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Metaforer och liknelser i styrningen 
Om hur döda elefanter och röda trådar styr vårt tänkande 

 

Metaforer och liknelser hjälper oss i vårt tänkande. Att tänka i bilder kan göra det enklare att förstå en 
komplex värld. Bilderna kan leda till att vi förstår mer, men eftersom bilderna påverkar vårt tänkande 
kan de också leda till att vi förstår mindre. Det finns en risk att vi av slentrian använder missvisande 
bilder och ord vilket leder till att vi lätt tänker fel. Vi behöver kritiskt granska de metaforer och liknelser 
vi använder för att förstå styrning av komplexa verksamheter och vid behov uppdatera våra 
tankemodeller. Hur vi tänker och förstår vår omvärld påverkar hur vi gör. Att reflektera över sitt eget 
tänkande är därför en mycket praktisk åtgärd för att påverka det konkreta görandet. 

 

Metaforer och liknelser vägleder oss – rätt eller fel 

En bild säger mer än tusen ord. Att använda mentala bilder och modeller är effektivt och nödvändigt 
för att vi människor ska kunna hantera en komplex värld. Metaforer och liknelser underlättar vår 
förståelse och förenklar kommunikationen.  

Många metaforer och liknelser blir så vanliga och integrerade med det vardagliga språket att de blir 
idiom. Vi tänker inte på att de är metaforer eller liknelser. Vi kan säga ”byta fot” och mena ”ändra 
åsikt” och innebörden är given eftersom det är självklart att vi inte menar ”byta fot” rent bokstavligt. 

Det finns många fördelar med detta eftersom det gör språket både rikare och tydligare. Men risken är 
att vi börjar använda metaforer och liknelser oreflekterat och de bilder som orden skapar i våra hjärnor 
styr vårt tänkande utan att vi är medvetna om det. Vi tänker i bilder och bilderna skapar vårt tänkande. 
Om bilderna är relevanta och lämpliga är detta inget problem. Men om bilderna egentligen inte passar 
i sammanhanget kommer de att göra att vi lätt tänker fel. Dessutom utan att vi själva är medvetna om 
hur dessa bilder och tankemodeller styr oss, såvida vi inte anstränger oss för att kritiskt granska och 
reflektera över våra tankemodeller. Något som vi alla borde göra lite då och då för att uppdatera vårt 
tänkande med hur verkligheten ser ut. Det kan ses som en städning av hjärnkontoret (detta var en 
liknelse). 

Till att börja med kan vi göra en helt onödig skillnad mellan metaforer och liknelser. En metafor är när 
vi beskriver något som att det är något annat. ”Hon är en klippa” är en metafor eftersom vi inte menar 
det bokstavligt. En liknelse är när vi beskriver något som att det är som eller liknar något annat. ”Arg 
som ett bi” är en liknelse, eftersom vi inte påstår att personen är ett bi. 

Sedan kan vi titta på olika metaforer och liknelser som brukar användas inom styrningen av komplexa 
verksamheter och fundera på relevans och lämplighet. 
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Kuggar i väloljade maskiner 

Det är inte ovanligt att människor, eller grupper av människor, beskrivs som en kugge i ett större 
maskineri. Det är för att framhålla att man är en del i ett större sammanhang och har sin roll att spela. 

Men det är en liknelse som utgår från ett mekanistiskt synsätt. Verksamheten ses som en stor maskin 
med kugghjul och människan är bara ytterligare en mekanisk del. Det styr tankarna mot att se 
verksamheter och människor som maskiner eller maskindelar och därmed att de kan styras på det 
sättet också. Styrning handlar då om att trycka på rätt knappar och se till att kugghjulen hakar i 
varandra på rätt sätt. Men människor är inga maskiner. Därmed går de inte att styra på det sättet 
heller. Människor är komplexa och har känslor som i hög grad styr vårt beteende. Det är en olämplig 
liknelse. 

”Organisationen fungerar som en väloljad maskin” är en liknelse på samma tema. Den används ofta 
för att berömma och peka på att något fungerar väl. Det ses som något att sträva efter. Men eftersom 
människor inte är maskiner så kan inte organisationer vara det heller. En organisation som består av 
människor utgör ett komplext adaptivt system. Det är ett system som består av aktörer med förmåga 
att både lära sig och att fatta beslut. Det gör att systemet alltid är i rörelse och att det alltid förändrar 
sig. Det är ingen maskin och olja har ingen relevans i sammanhanget. Det är också en olämplig liknelse. 

 

Dags att bemanna kontrollrummet 

En vanlig tankemodell för styrning är att man tänker sig att det handlar om att sitta i en cockpit och 
läsa av mätare samt dra i spakar och trycka på knappar. Alternativt kan man se det som att sitta i ett 
kontrollrum i till exempel ett kärnkraftverk där man också övervakar olika mätare och gör anpassningar 
i sin styrning med hjälp av knappar och reglage. 

Detta är olyckliga liknelser eftersom det jämställer en organisation med en maskin eller något annat 
mekaniskt. Samma problem som med kuggar i ett maskineri. Ett flygplan eller ett kärnkraftverk kan 
styras genom att läsa av mätare och trycka på knappar. Människor och organisationer fungerar inte på 
det sättet. Människor interagerar med varandra och påverkas av känslor, sociala normer, status, 
prestige och mycket annat. Vi lyder inte formella styrsignaler blint. Vi gör saker som leder till att vi blir 
accepterade i gruppen och får uppskattning. Det kan vara något helt annat än den formella styrningen. 

Den chef eller controller som tror att hen kan styra en komplex verksamhet från ett kontrollrum 
kommer garanterat att misslyckas. Det är därför en olämplig liknelse (eller om man ser det som en 
metafor). 

 

Det måste finnas en röd tråd 

Uttrycket ”röd tråd” handlar om att det ska vara möjligt att följa ett resonemang eller att en berättelse 
ska hänga ihop. Att ”tappa tråden” betyder att man inte längre hänger med i resonemanget. 

Uttrycket lär att ha använts för första gången av Goethe i hans verk Wahlverwandschaften. Ursprunget 
är att den engelska marinen lät väva in en röd tråd i sitt tågvirke (=rep). Detta för att förhindra stölder. 
Den som ertappades med att använda tågvirke med en röd tråd kunde dömas till stränga straff. Den 
svenska marinen gjorde likadant men använde en blå tråd i stället. 
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Idag används uttrycket ”det måste finnas en röd tråd” i betydelsen att något måste hänga ihop. Det är 
ett vanligt uttryck för att beskriva att styrningen måste hänga ihop uppifrån och ned. Och i detta 
sammanhang behöver det inte vara en olämplig metafor. Styrningen bör ju hänga ihop. 

Men givet den reduktionistiska och mekanistiska syn som präglar dagens styrning så har det också 
kommit att betyda att styrningen ska vara hierarkiskt uppbyggd och att en styrning på en lägre nivå 
utgör en del av en styrning på en högre nivå. Det betyder helt enkelt att om styrningen på övergripande 
nivå säger 1 000 så bör det vara 100 på avdelningen och 1 på individen. Styrningen delas upp och man 
tänker sig att värdet enkelt kan adderas nerifrån och upp. Tankemodellen är att det stora och 
övergripande (ofta en smula abstrakt) kan delas upp i mindre (mer konkreta) delar och att summan av 
delarna blir helheten. Men komplexa system fungerar inte så. Tack vare att delarna interagerar sker 
ett samskapande som inte handlar om addition. Helheten kan inte brytas sönder i delar.  

Den styrning som finns på övergripande nivå behöver också finnas på andra nivåer. Ett övergripande 
syfte för en verksamhet gäller lika mycket överallt i organisationen. Sedan kan det förstås också 
behövas mål och annan styrning för att konkretisera och tydliggöra styrningen. Styrningens olika delar 
behöver hänga ihop, det behöver finnas en röd tråd i den meningen. 

Metaforen ”röd tråd” behöver alltså inte vara fel eller olämplig. Men det beror på vilken betydelse vi 
lägger i den. Om den styr tankarna, kanske omedvetet, mot ett reduktionistiskt och mekanistiskt 
synsätt är den olämplig. Om vi förstår komplexitet och kan förhålla oss till mer icke-hierarkiska 
samband mellan styrningens olika delar kan metaforen absolut användas. Men tänk efter före! 

 

Döda inga elefanter 

Hur äter man en hel elefant? Jo, genom att ta en tugga i taget. Detta är en mycket olycklig metafor. 
Den handlar om hur man utgår från något stort som redan finns (en elefant) och hur man kan 
konsumera den tills inget är kvar. Slutresultatet är att det stora som fanns är försvunnet. 

För att kunna äta en elefant måste man först döda den och sedan stycka den. En död och styckad 
elefant är inte längre någon elefant. Det blir en hög med kroppsdelar och kött. 

En levande elefant är ett fungerande komplext system. En död elefant är ett icke fungerande system. 
En styckad elefant är inget system alls utan endast en massa lösa delar. Man har börjat med något 
stort som fungerar och slutar med inget alls. 

Metaforen är konstig eftersom den används för att beskriva det motsatta. Den används till exempel 
för att beskriva hur man kan ta sig an komplexa uppgifter som att bygga ett stort IT-system. Man tar 
ett steg i taget (= en annan metafor) och bygger på efter hand (= en tugga i taget). Men det är ju 
bakvänt att då tala om att döda och stycka elefanter. 

Enda sättet att få till en stor fungerande elefant är att börja med en liten fungerande elefant. Elefanter 
kan inte byggas genom att foga ihop färdiga delar likt lego. På samma sätt måste stora komplexa 
system börja som små komplexa system. Komplicerade saker som till exempel att bygga hus eller 
maskiner kan byggas genom att foga ihop olika delar. Då kan liknelsen med lego fungera. Vi behöver 
välja metaforer som passar i sammanhanget. En bättre metafor skulle kunna vara ”en tusenmilaresa 
börjar med ett steg”. 

En elefant är en levande organism och komplexa adaptiva system (som organisationer) bör också ses 
som levande organismer. Metaforer som handlar om att döda levande organismer är då förstås direkt 
olämpliga.  
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Bli inte kvar på perrongen – åk med förändringståget 

En vanlig metafor för en förändringsresa är att det handlar om att hoppa på tåget. Missar man tåget 
blir man kvarlämnad på perrongen. Att förändringsarbete ses som en resa behöver inte vara en felaktig 
liknelse. Men vilken typ av resa är det? 

Tåg åker på räls som redan ligger. Någon måste ha lagt rälsen. Tack vare rälsen är vägen förutsägbar 
och destinationen känd. Att åka tåg handlar därför inte om att upptäcka något nytt och hitta nya 
destinationer. Det handlar om att åka till kända destinationer på en redan utlagd järnväg. Det är inte 
mycket till förändring. Dessutom kan idén om att bli kvarlämnad på perrongen också vara missvisande 
vid verkligt förändringsarbete. Den som är långsam i början med att hänga med i förändringsarbetet 
kan mycket väl komma i kapp. Man står inte själv övergiven på en perrong utan man är en del i 
sammanhanget vare sig man agerar som motor eller som drivankare (två andra liknelser). 

Om man vill tala om resor som liknelser för förändringsarbete passar det nog bättre att tala om att 
segla på öppet och okänt hav. Man seglar i en bräcklig farkost där väder och vindar påverkar hela tiden. 
Man vet inte exakt vart man är på väg även om man har en idé om vart man vill. Resan påverkar vårt 
val, eller bild, av destinationen. Resan påverkar farkosten och resan påverkar resenärerna. Det är något 
helt annat än att åka från station A till station B på en järnväg. 

Tågmetaforen är olämplig för förändringsarbete eftersom den kan få oss att tro att förändringsarbete 
handlar om att följa en utstakad väg (= en detaljerad plan som kan och ska följas). Den får oss att tro 
att förändringsarbete inte innehåller några överraskningar och att förseningar eller omplaneringar är 
misslyckanden. Tänker vi i stället på ett segelfartyg på öppet hav förstår vi lättare att det oväntade kan 
hända och att det är omöjligt att fastställa en exakt tidtabell. 

 

Vi behöver nya metaforer och liknelser 

Fördelen med invanda metaforer och liknelser är att alla direkt vet vad de betyder. Nackdelen är att vi 
lätt fastnar i ett gammalt eller felaktigt tänkande. Det kan vara svårt att införa nya metaforer och 
liknelser. Men det behöver vi troligen göra. 

Vi behöver metaforer och liknelser som hjälper oss att förstå skillnaden mellan det komplexa och det 
komplicerade. Vi behöver metaforer och liknelser som hjälper oss att förstå hur vi kan styra komplexa 
verksamheter. Vi behöver metaforer och liknelser som hjälper oss att förstå hur vi människor faktiskt 
är och agerar och inte endast hur vi borde vara och agera. 

Vi på Effektiv styrning vill därför gärna bjuda in våra läsare att lämna förslag på lämpliga metaforer och 
liknelser att använda inom styrning och förändringsarbete eller mer allmänt för att förstå komplexitet. 


