yam 1997).
Nobelprisvinnaren Ilia Prigogine (1997 sid. 79)
konstaterar dock; “Popper and many other philosophers
have pointed out that we are faced with an unsolvable problem as long as nature is described solely by a deterministic
science.” Inom naturvetenskapen är det åtminstone två
forskningsframsteg som slagit sönder drömmen om
determinismens universalitet:

1. Hanteringen av mer komplexa beteenden är
nytt inom forskarvärlden. Traditionen har varit av
förenklande karaktär.

Kvantfysiken, där det har bevisats att det råder
en fundamental indeterminism på sub-atom nivån
(Kauffman 1995)

4. Ofta undviks komplext beteende då ”konstiga”
avvikelser ofta ses som misslyckanden.
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2. Frågor om kontroll (via strukturer, strategier
och processer) dominerar management praktiken.
Kontrollmekanismer är lättare att hantera om de
är ”lineära” och förenklade än olineära och ﬂerdimensionella. Maskiner utgör enklare metaforer
än exempelvis organismer och ekosystem.
3. Forskare i allmänhet plockar den lågt hängande
frukten först. Detta för att få erkännande i forskarvärlden.

Sammanfattning
Dessa väletablerade uppfattningar jag beskrivit ovan
representerar ett paradigm som bygger på kända
miljöer, kunskap och en förutsägbar framtid. Baserat
på detta etableras en tro på att ledare har förmågan
att designa och styra organisationer, avdelningar eller
team mot förutbestämda mål. Denna styrning kan enligt samma paradigm göras utan någon direkt hänsyn
till tidigare händelser eller aktiviteter. Följaktligen får
vi förenklade modeller som är lätta att förstå – men
också väldigt dåliga på att representera eller bidra till
faktiska lösningar på många av de problem och situationer som uppstår inom komplexa verksamheter. En
modern hälso- och sjukvårdsapparat kräver därför något annat för att lösa problem och styra verksamheten
– ett något som är mer kopplat till den verklighet som
såväl kunder/patienter som vårdpersonal upplever.
Moderna komplexitetsteorier ger oss detta något.
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Komplexitet – synsätt och angreppssätt
Komplexitetsteori representerar ett angreppssätt och
perspektiv som försöker förena kunskap och antaganden om verkligheten över ﬂera discipliner och teoretiska områden. Bar-Yam (1997 sid. 293) skriver: “The
study of complex systems focuses on understanding the relationship between simplicity and complexity.” Komplexitetsteori kan ses som en klar interdisciplinär teori. Idéerna
och koncepten som används och utvecklas inom komplexitetsområdet har ﬂera ursprung och det pågår idag
utveckling av dessa inom ﬂertalet naturvetenskapliga
så väl som sociala vetenskapsområden. Komplexitetsområdet är först och främst ett försök att ﬂytta vetenskapen iväg från de starka och dominerande ideologierna om reduktionism och positivism som härskar i
majoriteten av alla forskningsdiscipliner idag.
Ur ett världsåskådningsperspektiv (ontologiskt)
uppfattas verkligenheten som komplex, det vill
säga fenomen, människor, organisationer, artefacter
etc. är i relation till varandra och mer eller mindre
ömsesidigt beroende av varandra. Vidare är processer
och händelseförlopp irreversibla, det vill säga varje
situation eller händelseförlopp är unikt då tiden
har en riktning (Prigogine 1997). Detta lyfter fram
centrala aspekter om förändring och tidens betydelse
(Axelrod & Cohen 2000; Bar-Yam 1997; Gell-Mann
1994; Kauffman 1995; Waldrop 1992). Framtiden
ses i huvudsak som okänd och i den ﬁnns en mängd
outforskade potentialer av möjligheter såväl som risker
i alla sammanhang. (Prigogine, 1997). Choi, Dooley,
& Rungtusanatham (2001 sid. 356) skriver att “ in a
complex system, it is often true that the only way to predict
how the system will behave in the future is to wait literally
for the future to unfold.” Från detta följer att antaganden
som görs är nära associerade med hur man kan förstå,
skapa mening av och hantera den upplevda verkligheten i olika situationer.

Komplicerat vs. komplext
A complicated process or phenomenon can
be decomposed and reduced into solvable
parts and therefore it follows that with such an
ontological standpoint the positivistic paradigm
prevails. Thus, the quest is to unfold or ﬁnd real
interactions, and then optimal solutions can be
provided. On the other hand, a complex process
or phenomenon involves paradoxes involving
both time and identity based on human perception, interpretation, and action. Furthermore,
when dealing such processes or phenomena,
there are no aspirations to ﬁnd optimal conﬁgurations, only transformative changes into emerging situations and contexts (Nilsson 2005).
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Sammanfattningsvis kan man beskriva komplexa
fenomen som:
Öppna, där utbytet av energi och information
med omvärlden sker kontinuerligt
Utgörs av ett antal ”agenter” som aktivt och livligt
interagerar och är mer eller mindre ömsesidigt beroende av varandra.
Konkurrens och samarbete pågår samtidigt mellan
agenter och grupper av dessa.
De ingående agenterna har sin egen inre struktur
och sina egna mål och motiv för sina handlingar (av
vilka några delas med andra och några gör det inte).
Agenterna har också ﬂera identiteter som de
växlar mellan från situation till situation (chef,
medarbetare, expert, förälder, vän, anhörig etc.)
För att mer ingående förklara komplexitetsteori är beskrivningar av några centrala begrepp och koncept av
värde. Dessa är uppkommande fenomen (emergence),
självorganisation, adaption och samevolution.

Uppkommande fenomen
och självorganisering
Uppkommande fenomen (från engelskans ’emergence’) kan vanligtvis ses som det globala beteende
som uppkommer från interaktion mellan individer
(delar) i en lokal kontext. Det globala utfallet blir ett
mönster eller beteende som de individuellt inte kan
skapa (Bar-Yam 1997;Goodwin 2000;Lissack 1999).
Lokal kontext deﬁnieras som kopplingar individer
emellan i rummet eller konceptuellt över tiden
(Bonabeau & Meyer 2001;Gell-Mann 1994; Kauffman

Uppkommande fenomen
En familj är exempel på ett uppkommande
fenomen. Ingen av familjemedlemmarna kan individuellt utgöra en familj utan det är endast när
delarna sammanförs fysiskt eller konceptuellt
som familjen uppkommer.
En process är ett annat exempel på ett uppkommande fenomen, eftersom den är ett resultat
av ﬂera parallella och sekventiella aktiviteter
och händelser, dvs distribuerade i både tid, rum
och konceptuellt, riktad att producera ett sammanhängande värde eller helhet. Men andra ord
är en process det uppkommande fenomenet av
ﬂera individers handlingar.

1995). Detta betyder att egenskaperna för dessa
uppkommande fenomen endast ﬁnns i kollektivet av
delarna (Axelrod & Cohen 2000). Bar-Yam (1997 sid.
10) ger exempel på egenskaper kopplade till uppkommande fenomen, hämtade från termodynamiken i
form av temperatur och tryck. “The reason they are emergent is that they do not naturally arise out of the description
of an individual particle. We generally describe a particle by
specifying its position and velocity. Pressure and temperature
become relevant only when we have many particles together.”
Det är av största vikt att ta hänsyn till uppkommande fenomen och självorganisering eftersom de
ofta har stor inverkan i vilken komplex kontext som
helst. Genom att bejaka dessa fenomen kan ﬂertalet
situationer bättre förstås och analyseras, och förklaringar kan ges till varför prediktioner och modeller
inte fungerar på det sätt de är avsedda att göra. En
förståelse för självorganisering är välgörande och
fördelaktigt då det gäller att bestämma vad som går
att kontrollera och styra i speciﬁka situationer. Stacey,
Grifﬁn and Shaw (2000 sid. 155) skriver att: “when
one succumbs to the powerful drive to reduce complexity
to simplicity one loses sight of what is so striking about the
possibility of self-organizing interaction producing emergent
coherence.” En viktig aspekt i förståelsen av komplexa
system är alltså att ordning skapas av de självorganiserande processer som är ofrånkomliga i levande
sammanhang – inte genom design, styrning och
kontroll från en objektiv eller auktoritär person eller
ledningsgrupp.
När man tittar på sjukvården ur ett komplexitetsperspektiv ser man uppkommande fenomen och
mönster som något centralt (se ﬁgur 3). Låt mig
förklara: I grund och botten består sjukvården av

Figur 3.

Uppkommande nivåer inom vården
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individer; sköterskor, läkare, administrativ personal,
tekniker etc. Dessa individer skapar tillsammans
med andra i sin tur team med fokus på olika delar av
verksamheten eller olika grupper av patienter. Teamen
har egenskaper som gäller för dem som helhet och
som inte går att direkt härleda till respektive individs
individuella egenskaper. Dessa individer och team
utgör samtidigt delar av en avdelning eller av ﬂera avdelningar som också gemensamt fokuserar och arbetar
mot diverse frågeställningar och verksamhetssyften.
På en mer övergripande nivå kan man sedan se dessa
avdelningar, tillsammans med andra funktioner, bilda
ett sjukhus eller Region Skånes sjukvårdverksamhet
exempelvis. Det intressanta är att varje nivå är sitt
eget fenomen, med sin egen karakteristik, egenskaper
och förmågor. Vidare är det viktigt att förstå att
dessa nivåer existerar samtidigt och skapar vartannat.
Hur dessa mönster ser ut är ett direkt resultat av vad
samtliga individer gör och inte gör. Varje nivå kräver
olika former av teori och metodik för att studeras
och förstås. Tittar man på de värdeord som deﬁnieras
inom Skånsk Livskraft – Tillgänglighet, Helhet, Trygghet och Kontinuitet – är det viktigt att poängtera att
samtliga nivåer i organisationen ska skapa och leverera
dessa värden till patient/kund. Och, helt krasst, för
att dessa ska realiseras måste i mångt och mycket
även värdet för medarbetarna skapas och levereras
av samma fenomen. Denna insikt är ny och detta
behöver beforskas för att man ska kunna komma med
nya modeller och metoder, bättre anpassade för den
verklighet som sjukvårdens kunder och vårdpersonal
möter och upplever.
Koncepten uppkommande fenomen och självorganisering är några av de mest underskattade och minst
behandlade antaganden och egenskaperna i verkliga

verksamheter inom såväl industriella sammanhang
som inom hälso- och sjukvården. Från ett rationellt
perspektiv (d.v.s. med antagandet att människan är
rationell) så existerar inte självorganisering eftersom
resultatet av processer och aktiviteter är resultat av
design och väl valda alternativ, ofta gjorda från ett
objektivt utifrån perspektiv (d.v.s. beslut från någon
ledningsgrupp eller chef ) (Stacey, Grifﬁn & Shaw
2000). Likväl, globala egenskaper och beteenden
som ett resultat av uppkommande fenomen är ofta
lätt igenkännbara i de ﬂesta verksamheter, även om
ursprung och uppkomst av dessa är svåra, oftast omöjliga, att adressera.
Genom att acceptera antagandet om att självorganisering och uppkommande fenomen existerar, begränsas
förutsägbarheten på de situationer, processer, och
system som vi studerar till att vara sannolika mönster
av beteenden på olika beskrivningsnivåer. Beteendet
av individuella händelser sammantas och enligt Allen
(2000b sid. 85) ger detta: “the system a collective adaptive
capacity corresponding to the spontaneous spatial reorganization of its structure.” Detta betyder att agenterna som
är delaktiga i fenomenen kan, och ofta bidrar till att,
förändra den upplevda strukturen. Detta antagande
(bejakandet av agenterna som delaktiga i och med
möjlighet att direkt påverka fenomenet) är något som
särskiljer ett komplexitetsperspektiv från systemdynamik och andra systemteoretiska resonemang. Möjligheten att från utsidan förändra fenomenet anses också
vara begränsat, det vill säga det faktiska resultatet som
produceras av fenomenet kommer att bli ett resultat
över tiden.
Antagandena om uppkommande fenomen och självorganisering representerar en ansatts och strävan
gentemot ett mindre positivistiskt angreppssätt (d.v.s.
mer kopplat till den upplevda verklighet som diskuteras på kaffepauser mellan möten än de strategiska
och taktiska planer som formuleras på mötena).
Resultatet i verkligheten blir en balans av traditionella
antaganden (som linearitet, determinism, rationalitet,
reduktionism) och vanligt uppkommande beteenden
i organisationer såsom olinearitet, uppkommande
fenomen och begränsad/subjektiv rationalitet.

Enkla regler och självorganisering
En princip som inom ﬂertalet discipliner gett
förbluffande och ibland ”mot-intuitiva” resultat är
principen om ”enkla regler”. Principen går ut på att
genom små ändringar av regler eller beteende för de
minsta verksamma beståndsdelarna i det fenomen
som studeras uppkommer det genom självorganisering
radikala effekter som oftast är omöjliga att förutspå.
Det som skapas och uppstår är emellertid mönster och
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kollektiva beteenden som ofta är ﬂexibla, adaptiva och
robusta samtidigt, även om det inte är någon garanti
för detta. Exempel på beteenden som identiﬁerats utifrån enkla regler är hur fåglar beter sig i ﬂock, vargars
jakt, termiters kollektiva skapande och datorvirus.
Denna princip kan innebära ett nytt tänkande inom
hälso- och sjukvården då det möjliggör ett anpassningsbart angreppssätt som låter sig utvecklas från
den inre dynamiken baserad på såväl inre som yttre
påverkan. Principen om enkla regler lyfter fram såväl
potentialen till genuint deltagande av vårdpersonal i
de faktiska förbättringarna samtidigt som ansvar och
ägande av förändringen behålls på utförandenivån.
Vidare öppnar principen upp för såväl kreativitet som
nytänkande.

Enkla regler – exempel från industrin
Vid ett större medicintekniskt företag gjordes en
liten förändring av enkla regler. Resultatet blev
ett radikalt förbättrat ﬂöde av produkter genom
tillverkningen. Företaget hade som policy att när
något kvalitetsproblem uppstod skulle ”bandet”
stoppas direkt. Det kunde vara vem som helst
som identiﬁerade någon typ av kvalitetsbrist
i det som producerades. Den efterföljande
proceduren innebar att representanter från
ﬂera olika områden (produktionsansvarig, sälj,
kvalitetsansvarig etc.) skulle bestämma tid för
att träffas och reda ut vad som hänt och hur de
skulle kunna gå vidare. Detta kunde ta upp till tre
dagar då samliga involverade hade ﬂertalet aktiviteter som prioriterades var för sig. Detta ledde
till försenade leveranser och därmed försämrad
kundservice. Istället infördes en enkel regel som
sade att vid ett driftstopp skulle de ansvariga
inom 30 minuter (fanns alltid någon ansvarig
från respektive område i byggnaden) inﬁnna sig
och lösa problemet som uppstått. Detta lede till
ﬂerfaldiga genomloppsförbättringar och ökad
kundtillfredsställelse då kunderna ﬁck sina produkter snabbare med bibehållna kvalitetskrav.

Adaption och samevolution
Adaption i komplexa processer kan förklaras som det
sätt agenterna, likväl kollektivet av dessa, på samarbetsmässiga så väl som konkurrerande sätt agerar och
reagerar på upplevda förändringar i sin omvärld. Vad
detta betyder är att agenterna adapterar det som andra
agenter gör, något som leder till en samevolution över
tiden. Holland förklarar (i Waldrop 1992 sid. 146)
att; “one of the fundamental mechanisms of adaptation in
any given system is this revision and recombination of the
building blocks.” Detta kan ha både en fysisk och mental/konceptuell dimension, där det förstnämnda kan

exempliﬁeras i hur myror försvarar sina bon, och det
senare kan betyda nya tankebanor, nya perspektiv på
verkligheten, och därigenom en adaption till exempelvis informationsrevolutionen. Andersson (1999) betonar också vikten av adaptionen som något som har utvecklats genom evolution och inte planerats, speciellt i
miljöer som kan ses som långt från jämvikt och stabila
förutsättningar. En annan central aspekt och en förutsättning för att adaption ska ske är en variation inom
populationen (Axelrod & Cohen 2000). Detta bygger
på antagandet att variation och heterogenitet representerar skillnader mellan kompetenser/egenskaper
hos elementen/agenterna inom populationen (vilket
bidrar till nya och ibland utmanande perspektiv och
angreppssätt till en del frågeställningar och problem).

Allen (2000b sid. 88) gör distinktionen att “adaptation
and evolution result from the fact that knowledge, skills, and
routines are never transmitted perfectly between individuals,
and individuals already differ.” Till detta kommer Weirs
tankar (2004 sid. 524): “redundancy in complex systems
that apparently permit inefﬁciency may also be the source
of adaptation and learning.” Med andra ord, tack vare
olikheter, meningsskiljaktigheter och konﬂikter kan
adaption och samevolution verka och detta leder till
ett lärande för såväl involverade individer som delar
av eller hela organisationer. MacIntosh & MacLean
(1999) förtydligar: “ if one accepts the notion that systems
are not only complex and adaptive, but that their complexity
and adaptiveness can itself change, then one can see different
implications for the evolution of organizations.”

ANTAGANDEN

TRADITIONELLT SYNSÄTT

KOMPLEXITETSSYNSÄTT

Osäkerhet

Något dåligt, som ska
reduceras till varje pris.

En källa till möjligheter,
kreativitet och innovationer.

Komplexitet

Något man hittar i strukturer och
organisationer samt i tekniska system.
Genom reduktionism kan komplexiteten
bli kontrollerbar och därmed också
styrbar.

Invävt i de uppfattningar och
perceptioner som människor skapar i
det dagliga agerandet tillsammans.

Enkelhet

Grundförutsättning

Det behövs en större komplexitet för att
förstå och kunna förbättra.

Förutsägbarhet

Grundförutsättning

Möjligt och omöjligt samtidigt

Världsåskådning

Objektiv

Intersubjektiv, dvs individer emellan kan
ha mer eller mindre lika uppfattning om
sin omvärld.

Självorganisering

Existerar inte och
kan inte tas om hand.

Ett centralt och verkligt fenomen som
inte går att bortse ifrån och som innebär
stora möjlighetspotentialer.

Uppkommande fenomen

Existerar inte

Det naturliga resultatet av att
mänskligt relatera i tid, rum och tanke.

Rationalitet

Möjlig och eftersträvansbar, behövs
bara tillräckligt med information och
kunskap.

Begränsad och subjektiv.

Styrning och kontroll

En utgångspunkt och ett tydligt
förhållningssätt.

Begränsad då det är ett resultat av
kollektivets gemensamma satsningar
över tiden.

Lärande

Lärande för att kunna och veta.
Statiskt.

Lärande för dynamisk anpassning och
utveckling. Dynamiskt.

Konﬂikt

Ses ofta som något
negativt och begränsande.

En nyckelkomponent för
utveckling och kreativitet.

Paradoxer

Går att lösa.

Går att hantera men oftast inte att lösa.
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Komplexitet och ledarskap
Hur påverkar komplexitetsperspektiv och
tänkande ledarskapet? Med en utökad antagandegrund följer givetvis att ledarskapet också
måste anpassas/förändras till att bejaka den
komplexitet som råder inom till exempel den
moderna hälso- och sjukvården. Det ﬁnns en
hel del forskare som skrivit om ämnet, bland
annat McDaniel et al. (2003 sid 268) som menar
att: ”managers in health care organizations feel a
strong need to dominate, control, arrange, program,
and organize disarray until it is tamed. Rules and
order, guidelines and prescriptions, are constructed
and maintained.” Komplexitetsangreppssättet
förutsätter ett botten-upp tänkande där involvering och delaktighet från dem som utför det
dagliga, faktiska arbetet är centralt (till skillnad
från traditionella modeller där en högre chef
designar och bestämmer vad som skall göras).

KEY LEADERSHIP TASKS (Ledarens uppgifter)
Professional complex
adaptive system
(Komplexa adaptiva system)

Professional bureaucracy
(Traditionell byråkrati)

Relationship building

Role deﬁning

Loose coupling

Tight structuring

Complicating

Simplifying

Sense making

Decision making

Learning

Knowing

Improvising

Controlling

Thinking about the future

Planning based on forecasting

Tabell 2. Nyckelaktiviteter i ledarskap, baserat på ett traditionellt byråkratiskt synsätt samt ett innovativt, komplext, och
adaptivt synsätt (Anderson och McDaniel (2000) sid 88.)

Bar-Yam skriver att rollen för såväl team som ledarskap bör förändras för att man ska kunna möta och
hantera den komplexa utmaning som en modern
hälso- och sjukvårdsorganisation utgör: ”rather than
designing them, the main role of management and policy
makers should be to create an environment in which the
systems create them selves” (Bar-Yam 2004 sid. 28).
McDaniel et al (2003 sid. 273) fortsätter med konstaterandet: ”when leaders demand an explanation for unexpected events as though they hold workers responsible for
what goes on, they block the organisation’s ability to learn”.
Vidare är det viktigt utifrån ett komplexitetstänkande
att variation och skillnader inom grupper och avdelningar uppmärksammas då detta är centrala element
i utvecklingen av vilket levande fenomen som helst
(eftersom kreativitet och möjlighet för innovationer
oftast sker i gränslandet mellan olika områden, tankebanor, mentala modeller m.m.). För ledarna gäller det
att bejaka skillnader och variationer istället för (som
traditionellt) uniformitet och normalitet. Minas (2005
sid. 38) skriver till exempel att: ”it is clear that in thinking of mental health systems as complex adaptive systems,
and of leadership for change in such systems, command and
control styles of leadership is dead.”
Hur bör då en ledare, utifrån ett komplexitetsperspektiv, agera? För ledare i komplexa adaptiva system
handlar ledarskapet om relationsbyggande istället
för den mekaniska, byråkratiska fokuseringen på att
deﬁniera roller. Anledningen är att det är i kopplingarna (relationerna) som såväl information som
lärande kan utbytas och synergier skapas. Komplexiteten innebär också att lösa kopplingar behövs mellan
olika resurser. Detta gör vilken organisation som helst
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betydligt mer anpassningsbar och därmed mer beredd
på uppkommande förändringar (både kortsiktiga och
långsiktiga).
Medan ett traditionellt synsätt ser beslutsfattandet
som en central och viktig aspekt för ledare och
ledarskap är detta annorlunda ur ett komplexitetsperspektiv. Utifrån detta perspektiv är meningsskapandet
för det större kollektivet betydligt viktigare. Saknas
meningsskapandet reduceras såväl förmågor som fokus
i det som ämnas göras. Från ett komplexitetsperspektiv är lärandet centralt, dvs det dynamiska i varje
situation. Detta, då kunskap (som premieras i byråkratin) är temporär medan lärandet är dynamiskt och
anpassningsbart till de situationer som uppkommer.
En annan aspekt, kontrollerbarhet, ligger också i det
mekaniska, byråkratiska synsättet. Att kunna kontrollera är starkt kopplat till ledaraspekter om beslutsfattandet och rolldeﬁnierande. Därför kan ytterligare en
förstärkande loop urskiljas mellan dessa. Baserat på
komplexitet handlar ledarskapet mer om improvisering baserat på erfarenhet och kunskap och är väldigt
situationsberoende.
Den sista aspekten som karakteriserar ledarskapet ur
ett komplexitetssynsätt handlar om att se framtiden
som fylld av verksamhetsmässiga potentialer som
ledarna måste reﬂektera över och skapa scenarier
från. Detta istället för, som det byråkratiska synsättet
förordar, planer som är upplagda mot ett bestämt mål
och som i ett tidigt skede kan beslutas av någon och
sedan styras mot.

Figur 4.

Verksamhetsmässig
förbättringspotential

Framtiden ur ett komplexitetsperspektiv – fylld av
outforskade förbättrings- och
innovationspotentialer.

Verksamhetsmässig
innovationspotential

Tid

Slutsatser och diskussion
“For 50 years organization science has focused on ’controlling uncertainty.’ For the past 10 years complexity science
has focused on how to understand it so as to better ’go with
the ﬂow’ and perhaps to channel that ﬂow.” (Lissack 1999
sid. 120)
Tillgänglighet, kontinuitet, helhet och trygghet är de
fyra värdeord som såväl Skånsk Livskraft – vård och
hälsa samt Utvecklingscentrums forskningsplattform
har som ledljus. Hur man praktiskt omsätter dessa
fyra ord till patientfokuserad hälso- och sjukvård får
helt olika angreppssätt beroende på vilket paradigm
(mekaniska eller komplexa) som man utgår från i förbättringsarbetet. Om ställningstagandet tas, medvetet
eller omedvetet, att det handlar om att kontrollera
komplexitet och osäkerhet kommer värdeorden få en
typ av betydelse och effekt. Om det istället handlar
om att bejaka och hantera komplexitet och osäkerhet
kommer dessa fyra värdeord att få en helt annan typ
av betydelse och effekt. Baserat på den komplexa
verklighet som vi idag står inför måste dessa båda
paradigm balanseras. Man måste också tydliggöra
vilka antaganden som görs när satsningar initieras.
Detta gäller för alla nivåer av de uppkommande
fenomen som hälso- och sjukvården representerar.
En central slutats i denna rapport blir därför konstaterandet att om hälso- och sjukvården idag och i framtiden upplevs och anses vara komplex är det olämpligt
att använda modeller, metoder och ansatser baserade
på stabila, mekaniska och rationella grunder för att
förbättra och förnya hälsa och sjukvård.
En annan viktig slutsats blir kundfokuseringen. För att
nå ”effektiveness”, det vill säga göra de rätta sakerna,
måste patientens perspektiv sättas i fokus. Patienten
är kunden, och det är framförallt för kunden som
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värdet ska skapas för (dvs kundens upplevda känsla av
kvalitet, bemötande, behandling, förståelse mm under
sin väg genom vårdkedjan). Detta synsätt ﬁnns det lite
litteratur om och kan helt klart ses som en utmaning
för framtida forskning.
En tredje slutsats är att nya synsätt kräver en personalstyrka som är beredd att ifrågasätta och reﬂektera över
sina underliggande värderingar kring verksamheten
och dess utförande. Detta kräver att personalen aktivt
får möjlighet att arbeta med, och ﬁnna nya sätt, för såväl självutveckling som utvecklandet av den organisation de tillhör. McDaniel et al. (2003 sid 275) skriver;
“We need reﬂective action and active reﬂection.”
Att anta ett komplexitetsangreppssätt betyder ett
ifrågasättande av traditionella antaganden som råder
inom hälso- och sjukvårdssektorn vad gäller existerande rutiner, policys, lednings- och kvalitetssystem
Figur 5.

• Antaganden
–…
–…

• Teorier
–…
• Metoder
–…
• Resultat
–…

För faktisk och långvarig förbättring krävs
reﬂektion enligt den yttre loopen.

som man idag utgår från. Detta innebär, som illustreras i ﬁgur 5, att man istället för att gå runt i den
korta loopen till höger (där en uppsättning teorier och
metoder producerar ett visst resultat) kritiskt måste
börja reﬂektera över de underliggande värderingarna
som styr den yttre loopen.
Rowe och Hogarth rapporterar, i sin studie från 2005
om den brittiska närsjukvården, om hur införandet
av komplexitetsprinciper gick till. Under initieringsprocessen upplevde de involverade en stark tro och
övertygelse på att detta skulle leda till bättre patienttillfredsställelse, mer egenkontroll och ansvar, samt
ökad kreativitet och innovationsförmåga hos den
involverade vårdpersonalen. Känslor av obekvämlikhet och osäkerhet lyftes också fram. Dessa känslor,
positiva såväl som negativa, är dock viktiga steg i den
anpassning och omdirigering som krävs för att hälsooch sjukvården ska kunna stå bättre rustad för dagens
och morgondagens utmaningar.
Komplexitetsperspektivet (se ﬁgur 6) innebär en omvärdering och ett kritiskt granskande av de värderingar
och antaganden som tas för givet i mycket forskning
och praktik idag (de traditionella perspektivet/antaganden är representerade i den innersta ovalen).
Komplexitetsperspektivet utökar också det traditionella synsättet genom att bejaka andra antaganden och
perspektiv (den yttre ovalen). Det är med dessa antaganden (och ﬂer) som en varaktig och värdehöjande

hälso- och sjukvård kommer att kunna stå bättre
rustad i den komplexa kontext, som dessutom ständigt
ökar, som hela sektorn utgörs av och verkar i.

Sammanfattning
Komplexitetssynsättet som presenteras i denna
litteraturstudie är baserat på insikter från komplexitetsteorier. En växande andel publikationer inom såväl
naturvetenskapliga ämnen som inom hälso- och sjukvårdsforskningen baserar sina resonemang på denna
teorigrund. Som beskrivits i rapporten beror valet av
metoder och angreppssätt på de antaganden vi gör
rörande hur vi uppfattar välden och de situationer vi
står inför. Detta får direkt inverkan på hur vi överför
vår kunskap och inverkan på de resultat som vi producerar. Att anta ett komplexitetsperspektiv innebär
att ta ett steg ifrån de traditionella antaganden och
angreppssätt som råder idag.
Genom ett komplexitetssynsätt angriper man problem, hinder och möjligheter med en ansats vars
antagandegrund är betydligt mer relaterad till såväl
erfarenheter som synbara mönster som uppenbarar sig
i mänskligt beroende situationer, organisationer och
fenomen.
“The machine cannot be run faster because it is not a
machine; organizations […] are alive and living freely and
creatively” (Nilsson 2005 sid. 20).

Figur 6.

Traditionellt synsätt

Komplexitetssynsätt

Antaganden i komplexitetssynsätt (baserat på ett utökat perspektiv
på verksamheter och verkligheten jämfört med det traditionella
synsättet). Modiﬁerat från Nilsson (2003) och Dent (1999) .
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Appendix 1
Litteraturstudie
Under de senaste 10 åren har det publicerats ﬂertalet
artiklar om hur insikter i komplexa system (speciellt
komplexa adaptiva system) kan förbättra förståelsen
för den komplexitet som aktörer inom vården konfronteras av. Vidare beskrivs också i denna litteratur
hur en annan logik, baserad på komplexitet, kan
utröna nya möjligheter till patienttillfredställelse och
bättre resursutnyttjande. Resultatet som presenteras
nedan är en initial sammanställning om hur komplexitetsperspektivet har applicerats på hälsa och sjukvård.
I huvuddrag har sammanställningen genomförts
genom att lämpliga nyckelord såsom, healthcare,
complexity, customer service etc. använts i databassökningar. Vidare har sökord adderats under hela studiens
gång för att täcka så mycket som möjligt baserat på
studier av de artiklar som analyserats. Litteratursökningarna har gjorts i artikeldatabasen Elin , och baseras på de journaler som är kopplade dit. I sökningen
har enbart ’scholary articles’, dvs artiklar med granskningsförfarande. Detta för att erhålla trovärdighet och
en teoretiskt testad bas att utgå ifrån. Nedan följer en
kort beskrivning av artiklar på området:
Minas (2005) skriver i sin artikel om förändringsledarskap i komplexa system. En slutsats han drar är
att Australiens mentalvård kan bättre förstås om det
ses som ett komplext adaptivt system och att denna
förståelse kan guida management i förändringsarbetet.
Speciﬁkt trycker han på följande aspekter som förklaringar till det ”ﬁt” som ﬁnns mellan mentalvården
och komplexa adaptiva system;
ﬂera nivåer av organisation,
öppna (”fuzzy”) systemgränser,
regelbaserat,
adaptivt,
självorganiserande och med uppkommande
fenomen,
olinearitet samt
zoner av komplexitet (från ordning till
nivåer av kaos).
En intressant insikt som tas upp är den följande: ”professional education currently focuses on competence: what
individuals know and are able to do, expressed in terms of
attitudes, knowledge and skills. In dealing with CASs, we
need to shift thinking about educating for capability: the
extent to which individuals can adapt to change, generate
new knowledge, and continue to improve their, and their
organisation’s performance.”
1
För mer information om
databasen och dess innehåll,
se www.lub.lu.se,
2

Ofta benämnt som
edge of chaos
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Tan et. al. (2005) undersöker sjukvård och servicesystem ur ett komplext adaptivt systemperspektiv. De tar
utgångspunkt i mekaniska system och att sjukvården
är allt annat än mekaniskt utan istället otvetydigt
komplex. De beskriver ﬂertalet insikter från komplexa
adaptiva system bla att en av de mest intressanta är
att: ”these systems evolve to a level of organisation through
self-adaptation, rather than central control” (sid 39). De
skriver också att komplexiteten inom sjukvården är
relativt sett mycket hög då varje ärende passerar ofta
ﬂertalet specialister, tester, undersökningar etc. Detta
exempliﬁeras med följande uttalande i jämförelse
med bilindustrin: ”No car-maker produces 1000 different
models of cars or provides for each model 2500 different type
of paint, 300 different arrangements of wheels, or 1100 different locations for the driver’s seat” (sid 40). Artikeln diskuterar också frågor kring hanteringen av komplexitet
i hälso- och sjukvårdssektorn. Utgångspunkten de tar
är att det är mänskligt att försöka kontrollera komplexitet och osäkerhet, frågan är bara varför detta
entydiga fokus? De tar utgångspunkten att världen är
mer eller mindre turbulent och kaotisk och resonerar
enligt följande: ”the best way to deal with turbulence is not
by attempting to control chaotic behaviour, but by developing
an understanding of its characteristics that allows the possibility of gradually redirecting its natural ﬂow” (sid 43).
En huvudslutsats som presenteras är att huvudutmaningen i att integrera olika teknologier i sjukvården är genom att förstå hur komplexa system
fungerar och att skapa spontana adaptiva plattformer
av koordinerade nätverk av försörjande aktörer. Dessa
aktörer ska fokuseras mot att reducera onödigheter,
sänka kostnader, öka livskvalitet, eliminera onödiga
väntetider och oförlåtliga medicinska fel, tillåta ökad
interdisciplinärt samarbete i behandlingen av patienter som lider av ﬂertalet kroniska såväl som akuta
över kontexter såsom sjukhus, vårdcentraler men även
hemma.
McDaniel et al. (2003) skriver i sin artikel om ett komplexitetsperspektiv på det oväntade inom hälsa och
sjukvård. De inleder med utgångspunkten att överraskningar/överrumplingar (surprise) är förknippat
med något negativt i verksamheter och skall undvikas
och reduceras i möjligaste mån. De refererar till den
dominerade logiken att med mer information och
mer kunskap kan denna reduktion möjliggöras. Detta
ifrågasätter de dock och yttrar istället:”when health care
managers take a complexity science perspective, they see the
possibility that surprises can be promising opportunities for
new approaches to meeting organizational goals” (sid 267).
Alltså potential att välja och genomföra rätt saker
istället för bara göra saker rätt! Artikeln beskriver sex
anledningar, baserat på komplexa adaptiva system, till
överraskningar, nämligen;

1. trajectories (banor) – då känsligheten för de initiala tillstånden är hög kan resultat över tiden ta helt
olika och outsägbara banor (kaosteori),
2. självorganisering,
3. uppkommande fenomen,
4. samevolution och
5. naturliga quantum effekter.
I slutsatserna beskrivs att vi behöver reﬂektera och
fundera över vilka antaganden som vi bär på och hur
dessa påverkar våra dagliga och framtida aktiviteter.
De säger också att handling är ett viktigt svar på
överraskningar eftersom handling leder till meningsgörande och lärande. Det är i överraskningarna som
kreativiteten och lärandet är som störst.
I en annan artikel från Health Care Management
Review, utreder Anderson et al. (2003) två konkurrerande teorier (komplexitetsteori och threat-rigidity
theory ) om hur omändring av ägande (från non-proﬁt
(NP) till for-proﬁt (FP)) kan inverka på ledarskap och
styrning i praktiken. Följande forskningsfrågor är
uppställda:

1. Reduce hassles for volunteer practitioners.
2. Keep it simple for patients.
3. Let local community needs dictate service
offerings.
4. Leverage partnership into more resources.
Dessa reglerna har med framgång utvecklats och
använts på ACORN kliniken (Alachua Country
Organization for Rural Needs) och författarna menar
att strategi baserat på enkla regler kan vara mer
användbara och nyttiga än många andra strategiska
planeringsstöd.

Resultaten i stort stödjer de uppsatta hypoteser
som bygger på komplexitetsteori (relativt sett hade
omvandlade sjukhus jämfört med ickeomvandlade,
högre nivå av deltagande beslutsfattande av MDs och
RNs och större inﬂytande hade dessa över slutvalen
i beslutsprocesserna). De skriver: ” based on complexity
theory, the explanation for these ﬁndings is that hospitals
that converted ownership moved to the edge of chaos and thus
experienced alterations in their patterns of relationship, in
part, to facilitate sense making as people interact with greater
intensity to make sense of different mission and goals, new
stakeholder demands, different standards of efﬁciency, and
new regulations and community expectations” (sid 151).
En annan slutsats som dras är att genom att involvera
klinisk personal i beslutsfattandet kan chefer minska
skadliga kliniska resultat baserade på en rädsla för
omändring (NP till FP).

I en annan artikel presenterar Anderson och
McDaniel (2000) reﬂektioner kring mötet mellan
professionalism i hälsa o sjukvård och komplexitetsteori. De tar utgångspunkten i att mycket uppmärksamhet har lagts på relationen kliniskt beslutsfattande
– ickeklinisk aktivitet, medan mycket mindre fokus
har varit på inverkan av ickekliniska beslut på kliniska
beslut. En aspekt som de lyfter fram som anledning
är normen av rationalitet som skiljer dessa ”världar”
av beslutsfattande. Det är också motivationen till att
utgå från komplexitetsteori, nämligen att undersöka
antaganden i förhållande till rationalitet och därmed
också beslutsfattande. De skriver: ”the lens (dvs mentala
modell) that we use to investigate any phenomenon has a
profound effect on what we can see” (sid 83). De skriver
vidare att “ health care managers must adopt new mental
models of health care organizations if they are going to
develop creative and innovative strategies for the management of health care organizations” (sid 84). De beskriver
den klassiska byråkratiska organisationsmodellen för
sjukvården som präglats av mekanistiska, Newtoninspirerade antaganden och sätter dessa i relation till
ett synsätt baserat på komplexa adaptiva system. Från
detta föreslår de åtta management principer för ledare
inom hälsa- och sjukvård och sätter dessa i relation
till dagens, mer traditionella synsätt. Baserat på dessa
principer för författarna en diskussion och kommer
till slutsatsen att dessa åtta kommer att kunna vara
guidande principer när mentala modeller förändras
och den komplexitet som sjukvården utgör bejakas.

I Harris-Lemak och Goodricks (2003) artikel
diskuteras strategi baserad på enkla regler för att
förstå framgång i landsortskliniker i USA. De tar

New England Complex Systems Institute (NECSI)
har producerat ﬂertalet publikationer där de behandlat
olika aspekter av sjukvården ur ett komplexitets-

1. Do hospitals that convert ownership differ from
nonconverted hospitals in decision making by medical doctors (MD) and registered nurses (RN) and
in their use of feedback and programmed service
coordination processes?
2. Do hospitals that convert ownership differ from
nonconverted hospitals in the level of inﬂuence
that MDs and RNs have over ﬁnal choices made in
organizational decision making?

3
threat rigidity
theory adresserar hur
organisationer uppträder när
de står inför motgång

utgångspunkt i komplexa adaptiva system och diskuterar strategi och lärande då de hittat väldigt lite om
strategisk planering och proaktivt arbete i kontekten
landsortskliniker. De nämner att: ”complexity theory is
better suited to health care organizations than traditional
models because traditional models fail to explain essential
features of health, including change, paradox, and uncertainty” (sid 181). Resultatet från studien är fyra regler:
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perspektiv. Yaneer Bar-Yam skriver i tre tekniska
rapporter (2004, 2004, 2005) om multinivåanalyser
baserat på komplexitetsteori av problematik som efﬁciency/effectiveness dilemmat, medicinska fel och hur
ökad effektivitet kan uppnås inom hälsa o sjukvård.
Dilemmat bygger enligt honom på att man måste ha
en ﬁnansiellt ”efﬁcient” sjukvård samtidigt som en
komplex och ”effective” medicinsk vård. En slutsats
som han beskriver för att hantera efﬁciency och effectiveness dilemmat är att man måste separera komplexa
uppgifter från storskaliga aspekter. ”Individualized care
should be entrusted to a ﬁne scale medical system, while a
distinct system should be created for large scale and efﬁcient
health care or wellness programs” (2004 sid. 14). I artikeln
beskrivs hur en multinivåanalys kan ta fram denna
separation. Han skriver vidare angående medicinska
fel vad det gäller utskrivning av mediciner och dess
leverans att för att minska felen måste man identiﬁera
var komplexiteten uppstår och skapa system för som
ha jämförbart komplexa kapabiliteter. Han skriver att
det behövs multifunktionella team som kan hantera
de uppstående felen och att: ”rather than designing them,
the main role of management and policy makers should be
to create an environment in which the systems create them
selves” (2004 sid.28).
Action learning för utveckling av ledarskap i sjukvården är något som Bowerman diskuterar (2003).
Artikeln baseras på en fallstudie utförd vid ett sjukhus
i Canada. Aktionslärande programmet var ett samarbete mellan sjukhuset och universitetet där handledare för reﬂektion försågs av universitetet och själva
aktionen var i det dagliga arbetet för de involverade.
Huvudinsikterna som presenterar är följande:
1. Letting go: understanding emergent strategy.
Detta är en insikt som bygger på ett botten-upp
tänkande där strategi och förbättring kommer från
varje medarbetares vilja, ledarskap och driv i att
skapa något tillsammans (emergent).
2. The need for marketing. För att lärande ska
ske och förbättringar realiseras måste budskap
förmedlas, igen och igen, så att förnyelse kan fås.
Vidare måste de ”nya” ledarna informeras väldigt
väl inför och under den pågående förändringsprocessen.

4

studierna är baserade
på amerikanska
förutsättningar

3. The learning paradigm. En av styrkorna med
aktionslärande är att betoningen ligger på individen
och dennes lärande. Detta betyder att de måste
skapa eller hitta hur deras utveckling passar med
organisationens strategi. Programmen varar ofta 6
månader för att denna insikt ska kunna få fäste hos
deltagarna.
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4. Leadership of and leadership in. Två olika synsätt
som har väldiga konsekvenser, dvs beroende på var
systemgränsen sätts påverkas alltifrån prioriteringar
och värderingar till engagemang och driv. Men båda
behövs!
Slutligen skrivs att: “ if leaders are willing to buy into
action learning programs such as this one, as a means for
developing leadership, then they must also work to create the
environment where such leadership can thrive.”
Det ﬁnns ﬂera exempel till då komplexitet hanteras
i hälso- o sjukvården. Här följer några till: Rowe och
Hogarth (2005) diskuterar i deras artikel användandet
av komplexa adaptiva system som metafor för professionell och organisationell förändring. Mills et al.
(2003) adresserar problemet med snabb organisationell förändring i det amerikanska sjukvårdssystemet.
De kommer till slutsatsen att ett nytt angreppssätt
som skapar förutsättningar för informationsﬂöden,
sammankopplingar, relationer, och uppkommandet av
kreativt problemlösande från individerna involverade.
I en annan artikel, adresserar Zimmerman och Dooley
(2001) strukturella förändringar i sjukvårdssystemen
och utgår från möjligheter för innovationer i uppkommande (emergent) strukturer/fenomen.
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