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Kompleksitet2 

 

Hvordan en enkelt facebook-post blev til en kunstmesse og hvordan det måske ændrer 
vores samfund. Jeg er organisationspsykolog og deltog på kunstmessen Alt_Cph med mit 
complexity laboratory. Jeg er ikke kunstner, men blev opslugt i fællesskabet.  
 
Dette er en beskrivelse af hvad der skete, da jeg skrev, at jeg ville skrive en bog om 
kompleksitet i vores praksis, hvor jeg arbejder med organisationsudvikling.  
Kompleksitetsteori indenfor organisationsudvikling beskriver hvordan udvikling foregår 
gennem komplekse responsive processer snarere end gennem lineære planlagte 
processer.  
  
Dette kan illustreres med den kendte metafor om sommerfugle-effekten. Det er en metafor 
der beskriver hvordan en sommerfugls vingeslag i Brasilien kan skabe en tornado i Miami. 
Det kan skabes gennem sommerfuglens vingelags trykændring i luften, som kan medføre 
uforudsigelige og omfattende ændringer på langt sigt. Så selvom udsving og bevægelse 
på kort sigt kan virke forudsigelig, fordi det tager tid for små ændring at blive til store og 
grundlæggende ændringer, så vil ændringer i stor skala være grundlæggende 
uforudsigelige. Jeg vil gerne belyse hvordan disse pointer kan bringes ind i den 
organisatoriske virkelighed som er præget af forestillingen om planer, planlægning, 
linearitet og forudsigelighed.  
 
De teoretiske konsekvenser af teorien er ret omfattende. Teoretikeren Ralph Stacey 
skriver, at hvis der kun findes responsive processer, så giver det ikke mening at beskrive 
en organisation som en enhed. For organisationer er kun summen af mennesker, der 
interagerer. I lineære modeller er der én årsag og én virkning. I kompleksitetsteorien er der 
mange effekter af én årsag og mange virkninger af hver årsag. Jeg ønskede at beskrive 
hvordan ledere og konsulenter bringer tankerne om komplekse responsive processer ind i 
en organisatorisk virkelighed.  
 
Jeg – og to kollegaer – mødtes og lavede en (hvad jeg tror vil ses som en traditionel) 
disposition til et bogprojekt. Vi blev enige om, at vi ville skrive om kompleksitet i praksis i 
udviklingen af samfund, organisationer og individer. Det skulle vise sig, at vi selv ville blive 
udsat for vildt voksende kompleksitet i udviklingen af vores projekt. For vi ville gerne i 
dialog med et publikum. Det fik os til at oprette en page på facebook og invitere til 
deltagelse. Vi lagde siden op, og så gik det stærkt. Vi blev kontaktet af en lang række 
mennesker, som gerne ville bidrage med deres perspektiv, som gerne ville snakke mere 
med os eller som henviste til andre, som måske kunne være interessante at snakke med. 
Vi fik feedback på vores tanker, og vi fik konkrete forslag til konkrete aktiviteter, som vi 
kunne deltage i. Vi fik endda en henvendelse fra et forlag som gerne ville udgive vores 
bog. Det overraskede os lidt, da vi ikke havde skrevet noget endnu. Eftersom vi arbejdede 
med kompleksitet som tema besluttede vi os for at undersøge alle henvendelser vi fik – 
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uanset om vi kunne se relevansen af henvendelsen umiddelbart. Vi ville netop lade 
kompleksiteten udfolde og give til inspiration og udvikling gennem de henvendelser vi 
modtog.  
 
En af opfordringerne til deltagelse i en aktivitet var fra Alt_Cph, som er en messe for 
alternativ kunst. Messen er en årlig begivenhed i København og tiltrækker kunstnere fra 
en lang række af lande. I år blev Alt_Cph kurateret af Carl Martin Faurby. Han havde hørt 
om vores bogprojekt, fordi han kender min bror. Typisk udnyttelse af netværk – når vi har 
kendskab og tillid til hinanden skaber det grobund for indledende dialog og ønsket om 
forståelse og accept er tilstede.  
 
Efter et par telefonopkald havde vi et koncept på plads. Vi fik skabt ideen om, at jeg skulle 
deltage på messen for at indsamle empiri til mine undersøgelser af kompleksitet i 
udviklingen af praksis. Jeg skulle sidde på messen med et kompleksitetslaboratorium, hvor 
jeg interviewer de deltagende kunstnere for at undersøge deres opfattelse og håndtering 
af kompleksitet1. 
 
I interviewene ville jeg beskrive tankerne om kompleksitet for kunstnerne, og jeg ville 
forsøge at forstå deres håndtering af kompleksitet. Hvad gør de for at bringe kompleksitet 
ind i deres projekter? Og hvad gør de for at reducere kompleksiteten? Og kan 
kompleksitetsteorien overhovedet give mening i denne verdens praksis? I vores 
undersøgelsesarbejde til bogen arbejder vi med en hypotese om, at den individuelle 
håndtering af kompleksitet kan beskrives som en form for kompleksitetskompetence. At 
individer har forskellige måder at håndtere den kompleksitet vi møder. 
 
Min tilgang til undersøgelserne tager udgangspunkt i psykologiprofessor Svend 
Brinkmanns tilgang til undersøgelser af fænomener. Han tager udgangspunkt i, at 
undersøgelser af denne slags, kan kategoriseres i tre kategorier: 

• At gøre det indlysende indlysende 
• At gøre det skjulte indlysende 
• At gøre det indlysende ikke-indlysende 

 
Det viste sig, at alle tre kategorier skulle komme i brug. Min oplevelse er, at der er 
indlysende forhold i kunsten, som kompleksitetsteorien beskriver præcist. Der er også 
forhold blandt de deltagende kunstnere, som var skjult (for mig i hvert fald). Og sidst var 
der forhold, som jeg fandt indlysende, som ikke virker indlysende længere. 
 
At gøre det indlysende indlysende 
Kunstnere er optaget af kompleksitet. De er åbne for kompleksitet og interesserede i at 
indgå i – og skabe - platforme hvor kompleksitet kan opstå. Det bliver oftest kaldt andre 
ord. F.eks. bruges ord som mangfoldighed, variation og forvirring. Kunstnerne bag 
Slagteriet Holstebro er tidligere citeret for følgende 
 

Vi er ved at specialisere os i forvirring (Kunstgruppen Slagteriet Holstebro2) 
 

																																																								
1 Hvis der blot er skrevet et navn efter citaterne er det interview med kunstnere fra Alt_Cph 
2 Interview i kunsten.nu d.8.9.15	
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Nogle af ordene var således forskellige, men indholdsmæssigt så jeg en klar parallel til 
tanker bag kompleksitetsteorien og en inspirerende uddybende beskrivelse af det.  
 
At gøre det skjulte indlysende 
Der er en anden forståelse af resultater og vigtigheden af resultater. Det var skjult for mig, 
da jeg deltog i messen. Flere kunstnere brugte frasen ”open-ended”. De beskrev, at et 
givent resultat ikke var vigtigt for dem. De havde alle intentioner, men ikke 
resultatorienterede mål.  
 
 We are not just outcome-oriented (Kunstgruppen AUTO ITALIA) 
 
Den traditionelle organisationspsykologi beskriver desuden, at det er nemmere at 
acceptere resultatet af en proces, når man har været en del af den. En af kunstnerne 
udvidede den anskuelse med sine tanker om gennemskuelighed. Han har lavet et 
softwaresystem, hvor kunstnere kan vælge hvem de gerne vil udstille eller arbejde 
sammen med, og hvor systemet laver udvælgelsen. Jeg spurgte om det er nemmere at 
acceptere resultatet af en proces, når processen omkring valg og fravalg er 
gennemskuelig. 
 

I think it might be. I strive for increasing transparency. More visibility (Cameron 
Macloud fra PLATFORM) 

 
At gøre det indlysende ikke-indlysende 
Der var til gengæld også forhold, som jeg havde fundet indlysende, men som ikke var 
indlysende efter dialog med deltagerne. Det gik op for mig, at det ikke giver mening, at 
beskrive mekanismer omkring kompleksitet som enten reducerende og åbnende. 
Forenklinger i begreber, modeller, former eller teorier ses ofte som en reduktion af 
kompleksitet. Men i dialogen med kunstnerne oplevede jeg snarere de umiddelbare 
forenklinger, som en yderligere øgning af kompleksiteten. Det bidrager jo med flere 
begreber, flere ord og flere associationer. Kompleksiteten stiger altså uanset hvad vi gør. 
 

Reducing the complexity in a specific shape can open the complexity for new 
interpretations and new ideas  (David Stjernholm der deltog med FORMIC) 

 
En anden vigtig faktor for håndtering af kompleksitet er graden af tillid. 
 

We spend time together. We communicate a lot. And it wouldn’t make sense if 
someone says that I don’t want it like this. We are not trained to be one 
person so everybody has worked on everything in our projects. We have 
different skills and we use them all (Kunstnergruppen AFTER HOWL) 

 
Det største fællestræk ved de kunstnere, jeg var i kontakt med var dog deres ønske om 
deltagelse – ikke bare deres ønske om selv at deltage i processer - men deres oprigtige 
ønske om at skabe platforme for deltagelse for andre.  
 

We think it is more interesting to focus on who works together and how we 
work rather than purely focusing on what we produce. Our goal is to bring 
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people together; there is great value in collaborative practice 
(Kunstnergruppen AUTO ITALIA) 

 
Har sommerfuglen basket med vingerne på Alt_Cph? 

Thinking together about what we are doing and why we are doing it seems to 
me to be the only way to produce reasonable and lasting changes in what we 
do (Stacey s.89)    

 
Artiklen hedder kompleksitet2 fordi det endte med, at jeg selv blev ”offer” for 
kompleksiteten i forsøget på at beskrive den. Jeg skrev ud om vores projekt og påvirkede 
andre så meget, at de kontaktede os. Jeg tog kontakten op og lod mig påvirke af 
kontakten og alt hvad det førte med sig. Det er vanskeligt at sige hvordan Alt_Cphs bask 
med vingerne vil ændre verden. Mit møde med kunsten blev inspirerende og berigende og 
har givet en styrket tro på at kunst og videnskab kan inspirere hinanden. Der er sat tanker 
i gang, og tanker har kraften til at ændre alt.  
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