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Sammanfattning 
 
En systemarkitekts praktik består till stor del av att tolka, beskriva och strukturera verksamhetsprocesser 

och -information som underlag för förändrings- och utvecklingsarbete, oftast med stöd av it-system. 

Professionen betraktas traditionellt som en teknisk ingenjörskonst. Men de problem jag ställs inför som 

arkitekt handlar inte enbart om att designa tekniska system och kommunikation mellan maskiner, utan 

minst lika ofta om att hantera utmaningar relaterade till mellanmänsklig kommunikation i komplexa 

situationer. 

Vad händer om vi fokuserar på denna andra del av arkitektens praktiska kunskap? Denna magister-

uppsats handlar om språkets och kommunikationens roll i kontexten av ett systemutvecklingsprojekt. 

Författaren använder sig av metaforer i en gestaltande skönlitterär kontext som kreativ metod för att 

visualisera och förmedla olika aspekter på systemarkitektens yrkesroll och praktik. På så vis utnyttjar 
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uppsatsen den mer experimentella form som essän erbjuder för att även utforska sina egna 

uttrycksmöjligheter. 

Essäns teoretiska material baserar sig på den språkfilosofiska tradition som utvecklats av Ludwig 

Wittgenstein och Gilbert Ryle. Utifrån dessa båda tänkares verk förs ett resonemang runt språkets och 

den kontextuella förståelsens betydelse för systemarkitektens praktiska kunskap. Essän väver även in 

tankegångar från Thomas Kuhn, Peter Naur och Donald Schön i syfte att utforska just metaforens, 

improvisationens och den kreativa kommunikationens roll som verktyg i systemarkitektens praktik. 

 

 

Abstract  
System Metaphoric - Language and Metaphor as Tools in the Practice of the System 
Architect. 
 
The system architect´s practice is mainly about interpreting, describing and structuring the processes and 

information of an enterprise in order to create a foundation for change and development, often supported 

by IT systems. The profession is traditionally regarded as an art of technical engineering. But the 

problems I face as architect is not exclusively about designing technical systems and communication 

between machines, but just as much about handling challenges related to inter-subjective communi-

cation between human beings in situations of complex interaction. 

What happens if we focus on this second aspect of the practical knowledge of the architect? This 

essay is about the role of language and communication in the context of a system development project. 

The author uses metaphors in fictional context as a creative method to visualize and mediate different 

aspects on the architect´s professional role and practice. In that sense the text utilizes the more 

experimental form offered by the essay in order to explore its own expressive possibilities. 

The theoretical material of this essay is based on the language philosophical tradition developed by 

Ludwig Wittgenstein and Gilbert Ryle. Starting out from these two thinkers, the author reasons around 

the importance language and contextual understanding has for the practical knowledge of the system 

architect. Further on the essay weaves in thoughts from Thomas Kuhn, Peter Naur and Donald Schön 

with the purpose of exploring the role of the metaphor, improvisation and creative communication as 

tools in the practice of the system architect. 
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Materialindividen 
 
Stora mötesrummet en tidig höstdag. Carmen har kallat till projektmöte för att presentera den informa-

tionsmodell hon arbetat med senaste månaden. På väggen har hon tejpat upp pappersutskrifter av 

modellen. Det är flera ark som tillsammans går åt för att täcka alla delar. Carmen har arbetat mycket på 

att strukturera och tematisera layouten för att få en läsbar bild. Så här på lite avstånd påminner den om 

en karta över en storstad med fyrkantiga huskvarter sammanbundna av gatulinjer, ett komplext nät av 

olika stora rektanglar och linjer med text. Genom att använda grafik och färgkodning har hon tydliggjort 

modellens indelning i olika verksamhetsområden inom verkstadsföretagets produktutvecklingsprocess.  

Själva produktstrukturen har en central position i modellen. Det är otroligt vad många olika delar det 

går åt för att bygga en motor! Jag har aldrig varit särskilt intresserad av maskiner, men i det här uppdra-

get har jag fångats av en hel värld av olika drivsystem, turbokonstruktioner och styrmekanik. Modellen 

beskriver även olika faser i produktens livscykel. Varje ny produkt som utvecklas inom företaget går 

igenom en rad versioner innan den slutligen godkänns för produktion. I varje fas utförs olika test, till 

exempel för att prova produkternas prestanda och hållfasthet. Teststrukturen har Carmen ritat som ett 

eget kvarter lite längre åt höger. En egen stadsdel visar olika yrkesroller: konstruktör, materialsam-

ordnare, provningsingenjör, provningsmekaniker, mättekniker. Här bor alla de som gör något i proces-

sen och som också är tänkta att använda olika delar av det färdiga it-systemet. 

Det märks att Carmen förberett sin presentation noga när hon nu går igenom modellens delar i tur och 

ordning. Hon svarar på några frågor om hur hon valt ut vilka test som är relevanta att beskriva närmare. 

Skillnaderna mellan olika testtyper är ibland svår att förstå, så här behöver vi förmodligen mer kunskap 

eftersom det är främst för provningsverksamheten vi ska bygga nytt systemstöd. Från min plats får jag 

anstränga mig för att se detaljerna. Jag vandrar i förväg över kartan med blicken och försöker läsa 

namnen i rektanglarna. En samling objekt i modellen representerar de olika komponenter som byggs 

ihop till den konstruktion som ska provas. Ett av de centrala objekten, särskilt framhävt genom en 

avvikande färg, har Carmen döpt till Materialindivid. 

Det här är ett område där vi haft en hel del diskussioner om terminologin. De konstruktörer och 

provningsingenjörer jag träffat vid besök på plats i verksamheten har jag hört prata om prototyper. Jag 

har också hört ordet provobjekt i vissa sammanhang där man diskuterat mätmetoder. Men jag ser inte 

någon av de termerna någonstans i modellen. Kanske Carmen har träffat och pratat med andra personer 

än de jag själv stött på? Hon har ju trots allt arbetat betydligt närmare dem än jag haft möjlighet till så 

som projektet är bemannat. Kanske det också finns flera benämningar på samma sak i olika delar av 

verksamheten? Jag ser nu också förutom materialindividen en del andra nya begrepp som jag inte heller 

känner igen sedan tidigare. När jag ser hur mycket som förändrats och lagts till modellen sen senast vi 
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tittade på den för bara någon vecka sedan, undrar jag hur Carmen haft tid att hämta så mycket ny 

information från verksamheten. Ett av problemen vi haft hittills har varit just att få loss nyckel-

personerna från provningslabbet. De få som verkligen sitter på kunskapen och som har varit med 

tillräckligt länge, är också de som är mest oundgängliga och svåra att avvara i det dagliga arbetet. Jag 

frågar Carmen hur hon lyckats få loss tid av dem för att utöka modellen. 

"Jag behövde inte träffa verksamhetsfolket igen för att rita färdigt modellen. Det var bättre att få sitta 

i fred på kontoret och rita. Jo, jag fick lite goda råd av Roland, men det mesta gav sig när jag fick tid att 

fundera och jobba igenom alla delar ordentligt i lugn och ro." 

Roland är konsult hos företagets centrala arkitekturstyrningskontor, där hans uppgift är att utveckla 

just informationsmodellerna och ensa metodiken för modellering över hela organisationen. Carmen, som 

tillhör samma konsultbolag, använder ofta hans auktoritet för att argumentera för olika modellösningar. 

Det har i sin tur lett till en del konflikter inom projektet, där vissa med Carmen hävdar att vi ska följa 

Rolands metodik och mer teoretiska angreppssätt. Några av oss har en mer pragmatisk syn och ser 

modellen mer som en orienteringskarta att använda som underlag för analys och i diskussioner med dem 

som ska använda vårt system i verksamheten. Måttet på en bra modell enligt det senare perspektivet är 

hur väl den fungerar för sitt syfte. Då blir det extra viktigt vad man väljer att kalla de olika begrepp som 

ritas, så att alla förstår vad som menas och pratar om samma saker. Framför allt måste användaren, den 

som faktiskt bor och lever i den värld som kartan ska avbilda, känna igen sig. Att verifiera modellen 

med verksamheten genom att diskutera den med dem blir ett viktigt steg i arbetet. Jag inser att Carmen 

inte tycker som jag i det fallet. Hennes fokus ligger på att modellen är logiskt sammanhängande och väl 

strukturerad. Och jag måste erkänna att det var länge sedan jag såg en så välritad och väldisponerad 

karta.  

Men jag kan ändå inte låta bli att undra vad verksamhetens användare får för associationer till ordet 

materialindivid. I och för sig är det ett logiskt val för det vi behöver ett namn på: en unik instans av 

sammansatta komponenter som utsätts för en specifik testsituation vid ett givet tillfälle. Som system-

arkitekt och it-person har jag inga problem att förstå vad Carmen menar. Hon och jag har ungefär 

samma bakgrund inom systemutveckling och modelleringsteori. Men jag blir osäker på om vi kan 

använda benämningen i våra vidare diskussioner med verksamheten. Vi behöver ju fånga mer detaljer 

om just materialindividen för att förstå vilken funktionalitet vi ska designa för i det nya systemet. Då är 

det extra viktigt att vi inte hänger upp oss på valet av namn. Utan ett gemensamt språk med verksam-

heten kan vi inte göra oss fullt förstådda och kommer inte att få det nödvändiga stödet av dem för att 

driva projektet vidare. Det är i alla fall så jag själv ser på den saken. 

Under de senaste veckorna har skillnaderna i synsätt på vad verksamhetsmodellerna ska beskriva och 

vilket syfte de har i projektet blivit alltmer tydliga. Vi har ägnat mycket tid åt att diskutera olika metoder 
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och angreppssätt för att försöka komma fram till vad som är rätt och fel. Men vi har egentligen inte 

kommit fram till något gemensamt förhållningssätt till de frågorna. Det metodramverk vi använder för 

projektet lägger stor vikt vid olika arkitekturmodeller, men utan att egentligen förklara varför det är så 

viktigt med modellerna. Det lämnar spelrummet fritt för vem som helst i gruppen att kritisera allt som 

görs, eftersom det alltid finns brister som går att förstora till problem.  

Carmen fortsätter sin genomgång men jag är inte längre med på kartan utan har övergått till egna 

funderingar. Hur ska vi få till en samsyn runt projektet när vi inte ens kan enas om vad vi pratar om? Vi 

är beroende av Carmens arbete eftersom hon tilldelats rollen att arbeta med verksamhetsanalysen. Som 

systemarkitekt i projektet förväntas jag fokusera på den tekniska lösningen, men där är vi inte ännu. 

Utan en fungerande verksamhetsmodell har vi ingen ritning att bygga efter. Men vad kan jag göra för att 

vi ska komma ur det okonstruktiva tillstånd vi tycks befinna oss i?  

Projektgruppen börjar tröttna. Ingen tycks ha några ytterligare frågor eller kommentarer och fler än 

jag verkar ha tappat koncentrationen. Min uppmärksamhet har redan lämnat Carmens upptejpade 

utskrifter och vandrar nu runt mellan personerna i mötesrummet. Vem ska jag prata med för att få hjälp? 

Min blick stannar på Pontus.  

Pontus har jobbat tillsammans med Carmen under den senaste månadens analysarbete hos 

verksamheten. Han är en rutinerad verksamhetskonsult som flyttat över till vårt projekt efter att ha 

avslutat en förstudie i ett annat projekt, där han kartlagt delar av FoU-verksamheten. Därifrån har han 

med sig mycket kunskap och kontakter och av kommentarer från kolleger har jag förstått att han är 

allmänt omtyckt och respekterad just för sin förmåga att förstå och kommunicera med alla olika roller i 

verksamheten. Medan Carmen jobbat med informationen, har Pontus främst fokuserat på att beskriva 

processerna, hur man faktiskt arbetar i olika delar av verksamheten. Under mötet sitter han nu framme 

vid whiteboarden med sidan mot mig när jag söker ögonkontakt. Pontus nickar omärkligt, samtidigt som 

han lyfter blicken mot taket. Jag signalerar tillbaka att vi ska ta en fika efter mötet. Jag behöver hans 

synpunkter för att förstå hur vi ska gå vidare med det här. 

 

~ @ ~ 

 

Nästa dag träffar jag Pontus på plats i provningslabbet. Vi har bokat några timmar med Agneta, som är 

provningsingenjör och teamledare med ansvar för den verksamhetsprocess vi håller på att analysera. 

Efter mötet igår bad jag Pontus använda sina goda verksamhetskontakter för att få träffa Agneta och få 

hennes syn på vårt modelleringsarbete. Pontus ville också gärna följa med. "Alltid lär man sig något", 

var hans glada kommentar under fikat, där jag var tacksam för hans stöd under diskussionen runt 

svårigheterna med att göra modellen begriplig. Så här är vi nu båda två. Vi känner oss lite som 
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medbrottslingar eftersom vi inte berättat för projektledningen att vi ska besöka verksamheten. I 

företagets beskrivning av min roll som systemarkitekt ingår inte att diskutera direkt med verksamheten 

utan att först gå via Carmen. Men med Pontus stöd har jag lättare att motivera mitt intresse. 

När Agneta kommer, raskt inklivande i rummet eftersom hon är något försenad, är det Pontus hon 

morsar först på. Det är första gången vi träffas så hon tar mig i hand, hälsar glatt och frågar nyfiket vad 

vi vill lära oss idag. Jag rullar ut en del av Carmens informationsmodell på bordet och hinner samtidigt 

se hur Agneta med en snabb blick sneglar på Pontus. Det ögonblicket är tillräckligt för att jag ska förstå 

att hon tycker modellen är problematisk och att hon söker stöd hos Pontus för hur hon ska hantera mina 

frågor. Jag väljer att fokusera direkt på materialindividen i modellen och frågar Agneta om hon känner 

igen sig. 

"Njae, vi pratar snarast om prototyper och komponenter. Men jag förstod av Carmen när hon var 

här", Agneta sneglar igen på Pontus, "att vi behövde koppla ihop dem bättre med materialanskaffningen, 

så jag antar att det är därför hon hittat på det där ordet. Materialindivid. Låter lite konstigt i mina öron. 

För övrigt kan jag inte bedöma om modellen är rätt, men Carmen verkar ju väldigt säker på hur man ska 

rita, så det är antagligen rätt." 

Vi fortsätter att gå igenom andra delar av modellen med Agneta och jag känner hur den långsamt 

börjar få mening i den kontext som hon beskriver. Jag börjar läsa den mer som en karta över en sorts 

landskap och mina frågor blir mindre fokuserade på termer än på samband mellan olika delar. Med 

Agnetas hjälp klär jag på min inre bild av verksamheten som hittills enbart byggt på det jag kunnat läsa 

mig till av teoretiska beskrivningar. När Agneta berättar får kartan en mening. Jag börjar orientera mig i 

hennes värld. 

Pontus och jag är överens om att vårt studiebesök gett oss en hel del nya ledtrådar om var vi ska 

fortsätta vårt arbete. Men vi måste också hitta ett sätt att övertyga Carmen om att vi måste arbeta 

tillsammans med att rita kartan. Det känns som ett större problem just nu än att förstå vad Agneta gör i 

sitt provningslabb. Hur ska vi få en karta som beskriver verksamheten tillräckligt bra för att vi inom 

projektet ska kunna orientera oss? Det behöver vi fundera på. 
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Att utforska systemarkitektens praktiska kunskap1 
 
Inledningens scenario utspelade sig för ett antal år sedan inom ramen för ett systemutvecklingsprojekt 

vid ett stort verkstadsföretag. Problemen vi där hade med att ta fram en gemensam modell för projektet 

är ganska typiska. Det är vanligt att man i ett projekt inte har samma syn på vad som ska utvecklas, vilka 

problem som ska lösas. Olika personer i en grupp fokuserar på olika saker och det kan ofta bli långa 

diskussioner om rätt och fel sätt att beskriva befintliga strukturer och problem. Till viss del kan sådana 

svårigheter förklaras som samarbetsproblem beroende på olika personers olika metodik och angrepps-

sätt. I vårt fall hade man bemannat projektet med konsulter från olika företag med olika erfarenhet och 

syn på metod. Vi saknade dessutom tydliga riktlinjer från uppdragsgivaren och lämnades att själva 

utforma dessa under projektets gång. Med många starka viljor och åsikter blev det svårt att enas om 

arbetssättet och hitta en väg framåt. Ledarskapet har givetvis betydelse för hur en sådan heterogen grupp 

kan fås att fungera för att ändå åstadkomma ett användbart resultat. I det aktuella fallet saknades ett 

sådant ledarskap och vi hindrades även av en onödigt formaliserad projektorganisation från att nå fram 

till den kunskap vi behövde. Det försämrade givetvis förutsättningarna för att lyckas, men kanske är det 

inte hela sanningen.  

Kanske ligger förklaringen till att så många av dagens it-projekt misslyckas på ett annat plan. Jag tror 

till exempel att vi behöver fundera mer över synen på själva problemet, det som vi skapar projekt för att 

arbeta med och lösa. Om det finns brister och felaktigheter i hur vi ser på förutsättningarna inom modern 

systemutveckling idag påverkar det hur vi arbetar och vad vi lägger vikt vid som enskilda utvecklare och 

arkitekter. Det påverkar också hur man som uppdragsgivare och kompetensförsörjare organiserar arbetet 

och vad man lägger resurser på inom it-relaterade verksamheter. Synen på it-projekt som tekniska 

ingenjörsprojekt är vanlig. Med den inställningen kan ofta samarbetsproblem av den typ jag beskriver i 

inledningen framstå som irrelevanta och oförståeliga. 

Mitt område är systemutveckling, vilket ger en mycket tydlig kontextuell tillhörighet såväl 

tidsmässigt som kulturellt. Dock vill jag i uppsatsen försöka lyfta mig till en nivå som ligger en bit 

ovanför det nutida och mycket specifika. Att filtrera bort en hel del kontextuellt brus blir därför en 

utmaning i sig. Det var i det perspektivet befriande att läsa Bo Göranzons avhandling Det praktiska 

intellektet från 1990. Göranzon beskriver där ett par fallstudier från den svenska datoriseringens första 

                                                
1	  Genomgående	  i	  uppsatsen	  används	  termen	  systemarkitekt	  som	  benämning	  på	  min	  yrkesroll.	  Valet	  är	  gjort	  utifrån	  att	  
texten	  vänder	  sig	  till	  läsare	  som	  huvudsakligen	  befinner	  sig	  utanför	  it-‐branschen	  och	  dess	  osystematiska	  användning	  av	  
prefix	  för	  ett	  stort	  antal	  olika	  arkitektroller;	  många	  med	  snarlika	  eller	  överlappande	  specialområden.	  Den	  exakta	  
beteckningen	  på	  min	  roll	  är	  omöjlig	  att	  ange	  utan	  att	  ägna	  en	  stor	  del	  av	  texten	  åt	  branschspecifika	  utläggningar	  och	  
förklaringar.	  För	  uppsatsens	  syfte	  räcker	  det	  med	  att	  förstå,	  att	  det	  som	  beskrivs	  är	  en	  arkitektroll	  som	  skiljer	  sig	  från	  
byggnadsarkitektens	  genom	  att	  arbeta	  med	  design	  av	  verksamheter,	  vilket	  i	  sin	  tur	  kräver	  ett	  systemteoretiskt	  synsätt.	  
Därav	  valet	  av	  termen	  systemarkitekt.	  
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epok, där man började ersätta manuellt administrativt arbete med datorer i syfte att uppnå säkerhet och 

konsistens i beräkningar och regelimplementering, samt att frigöra manuell arbetskraft från tidsödande 

och krävande, men samtidigt icke-kreativt, arbete. Göranzon beskriver väl de problem som vi än i dag 

har med att fånga och dokumentera relevanta krav och att designa system, som är användbara och som 

fungerar som stöd i en professionell yrkesroll. Alltför ofta upplevs det levererade systemet som något 

krångligt och omständligt extrajobb, som man måste komma runt eller helt undvika. Göranzon menar att 

detta till stor del beror på brister i konstruktörens förståelse för användarens yrkespraxis. Man bygger ett 

system efter teknikens förutsättningar, inte för människans.2 

Så var det då och så är det till stor del fortfarande, även om vi idag har en helt annan allmän dator-

mognad i samhället, både hos privatpersoner och inom organisationer. Dagens förutsättningar skiljer sig 

främst från åttiotalets, genom att vi inte längre går direkt från manuellt arbete till datorstöd. Vi utgår 

numera nästan alltid från ett befintligt system, ofta flera systemgenerationer gammalt, som ingår i ett 

helt landskap av olika system, mer eller mindre sammanflätade genom funktionella beroenden och 

informationsdelning. Det är inte sällan systemet som styr hur arbetsprocessen utförs. Vi har i mångt och 

mycket en betydligt mer komplex problemrymd idag. Tillsammans med utvecklingen av programspråk 

och utvecklingsverktyg har detta lett till att arkitektens yrkeskunskap idag mer handlar om att kunna 

förstå och beskriva komplexa systemberoenden, än att lösa isolerade konstruktions- och programme-

ringsproblem.  

Bo Göranzon är en bakgrundsfigur även i antologin Precision och improvisation från 1998, vars 

texter bygger på en serie så kallade dialogseminarier som Göranzon initierade i rollen som professor i 

Yrkeskunnande och teknologi vid KTH.3 Seminarierna drevs i samarbete med Dramatiska institutet och 

syftade till att använda humanistiska och konstnärliga angreppssätt för att utforska praxis inom tekniska 

yrkesområden. Precision och improvisation behandlar systemutveckling som profession. Bokens texter 

ger en mycket verklighetsnära beskrivning av olika roller och moment i arbetet med kravformulering, 

arkitektur, konstruktion och test vid ett programvaruföretag. Olika faser och problem i processen 

beskrivs ingående och framför allt finns en del runt just den inre bild i form av en modell för projektet 

som jag själv försöker fånga. Titels på Bo Göranzons tidigare bok Den inre bilden från 1988 är bara ett 

exempel på att just denna (den inre bilden) var central för hans arbete med dialogseminarierna.4  

För mitt arbete med uppsatsen har de ovan nämnda texterna fungerat som en inspirationskälla, inte 

minst genom sitt icke-tekniska perspektiv på en annars teknikdominerad bransch. De har framför allt 

stärkt mig i min övertygelse att it-projekt inte skiljer sig från andra samarbetsformer där människor 

                                                
2	  Bo	  Göranzon,	  Det	  praktiska	  intellektet,	  Malmö	  1990	  
3Christer	  Hoberg	  [red],	  Precision	  och	  improvisation,	  Stockholm	  2012/1998	  
4	  Bo	  Göranzon,	  Den	  inre	  bilden,	  Malmö	  1988	  
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organiserar sig i syfte att åstadkomma förändring. Men på något sätt har vi vant oss vid att se våra 

utmaningar som annorlunda jämfört med mer vardagliga problem, trots att de i allt väsentligt bygger på 

samma behov av mellanmänsklig förståelse och kommunikation. Inte minst alla metodramverk och 

projektmodeller som likt bruksanvisningar talar om hur man gör när man utvecklar system talar sitt 

tydliga språk. Där existerar inga kommunikationsproblem. 

Vad skulle hända om vi i stället för att se it-projektet som ett prov på teknisk ingenjörskonst skulle se 

det som en utmaning i mellanmänsklig kommunikation? Vad gör det för vår förståelse av situationen? 

Vilken betydelse hade det att Carmen valde ordet materialindivid i sin modell? Vad fick det för konsek-

venser att vi inte hade en gemensam kartbild att utgå ifrån när vi skulle analysera vårt uppdrag? Det är 

sådana frågeställningar som lett mig framåt i mitt arbete med uppsatsen.  

Vad är det jag gör när jag arbetar med arkitektur i en organisation? Till skillnad från en byggnads-

arkitektur består min verksamhetsarkitektur av strukturer och entiteter som inte går att ta på. Jag arbetar 

med begrepp, system, funktioner och processer där byggnadsarkitekten ritar huskroppar med fönster, 

avloppssystem och golvytor. Hans värld är påtagligt konkret. Hans modeller går att bygga skalenligt för 

att studera t ex hur ljuset faller på en vägg och hur det fungerar att förflytta sig mellan två rum eller var 

en trappa kan passas in för att fungera optimalt. En byggnadsarkitekt kan se sin arkitektur, den är redan 

visuell till sin natur.  

Arkitekturen i min värld däremot är abstrakt och osynlig och ställer därför andra krav på min 

praktiska kunskap för att låta sig beskrivas på ett sätt som är relevant, så att beskrivningen -

arkitekturritningen - ska kunna ligga till grund för förändring i den verksamhet den avser. Först måste 

jag hitta de företeelser som är relevanta för den förändring som önskas. Jag måste också hitta namn på 

företeelserna som ger relevanta associationer hos mina medarbetare så att vi kan arbeta med dem 

tillsammans i en systemlösning. Jag kan inte som byggnadsarkitekten peka på elementen i byggnaden 

när någon inte förstår vad ett ord eller en symbol i ritningen betyder. Mitt system - min byggnad - är i 

den meningen osynligt. Därför blir språket och begreppen så viktiga för att beskriva det för en inre blick 

och därigenom skapa en förståelse hos en annan människa. 

 Min praktiska kunskap som systemarkitekt måste enligt detta synsätt framför allt omfatta förmågan 

att visualisera abstrakta ting och strukturer, en känsla för språkets nyanser och kontext samt kreativitet 

och fantasi att kunna förmedla detta genom fungerande metaforer. Min främsta uppgift är att hjälpa mitt 

projektteam att arbeta koordinerat utifrån en gemensam förståelse av verksamheten och de väsentliga 

egenskaperna i vårt uppdrag. Jag behöver rita en karta över något som inte går att se eller ta på utifrån 

min egen förståelse. Det finns inga givna regler för hur den kartan ska se ut för att fungera. Även om det 

finns en uppsjö av metoder och modelleringstekniker, är det avgörande kriteriet ur väl modellen - kartan 

- fungerar som kommunikationsmedium. Den måste ge en bild av problemet genom att väcka associa-
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tioner i betraktarens egen föreställningsvärld. Modellen fungerar som metafor för det system eller den 

verksamhet vi ska arbeta med i projektet och därigenom göra den synlig för oss. 

Syfte och metod 
 
Genom att lyfta fram språkets och den visualiserade kontextens betydelse i ett systemutvecklingsprojekt 

vill jag utforska hur begreppsbildning, visualisering och metaforiskt tänkande kan användas som 

verktyg vilka genom praktisk tillämpning kan användas för att hantera de krav, utmaningar och problem 

jag ställs inför i min yrkesroll som systemarkitekt. Jag vill prova att betrakta användandet av språket och 

visuella modeller som orienteringskartor för gemensam kommunikation runt ett problemområde. 

Därigenom vill jag bättre förstå min praktik och vari de verkliga utmaningarna finns i mitt arbete som 

systemarkitekt. Kanske kan jag därigenom också förstå hur jag skulle kunna hantera den här typen av 

problem och situationer för att nå bättre resultat i form av effektivt stöd för informationshanteringen 

inom de organisationer jag arbetar. 

Magisteruppsatsens formkrav är den vetenskapliga essäns. Den metod för uppsats som utvecklats vid 

Centrum för praktisk kunskap vid Södertörns högskola bygger på en personlig och subjektiv erfarenhet 

uttryckt i textform som ett dilemma. Dilemmat blir det tema som sedan genom essän utforskas i 

diskussion med olika tankeriktningar. Genom att arbeta med skrivandet och reflekterandet i 

växelverkan, fördjupas insikten om vari den egna praktiska kunskapen kan sökas. I mitt fall är ju språk 

och kommunikation ett huvudtema även i min praktik. Jag har därför även använt mig av den möjlighet 

som essäformen ger mig att utforska språket med själva uppsatsen som verktyg och uttrycksmedel. 

Essän som genre bygger på traditioner från 1500-talet och Michel de Montaigne. Ordets franska 

betydelse är ungefär försök, vilket i en uppsats om språk och mening ger kreativa möjligheter som jag 

gärna vill utnyttja. Delar av texten har jag därför koncentrerat på att ge en mer renodlat litterär 

framställning. I det avseendet har uppsatsarbetet utvecklat min egen förmåga att arbeta med texten som 

uttrycksmedel, en färdighet som jag tror är lika viktigt för min egen praxis som den rent teoretiska 

förståelsen. Att få utrymme och möjlighet att arbeta med det litterära uttrycket och formen har varit en 

stark drivkraft för själva skrivarbetet. Om denna uppsats lyckas förmedla en ökad förståelse av system-

arkitektens yrkespraktik genom en litterär formgivning, har mitt syfte uppnåtts. Huruvida och i vilken 

mån den förståelsen sedan är praktiskt applicerbar får framtiden utvisa. 

 

~ @ ~ 
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Om vi nu antar att min iakttagelse är korrekt; att jag för att kunna arbeta framgångsrikt med 

verksamhets- och systemarkitektur i första hand måste behärska en praktisk kunskap fokuserad på 

kommunikation och språklig förmåga, snarare än jag behöver behärska en rent teknisk eller matematisk/ 

logisk skicklighet; var kan jag hitta stöd för min argumentation?  

Genom att beskriva ett scenario ur min praktiska erfarenhet, har jag försökt belysa hur just 

svårigheter i att formulera och visualisera en språklig och kommunicerbar kontext blir kritisk för det 

fortsatta arbetet i ett it-projekt. Utifrån dessa situationer lyfter jag fram några centrala teman som jag 

sedan arbetar med genom uppsatsen. En del av min metod har sedan gått ut på att söka ett teoretiskt 

resonemang i relevant litteratur. Här har jag främst fokuserat på traditionen från den språkfilosofi som 

utvecklades vid Oxford och Cambridge i mitten av 1900-talet och vars främsta företrädare var Ludwig 

Wittgenstein och Gilbert Ryle. Av somliga har denna riktning inom filosofin klassificerats som logisk 

eller filosofisk behaviorism, på grund av sin fokusering på det synliga, yttre beteendet som studieobjekt, 

snarare än det mentala, inre tänkandet och språkets logik. Wittgenstein och Ryle ansåg (i motsats till 

exempelvis samtidens Bertrand Russell och Rudolf Carnap) att endast genom att förstå den aktuella 

handlingen och användningen av språket i en given situation, kan man förstå dess mening. Deras 

betoning av kontextens betydelse för språkets mening kontrasterade mot den i tiden gängse synen på 

språket som ett logiskt system av sanna eller falska satser. Ett resonemang runt några centrala teser av 

dessa båda filosofer utgör den teoretiska kärnan i uppsatsen. 

Wittgenstein är även intressant genom det faktum att det knappt finns några egna begreppskonstruk-

tioner i hans texter. De innehåller över huvudtaget mycket lite av teoretiserande och analyserande. I 

stället utforskar han sitt ämne genom att använda metaforer för att förmedla sina tankar runt språk och 

kommunikation. Det ger en säregen klarhet åt läsningen som skiljer dem från de flesta andra filosofiska 

texter jag läst. Jag har därför valt att använda originaltexterna och försökt se dem direkt i ljuset av mina 

egna frågeställningar, hellre än att söka uttolkningar i den rika sekundärlitteraturen. Wittgenstein har lärt 

mig att en metafor ofta blir starkare och kan fungera bättre än en definition för att förklara ett begrepp 

och dess mening. En metafor fungerar som ett mönster för tanken. Den beskriver företeelser och 

skeenden från en känd kontext, där vi kanske har helt andra känslor och associationer än där vi befinner 

oss just nu. Metaforen hjälper oss att se mönster och egenskaper som kan appliceras på den egna 

situationen på ett nytt sätt och ge nya lösningar och vägval.  Jag har även tagit fasta på den insikten 

genom att använda mig av ett metaforiskt uttryckssätt i delar av uppsatsen. Som alternativ till analytiska 

resonemang har jag därför valt att gestalta några aspekter av mina frågeställningar genom metaforer. 

Själva metaforen har därigenom blivit en viktig del av min metod.  

Jag har i uppsatsen arbetat med att hitta metaforer som kan fungera både som visualiseringar av min 

egen praktiska kunskapsdomän, men som även kan fungera självständigt i en rent litterär framställning. 
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Uppsatsen har därigenom fungerat som en experimentyta, ett provningslabb, där jag tagit mig friheter att 

laborera med litterärt uttryck och stil, helt enkelt för att se vad som händer och utforska möjligheter och 

omöjligheter. Att ikläda mig skepnaden av Alice och vandra in i Spegellandet har varit ett sätt att befria 

mig från realismens krav, samtidigt som det ställt helt andra krav på inordning i en absurdistisk tradition 

där Lewis Carroll är Mästaren. 

 Låt oss alltså fortsätta berättelsen om mitt systemutvecklingsprojekt i metaforens dräkt. 

 

Språket som benämner tingen 
 

"My NAME is Alice, but—"  

"It's a stupid enough name!" Humpty Dumpty interrupted impatiently. "What does it mean?"  

"MUST a name mean something?" Alice asked doubtfully.  

"Of course it must," Humpty Dumpty said with a short laugh: "MY name means the shape I am—

and a good handsome shape it is, too. With a name like yours, you might be any shape, almost." 5 

 

Språket är en märklig företeelse; precist och undanglidande på samma gång. Just när vi tror att vi förstått 

vad ordet betyder, stöter vi på en ny användning, ett nytt sammanhang, där vi måste stanna upp och 

fundera. Kan DET verkligen vara DET DÄR? Och kan ett ord verkligen VARA den sak, det fenomen, 

det benämner? "Mitt NAMN är Alice, men...". 

Alice möter den påstridiga och självgoda Humpty Dumpty på sin väg genom Spegellandet. Som en 

viktoriansk Karlsson på taket uttrycker han sig med bestämdhet om sakernas tillstånd och ordens 

betydelse. Självklart måste ett namn betyda något! Alice är inte så säker. Men hon är mottaglig för 

resonemang och beredd att acceptera ett logiskt argument. Därför är hon också sårbar i detta 

uppochnervända land, där ingenting är vad det synes vara. 

 

"(...) there are three hundred and sixty-four days when you might get un-birthday presents—" 

"Certainly," said Alice.  

"And only ONE for birthday presents, you know. There's glory for you!"  

"I don't know what you mean by 'glory'," Alice said.  

Humpty Dumpty smiled contemptuously. "Of course you don't—till I tell you. I meant 'there's a 

nice knock-down argument for you!'"  

"But 'glory' doesn't mean 'a nice knock-down argument'," Alice objected.  

                                                
5	  Lewis	  Carroll,	  Through	  the	  Looking	  Glass,	  1991	  s.	  27.	  
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"When I use a word," Humpty Dumpty said in rather a scornful tone, "it means just what I choose 

it to mean—neither more nor less."  

"The question is," said Alice, "whether you CAN make words mean so many different things."  

"The question is," said Humpty Dumpty, "which is to be master—that's all." 6 

 

Frågan är vem som bestämmer. Vem är master? Den frågan ställs även jag ofta inför i mitt arbete som 

systemarkitekt. För att kunna hantera information i datoriserade system måste den klassificeras och 

definieras. Som Humpty Dumpty säger: namnet - ordet eller termen - måste ha en betydelse.7 Och vi 

måste skapa en överenskommelse runt namnet eller den term vi väljer att använda för att representera ett 

begrepp. Det är inte likgiltigt hur vi benämner en företeelse i en organisation, för genom namnet och 

definitionen bestämmer vi hur ett informationselement kan (och får) användas. Ju bättre och tydligare vi 

kan definiera det, desto lättare blir det att förstå hur systemet ska lagra och bearbeta det. Men om datorer 

är beroende av logiska och entydiga definitioner, fungerar det inte likadant med människor. Vi har 

förmåga och behov av att hantera språk och begrepp i olika sammanhang. En term måste därför med 

mänskliga ögon ses och förstås utifrån sitt sammanhang. Genom den kontext vi befinner oss i ges 

termen sin mening. Samma term betyder därför inte samma sak för olika människor och i olika kontext. 

Carmen funderade säkert både länge och väl över vilken term hon skulle använda för den speciella 

företeelsen som var så central i vår modell. Hon analyserade det hon upplevde som det centrala 

problemet och rådfrågade modellexperter för att göra rätt. Men hon glömde att hennes resa gjordes i 

egen kupé. Vi andra var där och tog emot henne först i ankomsthallen och hade därigenom inte heller 

tillägnat oss hennes förståelse för den nya terminologin, eftersom vi inte deltagit i resan dit. För oss var 

termen materialindivid bara något konstlat och krystat som saknade förankring i den verklighet vi, var 

och en av oss, såg med våra individuella subjektiva perspektiv. I stället för att, som den egentliga 

avsikten med den nya modellen var, ge oss en karta för gemensam förståelse som skulle underlätta det 

fortsatta arbetet, växte motsättningarna och vilsenheten i gruppen. Precis som Humpty Dumpty 

bestämde hon sig för att använda en viss term och trodde att hon bara genom att definiera den för oss 

hade skapat ett användbart språk för vår gemensamma syn på verkligheten. Och precis som Alice 

reagerade vi genom att ifrågasätta om det verkligen är så att ett namn blir vad det betecknar bara för att 

någon, Humpty Dumpty eller Carmen eller för den delen jag själv, bestämmer att det ska vara så. Tyvärr 

hittade vi den gången inget svar som kunde vägleda oss mot en bättre bild av det egentliga problemet.  

 

                                                
6	  Carroll,	  s.	  29.	  
7	  Användandet	  av	  dialogen	  mellan	  Alice	  och	  Humpty	  Dumpty	  som	  illustration	  till	  informationshanteringsproblematik	  har	  jag	  
inspirerats	  till	  av	  Malcolm	  D.	  Chisholm	  genom	  hans	  bok	  Definitions	  in	  Information	  Management.	  Det	  vidare	  resonemanget	  
är	  dock	  mitt	  eget.	  
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Språket som kräver en spelplan 
 
Men även Alice blir äldre och klokare med tiden. Hon möter nya varelser på sin väg. Nya upplevelser 

och bekantskaper ställer tillvaron i ny belysning och ger henne en rikare arsenal av verktyg för att förstå 

och därigenom agera i sin egen och andra världar. Om vi nu föreställer oss att, i stället för Humpty 

Dumpty, en drygt femtioårig Ludwig Wittgenstein sitter uppflugen på murkrönet när Alice kommer 

förbi. Bortsett från de mer påtagliga olikheterna i fysionomi mellan dessa båda storheter, skulle vi 

förmodligen även få höra en helt annan dialog: 

 

"Mitt NAMN är Alice, men —"  

"Aha!" avbröt Wittgenstein henne otåligt. "En viktoriansk herrskapsfröken olovandes ute på vift." 

Det lät kanske lite väl bryskt och nedlåtande. Vid närmare eftertanke kom han ju själv från en borgerlig 

överklassfamilj. Så för att jämka till intrycket lite, tillade han uppmuntrande: "Bra med folk som lärt sig 

att presentera sig, så man vet med vem man talar. Själv heter jag Ludwig och är en rätt hyfsad 

klarinettist." 

"Du ser inte ut som en musiker," sade Alice tveksamt och mönstrade den gängliga, något luggslitna 

gestalten framför sig. "Mer som en filosof faktiskt." 

"Kanske jag är filosof, men det är i ett annat sammanhang. Här och nu med dig är jag klarinettist. 

Vad har fröken förresten för åsikt om Mozarts Kegelstatt-trio?" 

Alice skruvade på sig. Hon visste inte vad hon skulle svara. Mozart hade hon väl hört talas om; hon 

kom ju trots allt från ett bildat och kulturellt hem. Men vad frågade han egentligen om, den där 

underliga typen? "Kegelvadåförnånting?" Inte heller kände hon igen de toner han just nu visslade med 

stor inlevelse och uppenbar musikalitet, allt medan han dinglade med de långa benen mot muren i takt 

med melodin. 

"Trio i ess dur för klarinett, viola och piano." Wittgenstein hade svårt att dölja sin otålighet. "När jag 

arbetade som byskollärare efter kriget brukade jag spela den med några kolleger. Fantastisk musik, eller 

hur?" 

Alice, som varken visste något om österrikiska byskolor eller hört talas om något krig, kände sig 

tvungen att säga något lämpligt. "Joo, min lärare tycker att jag ska spela piano, men det är så tråkigt att 

sitta inne och öva när det är fint väder och man kan springa ute och jaga kaniner. En gång sprang jag 

efter en kanin som hade jättebråttom och ... " 

"Kaniner?" Wittgenstein rynkade pannan och tittade utforskande på flickan. "Vad har kaniner med 

musik att göra?" Men när han såg hur besvärad stackars Alice blev, tillade han: "Hemma i Wien hade vi 
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en gång en mus som bodde i flygeln. Den hade också bråttom och slank ner mellan strängarna så fort 

man lyfte på locket. Kanske kaniner är bättre på musik? De har ju i alla fall stora öron."  

Alice fnissade lättad. Han var ju rätt lustig trots sin barska ton, den där underliga visslande farbrorn. 

Men det är svårt att prata med någon när man inte förstår vad han menar. "Du kan visst bara prata 

musik," sade hon. "Vi har nog inte så mycket gemensamt är jag rädd. Nu måste jag skynda mig vidare. 

Jag ska träffa en kanin som jag måste prata med om en viktig sak." 

"Om en kanin kunde tala, skulle vi inte förstå den," sade Wittgenstein med övertygelse.  

"Men," sade Alice, "den här kaninen kan tala. Och för övrigt förstår jag alldeles utmärkt vad han 

säger. Det är faktiskt svårare med dig, om du ursäktar." 

"Det är för att vi lever i olika världar som vi inte förstår varandra. Kaninerna i min värld skulle du 

definitivt inte förstå - även om de faktiskt kunde tala." 

 

Men Alice hade redan sprungit iväg och hörde inte filosofens sista ord. Hon hade plötsligt fått syn på en 

intressant folksamling lite längre bort i kanten av en stor park. Det såg ut som ett maskeradsällskap 

utklädda till schackpjäser. När hon kom närmare hörde hon upprörda röster. Tydligen grälade man om 

något. 

"Tornet får bara röra sig rakt fram! Hur många gånger ska jag behöva säga att ni måste lära er 

spelreglerna!" En parant dam i scharlakansröd krinolin hötte med sin lornjett mot en rund herre i vit 

kostym med en märklig, tandad hatt på huvudet. Alice förstod att han skulle föreställa ett av tornen i 

schackspelet. Just nu såg han mest skamsen ut. En fet liten bonde i röd helkroppsoverall lade sig näsvist 

i diskussionen:  

"Om han hade följt reglerna hade jag ställt kungen schack. Vit hade ju offrat båda löparna för en 

ynka häst." 

Alice var nu framme hos dem: "Bonden här har alldeles rätt. Man får inte gå diagonalt med tornet." 

Hon kunde inte hålla tillbaka sin iver att visa sina kunskaper i schack. Nu vände sig alla tre förvånat mot 

henne, för att se vem det var som på ett så ohyfsat sätt lade sig i samtalet. 

"Vad vet du om vilka regler vi spelar efter," sade den röda drottninglika damen och lät lornjetten falla 

med en föraktfull fnysning. I nästa ögonblick vände hon på klacken och gick med bestämda steg bort 

mot den vita kungen, som överlägset leende stod och såg på dem från sin ruta i kanten på den plana yta 

som utgjorde spelplanen. Hon viskade något till honom, varpå de tillsammans med högtidlig värdighet 

steg av schackbrädet och arm i arm vandrade bort genom parken, tills de försvann utom synhåll. 

 

~  @  ~ 
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Den sene Wittgenstein förstår språket som kontextuellt beroende.8 Orden får sin mening genom sin 

användning i ett specifikt sammanhang. Mening ges ett ord genom den handling vari det är en aktiv del. 

Ska man förstå språket, måste man därför också studera hur det används av vem till vad och var. I sitt 

andra och sista stora verk, Filosofiska undersökningar, undersöker Wittgenstein just språkets väsen, inte 

som han tidigare hävdat som ett logiskt system av verifierbart sanna eller falska satser, utan som ett 

medel för intersubjektiv kommunikation. Språket används som ett medel, ett verktyg, för att uppnå ett 

syfte eller få en handling utförd. Ordets eller satsens mening är inte möjlig att fastställa utan att förstå 

även den unika situation vari det används. Språket blir en del av handlingen och är inte möjlig att förstå 

fristående och avskilt från denna.9 

Filosofiska undersökningar består i sin publicerade form av två delar, där den första utgörs av 693 

närmast aforistiska påståenden. Med några få meningar uttrycks en specifik filosofisk tanke, ofta genom 

en metafor eller analogi. Genom denna form utvecklas några centrala teser om språkets natur och 

meningen i språkliga handlingar. En återkommande tema i boken är användningen av språkliga fraser 

som befallning till någon att göra något. För att den befallne ska förstå vad han förväntas göra, måste 

han vara insatt i några fundamentala grundläggande förutsättningar. Dessa förutsättningar jämför 

Wittgenstein med en uppsättning regler i något han kallar språkspel. Beroende på typen av situation och 

graden av komplexitet används olika språkspel. Samma ord kan användas i olika språkspel, men dess 

betydelse är alltid olika beroende på de specifika regler som gäller i varje enskilt språkspel, varje enskild 

kommunikativ kontext. 

I det språkspel som spelades i projektet på verkstadsföretaget var vi inte överens om reglerna. Vi var 

inte ens medvetna om att det faktiskt var ett spel och att regler var nödvändiga för att vi skulle kunna 

arbeta tillsammans och kommunicera effektivt. Var och en spelade i den meningen sitt eget spel. 

Ungefär som om någon försöker använda reglerna i fia med knuff i ett parti kinaschack, utan att vara 

medveten om att det får konsekvenser för resultatet. En sådan konsekvens blev i vårt fall att var och en 

hade sin egen uppfattning om vad spelet gick ut på och agerade utifrån den tron. Om vi förstått och 

lyckats få syn på detta förhållande, hade vi kanske kunnat lyfta fram det i ljuset för att bättre förstå 

situationen. Nu förblev det osynligt och omedvetet och därigenom hade vi ingen möjlighet att komma 

tillrätta med kommunikationsproblematiken under de förutsättningar som rådde. Var och en fortsatte 

med samma envishet att spela sitt eget spel och tolkade därmed mycket av de andras beteende som 

                                                
8	  Wittgensteins	  filosofi	  och	  syn	  på	  språket	  förändrades	  så	  radikalt	  under	  hans	  liv,	  att	  man	  brukar	  tala	  om	  "två	  olika	  
Wittgenstein"	  -‐	  den	  tidige	  W,	  geniförklarad	  författare	  till	  Tractatus	  Logico-‐Philosoficus	  (först	  publicerad	  på	  tyska	  1921)	  
utifrån	  en	  närmast	  logiskt	  positivistisk	  syn	  i	  Bertrand	  Russells	  efterföljd	  och	  vidareutveckling;	  och	  den	  sene	  W,	  den	  mogne	  
filosofen	  som	  brottades	  med	  de	  problem	  om	  språkets	  användning	  i	  mänsklig	  handling	  och	  kommunikation	  som	  kom	  till	  
uttryck	  i	  den	  1953	  postumt	  utgivna	  Filosofiska	  Undersökningar.	  
9	  Ludwig	  Wittgenstein,	  Filosofiska	  undersökningar,	  Stockholm	  2012	  
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regelbrott i sitt eget spel, utan att förstå att samma beteende var helt adekvat i den kontext som var den 

andres bild av världen: 

 

Det fundamentala faktum är här: att vi fastlägger regler, en teknik för ett spel, och att det sedan, när 

vi följer reglerna, inte går så som vi hade trott. Att vi alltså så att säga trasslar in oss i våra egna 

regler.10 

 

Kanske hade vi i vårt projekt just trasslat in oss i våra egna regler. Och ju mer vi kämpade för att göra 

oss förstådda, desto mer trasslade vi in oss. Mer metod, mer regler för hur vi skulle organisera arbetet 

och rita modeller och beskriva problembilden, gjorde oss bara mer vilsna.  

Men vilka verktyg var det vi saknade? Och vad var det egentligen vi behövde förstå? 

 

Betydelsen av kontext 
 
Tänk dig nu att du vaknar i din flygstol efter en slummer och plötsligt inser att planet har landat på en 

för dig helt okänd destination. Du följer med bussen från flygplatsen in till ett hotell i centrum, men 

känner inte igen staden du passerar genom. Det kryllar av folk överallt, men människorna talar ett språk 

som inte liknar något du hittills hört, trots att du är en internationellt erkänd språkexpert. Och vad värre 

är - ingen enda människa förstår vad du säger, trots att du försöker tilltala dem på samtliga av de femton 

språk som du behärskar flytande. Du får ägna många timmar för att lista ut hur du ska bära dig åt för att 

köpa dig något att äta, men inte ens maten smakar som du förväntar dig. Det är ingen dröm. Nästa 

morgon vaknar du i samma säng i samma hotellrum och befinner dig i exakt samma förtvivlade och 

förvirrande situation som kvällen innan. Du har ingen aning om var du är och inte heller hur du ska ta 

dig därifrån. 

Detta händer Budài, huvudperson i ungraren Ferenc Karinthys roman EPEPE.11 På väg till en 

internationell språkkonferens i Helsingfors somnar han i flygplanet, men när han vaknar är ingenting 

som han förväntat sig. Efter att den inledande paniken lagt sig börjar hans sökande efter en utväg. Var är 

han och hur ska han ta sig därifrån? Hans främsta problem är att han inte kan kommunicera med 

människorna som lever i den främmande staden. De ser ut som han är van vid hemifrån och är klädda 

enligt västerländskt mode. De verkar ha arbetsuppgifter och funktioner som i vilken stad som helst, 

använder pengar och kör runt i bilar. Men alla pratar och skriver de på ett för språkexperten Budài 

                                                
10	  Wittgenstein,	  §125	  s.	  63.	  
11	  Ferenc	  Karinthy,	  EPEPE,	  Avesta	  1980	  
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fullkomligt obegripligt och oigenkännligt språk. Allt de säger låter för Budài som en enda lång 

obegriplig harang: "Epepe epepe..." 

Budài tar sig an uppgiften att utforska sin belägenhet med den systematik som anstår hans yrkesroll 

som språkforskare. Han studerar texter i sökande efter system och mönster. Han söker kontakt med olika 

människor och prövar att tilltala dem på en rad kända språk, muntligt och med hjälp av tecken och 

bilder. Han utforskar också själva staden i jakt på ledtrådar om hur han ska kunna ta sig ut ur den, men 

utan att hitta någon tråd att börja nysta i. Hur ska han bära sig åt för att orientera sig? 

 

När han kom tillbaka till hotellet stannade han vid kiosken och tittade lite noggrannare på kartorna 

i glasmontern. Flera av dem var till salu, och nästan alla var olika. Plötsligt blev han generad för att 

han inte kunde bestämma sig för vilken han ville ha. Han valde en på måfå och öppnade den. Han 

tog för givet att det var en karta över staden. Snart blev han vilse i den täta labyrinten av smågator 

och torg som fyllde hela det stora arket. Bebyggelsen tog inte slut i kartans utkanter. Var det 

kanske en karta enbart över centrum eller ett speciellt distrikt?12 

 

Jag känner igen mig i Budàis sökande efter en modell som kan ge struktur och förklaring till hur han ska 

agera för att komma dit han vill. När jag kommer ny i ett uppdrag till en organisation har jag nästan 

alltid en viss känsla av främlingskap, även om den inte är lika total som den Karinthy beskriver. Jag 

talar trots allt samma språk som människorna runt omkring mig, även om det tar tid att komma in i den 

språkkultur som är specifik för varje arbetsplats och bransch. När det gäller kartinformation kan jag 

ibland drabbas av samma känsla som Budài. Hur jag vrider och vänder på en ritning kan jag inte för mitt 

liv begripa vad den beskriver. Är det ett organisationsschema, eller en karta över systemlandskapet? Vad 

betyder rutorna och pilarna? Varför har de där två cirklarna olika färg? Även om det finns professionella 

standarder för hur olika arkitekturvyer av en verksamhet bör ritas, är det vanligare att den som ritat gjort 

det efter eget tycke och med de verktyg han haft tillgång till. Det gör att jag sällan kan ta för givet att 

min kunskap om en standard - min språkkunskap - är användbar för att tolka en modell. Jag måste göra 

som Budài och leta efter mönster och upprepade strukturer i det jag ser. Då använder jag mig av min 

tidigare erfarenhet av andra organisationer med liknande verksamhet.  

Jag kan också uppleva en viss frustration i mötet med människorna i organisationen till en början, 

innan jag lärt mig hur de kommunicerar och trängt in i den speciella begreppsvärld de lever i på sin 

arbetsplats. Varje organisation är en egen kultur. Den har likheter med andra kulturer men har alltid en 

egen särprägel, en egen personlighet, som tar sig uttryck i beteende och artefakter. För att kunna arbeta 

                                                
12	  Karinthy,	  s.	  101.	  
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effektivt som arkitekt i en organisation måste jag ta mig in i den kulturen. Jag måste också lära mig hitta 

på kartan för att veta hur olika delar förhåller sig till varandra.  

Budài drivs genom berättelsen av sitt sökande efter en tråd att följa för att kunna ta sig hem igen. På 

sista sidan når han äntligen fram till en strand. Han har hittat gränsen för det okända. Äntligen har han 

lyckats få ett grepp och kan börja ringa in sin belägenhet. Nu har han en fast referenspunkt, en gräns att 

ta sig över. Stranden blir den tråd han kan följa för att komma vidare och så småningom komma hem. 

Som läsare får vi inte veta om han någonsin kommer hem, men vi är ändå lättade när han når fram till 

sin strand efter att ha kämpat sig genom hela boken i totalt främlingskap.  

Om Alices dilemma handlar om att ordens betydelse kan variera med kontexten (och auktoriteten hos 

den som talar), brottas Budài med att tolka och få grepp om hela kontexten, varav språket är en väsentlig 

del, men där även andra mönster och strukturer har betydelse för hans förmåga att handla på ett adekvat 

sätt. Jag har valt dessa båda texter för att illustrera två perspektiv på min egen yrkeskunskap. En 

arkitekts praktiska kunskap handlar om förmågan att se och tydliggöra mönster, att kunna känna igen det 

gemensamma, men ändå notera olikheter. Precis som i språket. Även om jag inte behärskar ett visst 

språk, kan jag ändå sluta mig till hur det är uppbyggt genom att utgå från vissa universaler som finns 

representerade i alla språk. Varje enskild verksamhet och organisation utvecklar sitt eget unika språk där 

orden ges sin betydelse i den specifika kontext som organisationen utgör. För att kunna arbeta som 

arkitekt måste jag lära mig det språket för att förstå vad människorna verkligen säger. På samma sätt 

måste jag ha en strategi för att rumsligt orientera mig i en organisation. När jag ser en karta över en 

främmande stad kan jag ganska lätt se vad som symboliserar hus, vilka vägar som är huvudleder och var 

järnvägsstationen ligger. Så fungerar även en arkitekts kartor. Med hjälp av ritningar och modeller kan 

jag orientera mig i olika dimensioner. Varje ritning, varje modell, ger en karta över organisationen 

utifrån ett specifikt perspektiv. Syftet kan vara att beskriva hur den tekniska infrastrukturen är 

uppbyggd, eller var i organisationen olika funktioner är lokaliserade, vilka externa aktörer man 

samverkar med eller hur informationen är strukturerad. Utan tillgång till organisationens språk och 

kartor är jag som arkitekt lika vilsen som Alice och Budài. 

 

Turisten och orienteraren 
 

Mitt lokalsinne har aldrig varit särskilt välutvecklat. Jag går ofta vilse, särskilt inomhus i okända 

kontorsbyggnader. Ute i naturen är det lättare. Där kan jag ta hjälp av solen och skuggorna och hitta 

riktningar genom strukturer i landskapet. I tonåren ägnade jag några år åt att träna och tävla i 

orientering. Det gick ganska bra, kanske just för att jag var tvungen att lägga så mycket energi på att lära 
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mig tolka och memorera kartbilder, för att alltid veta åt vilket håll och hur långt jag skulle springa. En 

orienterare som inte är särdeles löpstark måste vara bra på att med hjälp av kartan kunna tolka terrängen 

för att hitta snabbaste och säkraste vägen till nästa kontroll.  

Talangerna som kartläsare har jag nytta av även i andra sammanhang, som när jag ibland får tillfälle 

att resa i mitt arbete. Det kan vara en konferens eller kurs som för mig till en främmande stad. Jag tycker 

om att komma till helt nya och okända platser. Miljöer som jag inte har någon tidigare erfarenhet eller 

kunskap om lockar mig särskilt. Reser jag i grupp, försöker jag smita undan de gemensamma guid-

ningarna med sevärdheterna och evenemangen för att kunna utforska staden på egen hand och i mitt eget 

tempo. Men även om det finns gott om tillgängliga kartor med alla sevärdheter och kommunikationer 

tydligt utritade, börjar jag helst på fri hand. Jag njuter av att ströva omkring helt utan plan eller mål och 

iaktta allt omkring mig med helt nya ögon. Ibland sätter jag mig på något ställe, kanske på ett torg eller 

ett gatucafé med bra utsikt, och låter stadslivet passera förbi. Varje stad har sin egen puls och sin egen 

atmosfär, sina egna dofter, färger och ljud. Kanske kan man tala om att varje stad har en egen unik 

personlighet. I alla fall handlar det om en slags karaktär som jag försöker komma underfund med genom 

att iaktta. Jag tror inte att jag reflekterar eller analyserar särskilt mycket över vad jag ser. I stället låter 

jag staden komma till tals på sina egna villkor, genom det som händer just där just då när just jag är där. 

Orienteraren och turisten är två roller som båda ligger mig nära, men som representerar två helt olika 

strategier. Det har med målet att göra. När jag sprang orientering gick det ut på att så snabbt som möjligt 

komma runt banan utan att missa någon kontroll. Det som låg vid sidan om min kalkylerade väg genom 

skogen var oväsentligt. Jag fokuserade helt på att ta varje delsträcka felfritt och komma i mål så fort som 

möjligt. Som turist i en främmande stad har jag ett helt annat mål: att få en helhetsbild av platsen, att 

förstå och ta in upplevelser och att lära mig staden, få kunskap om den. Jag öppnar mig för det oväntade 

och oförutsedda. Jag kan välja att agera genom att prata med människor, fråga någon om vägen eller 

utforska en intressant butik. Eller så gör jag mig osynlig, för att obemärkt kunna betrakta något som 

händer. Ett bråk mellan två bilister om en parkeringsplats, en herrelös hund som stjäl en bulle från en 

gatuförsäljare, eller bara färgspelet i det rörliga gatulivet. Allt jag ser och allt som händer är 

representationer av platsen, intrycken ger kunskap som tillsammans kan bidra till min helhetsbild och 

subjektiva förståelse. 

När jag kommer hem från min resa läser jag kanske något om den besökta staden, en historisk 

beskrivning eller en reseskildring. Jag studerar kartor, historiska och nutida, med olika syfte och 

målgrupp. Mina minnen från resan gör att jag nu kan känna igen mig, eller så hittar jag fakta som 

beskriver helt nya och för mig okända sidor, som jag inte uppfattade vid mitt besök. Ibland får jag 

tillfälle att komma tillbaka till samma stad något år senare. Med det jag har lärt mig sedan förra besöket, 

har jag nu en ganska god uppfattning om vad som är intressant och vad jag vill titta närmare på. Jag vet 
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hur jag ska röra mig mellan platserna i staden för att komma dit jag vill och hur lång tid det tar. Turisten 

har blivit mer av orienterare. 

 Att orientera kräver en teori om verkligheten och dess problem. En sådan teori kan liknas vid en 

karta som beskriver terrängen tillräckligt noggrant för att ta mig dit jag vill från där jag är på bästa sätt. 

Att turista är att förbereda sig för det okända genom att rita en sådan tillräcklig terrängkarta utifrån mina 

iakttagelser. 

 

~  @  ~ 

 

Metaforerna turisten och orienteraren representerar två olika angreppssätt och faser i mitt arbete som 

arkitekt och konsult. Ett nytt uppdrag innebär oftast att jag måste lära mig en helt ny verksamhet. Jag 

måste förstå företagets affärsidé. Är det en offentlig verksamhet som en myndighet måste jag självklart 

känna till dess uppdrag och syfte. I ett vinstdrivande företag är fokus på att förstå den grundläggande 

affärsmodellen, hur och vad företaget tjänar sina pengar på. Därefter börjar min orientering i själva 

organisationen. Nästan alltid finns det bilder som beskriver organisationsstrukturen och vem som 

innehar olika positioner. Om jag ska arbeta med ett projekt, läser jag in mig på målbeskrivningar och 

planeringsdokument.  

Men även om kartorna ger mig en översiktlig orientering, är det först genom min egen turism i 

verksamhetens landskap som min egentliga kunskap om den börjar ta form. Jag vill hitta organisa-

tionens personlighet genom att iaktta den inifrån, precis som när jag som turist upptäcker en ny stad. Nu 

gör jag på samma sätt som i den främmande staden. Jag blir en iakttagare som nyfiket betraktar 

människorna runt omkring. Vad gör de och vad pratar de om? Vem är lierad med vem och hur ser 

grupperingarna ut, både de formella och informella? Hur kommunicerar man runt sina arbetsuppgifter? 

Hur tar man reda på fakta och hur löser man problem? Genom människorna jag träffar lär jag mig också 

vad som är viktigt och problematiskt i själva verksamheten. Vilka system har man problem med och 

varför? Vilka verksamhetsprocesser är särskilt kantiga och ineffektiva? Var uppstår de flesta felen som 

kostar mest att rätta till? 

Att se organisationen med turistens ögon kräver att jag kan ställa mig utanför själva skeendet och 

betrakta utan att själv bli alltför involverad i det som händer. Det fungerar bara under en kort tid, så jag 

måste ta väl vara på den perioden av ofiltrerat iakttagande. Ganska snart börjar jag strukturera 

omgivningen enligt olika mönster och kategorier. De för projektet relevanta systemen ritas upp i 

landskap med datamodeller och informationsflöden som visar hur de samverkar. Jag börjar tolka det jag 

ser och hör. Därigenom lägger jag också medvetet eller omedvetet mina egna värderingar på tolkningen. 

Olika områden och aspekter av verksamheten beskrivs med olika typer av modeller. Vad jag väljer och 
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vilka modeller jag ritar styrs i sin tur av värderingar, min egna eller andras. Genom att arbeta vidare med 

modellerna ser jag efter hand olika arkitekturmönster växa fram som jag kan använda för att designa nya 

lösningar på de problem vi identifierar. Med modellens hjälp skapar mig en teori om verksamheten. Jag 

gör den i någon mening synlig.  

Den danske pionjären inom datavetenskap, tillika Turingprisvinnaren och jazzklarinettisten Peter 

Naur har i sin artikel Programming as Theory Building jämfört systemutvecklingsarbete med 

(vetenskapligt) teoribygge.13 Artikeln har fått stort genomslag inom framför allt den agila rörelsen inom 

systemutvecklingssamfundet.14 Den beskriver på ett mycket realistiskt sätt hur man faktiskt arbetar i ett 

team av systemutvecklare, till exempel hur man ibland använder metaforer för att skapa gemensam 

förståelse för ett problem och dess lösning. Naur går här på tvärs med många inom branschen som 

hävdar en mer objektivistisk syn på ämnet, där systemdesign och programmering är färdigheter som 

man kan lära sig och utföra bättre eller sämre. Att det är en fråga om att lära sig en systematisk metodik 

och ett logiskt språk för att kunna skapa programvara. Genom att skapa rätt sorts dokumentation (enligt 

metodikhandboken) kan man förmedla allt som är värt att veta om det system man byggt, så att andra 

kan ta vid och bygga vidare.  

Naur hävdar att det inte är fullt så enkelt. Det finns förståelse som inte går att dokumentera, kunskap 

som bara finns hos individerna och som uppstår i samverkan mellan individerna i ett team. Han drar 

liknelsen med ett forskarteam som arbetar runt en teori i syfte att skapa förståelse för sammanhang och 

fenomen som hittills är okända. Denna syn ansluter till den amerikanske vetenskapshistorikern Thomas 

Kuhns syn på vetenskaplig utveckling genom revolutionära språng.15 Kuhn är av allmänheten mest känd 

för att ha infört begreppet paradigm för att beskriva mekanismerna för hur vetenskap bedrivs och hur 

det vetenskapliga samhället fungerar. Även om Naur skriver specifikt om programmering och 

systemutveckling, tror jag att hans vetenskapsmetafor även är giltig för andra typer av 

verksamhetsutveckling, kanske till och med i ännu högre grad för dessa.  

I The Structure of Scientific Revolution beskriver Kuhn med en rad kända historiska exempel hur 

vetenskapligt arbete bedrivs i verkligheten i kontrast till hur det beskrivs idealt. Han förkastar den 

allmänna uppfattningen att se vetenskapandet som ett ackumulerande kunskapssamlande, där ny 

kunskaps läggs till gammal och där massan av mänskligt vetande hela tiden växer enligt en linjär 

process. I stället beskriver han utvecklingen i olika faser och kvalitativa språng. Under själva idéfasen 

formas grunden för en teori. Denna teori vinner anklang och man börjar arbeta organiserat för att 

                                                
13	  Peter	  Naur,	  Programming	  as	  Theory	  Building.	  Ur	  Computing:	  A	  Human	  Activity,	  Reading,	  Mass.	  1992	  
14	  Agile	  är	  beteckning	  på	  en	  samling	  metoder	  och	  filosofier	  inom	  systemutveckling	  som	  bygger	  på	  principer	  om	  lättrörlighet	  
och	  självstyrande	  team.	  Utgångspunkten	  för	  rörelsen	  är	  det	  manifest	  (The	  Agile	  Manifesto)	  som	  formulerades	  av	  ett	  antal	  
ledande	  personer	  2001	  och	  som	  kan	  läsas	  under	  http://agilemanifesto.org/.	  
15	  Thomas	  S.	  Kuhn,	  The	  Structure	  of	  Scientific	  Revolution,	  Chicago	  Press 2012	  
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utforska teorin: ett forskarsamhälle eller paradigm har uppstått. Inom ramen för paradigmet bedrivs vad 

Kuhn kallar normalvetenskap, inom vilken man genom systematiskt och metodiskt arbete kontrollerat 

ökar precisionen i teorin. Men så småningom börjar oförutsedda avvikelser, anomalier, uppträda som 

teorin inte kan förklara. Detta leder så småningom till att teorin överges till förmån för en ny, som på ett 

bättre sätt kan förklara även avvikelserna. Ett paradigmskifte har gjorts och man börjar om med 

kunskapandet från en ny utsiktspunkt. 

Ett viktigt begrepp hos Kuhn är inkommensurabilitet, det vill säga föreställningen att olika paradigm 

är sinsemellan oförenliga och att företrädare för det ena inte kan förstå medlemmar i det andra. Detta vill 

jag tolka som att paradigmen beskrivs av olika modeller, de arbetar enligt olika mentala kartor. De kan i 

och för sig beskriva samma terrängområde, men de använder olika symboler eller språk och dessutom 

fokuserar de på olika detaljer eller aspekter på själva det studerade området. Liknande inkommensu-

rabilitet finns mellan företrädare för olika systemutvecklings- och arkitekturparadigm. Språkliga 

missförstånd mellan kolleger med olika skolning och bakgrund är en vanlig källa till problem inom och 

mellan grupper i ett utvecklingsprojekt eller i en organisation. Utan ett gemensamt språk med 

gemensamma begrepp och en gemensam "teori" är det svårt att bedriva effektivt förändringsarbete.  

Projektet på verkstadsföretaget led sannolikt av någon form av intern inkommensurabilitet. Även om 

vi inte i Kuhns mening representerade olika paradigm, kan man kanske ändå se det som att vi i någon 

mån tillhörde olika världar. Det krävs försiktighet för att säga det eftersom det kan missförstås, men jag 

vill ändå hävda att avsaknaden av en gemensam grund, en gemensam världsbild, för Carmen och mig 

försvårade ett konstruktivt samarbete. Genom att vi hade svårt att förstå varandras syn på verkligheten, 

förstärktes motsättningar som annars hade saknat betydelse och blev till avgörande hinder i arbetet.  

Jag tror att Kuhns syn och begreppsapparat är i hög grad tillämpbar för att förstå hur vi arbetar och 

hur vi utvecklar kunskap inom ett utvecklingsprojekt. För mig är Kuhns verk viktigt även genom sin syn 

på kunskap som en evolutionär process. Olika teorier föds, utvecklas till paradigm som råder och frodas 

för att så småningom slås ut av andra teorier. Detta sker enligt samma selektiva mekanismer som styr 

den biologiska utvecklingen genom evolutionen. Man kan spåra liknande paradigmskiften även inom 

arkitekturområdet. Just nu är det populärt att se arkitekten som en designer. Tidigare var ingenjören 

hjälte och ännu längre tillbaka hyllades den uppfinningsrike och ihärdige mekaniker som konstruerade 

fiffiga räknemaskiner. Alla var i någon mening systemutvecklare, men synen på själva systemet har 

förändrats från en mekanistisk modell till dagens samling av samverkande förmågor. 16 

 

                                                
16	  Begreppet	  förmåga	  är	  här	  en	  svensk	  översättning	  av	  engelska	  capabilities.	  Inom	  verksamhetsarkitektur	  används	  
begreppet	  för	  att	  beskriva	  en	  specifik	  organisations	  uppsättning	  av	  olika	  verksamhetsfunktioner	  vilka	  i	  sin	  tur	  ska	  stödjas	  på	  
olika	  sätt	  av	  t.ex.	  informationsteknologi.	  



	   	  

24	  
	  

Vad är problemet? 
 
En insikt som växt fram starkare i samband med uppsatsarbetet är att begreppet problem är så vanligt 

förekommande i min praxis. Och detta utan att vi egentligen funderat så mycket på vad vi menar med 

begreppet. Vi använder det schablonmässigt för att beteckna det vi fått i uppdrag att förändra eller 

utveckla i en viss verksamhetskontext. Vi kan sedan bryta ner detta uppdrag i nya problem formulerade 

på olika nivåer. Till exempel kan ett sådant problem bestå i att människorna i verksamheten arbetar 

ineffektivt i en viss process. Ett annat problem kan vara att man valt en felaktig teknik för sitt it-stöd. 

Det tycks som om det är en grundläggande mänsklig egenskap, åtminstone i de kretsar där jag verkar, att 

fokusera på givna problem och bryta ner dem i lösningstermer. 

Donald Schöns mest kända verk The Reflective Practitioner: How professionals think in action, ger 

framför allt insikter om hur en yrkespraxis utvecklas genom olika former av reflektion hos utövaren.17 

Schön har gemensamt med både Naur och Wittgenstein, förutom sitt tvärdisciplinära angreppssätt och 

vida referensramar, även det faktum att han var en mycket skicklig klarinettist. Alla tre hänvisar i sina 

texter till musikalisk praxis i syfte att illustrera just hur improvisation och intuition är viktiga för den 

praktiska hur-kunskapen. Schön arbetar främst med begreppet reflektion som en viktig aktivitet för 

utvecklandet av praktisk kunskap. Han skiljer mellan två huvudformer av reflektion: Reflection-in-

action är den huvudsakligen undermedvetna process som pågår medan man utför något. Reflektion som 

en separat aktivitet skild från själva handlingen som är dess föremål kallar Schön för Reflection-on-

action. Båda sätten att tänka är viktiga för att utvecklas som praktiker, men de har olika funktion. 

En intressant diskussion i Schöns bok handlar om synen på ingenjörs- och arkitektarbete som 

problemlösning. Detta är enligt Schön en felsyn inom det perspektiv han kallar Technical Rationality 

och mot vilket han polemiserar genom hela boken (kanske detta är samma perspektiv som styr 

användningen av ramverk i arkitekturens elfenbenstorn?). Schön skriver: 

 

From the perspective of Technical Rationality professional practice is a process of problem 

solving. Problems of choice or decision are solved through the selection, from available means, of 

the one best suited to established ends. But with this emphasis on problem solving, we ignore 

problem setting, the process by which we define the decision to be made, the ends to be achieved, 

the means which may be chosen. In real-world practice, problems do not present themselves to the 

practitioner as givens. They must be constructed from the materials of problematic situations 

which are puzzling, troubling, and uncertain.18 

 

                                                
17	  Donald	  A.	  Schön,	  The	  Reflective	  Practitioner:	  How	  professionals	  think	  in	  action,	  London	  1983	  
18	  Schön	  1983	  s.	  39-‐40.	  
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Jag tror även denna diskussion kan föras vidare inom mitt problemområde. En stor del av mitt 

yrkesarbete går ut på just att identifiera och avgränsa problem som ska lösas. Om det ligger något i det 

Schön skriver, hur kan vi då vara säkra på att vi formulerat rätt problem? Är det en del av arkitektens 

praktiska kunskap att veta vad som är relevanta problem, snarare än att kunna lösa redan formulerade 

problem? Det här lyfter fram en annan viktig aspekt - förmågan att ifrågasätta. Det handlar ofta om att 

kunna (och våga) ställa de dumma frågorna för att hitta nya vägar mot en lösning. De bästa arkitekterna 

är enligt min mening ofta de som ställer de mest uppenbara och enkla frågorna, de som ingen annan 

kommer på eller vågar ställa just för att de är så enkla. Många kejsare hade sluppit springa nakna på 

gatorna om de haft vett att anlita sådana arkitekter. Här kommer vi också in på begrepp som grupptryck, 

yrkeskultur och politisk korrekthet som relevanta begrepp för min utforskning. 

Thomas Kuhn betonar vikten av exempel och förebilder (exemplar) som kan bilda referens för 

jämförelse och därigenom fördjupad kunskap om olika företeelser och situationer.19 Att använda 

erfarenhet genom tillämpande av mönster är en viktig del även i Schöns reflektion. En del av arkitektens 

skolning går ut på att lära sig olika standardmönster för systemlösningar. Dessa presenteras ofta genom 

analogier till begrepp från verkligheten. Genom att lyfta fram olika egenskaper i en önskad lösning, kan 

man ofta hitta mönster som går att applicera och därigenom får man även verktyg för att beskriva 

lösningen. Mönstren är en del av arkitektens professionella språk, som delas med andra arkitekter och 

som i sig utgör utmärkta exempel på mentala kartor. De är därför viktiga att ta med här och jag tycker 

både Schön och Kuhn ger bra förklaringar till deras funktion och hur de används i skapandet av praxis.  

 

~  @  ~ 

 

Kanske kan turistmetaforen vara användbar för att lösa upp föreställningen om Problemet som något på 

förhand givet och objektivt? Som turist kan du vara mer eller mindre informerad och kunnig om den 

miljö du besöker. Ju mer du läst och hört i förväg, desto mer bestämd är din bild av vad du kommer att 

möta, och också om vad som är värt att fokusera på när du väl är på plats. Kanske finns det olika sorters 

turister, med olika strategier och mål med sitt turistande? En har som strategi att vara väl förberedd och 

påläst och ser syftet med resan att få uppleva just det som han redan föreställt sig och redan upplevt 

många gånger i fantasin. Det som driver är möjligheten att verifiera sin kunskap mot verkligheten och 

fördjupa den genom egen erfarenhet av platsen.  

En annan sorts turist drivs i sitt resande av själva upplevelsen av det oväntade, det som inte i förväg 

kan förutses och förberedas. Äventyret lockar genom att det ställer den egna förmågan att klara av det 

                                                
19	  Kuhn	  2012	  	  
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oväntade på prov. En sådan turist vill träna upp sin observationsförmåga och öka sin repertoar för att 

kunna ställa sig inför det oväntade utan att tappa fattningen. Behållningen blir att stärka den egna 

förmågan att lösa problem som uppstår på vägen, utan att känna till dem i förväg.  

För mig som systemarkitekt i ett projektteam är den första sortens turist oumbärlig som medarbetare. 

Den detaljorienterade specialisten kan tidigt upptäcka intrikata lösningsproblem under kritiska faser i 

utvecklingsprojektet. Genom erfarenhet av snarlika situationer och att även av att ha sett konsekvenser 

av olika lösningar är det också specialisten som vet var vi ska leta efter rätt information och inte minst 

hur frågan ska formuleras för att få just den information vi behöver för att komma vidare. 

Som arkitekt är jag oftast generalist. Mitt ansvar är att se helheten, kontexten och förstå hur den 

samspelar och förändras utifrån olika förutsättningar. Det kräver att jag förmår lyfta blicken från 

detaljerna och fråga mig ´vad händer om...?" På så sätt har den andra sortens turist mer gemensamt med 

arkitektrollen så som jag vill beskriva den. En av arkitektens viktigaste uppgifter i ett projekt är att se till 

att utvecklingsteamet har rätt problem att arbeta med inte minst eftersom det kostar tid och pengar att 

fokusera på fel saker som inte ger någon nytta. Därför är Schöns insikt så central för mig. Arkitekten 

måste ständigt ifrågasätta det problem som framställs för projektet som det som ska lösas. Att identifiera 

det verkliga problemet kanske är viktigare än att lösa det givna? 

 

~  @  ~ 

 

Först när vi ser något klart kan vi också beskriva det för någon annan. Ett sätt att beskriva är med exakta 

ord, med det direkta språket. Ibland kan det ge en klarare bild om man använder en indirekt beskrivning. 

Det kan verka ologiskt, men min erfarenhet är att det ofta är den indirekta beskrivningen som ger den 

starkaste bilden hos den andre. Det är där metaforen har sin kraft som kommunikationsmedel för 

systemarkitektur. Att försöka se något som om det vore något annat, något vi kanske har mer vardaglig 

erfarenhet av och därför bättre kan förstå, kan vara mycket konstruktivt när vi ska förändra något eller 

försöka se lösningar på ett problem. Metaforen kan ibland ge större skärpa och tydligare insikt om det vi 

vill beskriva än om vi försöker hitta de mest träffande adjektiven.  

Men hur vet jag vad jag ska beskriva? Och hur vet jag vad jag ska välja bort? Om jag bara återger 

vad jag ser tillför jag ju ingenting till min bild. För att få mitt projekt att se vari ett problem består och 

därigenom kunna arbeta gemensamt på en lösning, måste vi fokusera bilden på de egenskaper och 

stukturer som är relevanta. Återigen kommer kartan in som metafor: 
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We have now to operate upon what we ordinarily operate readily and unquestioningly with. We 

now need the theory of our daily practice, the geography of our daily walks.20  

 

Citatet är hämtat ur Gilbert Ryles essä Abstractions, där han jämför filosofens uppgift med en 

kartografs. Här möter jag delvis samma tankegångar som mina egna men med den skillnaden att det här 

är en filosof och inte en systemarkitekt som behöver en karta för att ta sig fram i tillvaron.  

För att rita en karta behövs enligt Ryle kunskap om och förståelse för omgivningens topografi och 

egenskaper. En lantmätare har tekniska instrument för att exakt mäta in vägar och höjdskillnader. Från 

sina mätdata kan han sedan generera en kartbild med terrängen korrekt representerad, med inbördes 

relationer och exakta skalenliga avstånd mellan olika objekt. En invånare i landskapet har genom 

erfarenhet och iakttagelser byggt upp en inre karta för sitt område. Den gör att han känner sig trygg, han 

känner igen sig överallt och kan ta sig fram effektivt utan vidare reflektion. Om en främling han möter i 

byn frågar honom, kan han utan att blinka beskriva närmaste vägen till kyrkan eller peka ut närmaste 

mataffär, oberoende av var någonstans han befinner sig då han får frågan. Men om han blir ombedd av 

en kartograf att ange exakt avstånd till eller geografisk position för samma platser, är det osannolikt att 

han kan svara, eller att han ens förstår frågan. 

Kanske kan man se arkitekten som organisationens kartograf? Jag kan inte förvänta mig att 

personerna i verksamheten, de som ska berätta för mig hur det fungerar och vad saker och ting är och 

hur de används, ska förstå sin värld i samma termer som jag ritar den. Om jag ber Agneta, provnings-

ingenjören, att beskriva materialidividen kan jag inte förvänta mig att hon ska förstå min fråga. Hon är 

ju hemma i sin egen värld, den värld jag försöker beskriva, och har inga behov av att hitta på nya namn 

på de saker hon har omkring sig eller på de handlingar hon utför för att göra sitt dagliga arbete. Jag som 

systemarkitekt däremot behöver förstå just de sakerna och handlingarna ur mitt eget kartografiska 

perspektiv. Om jag inte lyckas tillräckligt väl att förstå Agnetas kontext, hennes världsbild, är risken stor 

att min karta blir missvisande. Jag kommer att förstärka delar av den och förminska eller utelämna andra 

delar efter hur jag tolkar den. Utan att kunna ställa mina frågor så att de blir begripliga för Agneta kan 

jag inte heller göra anspråk på att kunna tolka hennes värld till en användbar karta. Därför är språket så 

centralt i mitt arbete. Utan språkkunskaper och kontextuell förståelse hjälper det inte hur bra mina 

karteringsinstrument är för övrigt. Jag kan inte kompensera de bristerna med en aldrig så sofistikerad 

modellritningsteknik.  

 

                                                
20	  Gilbert	  Ryle,	  Abstractions	  1962,	  s.	  15.	  
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Metametaforen och vikten av att byta perspektiv 
 
Ännu tio minuter kvar tills mötet ska börja. Det var frost i natt och jag startade tidigt hemifrån för att 

kunna ta det lugnt i det hala väglaget. Det är jag som kallat till mötet denna gång och det hade varit 

dumt att komma för sent. Vi har inte råd med mer irritation inom gruppen. Därför sitter jag nu ensam i 

mötesrummet och tittar på de anteckningar jag gjort som förberedelse inför mötet.  

Framför mig på väggen hänger en stor whiteboard. De som var här sist i går har haft bråttom härifrån 

och jag kan läsa en del av resterna från deras möte. Någon slags planering, med synliga delar av en 

tidsaxel högst upp på tavlan. Längst till höger finns också en del text, halvt utsuddad men ändå läsbar. 

Tydligen har de inte varit helt överens här, för delar av texten är överstruken och verkar ha flyttats flera 

gånger. Driftsättning står det med grön spritpenna alldeles under tidslinjen. På själva linjen har någon 

markerat en tjock punkt och skrivit 12 december i rött. Fyra veckor har de kvar av sitt projekt. Och vi 

som knappt kommit igång ännu... 

Sju minuter i. Jag reser mig och går bort till fönstret. Gryningen börjar gå över i ett första dagsljus, 

men det är mulet och solen syns bara som ett svagt ljusskimmer över träden på andra sidan vägen. Jag 

går tillbaka till tavlan och tar upp den mörkblå pennan. Utan att tänka ritar jag en liten kanin längst ner i 

högra hörnet av den stora tavlan, närmast dörren. Sen tar jag ett par steg bakåt. Inte så dumt faktiskt, nu 

ser jag också att kaninen har ett lätt drag av Woody Allen över sig. Det här var riktigt kul. Jag fortsätter 

rita, nu med större inlevelse. När dörren öppnas är jag fullt upptagen med att rita figurer på tavlan och 

jag märker knappt att någon stiger in i rummet. Inte förrän jag hör Carmens röst bakom mig: 

"Aha - det är så du tycker vi ska rita modellerna nu!" Jag hajar till och känner en hastig impuls av 

skamsenhet. Men sen inser jag att hon faktiskt inte alls är nedlåtande, utan snarast låter uppskattande 

och lite road. Jag vänder mig om och konstaterar det jag redan hört på hennes röst. Jag vet inte om jag är 

mest överraskad av det faktum att hon ler med hela ansiktet, eller av min egen reaktion på det leendet. 

Det var längesen vi såg varandra rakt i ögonen utan att ha en infekterad diskussion öppen som en 

avgrund mellan oss. Jag vill säga något, men kommer inte för mitt liv på vad det skulle kunna vara.  

Jag räddas ur förvirringen av att Pontus kommer in, som vanligt med andan i halsen några minuter 

över tiden efter sedvanlig lämning på dagis. Han blir förmodligen lika överraskad som jag av Carmens 

positiva anblick, men är desto snabbare att se möjligheten. Han sätter sig genast på stolen bredvid 

Carmen och viskar något. Carmen ser om möjligt ännu gladare ut. Jag tar tillfället och ursäktar mig för 

att gå ut och hämta kaffe. På vägen ut tittar jag upp mot whiteboarden med figurerna, som nu ser 

sällsamt levande ut. Det ser faktiskt ut som om de också skrattar åt mig.  

Men vad nu! Där nere i högra hörnet, där jag började rita den lilla kaninen syns nu ingenting mer än 

ett suddigt blått streck. Dörren står fortfarande halvöppen och i ögonvrån ser jag något hastigt röra sig 
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på väg ut. Jag skyndar mig ut i korridoren precis lagom för att se en liten blå kanin sladda runt hörnet i 

riktning mot kaffeautomaten... 

 

~ @ ~ 

 

”Vänta! Hallå! Herr Kanin...” Alice var nära att ge upp när kaninen för säkert sjunde gången stannade 

tvärt. Synbart stressad drog han för sjunde gången upp sitt fickur ur västfickan, höll ut det med urtavlan 

framför sig, skakade på huvudet, varpå han vände på hälarna och rusade åt rakt motsatt håll från det han 

kommit. Han verkade helt omedveten om Alices försök att få kontakt. Det verkade som om han inte ens 

hade märkt att han var förföljd, för denna sjunde gång vände han och sprang rakt på den stackars Alice, 

där hon utmattad sjunkit ner i gräset. 

”Oh, Jösses!” utbrast kaninen förskräckt snubblande. Men han stannade ändå upp tillräckligt för att 

Alice skulle hinna samla sig och formulera sin fråga: 

”Förlåt mig, herr Kanin. Jag är bjuden på te hos den röda drottningen halv sex, men jag glömde fråga 

hur jag ska hitta dit. Vet ni möjligen...?” 

”Jösses, jösses,” ojade sig den stressade kaninen, medan han skakade på huvudet så att de långa 

öronen slängde. ”Jag vet ju mycket väl att bjudningen är i norra delen av parken, bakom den höga 

häcken. Men det verkar som om något är grundläggande fel med världen just nu, för hur noga jag än tar 

ut riktningen, vrider den sig hela tiden så jag måste börja om från början.” Halvt för sig själv mumlade 

han så: ”Jag vet inte hur det ska gå om jag kommer för sent en gång till.” 

”Men,” sade Alice, ”hur svårt kan det vara? Den enda höga häcken i norra delen av den här parken är 

ju den där borta. Vi har sprungit omkring tillräckligt för att jag ska ha noterat det åtminstone. Och med 

solen i väster såhär dags blir det norr åt det hållet. Jag begriper inte varför ni försöker orientera efter en 

klocka som om den vore en kompass?” Alice pekade mot häcken, medan den förbluffade kaninen 

återigen tog upp sitt fickur. Nu tog han också fram ett par glasögon ur den andra västfickan, satte dem 

på nosen och granskade urtavlan ingående. 

”Ingen kompass?” Så samlade han sig lika plötsligt och stoppade raskt uret i fickan. ”Skynda dig, vi 

har bara en minut på oss!” 

 

Så kom det sig att Alice på slaget halv sex steg fram bakom den höga häcken i sällskap med en närsynt 

blå kanin som förväxlat sitt fickur med en kompass. Hela schacksällskapet umgicks redan vid det 

dukade bordet i vänskapligt samspråk, alltmedan den röda drottningen skred fram mellan gästerna med 

en gigantisk tekanna, ur vilken hon med utsökt älskvärdhet serverade rykande hett te. Av konflikterna 

från schackbrädet märktes inga spår. Alla verkade helt tillfreds och bekväma i sina roller vid tebordet. 
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Konversationen flöt som mild ljunghonung över bordet, alltmedan gästerna, fortfarande utklädda till 

schackpjäser, doppade muffins och hällde mjölk i det aromatiska teet.  

 

~ @ ~ 

 

Det vore självklart förmätet att påstå att det var min förtjänst, att jag genom att rita en kanin på tavlan 

åstadkom den förändring som var nödvändig för att komma vidare i vårt arbete i projektet. Jag hade 

ingen aning om vad jag höll på med, men likafullt blev det en vändpunkt i vårt arbete. När jag kom 

tillbaka efter min utflykt till kaffeautomaten var Carmen och Pontus i full färd med att diskutera olika 

förslag som de skissade upp på whiteboarden. De hade suddat ut det mesta av mitt klotter, men nu kunde 

jag se att vi hade hittat en tråd i arbetet. Vi hade fått igång en diskussion om kärnan i vårt uppdrag. 

Kaninen hjälpte oss att se nya vägar som tidigare legat gömda. I min berättelse skulle det ha kunnat vara 

vad som helst, men nu blev det en blå kanin som fick ta rollen av det oväntade perspektivskifte som 

möjliggjorde en förändring. 

Erfarenheten av att bryta invanda okonstruktiva mönster genom att göra något oväntat har jag använt 

mig av i senare projekt, men då ofta utan att vara riktigt klar över vad jag egentligen gjorde genom den 

handlingen och varför det faktiskt fungerade att improvisera i situationer av osäkerhet. Det skulle 

förmodligen kräva ytterligare en uppsats för att reda ut de mekanismerna, men jag tror Wittgenstein 

förstod vad det handlade om. Kanske är det därför han väljer att inte skriva direkt om sina insikter, utan 

använder aforismer och metaforer för att förmedla sin kunskap. Han har också en klar uppfattning om 

språkets roll i kommunikationen: 

 

Inte: "utan språk skulle vi inte kunna kommunicera med varandra" - men väl: utan språk kan vi inte 

påverka andra människor så och så; kan vi inte bygga gator och maskiner, etc.21 

 

Språket är för Wittgenstein tätt knutet till handlingen. Genom att förmedla något via språket (och jag vill 

påstå att det inte bara är det verbala eller skrivna språket Wittgenstein avser, utan hela repertoaren med 

gester, bilder, tonfall och kontextuella referenser) kan jag påverka andra människor och därigenom 

uppnå något. Därför blir språket för Wittgenstein, och för mig som arkitekt, så viktigt. Det är det 

verktyg vi måste behärska för att åstadkomma en önskad förändring. Men det räcker inte med att klart 

och tydligt direkt kunna uttrycka vad jag vill. Jag måste förstå kontexten och den aktuella situationen för 

att kunna välja det mest effektiva sättet att förmedla något. I det ljuset kan jag förstå varför den lilla blå 

kaninen kunde hjälpa Pontus och mig att öppna upp diskussionen med Carmen. Kaninen blev den nya 
                                                
21	  Wittgenstein,	  §491	  s.	  159.	  
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kontext vi behövde för att hitta ett nytt spår, avleda oss från de gamla infekterade motsättningarna och 

fokusera på en gemensam lösning. Vi hade fortfarande i yttre mening samma problem, samma uppdrag 

att lösa, men genom att se på det med nya ögon kunde vi upptäcka saker som vi tidigare inte sett. Det 

gav oss möjligheter som vi inte annars haft att komma vidare i vårt arbete. 

 

~ @ ~ 

 

I andra delen av Filosofiska undersökningar beskriver Wittgenstein hur man kan se samma sak, samma 

fenomen, på olika sätt vid olika tillfällen och hur själva övergången har betydelse för förståelsen. Han 

kallar det betydelsen av "den kategoriska skillnaden mellan seendets två 'objekt'": 

 

Jag betraktar ett ansikte, plötsligt märker jag dess likhet med ett annat. Jag ser att det inte har 

ändrat sig; och ändå ser jag det annorlunda. Denna erfarenhet kallar jag "att uppmärksamma en 

aspekt". 

Dess orsaker intresserar psykologen. 

Oss intresserar begreppet och dess plats bland erfarenhetsbegreppen.22 

 

Wittgenstein illustrerar sin aspektteori bland annat med hjälp av Jastrows stiliserade haranka (eng. 

duckrabbit - se figur 1 nedan). Den bilden är ett av många exempel på hur samma fenomen kan ha flera 

helt olika innebörder beroende på hur man (väljer att) se dem. Först ser vi bilden som en enkel 

linjeteckning föreställande en anka med näbben riktad åt vänster. Så plötsligt vänder sig bilden och vi 

ser i stället för ankan en kanin med nosen lyft åt höger. Det är fortfarande exakt samma teckning. 

Ingenting har hänt som kan förklara varför vi plötsligt ser den annorlunda, men den har nu en helt annan 

innebörd än tidigare. 

 
figur 1. 

                                                
22	  Wittgenstein,	  s.	  222.	  
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Förmågan att växla mellan olika aspekter på en och samma företeelse - konsten att kunna se något som 

om - blir central för min praktiska kunskap som arkitekt. Om jag märker att jag inte når fram genom mitt 

sätt att beskriva problemområdet måste jag kunna byta angreppssätt. Och för att kunna göra det effektivt 

måste jag behärska många olika uttrycksmedel, inte bara gängse tekniker för att rita modeller och 

begrepp för arkitekturbeskrivningar. Jag måste kunna improvisera utifrån kontextens förutsättningar. På 

så vis vidgas reglerna för arkitekturens språkspel och jag får oändligt många fler möjligheter att åstad-

komma resultat i mitt arbete. Konsten att förändra något så abstrakt och svårgripbart som en organisa-

tion i full verksamhet kräver många uttrycksmedel av sin praktiker, precis som all annan konst. 

Jag har här diskuterat hur man som Peter Naur kan jämföra utvecklingsarbete med vetenskapligt 

teoribygge. Det vore intressant att undersöka djupare var improvisationen och det oväntade brottet mot 

språkspelets regler hör hemma i den kontexten. Kanske metoder som åstadkommer perspektiv-

förflyttningar även kan ses som medvetna eller omedvetna paradigmskiften? Jag tror att till exempel 

Thomas Kuhn skulle kunna ge ytterligare stoff till den diskussionen, men lämnar frågan öppen till nästa 

gång jag får tillfälle att fördjupa mig i utforskandet av min praktik. Som alltid när man tar sig an ett 

ämne i syfte att förstå, slutar man med fler frågor än när man började. Men det är också det som gör det 

så spännande, både att arbeta med problemlösning som profession och att skriva essäer om vad det kan 

innebära. Färdig blir man aldrig. Men uppsatser kräver ett slut och nu är vi där. 

 

~ @ ~ 

 

Vi har alltså kommit fram till målet för den här resan. Min reseberättelse har försökt ge några glimtar av 

hur det kan se ut och kännas i det landskap där vi som arbetar med systemutveckling och -arkitektur 

befinner oss till vardags. Många som inte varit där eller bara sett det på avstånd kanske tror att det är en 

teknisk värld full av logiska algoritmer uttryckta genom precisa programspråk. Och visst, logiken finns 

där, men den spelar oss samtidigt ett spratt genom att få oss att tro att vi spelar ett logiskt språkspel 

medan vi arbetar. Jag hoppas att denna uppsats kan bidra till att förändra den synen en aning. Min 

beskrivning är förstås inte den enda möjliga, men den ger en aspekt som kanske kan bidra till en bredare 

helhet.  

Därmed sätter jag punkt för denna uppsats och går ut för att hämta en kopp kaffe... 
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