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Den sextonde april 1999 disputerade 
Maria HammarCn pa avhandlingen 
Ledtrcd i@rvandling. Om att skapa en 

rej7ekterandepraxis.Avhandlingen ing3r sorn 
nummer tvi  i den nya bokserien Filosoj octi 
ingeyoi-sardete,som utges av Dialoger. Boken 
iir p2 bortilt z o o  sidor, inklusive de sex bild- 
sidor som ar konstnaren Nils Kolares bidrag 
till den vackra boken. Likt en tradgArd utgor 
de en rofylld omgivning sorn inbjudes till re- 
flektion. Sjalva avhandlingen ledsagades vid 
disputationen av ett appendix som inneh5l- 
ler ungefdr lika mycket text som huvudtex- 
ten. Tillagget best& av protokoll m.m. fr3n 
ett utvecklingsprojekt p3 ett foretag, som 
kommenteras, analyseras och perspektiveras 
i huvudtexten. Protokollen Zr ocks3 forfatta- 
de av Maria HammarCn. Sammanlagt blir 
det en ganska diger avhandling, sorn jag i 
rollen som opponent utsatte for den kritiska 
granskning sorn ar doktorsdisputationens 
rationale. De foljande sidorna overensstam- 
mer stort sett med mitt oppositionsinlagg 
vid disputationen p i  Kungliga Tekniska Hog- 
skolan. 

En doktorsavhandling skall forst och 
framst tillfora den akademiska varlden och 
andra intresserade ny kunskap. Vad iir det d i  
respondenten tillfor av ny kunskap med sina 
beskrivningar, kommentarer, analyser och- 
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perspektiveringar? For att kunna besvara 
den frAgan m b t e  vi borja med ett par andra 
frigor: Vad ar syfiet med avhandlingen? Hur 
g2r respondenten fram for att n i  sina syfien? 
I genomggngen av avhandlingen skall jag 
ocksa hela tiden ha en tredje grupp av frigor 
i bakhuvudet: I vilken utstriackning har av- 
handlingsforfattaren lyckats med sitt uppsit? 
Vad ar avhandlingens starka och svaga si- 
dor? Var har avhandlingsforfattaren sin sa- 
kerhet? 

NHr avhandlingsforfattaren presenterar 
deltagarna i det projekt sorn avhandlingen 
kretsar runt, skriver hon dessa rader om sig 
sjalv (s.57): 

hlaria Hammarkn, projektledare. Sedan 1992 
verksam inom forskningsomrPdet Yrkeskun- 
nande och teknologi, KTI3. Bakgrund som 
journalist inom specialomrAdet >>teknik och 
mdnniskaa och som larare i reportage och 
skrivande. IngPr i redaktionen for Dialogsemi- 
nariet och tidskriften Dialoger. 

Darmed as ocks3 avhandlingens intellektu- 
ella och kulturella hemvist utpekat. Ramen 
utgors av de tvi  lierade projekt - Diulogsemi-
nunet och Yrkeskunnande octi teknologi- som 
leds av Bo Goranzon, sedan borjan av 9o- 
talet knuten till Kungliga Tekniska Hogsko- 
lan som professor. Bo Goranzon har ocks3 
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varit hennes huvudhandledare under dokto- 

randtiden. Till yttermera visso leddes det ut- 

vecklingsprojekt sorn avhandlingen presen- 

terar och analyserar av Bo Giiranzon och 

Maria Hammarkn tillsammans. Avhandling- 

ens f6rfattare konstaterar i sitt f6rord att ar- 

betet ~ a rresultatet av ett osedvanligt starkt 

lagarbete<<.I dag nar h011 disputerar p% sin av- 

handling, iir det emellertid hennes eget bi- 

drag till ferstaelse av det gemensarnt utf6rda 

prqjektarbetet som skall s t i  i fokus. 

I,Bt mig biirja med en genornging av vad 
sorn behandlas i de nio kapitel sorn avhand- 

lingen Br indelad i. 

Ilet f6rsta kapitlet i avhandlingen, dct 

soln heter >Prolog<(, handlar om dess syfie. 

MH publicerade f6r 5 r a  ar sedan en liten bok 

son1 hette SRrrva - e71me/o~IJCr reflektion. Om 

den boken skriver hon nu (s.13) att >>Det 

miirkviirdiga var att jag f6r fyra Ar sedan trod- 

de att jag var fardig, nar jag i sjalva verket en- 

dast ~ ~ i i t t  Och s% fortsat- en ny utsiktspunkt.~ 

ter hon (fortfarande $1 s.13 i avhandlingen). 

Idag vill jag ta vid dir rnin fnrra bok slutade. 
Mina nya verktyg ar en ovanligt fruktbar pcri- 
od av rnitt sa~ntal mcd dc11 forskni~lgstradition 
jag tillhdr och tva fallstudier mcd spr:ik och 
skrivandc i fnkus. Videre c11 ~ltrnejsling av den 
speciella inncbiirdcn i bc~~cppctdialog soln 
~niljiirl kring L)ialogse~ninariet vid I1r:lm:ltcn 
inl>judit till. Dessutorn har jag bl:~nd ann:lt gc- 
norn dversiittrli~lgsarhetc tlrillata i den ku11- 
skapsteori soln utifran Wittgcnstcins sprskti- 
losofi lned vittgiende ko~lsekvenscr placerar 
begrel~pc~i&ildningsfiirloppi centrum for vir 

striivan att fdrsti kunskep - hur den hildas 
och hur den fdr~imcdlas. 

Pli nasta sida i samlna kapitel (s.14) kommer 

det en pregnant formulering av syfiet med 

avhandlingen: 

Arbetet beskrivcr ctt utpriivandc av en lnetod 
fiir erfi~re~~hcts6verforing soln siirskilt fokusc- 
rar arbctet i sprikct. Den gcr samtidigt ett tan- 
kebidrag kring dc11 pd cn ping minsklijiaste 
och 111cst kvaliliccrade anvandningen av erf+ 
renhet - skapande verksalnhet. 

Och p i  nasta sida igen (s.15) finns f6ljande 

deklaration: 

Rtt viktigt syftc ~ncd dclu~a hok ar att f h i l l  
stBnd en insikt orn att erf:arenhctsiivcrfiiring 

inte kan ldsas lned hjdp even k:~lkylcrandc m-

tionalitet i form av forrnaliseradc utvccklings~ 
processer, >>hest precticca-doku~nc~ltcllcr in- 
formationstcknolo~ska vcrktyg. Det iir i dct 
spraklip~ spclct ~ncllall manniskor,i djup situa- 
tionell inblandning lned varandra, so111 den av- 
giiral~dcku~lskepcnarbctas upp. 

M H  hiivdar alltsi att det firms v:dsentliga in- 

slag i yrkeskunnande sorn inte kan formali- 

seras. De inslagen kan man inte finga in med 

hjiilp av uttryckliga regler. Alltsi finns det 

viktiga inslag i allt yrkeskunnande son1 inte 

kan ijverf6ras med hjiilp av manualer. Man 

m b t e  g i  fram p i  arldra siitt f6r att utveckla 

och sprida kvalifcerad yrkeskunskap. 

Diirmed kommer vi till kapitel 2 i av- 

handlingen, ~ A t t  se ~ n e d  spriketcc, son1 hand- 

lar om vad man kan giira I Y H ~explicita regel- 

formuleringar inte Br nog. Man kan iika sin 

f6rstiielse av vad yrkeskunnande innebiir p i  
rninga vis, t.ex. genom att ta sig igenom 

f6restallningarna on1 ett logiskt idealsprik, 

genom att reflektera iiver texter av f6rfattare 

son1 Montaigne och Diderot, genom att an- 

stalla jiimf6relser mellan systemutveckling 

och det son1 sker niir man arbetar fram en 

teaterf6restillning eller genom att befatta sig 

med filosofiska texter sorn bearbetar vira an- 

taganden om vad spriik och kunskap Zr. Frin 



Bo Goranzon har M I I  lart att faltet yrkeskun- 
nande kan belysas rned hjalp av idkhistoriska 
perspektiv, sprikfilosofi, exempel och litte- 
rara texter. Frin filosofen Kjell S. Johannes- 
sen har hon lart att begreppsbeharskande 
spelar en central roll i all forstielse och att 
begreppsbeharskande inte ar detsamma sorn 
att kunna komma rned definitioner. Fardig- 
heter och fortrogenhet spelar en oundgang- 
lig roll i all kunskap. 

Efter de inledande manovrerna i kapitel I 
och 2 kommer M H  i det tredje kapitlet till det 
fallstudium som ar avhandlingens karna. Ka- 
pitlet heter ~ K a n  man bli erfaren lite snab- 
bare((? Det det handlar om ar ett forsok att 
bidra till utvecklandet av yrkeskunskap i en 
foretagsgrupp som heter Saab Combitech. 
Den verkstallande direktoren inbjod till ett 
mote i april 1997 for att diskutera hur man 
skulle forbattra erfarenhetsoverforingen 
mellan de geografiskt spridda foretag sorn 
ingir i Combitechgruppen. 1,Motet skulle ut- 
rona forutsattningarna for ett samarbete 
rned de enskilda foretagen. Fortsattningen 
overlats till foretagen sjalva - initativet skul- 
le komma i form av en skriftlig reaktion p3 
motet, (avhandlingen s.44). Bo Goranzon 
och Maria HammarCn foreslog ett arbets- 
kravande projekt, vilket forde till att utveck- 
lingsarbetet tills vidare begransades till ett av 
de foretag sorn hade reagerat skriftligt p i  
den verkstallande direktorens initiativ. 
Combitech Software, som det foretaget he- 
ter, ar ett ~renodlat kunskapsforetag<( som 
var motiverat for aktivt deltagande i foran- 
dringsarbete. >Vi visste att vi miste bli battre 
men s3g ingen vag att gi<< (foretagets VD, ci-
terad p2 s.46 i avhandlingen). Det forskarna 
- Bo Goranzon och Maria HammarCn - i 
denna situation kunde erbjuda var en vag att 
ga, ett satt att systematiskt och metodiskt ut- 
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veckla erfarenhetsoverforingen i det berorda 
fdretaget. Metoden m2ste emellertid utarbe- 
tas pH vagen. 

Mot slutet av kapitel 3 kommer det en 
precisering av avhandlingens syfte sorn jag 
vill citera har och nu: 

Gruppen p i  Combitech var rned andra ord 
rnycket angelagen om att utveckla en rnetod 
for erfarenhetsoverforing. Jag kornrner att lPta 
denna uppgift underordnas min forskningsfri- 
ga: 
Hur g i r  det till - och ar det rnojligt - att ut- 
veckla en ny praxis sorn i djupet fdrandrar en 
etablerad syn pi kunskap? (Ledtrdd ifmand. 
/in&s.59.) 

I detta ligger det ett antagande om att det 
fanns en viss syn p i  kunskap inom foretaget 
sorn var ett effektivt hinder for det foran- 
dringsarbete som man inom foretaget var 
angelagen om att ge sig in pi.  Utifrin det an- 
tagandet m3ste projektet inbefatta en god 
del arbete rned att synliggora vad den etable- 
rade synen p3 kunskap g2r ut p3 och att 
framskaffa ett alternativ i form av en mera 
adekvat forstielse av vad kunskap Hr. 

Hur det g2r till och hur det ar rnojligt att 
utveckla en ny praxis som i djupet forandrar 
en etablerad syn p i  kunskap beskrivs och 
analyseras i resten av avhandlingen. I kapitel 
4, ~Greppet  om yrkeskunnandec, beskrivs 
och kommenteras de moment sorn ingir i 
den metod som v k t e  fram efterhand: las- 
ning av utvalda texter rned instruktioner om 
att Iasa rned pennan i hand och gora anteck- 
ningar om de forbindelser till egna erfaren- 
heter sorn dyker upp under lasningen; sam- 
manstallning av deltagarnas kommentarer i 
hiiften; aktiv lasning ocksi av dessa bidrag 
samt upplasning av dessa texter p i  gemen- 
samlna diskussionsmoten; kollektiv reflek- 



TORE NORDENSTAM:'Fill lokalkunskapens lov 

tion cftcr en bcstiirnd plan; skrivuppgifter 
sorn styrs av pro.jektlcdarnas dircktiv 6ir Iiur 
dc  skall utftiras; gerncnsam begueppsbild- 
ning i form av ett stegvis utarbctandc av cn 
ordlista iiver ord och uttryck son1 fiirefaller 
att vara viiliigrlade fiir att hilla fast viktiga in- 
slag i de erfiirenheter som iir urlder hcarhet- 
ning; hrtliipande validcring i forrn av ge-
nornfilng av de protokoll som den elm pro- ~ ~ 

jektledaren ( ~ 1 1 )skrev efter varje guuppmii- 
te. 1 dct hHr kapitlet jiimfiir avhandlingsfiir- 
fi~ttaren ocksS den nya rnetoden mcd ~lhgra 

andra mctoder sorn anviints i tidig-are studier 
av yrkcskunnandc. 

I ~Gs ta  kapitel (kap.5 med min numre-
ring), >>S~xikets - kronologi,Icdtridar<< en 
gcr tiir61ttarcn cn iivcrhlick iiver projektets 
genomfiirande interfolierad mcd komriien- 
tarer. Hiir fir liisaren reda p i  rnera on1 vad 
de olika rnornenten i frarngingssiittct innc- 
bar rent konkret. Projcktlcdarc Bo C;iiran- 
zons roll beskrivs ocli kornmcntcras; d g r a  
av de uttryck sorn man slog ned pa i gruppen 
kornmcntcras, hlarld annat uttrycket >lcdtrh- 
dart som ocksa finns mcd i avhandlingcns ti- 
tcl (detta finns p i  s.97); arhetet rned den hok 
son1 angivits so111 ctt av projektets mi l  he- 
skrivs ocli kornmcntcras; det blir niimnt att 
prc?jektgruppcn ocksi var mcd pa ett 1)ialog- 
scminarium i Stockliolm rned chefen sorn 
huvudaktiir; och vikterl av att arbcta mcd 
analogier och rnetaforer understryks. Kapit- 
let slutar rned att framlciva hur viktigt det iir 
att fiiri~ldri~lgsarbctctsker kollektivt och 
iiver tid (s.1 I 3). 

~ N y aliknelser<, sorn dct diirefier fiiljande 
kapitlct hetcr, framhallcr vikterl av att tillfiira 
gruppcn impulser utifran. Projektledaren 
rnaste fiir det fiirsta hehiirska b ide  den syn 
pa kunskap sorn gruppmedlernmarna utan 
att vara klara iiver det iir fangna i och dct al- 

tcrnativ sorn skall bibringas dcm, och fiir det 
andt.a, ocli det iir kanske det viktigaste, mBs- 
tc Iian r%da iivcr mctodcr tiir att cffkktivt hi- 
dra till att tydliggiira vad de  olika perspekti- 
ven innebiir. Det iir hiir de  tidigarc niimnda 
inslagen av idehistoria, sprikfilosofi, exem- 
pel och litteratur komrner in. 

Mir civilingeri~jiiretma som deltog i prcjek- 
tet var dct rnyckct nytt och oviintat i detta (ci- 
tat frin Sliakcspeare. Montaipe.  1)idcrot och 
Strindberg, axplock ur rnaternatikc~ls idehis- 
toria, hiinvisningar till Niels lSohr, 1,udwig 

Wittge~lstei~loch Alan Turing, heskrivningar 
av Iiur Sta~lislavskij ocli andra tcatcrregissiirer 

har arbetat med skiidcspclarc etc.). Sjalv de- 
monstrerar avl~andlingstiir~~tkireri im-vad 
~xilser utifdn kan innehiira gcnorn att i sin he- 
handling av utvecklingsprojektet p i  Cornhi-
tech Software Iiigga in en he1 essii orn femto~l- 
Iiundratalsfiirf;~tt;~rer~Montaigne SS sornscan 
Starohinski f-amstiillcr honom i hoken blow-
tu&~tz irurt%v, (avhandlingen s. I 20-1 3 s).  

Uiirmed iir vi fixrnme vid avhandlingcns 
sjunde kapitcl son1 hctcr Spslkct i spcl. Flu-
vudternat iir Iiiir en framstiillning av det sorn 
antyds i Prolog mcd order1 >>kalkylcrande ra-
tionalitet<<, >>hrrnaliserade utvecklingspro- 
cesscrc, >>hest practice-dokument< och >in- 
formations-teknologiska verktygn (ifr o w n ,  
citatet f i l l  s.15). Det handlar orn en model1 
tiir rnjukvaruutveckling sorn gar under nam- 
net C M M  cller i klartext The  CIapahility Ma-
turity Model for Software och som sedan 

den 6 r s t  ladcs fram 1991 liar haft nstort ge- 
nomslag i Iiela viistviirlden<< (sorn dct hcter 

1'" s.145 i avhancllingcn). IJtvecklingsfiirlop- 
pen delas diir upp i 316 nyckelaktiviteter 
fiirdcladc pa 18 nyckclomridcn. Organisa- 
tioner skall cnligt rnodellcn kunna lcdas 
frarn till det optirnala utvccklingsstadiet 
(nivi fern p i  den skala son1 ingar i modellen) 
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genom att utova samtliga 316 nyckelaktivi- ter nggra mgnader. Jamforelsen mellan det 
teter och infora darfor agnade mat- och kon- lyckade och det misslyckade projektet bi- 
trollsystem. Avhandlingsforfattaren betrak- drar effektivt till att klargora villkoren for 
tar detta som ett klart uttryck for n2got som overforande av erfarenhetsbaserad kunskap. 
hon kallar for .det systemteoretiska paradig- Med denna snabbgenomging av avhand- 
met<<.Kritiken skjuts framfor allt in p3 det lingen har jag skisserat svar p i  frigorna om 
kunskapsbegrepp som CMM-modellen och vilket mil som forfattaren har stallt sig sjalv 
andra utslag av systemteoretiskt tankande och om vilka medel hon anvander for att for- 
innebar. P2 S.I 6 2 sammanfattas detta Mart soka n i  sitt msl. Jag har darmed lagt en 
och koncist i form av fyra antaganden: kun- grund for det som ar det viktigaste i en dok- 
skap ar universell; kunskap kan uttryckas i torgradsdisputation, en kritik av det framlag- 
explicita regler; kunskapsoverforing sker ge- da arbetet. Och med kritik menarjag har inte 
nom matning och iterkoppling med itfol- framhillande av avhandlingens svagheter 
jande justering och kontroll; utveckling sker utan ett satt att besvara fr3gorna om det 
genom inforande av ytterligare regler. Den framlagda arbetets starka och svaga sidor 
alternativa syn p2 kunskap som exempelvis och om i vilken utstrackning det bidrar med 
projektledarna i det aktuella projektet stir ny kunskap. 
for antar i stallet att kunskap ar lokal och Nar jag var inne p i  jamforelsen mellan 
knuten till bestamda aktiviteter, att kunskap det lyckade och det misslyckade utveck- 
uttrycks i regelfoljande handlande, att kun- lingsprojektet for ett ogonblick sedan, sa jag 
skapsoverforing sker med hjalp av exempel, att den jamforelsen bidrar effektivt till att 
att utveckling sker genom att nya exempel klargora villkoren for overforande av erfa- 
pa regelfoljande integreras i en praxis och att renhetsbaserad kunskap. Eftersom det iiver- 
detta beror p i  kreativitet. Civilingenjorernas gripande syftet med avhandlingen ar just att 
utvecklingsarbete p2 Combitech Software klargora dessa villkor, kan vi stalla foljande 
och liknande stallen har darmed vissa likhe- friga till alla avsnitten i avhandlingen: i vil-
ter med konstnarligt utvecklingsarbete, ni- ken utstrackning bidrar de till att effektivt 
got som ocksd behandlas p3 nagra sidor i klargora villkoren for overforing av erfaren- 
detta kapitel (S.I 52-156). hetsbaserad kunskap? Olika h a r e  med olika 

I de tv5 avslutande kapitlen, ~Triptykc~ bakgrund och intressen kan komma till olika 
och >>Epilog(<, berors en rad olika teman svar n L  det galler detta. Nar jag sjalv har ar- 
tamligen kortfattat: fantasins roll i yrkeskun- betat mig igenom LedtGd iforuandling, har 
nandet, vikten av att jamfora, ett konstate- jag slagits av skillnaderna mellan bokens 
rande av att projektarbetet p i  Combitech borjan och delvis ocksi slutet p5 den, p i  den 
Software har fort till en ny syn p i  kunskap ena sidan, och bokens centrala kapitel p i  
och darmed till en battre forst3else av villko- den andra sidan. Med zbokens centrala kapi- 
ren for den erfarenhetsoverforing son1 fore- tel<< (i pluralis) menar jag har bokstavligen 
taget efterstravar. Men framfor allt presente- det som befinner sig i mitten p& boken, de 
ras har ett annat projekt som MH ockss varit e r a  kapitlen frin och med ~ K a n  man bli er- 
med pd samtidigt med Combitech-projektet, faren lite snabbarec? till och med ~ S p d k e t  i 
ett projekt soln misslyckades och avbrots ef- spelt (kap.3-7). 
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Det som ar gemensamt fdr de fyra centra- 
la kapitlen ar att dar behandlar forfattaren 
direkt det fallstudium som hela avhandling- 
en kretsar kring. Nar hon hiller sig nigor- 
lunda tatt till det empiriska materialet och 
foretar utvikningar och analyser i direkt an- 
slutning till delar av detta material, blir tex- 
ten enligt min mening mycket mera effektiv 
an nar hon ger sig ut p i  omriden som hon 
hon blivit fingslad av men som inte tillhor 
hennes egentliga kompetensomrPde. Det ar 
forst nar hon borjar sin herattelse p i  s.43 
son1 det blir liv och energi i framforandet. T a  
begynnelsen p& kapitlet Kan man bli erfaren 
lite snabbare?: 

Nar Mats Lindman, personaldirektiir p i  Saab 
Combitech, i april 1997 tillsammans med Per 
Risberg,vu SAAB Combitechgruppen, inbjiid 
till ett mete pi huvudkontoret i Jiinkiiping, 
hade han en id6 om ett brett arbete kring erfa- 
renhetsiiverf6ring inom hela fbretagsgruppen. 

n e t  kunde ha varit den forsta meningen i en 
roman! Det ar en mening som g i r  ratt p3 sak 
och som effektivt och utan onodiga krum- 
spring framstaller en situation p i  ett satt 
som gor att man som lasare blir nyfiken p i  
fortsattningen. Avhandlingen skulle faktiskt 
med fordel ha kunnat borja har, som en be- 
rattelse med reflekterande och analyserande 
inslag. 

Att speciellt det andra kapitlet, nAtt se 
med spriket~c, har en helt annan karaktar -
dar finns inte den energi som driver berattel- 
sen om skeendena i Combitechprojektet 
framit - beror delvis p i  att det ar alltfor ab- 
strakt, alltfor generellt. n e t  ar egentligen 
ganska paradoxalt att forsoka fdrmedla in- 
sikten att kunskap ar lokal och bunden till 
begreppsbildning i tidsbundna, avgrdnsade 
aktiviteter med hjalp av utsagor som hor 

hemma i det paradigm som utsagorna skall 
bidra till att skapa avstind till (uppfattningen 
att kunskap ar universell). Enligt min me- 
ning hade det varit mycket battre att lPta 
dessa insikter vaxa fram i direkt anknytning 
till fallstudien, inte minst darfor att det dB 
hade blivit battre samsvar mellan liv och 
Iara. Wittgensteins egna texter har for ovrigt 
inte en sidan abstrakt och generell karaktar. 
Se till excmpel p i  hans behandling av vad 
forstielse ar i Filosufka undersokningar frPn 
$502 och nigra sidor framover. Wittgen- 
steins satt att hantera forstielse ar att anstal- 
la reflektioner omkring ett antal exempel: 
Vad innebar det att uppfatta leendet i en bild 
som ett vanligt leende? Vad innebar det att 
kanna slutet p i  en kyrkotonart som slutet? 
Vad menar jag om jag sager att jag kunde 
tanka mig ett ansikte (som ger uttryck for 
fruktan) som modigt? Har foljande utsaga 
nigon mening: ~Antalet  av mina vanner ar n 
och ng + zn + z =o.<<? 

En anledning till att jag valjer exempel 
frinjust de sidorna av Wittgenstein ar att det 
forekommer ett citat darifrin i borjan av ka- 
pitlet Att se med spriket (kap.2 i avhand- 
lingen): 

Vi talar om fdrstielsen av en sats i den mening- 
en i vilken den kan ersattas med en annan som 
figer detsamma; men ocksi i den meningen 
vari den inte kan ersiittas genom nAgon annan. 
(Lika litet som ett rnusikaliskt tema genom ett 
annat.) 
I det fiirsta Callet Br det satsens tanke sorn ar ge- 
mensaln f6r olika satser; i det andra nigot som 
blott dessa ord, i dessa kombinationer, ut- 
trycker. (Fiirstielsen av en dikt.) 

Det citatet handlar om ar alltsi vad det kan 
innebara att forsti en spriklig utsaga (en 
>>sats(O.Nigra rader senare i samma text fri- 
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gar Wittgenstein sig sjalv hur man i det an- 
dra fallet kan formedla forstaelse av uttryck- 
et. Hur forklarar man meningen hos ett ut- 
tryck som iilte kan ersattas av andra uttryck? 
Hans svar ar det gor man genom svara pH 
fragan hur man leder n3gon till forst3else av 
en dikt eller ett tema. 

M ~1 hanterar Wittgenstein-citatet mycket 
fritt. Enligt hennes mening tecknar Wittgen- 
stein >>en horisont mot vilken en rad nyanser i 
vart begrepp om forstaelse kan framtradac 
Hon infor uttrycket ~artikulationshorisont<< 
som namn pa denna horisont som ~bereder  
sinnet for forstielsens olika uttryckc (av-
handlingen s.23). Horisonten sags vara 
spand >>mellan den verbalspr5kliga forkla-
ringens tillracklighet och otillracklighet -
som en regnbage, vid vars ena fot vi sager 
>>detbetyder...c, >>jagmenar att ...cc och ~ d e t  ar 
samma sak Som...<<, medan var forstaelse vid 
repbagens andra fot inte manifesterar sig i 
en direktspraklig oversattning och darfor -
om det bara ar den vi formir uppmarksamma 
- forefaller stum. PA detta oklara vis uttrycker 
sig avhandlingsforfattaren aldrig nar hon for- 
h3ller sig direkt till sitt empiriska material, 
fallstudierna p3 Combitech och Statoil. 

PH nasta sida i avhandlingen fortsatter 
forfattaren S%har: 

Att tala oIn en artikulatiollshorisont blir d i  

ocksi att bryta med fdrestdllningen om kun-
skapens enhetlighet - att all kunskap kan ut-

tryckas i en definition som uppfyller bestdtnda 

krav. 

Det som M H ar ute efter ar tydligen det for- 
hallandet att vi Ran mer an vad vi kan saga. 
Det finns kunskap som inte kan formedlas 
adekvat enbart med hjalp av sprakliga utsa- 
gor. Det finns ocksH begrepp vars mening 
inte uttommande kan ailges med hjalp av 
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definitioner som specificerar nodvandiga 
och tillrackliga villkor for att n3got skall falla 
in under begreppet. M H  ar tydligen ute efier 
b3da delarna p3 samma gHng. Om man nod- 
vandigtvis vill citera Wittgenstein har, skulle 
$78 i Filusuj%ska undersikningar nog ha varit 
mera to thepoint. (>?Tarnfor:veta och saga: hur 
m3nga m hogt Mont-Blanc ar - hur ordet 
>spel< anv:dnds - hur en Marinett liter. ...<c) 

O m  man vet hur hogt berget i friga ar kan 
man latt uttrycka det p3 sitt modersmH1, men 
SA ar det inte i exempel tv3 och tre. $75 i Fi- 
losofiska undersokningar, som citeras langre 
fram i avhandlingen (s.64), hade giitt lika 
bra. Nar det galler definitioner kunde det 
ocksH ha varit klargorande att anknyta till 
Morris Weitz distinktion mellan >>oppnacc 
och >>slutna< begrepp. D3 hade det oklara ut- 
trycket >>artikuleras i definitionsmassiga ter- 
mercc kunnat ersattas av nagot battre. (Ut- 
trycket anvands i avhandlingen pH s.24 och 
34; liknande uttryck finns p3 s.33 och 64.) 

Avhandlingsforfattaren har som sa man- 
ga andra uppenbarligen blivit mycket fasci- 
nerad av Wittgenstein-texter, inte minst den 
salnling losryckta citat som von Wright har 
samlat i boken Yemzischte RemerRungen (Cul- 
ture and Yalue heter den engelska oversatt- 
ningen, SarsRilda anrnartningar p i  svenska). 
De flesta kapitlen borjar med citat fr5n Witt- 
genstein, och bide i huvudtexten och i fot- 
noterna dyker det upp korta utklipp fr2n oli- 
ka Wittgenstein-texter. Jag m3ste saga att jag 
ar skeptisk till detta satt att anvanda Witt- 
genstein. Wittgenstein anvands helt onod- 
vandigt som stod for avhandlingsforfatta- 
rens eget foretag. Det ar onodvandigt efter- 
som hon ar fullt kapabel att st3 pa egna ben. 
Det ar ocks3 missvisande p3 det sattet att 1a- 
saren latt kan fa det iiltrycket att Wittgen- 
stein var ute efter detsamma som denna av- 
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handling. Men det var han ju inte. Ett exem- 
pel: p5 s.160-161 skriver M H  att ~ N a r  kon-
sulten skaffar sig erfarenhet av att arbeta i 
krivande projekt ar det inte i forsta hand nya 
begrepp som bildas utan de etablerade be- 
greppen laddas med sprikspela. Hon fortsat- 
ter med att tala om att frigijra sig xfrin de 
primitiva begreppens fundamentalism<< och 
att ~Begreppen tyngs inte av en packning, de 
fdrvandlas bara till ett allt mer gnistrande 
prisma att betrakta verkligheten genom.. 
Detta foga klargorande retoriska utbrott for- 
ses s i  med en fotnot som lyder s5: 

2 25 Jmfr Wittgenstein, Filosofiska undersok- 
ningar, §132: B (...) De fdrvirringar som syssel- 
satter oss uppst3r (...) nar spraket gir pa tom- 
gang, inte nar det arbetar.~ 

Jag kan inte se att detta Wittgenstein-utta- 
lande har n5got son1 helst med det att giira 
sorn MH tar upp i den passus sorn jagjust ci- 
terade fr3n. Det som Wittgenstein bearbeta- 
de var filosofiska forvirringar som enligt 
hans diagnos bottnar i att filosofer anvander 
uttryck sorn har en mening i bestamda sam- 
manhang men som saknar mening i de nya 
sammanhang som uttrycken forflyttas till. I 
filosofiska texter tar sprgket semester, som 
det heter p% ett annat st:dlle hos Wittgen- 
stein. Men forvirringar av detta slag temati- 
seras inte i den fiireliggande avhandlingen. 

Det finns en he1 del oklarheter i boken 
Ledtrdd ifoivandling speciellt i de tv5 inle- 
dande kapitlen som har en iivervagande re- 
fererande karaktar och egentligen ar umbar- 
liga. Jag har beriirt nigra s5dana oklarheter 
och l3ter resten bero. De moment som an- 
tyds i inledningskapitlen dyker upp igen i de 
centrala kapitlen och skulle med fordel ha 
kunnat inarbetas i den reflekterande mono- 
log over fallstudierna son1 ar bokens karna. 

I kapitlen son1 beskriver och analyserar 
skeendena i projekten p5 Combitech och 
Statoil visar avhandlingsforfattaren en for- 
maga att p5 ett bade klargorande och enga- 
gerande vis gestalta komplexa utvecklings- 
fijrlopp. Har visar hon tydligt att det finns 3t- 
skilligt mer i hogkvalificerade yrkesutijvares 
samlade kunskaper an vad som kan formule- 
ras av CMM-modellen eller andra verktyg 
som satter sin lit till analytiska uppdelningar 
och regelformuleringar. Om vi tolkar hennes 
deklaration att ett viktigt syfte med den fore- 
liggande boken >>ar att f i  till stind en insikt 
om att erfarenhetsoverforing inte kan losas 
med hjalp av en kalkylerande rationalitet i 
form av formaliserade utvecklingsprocesser<< 
etc. (s.15; ocks3 citerat ovan) sorn att erfa- 
renhetsiiverfiiring inte kan ske enbart med 
slidana medel, s5 har hon lyckats med sitt 
upps3t. Att det ar s5 beror p i  att det finns 
viktiga inslag i yrkeserfarenheten som inte 
kan formaliseras. (Darmed inte sagt att det 
inte finns n5gra inslag sorn kan hanteras sa.) 
Och inte minst kan det finnas otematiserade 
inslag sorn kan fungera som hinder for erfa- 
renhetsoverforingen ocksi i fiiretag som 
verkligen onskar att befr:dmja s5dant. Bade 
det sorn inte kan gripas med hjalp av defini- 
tioner och regelformuleringar eller andra in- 
slag i modeller av det slaget som C M M  ar ett 
exempel p i  och otematiserade antaganden 
om till exempel vad kunskap och spr5k ar 
hiir till det som ibland kallas f6r >>tyst kun- 
skapc Fallstudien p5 Combitech visar upp 
ett spektrum av grepp som skickliga projekt- 
ledare kan anv:dnda sig av for att skapa insikt 
i det sorn ligger i detta med tyst kunskap. 

NAgra av dessa grepp har inte utpriivats 
systematiskt tidigare, och har ligger ocks5 
svaret p5 fr3gan om vilken ny kunskap son1 
avhandlingen tillfor den existerande littera- 



T O K E  NOKDENSTAM : Till lokalkunskapens lov 

turen om yrkeskunnande och teknologi. Av- 
handlingen framstaller en ny rnetod for att 
stimulera kunskapsoverfdring i en arbetsor- 
ganisation av ett visst slag och formulerar 
nAgra villkor som framstir som nodvandiga 
for den sortens erfarenhetsoverforing. Detta 
ar nytt, och det lagger en gru~ld for vidare 
experiment med systematisk forbattring av 
kunskapsutveckling i yrkeslivet. Den gestalt- 
ning och rej5'eKtiun som avhaildlingen bidrar 
med ser jag som ett viktigt bidrag till forsk- 
ningsornrAdet yrkeskunnande och teknolo- 
gi. Jag vill ocksa tillagga attfukusenizgen p2 
villkoren f6r overferande av yrkeserfarenhe- 
ter i sig sjiilv bidrar till okad forstaelse av vad 
yrkeserfarenhet ir .  F6rstar man battre vilka 
hinder det kan finnas fiir kunskapsutveckling 
i yrkeslivet s5 fiirst2r man ocksa battre vad 
yrkeskun~landetinnebar. 

Kapitlet ~Sprakets ledtr2dar - en krono- 
logic ar avhandlingens mittpunkt. De fyra 
kapitel som kommer fiire och de fyra kapitel 
som kommer efter har alla uppgiften att klar- 
gora olika aspekter p i  det som behandlas i 
mittkapitlet. .Sprakets ledtradar - en kro-
nologie ar ocksa det enligt min bedomning 
rnest givande kapitlet i avhandlingen. Ar- 
betsprocessen i Combitech-studien beskrivs 
och kommenteras har klart och poangterat. 
Det frarngar mycket tydligt vad som ligger i 
momenten styrt liisande, styrt skrivande och 
styrt samtalande, som ar centrala inslag i den 
anvanda metoden. Att skriva protokoll efter 
varje samrnankornst blev ocksa ett viktigt in- 
slag. L i t  mig citera ett stycke frin s.88-89 i 
avhandlingen: 

Skrivuppgifterna var viktiga for att utforska 
och upptdcka, inte for att konfirmera. Proto- 
kollen hade daremot bagge dessa hnktioner -
det gick att upptdcka nya aspekter i vad som 

sagts, somligt konfirmerades ocksi. Varje pro- 
tokoll skickades ut for lasning fore ndsta semi- 
narietillFdlle och utdorde &A forsta punkt p2 
dagordningen. 

Protokollen fyllde darmed ocksi hnktionen 
av att korrigera individuella forestiillningar till 
anvandbara begrepp, de ingick alltsl som ett 
visentligt inslag i begreppsbildningsproces-
sen. Men framfor allt holl protokollen fast vid 
det som i samtalet annars skulle forflyktigats. 

Bland annat vaxte det fram en ordlista med 
>>traffande uttryck fiir olika aspekter p i  del- 
tagarnas yrkeskunnandec~ (som det heter i 
avhandlingen, s.93-94). I protokollen an-
vands ibland det suggestiva uttrycket >>be- 
greppdarc for det som dessa uttryck star for. 
Pa s.116 i avhandlingen rdknas det upp ett 
antal exempel fr%n ordlistan: 

erfarenhet, enighet om oenighet, praxis, krea- 
tiv miljii /energi, distans /narhet, det dubbla 
greppet, stress, notation, regel, fdlja regel, re- 
flektion, Turingmdnniska, en bild hBller oss 
ffingna, instinkt, underforsatt, rytm, flow, led- 
trfid, trattkantarelleffekten, upptPckt/uppfin- 
ning, tyst kunskap, sakerhet ... 

Det handlar om ett firsiik att arbeta fram en 
gemensam vokabuliir for att gripa och hiilla 
fast olika inslag i yrkeserfarenheten som 
gruppens deltagare tidigare inte hade reflek- 
terat systematiskt iiver. Nigra av uttrycken 
harstammar frin de texter som alla skulle 
lass eller fran de ferelasningar som ocks5 in- 
gick i grupparbetet. Andra diik upp i delta- 
garnas skriftliga eller muntliga inlagg. Allt 
detta iir helt utmarkt, men jag har inte blivit 
iivertygad av respondentens utlaggning av 
inneborden av detta. P2 s.94 i avhandlingen 
st2r det att ~Sjalva aktiviteten handlade om 
att bilda fiktiva begrepp.<c Vad som menas 
med ett fiktivt begrepp kommenteras inte 
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narmare, men som motto for kapitlet SprP- 
kets ledtridar - en kronologi finner vi fol- 
jande citat fran filosofen Ludwig Wittgen- 
stein: 

Ingenting ar and9 viktigare an bildandet av fik-
tiva begrepp: forst de  Iar ass forsti vira be- 

grePP. 

Detta citat som stir overst p i  s.83 i avhand- 
lingen finns ocksa p i  s.80 (fotnot 97). Har ar 
det svirt att undgi ett intryck av att avhand- 
lingsforfattaren menar att hon anvander ut- 
trycket >>fiktiva begreppcc p& samma satt som 
Wittgenstein gjorde. Men det finns inget i 
hennes text som kan underbygga det anta- 
gandet. Det hjalper heller inte att g2 till S&-
skilda anmii-kningar, eftersom citatet dar stir 
helt losryckt frAn sitt ursprungliga samman- 
hang. Det enda son1 framg5r av den utgavan 
som jag har till@nglig (den tyska reviderade 
utgivan frin 1994) ar att meningen kommer 
fr5n en sida som kallas 78b i ett manuskript 
som har nummer I 37 i von Wrights katalog 
over Wittgensteins efierlamnade skrifier 
och att meningen nedskrevs av Wittgenstein 
24. I O.I 948 samt att dar ocks3 finns en alter- 
nativ formulering (textvarianten ~ a l s  die fik- 
tiven Begriffe.). Vad Wittgenstein narmare 
bestamt avsgg med >>fiktiva begreppg den 24 
oktober 1948 vet jag inte eftersom jag inte 
har konsulterat manuskript 137 i Wittgen-
steins NachlaJ. Men det ar intet som tyder 
p i  att han anvande uttrycket p5 det sattet 
som MH gor i den foreliggande avhandling- 
en, namligen som en beteckning p i  mening- 
en med de nya uttryck som Combitech-
gruppen satte upp p i  sin ordlista eller med 
andra ord som en synonym till det som i 
protokollen i Appendix kallas for ~begrepps- 
oar<. Att ersatta det fortramiga uttrycket 

>>begreppsoar<<med >>fiktiva begrepp<<bidrar 
inte till att oka klarheten. Det forefaller mig 
inte traffande att saga att uttrycken i ordlis- 
tan stir for >>fiktiva< begrepp. Begreppen om 
erfarenhet, stress, regel, rytm och sa vidare 
ar inte >>fiktiva<< i ordets vanliga mening. 
Tvartemot handlar det om mycket reella be- 
grepp. Det utmarkta uttrycket >>trattkanta- 
relleffekten~ (som kommer frPn en artikel 
om jamforande metodik i patologi och me- 
dicinsk diagnostik) ingPr inte for narvarande 
i allmogens ordskatt men skulle fortjana att 
gora det. Det griper p2 ett pregnant vis det 
som sker nar vi far upp ogonen for nigot 
som vi tidigare inte hade sett. Det ar ett in- 
slag av begreppsinnovation i detta, men i vil-
ken mening ar begreppet ~fiktivtc? I stallet 
for citat frPn Wittgenstein hade det har be- 
hovts en enkel ordforklaring. 

Jag har slagit ner p3 en del oklarheter i ett 
eljest klargorande arbete. L3t mig som av- 
slutning itervanda till de tvi  nkunskapspara- 
digmen~ som jag snuddade vid i min inle- 
dande oversikt over avhandlingen. P% s.162 i 
I,edtr2d z'jrvandltng talas det om ~ d e t  sys-
temteoretiska paradigmete som CMM-mo- 
dellen sags vara ett uttryck for. Och s i  fort- 
satter det s i  har: 

En verksamhetsfdrbattring som bygger p i  
CMM-modellen utg-2r frin bland annat Mljan- 
de grundantaganden o m  kunskap: 
Kunskapen iir universell, d v s oberoende av si- 
tuation och anvdndning. 

(...) 
Begreppet o m  praxis utgir fran en radikalt an- 

norlunda kunskapsuppfattning: 

Kunskapen ar lokal, tidshunden och arbetas 

upp mellan manniskor i en praxis. 


Detta ar en visserligen en sammanfatt- 
ning som skall lasas i Iiuset av de foregaende 
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sidorna, men formuleringarna framst5r trots 
det som nigot oforsiktiga. I n5gon mening 
finns det (vill jag havda) kunskap som fak- 
tiskt ar universe11 i n5gon betydelse av >>obe- 
roende av situation och anvandningcc. Tank 
t.ex. p5 matematiska utsagor (~2+2=4<<)!  

Men i nigon mening kan man kanske ocksi 
med ratta p5st5 att all kunskap ar lokal, tids- 
bunden och arbetas upp mellan manniskor i 
en praxis. Har films det uppenbart plats for 

vidare klargoranden. Det avgorande felet 
med CMM-modellen och alla andra variatio- 
ner p5 samma tema ar deras ensidighet. De 
betonar en enda aspekt p i  kunskap och for- 
summar alla andra aspekter p5 kunskap som 
i m5nga sammanhang kan vara l5ngt viktiga- 
re att uppmarksamma. 

Det ar den foreliggande avhandlingens 
stora fortjanst att den tydligt har demon- 
strerat att det ar s5 det ar. 


