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… den komplexitet som präglar dagens 

samhällsproblem kräver en förändrad och 

medskapande maktordning för att de skall 

kunna hanteras på ett socialt hållbart sätt…
Hans Abrahamsson, Göteborgs Universitet
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Vad menar vi med komplexa frågor?

Enkel
•Diagnostisera och åtgärdar

•Linjärt och logisk

Exempel: fixa en motor

baka en kaka 

Komplicerad
•Flera liniära, enkla problem

•Kräver expertkunskap 

Exempel: att få en robot på 

mars

Komplex
•Dynamisk – ständig ändring

•Icke-linjär

•Många delar

Exempel : Integration, 

Kompetensförsöjning
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Hur jobbar vi med komplexa frågor?

Arrogans Intimitet

Medskapande

(makt till)

Kontroll

(makt över)

Vi delar makt och 

ansvar att medskapa 

lösningar

Vi är öppna, men på 

våra villkor utifrån 

våra behov. 

Vi manipulerar, men 

det ska se ”snyggt 

ut”

Vi bestämmer!

From arrogance to intimacy - a handbook 

for active democracies. Dr. Andy Williamson 

and Martin Sande, 2014







Hur agerar en systemhållare?



Pre-Westfalisk ordning

Disorder

Westfalisk ordning

Government

Nationalstaten

Post-Westfalisk ordning

Governence

Fler nivå – partnerskap 

1648 1944

Den stora omdaningen i ett historiskt perspektiv



Lärdomarna från ”Bästa 

Livsplatsen” ska forma arbetet

• Välformulerad och visualiserad riktning som gett avtryck

• En process med ambition att samskapa som inte nådde 

hela vägen

• Svag koppling till andra regionala och kommunala 

styrdokument



Höga ambitioner för både 

produkt och process

En slutprodukt som:

• Ger långsiktig riktning

• Skapar tydlig bild utåt 

• Fungerar som ”paraply”

En arbetsprocess som:

• Fungerar som prototyp

• Skapar närhet till och 

mellan invånarna

• Utvecklar demokratin



Målbild för ”PRODUKTEN RUS”

• Beskriver hur tillväxt sker i hela Halland

– Grundad i en analys av nuläge, trender och scenarios

– En sammanvägning av perspektiv och förutsättningar i regionens olika delar

– Politisk samstämmighet dvs. partipolitiskt överbryggande slutsatser

• Beskriver målbilden för Halland i framtiden

– Övergripande, visionärt och allomfattande

– Tillspetsat kring prioriterade teman/ områden för tillväxt

– Möjlig att användas som redskap hos olika aktörer –omsättningsbar i praktiken

• Innehåller en samverkansmodell för att kunna realisera strategin

– Principer och arbetsformer

– Resursfördelning

– Uppföljning



Målbild för ”PROCESSEN RUS”

• Möjliggör att det offentliga och Hallänningen kommer närmare varandra

– Skall ge Hallänningarna gemensamma bilder av samtiden och framtiden

– Skall dra nytta av HALLÄNNINGEN som identitet och vägledning i beslut

– Skall bidra positivt till demokratiutvecklingen

• Skapar ett så stort VI som möjligt

– Vidgar cirkeln och visar komplexitet i frågor där perspektiv får mötas

– Fokus på dialog och dubbelriktad kommunikation istället för information

– Vågar skapa höga förväntningar på vad vi kan åstadkomma tillsammans

• Lägger grunden för förverkligandet/ genomförandet av RUSen

– Samskapande ger samsyn 

– Processen som prototyp för samverkansmodellen i genomförandet

– Skall skapa tillit/ lust/ drivkraft att arbeta med RUSen som vägledning


