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SAMMANFATTNING 

Utvecklingen från jordbruks- och industrisamhället till det moderna informationssamhället har 
medfört stora förändringar i de sociala systemen vad det gäller grupprocesser och interpersonell 
dynamik. Sett ur ett komplexitetsperspektiv kommer de tätt kopplade agenterna i de tätt 
kopplade systemen att uppvisa interaktionsmönster, som skiljer sig från tidigare historiska 
epoker med dynamiska processer unika för tidevarvet. Syftet med detta examensarbete är att, via 
en litteraturstudie, beskriva och problematisera individens förutsättningar för identitetsbildning 
och ontologisk säkerhet i komplexa sociala system. Resultaten visar att komplexa sociala system 
kännetecknas av självorganisering, som kan resultera i att komplexa strukturer/egenskaper växer 
fram på en högre nivå. Den semi-autonoma agenten kan även konceptualiseras som ett 
komplext system, i sig, som påverkar, och påverkas av, de mångfaldiga komplexa sociala 
systemen. De ändrade förutsättningarna för interaktion och kommunikation i 
informationssamhället har vidare påverkat självorganiseringsprocesserna och, i förlängningen, 
det sociala samspelet, vilket kan få konsekvenser för vilka erfarenheter som kommer att ligga till 
grund för identitetsbildning och ontologisk säkerhet. 

Nyckelord: komplexa system, informationssamhälle, social interaktion, identitetsbildning, 
kulturell underbelastning, ontologisk säkerhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

The development from the agrarian and industrial society to the modern information society 
has brought about significant changes in group processes and interpersonal dynamics. From the 
point of view of the Complexity Theory the tightly coupled agents in tightly coupled systems 
will display a social order and dynamic processes unique and specific for the current era. The 
purpose of this thesis is, through a literature review, to describe and problematize the 
conditions for identity formation and ontological security in complex social systems. The results 
show that complex social systems, characterized by self-organizing processes, can result in 
emerging complexity at the higher levels. The semi-autonomous agent can also be 
conceptualized as a complex system that influences, and is influenced by, multiple complex 
social systems. Furthermore, the changing conditions for interaction and communication in the 
information society may affect the way social interactions take place and how self-organizing 
processes might develop. This, in turn, will affect the possible experiences that can be made in 
the social sphere and what the conditions for identity formation and ontological security will 
be.  

Keywords: complex systems, information society, social interaction, identity formation, 
cultural underload, ontological security 
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INLEDNING 

Komplexa system  

Studiet av komplexitet och komplexa företeelser, ofta uttryckt i termer av komplexa system, har 
fått allt större spridning de senaste decennierna med tusentals publicerade verk inom såväl 
matematik som natur- och samhällsvetenskap. Begreppsbildningen är emellertid långt ifrån 
klarlagd, då olika teoretiska perspektiv tenderar att ge en stipulativ definition av komplexitet i 
en viss kontext, exempelvis för att utveckla modeller av komplexa system som sedan kan 
användas för att belysa specifika företeelser (Espejo & Reyes, 2011). En väl använd metod för 
att få en grundläggande bild av vad som bör utgöra ett komplext system är att ställa det i 
förhållande till andra former av system, som kan sägas vara omfattande eller komplicerade. Om 
ett system som innefattar en större mängd komponenter kan beskrivas med grund i en analys av 
dess individuella delar, som exempelvis en dator eller ett passagerarflygplan, handlar det om ett 
komplicerat system. Till skillnad från det kan ett komplext system aldrig förstås bara genom att 
studera dess grundläggande element, dvs. interaktionen mellan delarna i systemet 
(kännetecknad av ickelinjär dynamik) och mellan systemet och omgivningen, leder till 
självorganisering, som kan medföra emergens på högre nivåer. Ett komplext system kännetecknas 
således alltid av emergenta strukturer eller egenskaper, som är något mer än endast summan av 
delarna (Cilliers, 1998; Augustinsson, 2006). Exempel på sådana system är hjärnan, språk och 
organisationer (Cilliers, 1998). I det förstnämnda fallet kan medvetande sägas vara en emergent 
och svårförklarad egenskap av interaktionen mellan neuroner (Mitchell, 2009). 

I det framväxande tvärvetenskapliga studiet av komplexitet och komplexa system är det just hur 
dessa mångfaldiga element eller agenter organiserar sig utan någon centraliserad 
kontrollmekanism (självorganisering) i en avgränsad helhet (systemet) med framträdande 
strukturer/egenskaper på högre nivåer (emergens) som är av störst intresse. Vare sig det handlar 
om myrstackar eller mänskliga sociala system har det dock visat sig vara svårt att hitta säkra 
metoder och modeller, som kan visa på hur dessa strukturer bildas med dess ickelinjära 
dynamiker, sofistikerade informationsflöden och kontinuerliga lärande och utveckling av 
systemet i stort (Mitchell, 2009).  

Agenten i systemen 

De tre nämnda exemplen (hjärnan, språk och organisationer) visar på hur skilda företeelser kan 
beskrivas som komplexa system och hur våra liv därmed i hög utsträckning tycks präglas av 
emergent komplexitet i olika former. En på ytan enkel och vardaglig företeelse som att köra bil 
till affären och handla skulle kunna beskrivas i termer av en individ som en agent i, eller som på 
annat sätt blir påverkad av, ett antal komplexa system. Han/hon måste exempelvis (1) navigera 
ett tekniskt avancerat fordon på (2) ett komplext vägnät för att aktivt ta del av det (3) 
övergripande ekonomiska systemet av handel av varor och tjänster, där brukandet av 
elektroniskt betalningsmedel med grund i den framväxande (4) IT-miljön är en förutsättning för 
att det ekonomiska systemet ska kunna bevara sin nuvarande struktur, ofta i en (5) stadsmiljö 
där medborgare är beroende av basvaror för sin överlevnad, som, i sig, vidare kan kopplas till 
olika (6) tillverkningsprocesser, (7) produktionssystem och (8) distributionsnätverk. Exemplet 
skrapar bara på ytan av de möjliga komplexa system som individen skulle kunna sägas vara en 
del, eller påverkas, av, vilket visar på omfattningen av strukturell komplexitet som direkt eller 
indirekt genomsyrar den mest vardagliga av aktiviteter (Cilliers, 1998). 
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Ett vanligt sätt att beskriva interaktionen mellan individen och teknisk infrastruktur är som 
sociotekniska system och i regel med koppling till organisationsutveckling, där fokus främst 
ligger på att optimera samspelet mellan sociala och tekniska faktorer (Ropohl, 1999). Dessa 
perspektiv berör dock inte nödvändigtvis individens funktion i, och förhållande till, komplexa 
sociala system och hur han/hon kan beskrivas som en agent bland många, vilka, i sin tur, via 
omfattande interaktioner medför självorganisering och sedermera emergens på en högre nivå av 
systemet. I scenariot ovan nämns exempelvis en stad som ett komplext socialt system, där 
agenten ses som ett element i en större helhet. Ett komplext system kan emellertid aldrig 
förklaras med grund i en analys av dess individuella delar, i det här fallet medborgarna, 
samtidigt som den komplexa företeelsen stad med dess emergenta egenskaper är beroende av 
just interaktionen av dessa i en botten-upp-process. Detta medför att den semi-autonoma 
agentens egenskaper, i sig, måste tas med i åtanke inom de teorier som syftar till att ge en 
uttömmande bild av vad ett komplext socialt system egentligen innebär, då agenten inte kan 
likställas med exempelvis en myra i en stack, dvs. konceptualiseras som ett enkelt element i 
systemet. Sett ur individperspektivet är det även viktigt att reda ut vilken påverkan komplexitet 
har på individens levnadsvillkor, då det genomsyrar en stor del av interaktionsmönstren i den 
ständiga utvecklingen av den sociala miljön (Portugali, 2011).  

En viktig distinktion kan därmed göras mellan singulära och duala komplexa system. I singulära 
komplexa system, som exempelvis en myrstack, återfinns komplexiteten endast på den högre 
globala nivån av systemet (Portugali, 2011). I vissa fall blir det emellertid även nödvändigt att ta 
hänsyn till komplexiteten hos de individuella elementen, som i fallet med agenter i ett 
mänskligt socialt system. Detta har medfört att Portugali (2011) har valt att använda sig av 
termen duala komplexa system för att dels betona den globala komplexiteten och dels lyfta fram 
den komplexitet som gör sig gällande på de lägre nivåerna i systemet, dvs. hos de semi-
autonoma agenterna. 

Den moderna komplexiteten  

Människan har varit en del av sociala system i termer av nationer, städer och organisationer i 
tusentals år. Med start på 1800-talet och vad som allmänt brukar benämnas industrialismens 
tidevarv inleddes emellertid en teknisk och social utveckling i västvärlden som fundamentalt 
ändrade levnadsvillkoren för individen (More, 2000). Jordbrukssamhället avvecklades successivt 
i takt med att människor flyttade in i städer och tog anställning inom någon av de många 
tillverkningsindustrier, som hade vuxit fram som en konsekvens av ändrade politiska 
förhållanden och begynnande konsumtionssamhälle (Kuosa, 2007). Den sociala och kulturella 
identiteten, som tidigare hade präglats av familjeförhållanden och lokala särdrag och sedvänjor, 
förankrades nu snarare i urbana miljöer uppbyggda av olika komplexa system, dvs. i tekniskt 
och socialt komplexa kontexter med reellt annorlunda grupprocesser och interpersonell 
dynamik. En tydlig förändring i industrialiseringens kölvatten var de ekonomiska systemen, där 
individen blev en mer autonom del av ett komplext marknadsekonomiskt system, både som 
enskild agent och som samverkanspart i de mångfaldiga klustren av individer sammanlänkande 
via olika institutioner, organisationer, finansiella aktörer, etc. (Mitchell, 2009). Det dynamiska 
samspelet mellan individen och omgivningen ändrades ytterligare vid uppkomsten av nya 
sociala normer och interaktionsmönster som, i sig, avspeglade den sociokulturella utvecklingen 
i den nya tidens industrialiserade samhälle (Scott & Marshall, 2009). 

Med informations- och kommunikationsteknikens intåg på 1980- och 1990-talen blev 
informationsflöden allt större faktorer i hur sociala system utvecklades och vilka 
interaktionsmönster som etablerades mellan individer. Tidigare rigida organisationsmönster, 
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där några få individer med totalitär makt kontrollerade flödet av information nedåt i hierarkin, 
ersattes med mer komplexa interaktions- och kommunikationsmönster, där informationen 
flödade såväl horisontellt som vertikalt genom olika nivåer. Det var inte längre möjligt att exakt 
peka ut var makten egentligen låg i de sociala systemen, vilket visade på vikten av komplexa 
system med fokus på självorganisering och det ömsesidiga beroendet mellan agenter, som ett 
sätt att ge en mer uttömmande bild av de nya komplexa levnadsvillkoren (Hacker, Mason, & 
Morgan, 2009).  

Dessa nätverk uppvisar även vad Perrow (1999) kallar tight couplings, dvs. täta kopplingar mellan 
systemets delar (i föreliggande fall semi-autonoma agenter), där eventuella problem i ett element 
snabbt kan sprida sig till de kringliggande med potentiellt katastrofala följder. En förare på ett 
komplext vägnät, som exempelvis blir störd av någon utomstående faktor och är tvungen att 
göra en oväntad manöver kan lätt leda till en krock/kedjereaktion mellan de tätt 
sammankopplade delarna i systemet, dvs. ett avbrott i trafiken, vilket, i sin tur, medför att en 
stor del av vägnätet påverkas. En till synes avgränsad incident får således konsekvenser för 
systemet i stort på grund av ickelinjär dynamik och ömsesidigt beroende. De täta kopplingarna 
har vidare kommit att genomsyra de olika interaktions- och kommunikationsmönster som har 
vuxit fram i och med Internets genombrott vid slutet av 1990-talet, där omedelbarhet och direkt 
tillgång till IT har blivit något självklart i det dagliga livet (Merali, 2006). 

Dynamiska processer, identitetsbildning och ontologisk säkerhet  

En individ som lever och verkar i moderna sociala system befinner sig således i ett antal 
dynamiska processer, som i hög utsträckning påverkar och formar de erfarenheter han/hon gör. 
Med komplexitetsperspektivet i åtanke är den semi-autonoma agenten med andra ord situerad i 
en viss kontext där förutsättningar som gör sig gällande i omgivningen, och framför allt med 
koppling till det komplexa samspelet med andra agenter, kommer att spela en avgörande roll 
för exempelvis den psykosociala utvecklingen och förmågan att tillfredställa grundläggande 
behov. Även här handlar det därmed om täta kopplingar och växelverkan där kognition 
utvecklas i samspelet med omgivning, dvs. erfarenheter i sociala interaktioner påverkar den 
psykosociala utvecklingen, vilket, i sin tur, reglerar hur agenten interagerar vidare i de sociala 
systemen (Kassin, Fein, & Markus, 2008).  

De viktigaste koncepten en individ utvecklar under sin livstid är kopplade till identitets- och 
jagupplevelsen, dvs. de personliga och sociala förutsättningar som gör det möjligt att uppleva sig 
själv som en unik individ. Inom psykologin brukar det beskrivas i termer av exempelvis social 
bekräftelse, självkänsla och självförverkligande. Detta ses ofta som något intrinsikalt i den 
mänskliga naturen och är en viktig del av den psykosociala utvecklingen av en egen identitet 
(Feldman, 2006). Förmågan att utveckla dessa koncept är dock direkt kopplat till de 
erfarenheter individen gör i omgivningen vid en given punkt, dvs. det kommer alltid att handla 
om upplevelser förankrade i historiskt och sociokulturellt betingade förutsättningar för socialt 
samspel (Kassin et al., 2008). En individ som lever i ett modernt samhälle, och är en agent i 
mångfaldiga och sammanflätade komplexa sociala system, kommer således att ha reellt 
annorlunda upplevelser i interaktionen med omgivningen jämfört med dem som levde och 
verkade i tidigare sociala och kulturella kontexter, något som torde kunna medföra unika 
utgångspunkter för skapandet av en egen identitet och möjligheter att tillfredställa 
grundläggande behov. 

Dessa ändrade förutsättningar i det sociala livet kan få stora konsekvenser inte minst för 
upplevelsen av personlig säkerhet. Ur ett etymologiskt perspektiv har begreppet säkerhet sin 



4 

 

grund i latinets securus (upplevelsen eller tillståndet av att vara trygg eller säker) och securitas 
(frihet från hot eller rädsla). Senare definitioner har emellertid breddat begreppet och lagt 
större fokus på säkerhet i en social kontext med koppling till säkerställande av 
nationell/territorial välfärd och trygghet på olika nivåer. Viktiga dimensioner av sådana 
processer är exempelvis övervakning och eliminering av sådant som hotar medborgarnas 
intressen, ofta, men inte uteslutande, med polisiära insatser eller militär aktion. För individen 
är dock själva upplevelsen av personlig psykologisk säkerhet fortfarande förankrad i de 
ursprungliga betydelserna av securus och securitas, dvs. individuella upplevelser eller tillstånd av 
att vara trygg och säker kopplat till en stabil psykosocial utveckling (Mesjasz, 2006). 

Personlig säkerhet är således ontologisk på så vis att individen eftersträvar en stabil och säker 
identitetsupplevelse, där fundamentala och mänskligt väsensbetingade förutsättningar för 
psykologisk trygg- och säkerhet kan härledas till den psykosociala utvecklingen (Giddens, 1991). 
Under ungdomsåren infinner sig en kritisk punkt i utvecklingen där identitetsbildning är som 
allra viktigast, dvs. individen genomgår en utvecklingsfas som i mångt och mycket kommer att 
definiera vem han/hon är i det sociala livet och hur stabil den egna upplevelsen av en personlig 
och social identitet kommer att vara framöver (Feldman, 2006). Att allt fler unga mår dåligt 
under denna period visar sig inte minst i statistiken från Barnens rätt i samhället [BRIS] (2012). 
År 2011 tog cirka 26 000 barn och ungdomar kontakt med BRIS kris- och jourverksamhet, 
varav 4 545 samtal hade direkt koppling till psykisk ohälsa såsom självmordstankar, 
självdestruktivitet och ätstörningar. Ett större antal av dessa samtal kom från barn och 
ungdomar som hade levt länge med psykiska besvär och kände reell ångest inför tillvaron, som 
upplevdes som meningslös. Kontakten med BRIS sågs således som en sista utväg för dem som 
inte längre kunde finna trygghet i sin omedelbara omgivning – om de någonsin hade känt det. 
Mellan 2004 och 2007 ökade kontakterna som hade koppling till psykisk ohälsa med 33%, 
vilket innebär att en betydande del av BRIS verksamhet under början av 2000-talet har handlat 
om att ge stöd och hjälp till barn och ungdomar, som uppvisar påtagliga problem i den 
psykosociala utvecklingen (BRIS, 2012).  

Mycket tyder på att den ökade psykiska ohälsan inte kan kopplas till exempelvis kön eller 
socioekonomisk status, dvs. det handlar inte om en viss grupp av ungdomar, utan om en allmän 
försämring överlag. Den roll som övergripande kulturella faktorer och ändringar i dynamiska 
processer på samhällsnivå kan ha i denna utveckling är emellertid svår att studera, då det 
oundvikligen kommer att handla om en större mängd påverkande faktorer och variabler. 
Problembildens allmänna prägel kan dock komma att kräva teoretiska infallsvinklar, som tar ett 
bredare perspektiv med speciellt fokus på de ändrade levnadsvillkoren i det moderna samhället 
(Lager, 2009). Sett ur ett komplexitetsperspektiv blir det således viktigt att utröna vad som 
kännetecknar de dynamiska processerna i moderna komplexa sociala system och den möjliga 
koppling som kan göras till psykosocial utveckling och ontologisk säkerhet. Även om 
identitetsbildningen främst sker under ungdomsåren kan de påtagliga förändringarna i 
levnadsvillkor dock komma att påverka populationen i stort, då den psykosociala utvecklingen 
sker fortlöpande genom livet (Feldman, 2006) och i hög utsträckning med koppling till 
interaktioner i komplexa sociala system (Portugali, 2011). 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att beskriva och problematisera individens förutsättningar 
för identitetsbildning och ontologisk säkerhet i komplexa sociala system.  
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Följande frågeställningar behandlas: 

 Vad kännetecknar agenternas interaktioner i komplexa sociala system? 
 Vad karaktäriserar den semi-autonoma agenten? 
 Hur har informationssamhället påverkat agenternas interaktions- och 

kommunikationsvillkor? 
 Vilka dynamiska processer i komplexa sociala system kan ha inflytande över den 

psykosociala utvecklingen? 

TEORETISK REFERENSRAM 

Psykosocial utveckling och identitetsbildning 

Eriksons (1963) teori om den psykosociala utvecklingen från barndom till vuxen ålder lägger 
fokus på åtta distinkta faser, som individen genomgår i sitt liv, och alla med unika kriser eller 
konflikter som måste lösas. Om individen lyckas med detta i ett givet steg kommer han/hon att 
vara bättre rustad att lösa problemen i nästkommande o.s.v. och således uppvisa en stabilare 
personlighets- och identitetsutveckling över tid. För den nyfödde upp till ett och ett halvt år 
handlar det exempelvis om att bilda sig en uppfattning om omgivningen, som en trygg och 
säker plats snarare än något osäkert och kanske t.o.m. farligt. Några år senare, i början av 
tonåren, måste individen börja utveckla en mer personlig identitet, där en oförmåga att 
identifiera viktiga roller i det sociala samspelet och förankra dem i den egna identiteten ses som 
en misslyckad lösning på identitetskrisen. 

Marcia (1966) utgår från Eriksons (1963) utvecklingsteori i sin forskning kring ungdomars 
identitetsbildning med betoning på att lyckad utveckling handlar om att individen utforskar 
olika identiteter under en viss period och sedan gör ett medvetet val att följa ett av spåren. 
Enligt Marica (1966) sker utvecklingen i denna fas på fyra olika sätt: 

1) Identitetsspridning 

Individen väljer av olika anledningar att varken utforska olika identiteter eller hänge sig åt 
någon speciell, vilket kan begränsa hans/hennes fortsatta förmåga att skapa sociala och 
emotionella band till andra individer. 

2) Identitetsavskärmning  

Individen väljer en specifik identitet, dock utan att utforska olika alternativ. Här handlar det 
snarare om att individen låter andra bestämma vilken identitet som blir aktuell, ofta med stark 
påverkan från föräldrarna. Denna identitetsavskärmning kan emellertid medföra att individen 
får ett överdrivet stort behov av social bekräftelse och/eller börjar bete sig auktoritärt och 
kontrollerande i det sociala livet. 

3) Identitetsmoratorium 

Individen har utforskat ett antal alternativ, men har inte valt ut någon speciell att följa. Även 
om det så småningom kan leda till ett mer aktivt val kan individer som stannar kvar i denna 
kategori utveckla exempelvis social ångest eller tendera att fly in i relationer för att på så vis få 
emotionell trygghet. 
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4) Identitetsförverkligande 

Individen har utforskat olika identiteter och själv valt ut en eller några som förankras i den 
personliga upplevelsen. Detta ses som den mest lyckade lösningen i den psykosociala 
utvecklingen med en stabil identitetsgrund att bygga vidare på.  

Även om Marcia (1966) utförde sina studier bland ungdomar kan identitetsbildning även ske 
senare i livet, dvs. även vuxna individer (20 år och äldre), vilkas ungdomsår exempelvis 
präglades av identitetsavskärmning kan så småningom komma att göra ett mer aktivt val i takt 
med ändrade personliga förutsättningar och levnadsvillkor (Feldman, 2006).   

De fundamentala behoven 

En viktig utgångspunkt för upplevelsen av ontologisk säkerhet är möjligheten att få vissa 
fundamentala behov tillfredsställda (Giddens, 1991). Maslow (1943) är en förgrundsgestalt 
inom motivationsforskningen och var den förste som utvecklande en uttömmande modell över 
dessa allmänna och grundläggande motivationsfaktorer. Enligt Maslow (1943) motiveras alla 
människor av otillfredsställda behov, som manar till handling, där ett antal måste stillas för att 
individen så småningom ska kunna nå självförverkligande. Längst ner i hierarkin finns de 
fysiologiska behoven, dvs. de mest grundläggande behoven av exempelvis vatten, mat och sömn. I 
nästa steg lägger individen fokus på säkerhets- och trygghetsbehov och frihet från fysisk och 
emotionell skada. Efter det kommer de sociala behoven med vänskap, kärlek och tillhörighet i 
sociala grupper, vilket leder fram till uppskattning och upplevd bekräftelse och självförtroende i 
sociala sammanhang. Självförverkligande, slutligen, representerar den fulla utvecklingspotentialen 
hos individen. En potential som emellertid aldrig blir helt tillfredsställd, då det alltid kommer 
att finnas möjligheter att få nya perspektiv på tillvaron och växa ytterligare. 

Senare utveckling av Maslows (1943) modell har bl.a. lagt fokus på att det inte nödvändigtvis 
måste handla om en strikt hierarkisk tillfredställelse av vissa behov och att en rad andra 
motivatorer kommer att påverka individen genom livet (Franken, 2007). De kanske mest 
framträdande av dessa rör individens behov av kontroll över sig själv och sin omgivning, något 
som i många studier har visats vara avgörande för psykiskt välmående (Shapiro, Schwartz, & 
Astin, 1996). I västvärlden tar sig detta ofta uttryck i utåtriktad aktivitet för att kontrollera 
omgivningen där individen försöker hitta lösningar, som kan appliceras praktiskt för att 
förhindra möjlig kontrollförlust. Kopplat till kontrollbehovet kommer frågan om kompetens 
och att många individer tycks vara starkt motiverade att uppnå personligt ställda mål i livet och 
samtidigt undvika misslyckande. Balansen mellan aktiv måluppfyllelse och behovet av att inte 
misslyckas kan resultera i ett huvudsakligt utåtriktat eller undvikande beteende beroende på 
vilket av behoven individen lägger störst vikt vid (Franken, 2007). I studier om säkerhet och 
riskhantering kan detta behov av kontroll formuleras i termer av att individen vill vistas i 
någorlunda predicerbara miljöer för att kunna uppleva en verklig känsla av personlig säkerhet 
och frihet att uppnå uppställda mål (Fischer, Halibozek, & Green, 2008). 

Socialisering och kulturell inlärning 

Identitetsbildningen och utvecklingen av många av de koncept som kommer att utgöra de 
grundläggande behoven sker kontinuerligt i samspel med andra individer i omgivningen, dvs. 
det handlar i hög utsträckning om en socialiseringsprocess där det sociala och kulturella livet 
kommer att definiera vad som bör räknas som viktiga dimensioner (Scott & Marshall, 2009). 
Socialisation definieras som ”… förmedling och inlärning av färdigheter som medför att 
individen formas till en personlighet.” (Socialisation, 2012, s.1), där normer och kulturella 
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företeelser således assimileras av individen och sprids vidare till andra i omfattande 
feedbackloopar (Scott & Marshall, 2009). Vikten av erfarenhets- och informationsutbyte med 
den sociala omgivningen betonas starkt av exempelvis Mead (1976) och Cooley (1992), vilka ser 
social interaktion som en förutsättning för den stabila utvecklingen av personlighet respektive 
jag-upplevelse. Personligheten och jaget växer således fram i en dialektisk process via 
kommunikation med andra individer, dvs. individens jag-upplevelse är ett direkt resultat av 
interaktion, där individen försöker skapa en bild av vad andra tycker och tänker om 
honom/henne och sedan forma en jagupplevelse efter det. För Cooley (1992) handlar det om 
att alla individer kan beskrivas som ett ”looking glass self” och att denna aktiva spegling i andras 
uppfattningar är fundamental i jag- och identitetsutvecklingen. 

En framträdande aspekt av socialiseringsprocessen och den kulturella inlärningen är att de ger 
individen den konceptuella grund han/hon behöver för att kunna hantera och förstå kulturellt 
specifika idéer och abstrakta koncept. Utan en sådan referensram skulle det bli problematiskt 
att ta till sig exempelvis symbolisk mening i en viss sociokulturell kontext. Den emergenta 
kulturella identiteten fungerar även som ett slags filter, som reglerar vilken information 
individen kommer att fästa vikt vid och hur den ska tolkas, vilket i förlängningen reducerar 
komplexiteten i det sociala livet och gör det mer hanterbart (Jungwirth & Bruce, 2002). 

METOD 

Litteratursökning 

Käll- och litteratursökningen utfördes via Lucia, Luleå universitetsbiblioteks sökkatalog på 
Internet, samt ProQuests databaser för vetenskapliga artiklar. Studiens tvärvetenskapliga prägel 
medförde att sökningarna på ProQuest inledningsvis var av en bred karaktär med 20 utvalda 
databaser under ämnesområdena Social Sciences och Science & Technology. Urvalsprocessen 
delades sedermera upp i tre moment. I den första sökomgången lades fokus på litteratur och 
artiklar som behandlade personlig säkerhet och komplexitetsteori, generellt, med sökord som 
personal security, identity devlopment, human motivation, complexity, complex system, och complex 
adaptive system. Ett urval och en genomgång av cirka 30 källor lade grunden för en andra 
sökning med mer specificerade kriterier, bl.a. agency, self-organizing, dynamic systems och emergence. 
Den tredje sökomgången berörde i huvudsak information som företeelse i 
informationssamhället med nyckelord som information flows och information processing, i 
kombination med information society, complexity och/eller complex system. 

Stor vikt lades inledningsvis vid att klarlägga vilka definitioner av komplexa system som skulle 
bli aktuella och att relaterade begrepp som självorganisering, ickelinjäritet och emergens 
uppfyllde samma begreppskännetecken i varje använd källa. En stor del av det förberedande 
arbetet handlade just om att tydliggöra vilka skillnader som gör sig gällande mellan de olika 
perspektiven på komplexa system och avgränsa sig till dem som specifikt rörde komplexa sociala 
mänskliga system.  

Avgränsningar 

Studiens utgångspunkt är komplexa sociala mänskliga system, vilket tjänar som den 
huvudsakliga avgränsningen med fokus på agenter och dynamiska processer i komplexa sociala 
system i moderna informationstekniskt präglade samhällen i, framför allt, västvärlden. Agenter 
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och självorganiseringsprocesser i icke mänskliga komplexa system exkluderades således i 
litteratursökningen. 

RESULTAT OCH ANALYS 

Utgångspunkt: Komplexa sociala (adaptiva) system 

En avgörande vändning i forskningen kring komplexa system och dess koppling till 
samhällsvetenskap kom på 1960-talet, då de traditionella teoretiska perspektiven på samhället, 
som något som uppvisade mekanisk jämvikt (stängd och entropisk) eller organismisk homeostas 
(öppen och negentropisk) avvisades som direkt felaktiga. Ny empiri visade att komplexa adaptiva 
system var en mer passande modell för de system som kunde ses som i huvudsak mänskligt 
skapade. Sociala system konceptualiserades visserligen fortfarande som öppna och 
negentropiska, men till skillnad från organismisk homeostas, där det handlade om att 
upprätthålla systemets struktur inom de givna parametrarna utan kontakt med omgivningen, 
var de öppna såväl internt som externt. Samspelet mellan komponenterna, medierat via 
informationsflöden, medförde att komponenternas själva natur ändrades, något som, i sig, 
kunde få konsekvenser för systemet i stort. Via feedbackloopar möjliggjordes inte bara 
självreglering, utan även faktisk adaption till ändrade förutsättningar i omgivningen, dvs. 
systemet hade kapacitet att anpassa sig för att säkra sin överlevnad. Denna omvärdering av 
sociala system, som något bestående av bl.a. feedbackloopar och adaption, kom att utgöra en 
viktig utgångspunkt för den fortsatta forskningen om komplexa system. Ur ett 
socialpsykologiskt och sociologiskt perspektiv fick den nya teoretiska modellen stor betydelse, 
då den belyste vikten av att förstå vad som karaktäriserar den omgivning som individen lever 
och verkar i med dess ömsesidigt beroende agenter, ickelinjära dynamiker, komplexitet och 
emergenta egenskaper, som är resultatet av mänskliga handlingar och interaktionsmönster 
(Schwandt & Goldstein, 2008). 

Självorganisering 

En viktig aspekt, som stod klart i de tidiga studierna, var således att de processer som 
genomsyrar komplexa sociala system i hög utsträckning är kopplade till interaktionen mellan 
elementen, dvs. agenterna, och att dessa inte kontrolleras via hierarkiskt präglade kontroll- och 
maktstrukturer (Schwandt & Goldstein, 2008). Den ordning som uppkommer i de sociala 
systemen är med andra ord inte styrd via någon inre eller yttre kontrollmekanism, utan handlar 
snarare om självorganisering av de individuella delarna (Eidelson, 1997). Ett vanligt perspektiv 
på självorganisering är att de interagerande delarna följer några få enkla regler som, i sin tur, 
leder fram till organiserad aktivitet, som både är parallell och distribuerad genom systemet 
(Eidelson, 1997; Anderson, 1999; Holladay-Eoyang, 2004; Klau, 2005). Inom matematiken 
brukar detta beskrivas med hjälp av cellulär automation, dvs. en modell i form av ett rutnät 
med celler, där exempelvis en större folksamling utgör rutnätet och agenterna de individuella 
cellerna. Detta rutnät delas upp i mindre kluster bestående av nio celler, varefter ett antagande 
görs att varje agent kommer att påverkas i någon form av de övriga åtta i sin omedelbara 
omgivning. En tumregel är att en agent skulle få exempelvis panik i den situationen och försöka 
ta sig från platsen om fyra andra agenter i klustret har redan fått panik, med en 
självorganiserande effekt som följd i och med spridningen till angränsande kluster (Klau, 2005). 
(Figur 1.)  
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Figur 1. Cellulär automat av ett kluster med fem agenter i panik. 

Sett ur det globala perspektivet skulle dessa lokala, parallella och distribuerade interaktioner i 
rutnäten kunna användas för att beskriva emergenta komplexa strukturer, som en stor 
massrörelse av agenter, dvs. via självorganisering med grund i några få enkla regler (a. agenter 
påverkar varandra och b. beteenden hos fyra agenter dikterar beteendet hos den enskilde) kan 
emergens uppstå på högre nivåer av systemet (Klau, 2005). 

Cellulär automation är ett enkelt sätt att ge en övergripande bild av självorganiseringsprocessen 
och lyfta fram vikten av att se helheten som något mer än summan av de individuella delarna 
med emergenta strukturer på de högre nivåerna. Det stora antalet interagerande agenter i de 
mångfaldiga och sammanflätade systemen gör emellertid att det måste handla om fluida 
mönster, som kontinuerligt skapas och försvinner. Agenten kan vara en del av ett specifikt 
kluster vid en viss tidpunkt för att sedan flätas samman i ett ännu större mönster eller, 
alternativt, ledas in i en ny självorganiseringsprocess via den påverkan som systemen i stort har 
på de individuella delarna, dvs. via de emergenta egenskaperna och den ständiga evolutionen 
med feedbackloopar mellan elementen (Eidelson, 1997). För att få en mer detaljerad bild av 
förloppet, som lägger tydligare fokus på agentens semi-autonomi och dess inflytande föreslår 
Holladay-Eoyang (2004) tre metavariabler som fundamentala för självorganisering: 

1) Container/behållare 

En förutsättning för att självorganiserande strukturer ska kunna bildas är väl definierade gränser 
som särskiljer systemet från omgivningen. Denna avgränsning håller således samman systemet 
och fungerar som en container eller behållare i vilken agenterna kan interagera. Om det inte 
finns något som avgränsar systemet och ökar chanserna för interaktion skulle agenterna 
försvinna och inga nya strukturer bildas. En behållare tar sig vanligtvis uttryck på något av 
följande sätt: 

 En mer eller mindre synlig yttre gräns som tydligt avskiljer systemet från omgivningen 
och bildar ett gemensamt utrymme för interaktion, som exempelvis stadsgränser, en 
brandvägg i ett informationssystem eller kriterier för medlemskap i en organisation. 
 

 En central och sammanförande kraft, som likt en magnet drar till sig agenter och ökar 
chanserna för interaktion. Exempel på en sådan kraft är karismatiska ledare, 
gemensamma målsättningar eller eftertraktade resurser. 
 

 En affinitet eller känsla av samhörighet, som gör det naturligt för agenter att närma sig 
varandra, som etnicitet, kön eller gemensamt språk. 
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Dessa varianter ska emellertid inte ses som skilda från varandra, då en behållare kan 
karaktäriseras på flera olika sätt. En organisation kan exempelvis ha sitt ursprung i såväl en 
känsla av samhörighet mellan medlemmarna som gemensamma målsättningar och yttre fysiska 
gränser.  

2) Signifikanta skillnader  

Signifikanta skillnader rör de temporala och spatiala distinktioner eller skillnader i relevanta 
dimensioner, som kan generera tension eller spänning mellan agenter och, i förlängningen, 
medföra ändringar i ett system. Syftet med signifikanta skillnader är med andra ord att skapa 
förutsättningar för rörelse och engagemang, som kan resultera i skapandet av nya strukturer via 
självorganisering. Det tillstånd som systemet befinner sig i karaktäriseras av ett antal 
dimensioner och ändringar i en av dessa kan i vissa fall vara tillräckligt för att medföra 
självorganisering. Ett exempel skulle kunna vara likvida medel i ett ekonomiskt system. Om det 
finns signifikanta skillnader vad gäller likviditet kan det generera nya beteenden hos agenterna. 
Det måste dock handla om skillnader som inte går mot det extrema, dvs. de upplevda 
skillnaderna måste vara måttliga, men dock ändå signifikanta. Om det handlade om minimala 
skillnader, dvs. ingen direkt skillnad i tillgång till likvida medel, skulle det inte utgöra något 
incitament för nya beteenden och, vice versa, stora skillnader skulle kunna leda till omstörtande 
ändringar och att systemet i förlängningen delar på sig (s.k. bifurkation), då behållaren inte 
klarar av att hålla systemet intakt. 

3) Transformerande utbyte  

Den kanske viktigaste utgångspunkten för självorganisering är det ömsesidiga beroendet och 
samspelet mellan agenterna. Det faktiska utbytet av information, energi eller material ses som 
transformerande på så vis att det påverkar agenten själv, dvs. det upplevs som något 
meningsfullt för agenten. Om kopplingen till andra agenter inte kännetecknas av meningsfullt 
upplevda interaktioner kan inte de signifikanta skillnaderna aktualiseras och behållaren byts ut 
mot en annan. 

Det tydligaste sättet som transformerande utbyten sker är via språk, men det kan även handla 
om exempelvis ekonomiska transaktioner eller icke verbal kommunikation. Ett stort antal av 
dessa utbyten sker samtidigt i ett system och utgör en viktig del av självorganiseringen. Styrkan 
och relevansen kan variera beroende på behållarens karaktäristiska, kvaliteten på utbytet och 
vilka signifikanta skillnader det handlar om. För många och/eller för intensiva utbyten kan 
även leda till förvirring då agenten har en begränsad förmåga att bearbeta inkommande stimuli. 

Sammanflätade variabler 

De tre metavariablerna är tätt sammanflätade och visar på de omfattande processer som ligger 
till grund för självorganisering. Alla komplexa sociala system kommer att uppvisa (1) behållare 
som håller samman systemet, (2) signifikanta skillnader som skapar spänningsförhållanden och 
rörelse och (3) transformerande utbyten av information eller resurser mellan systemets delar. 
Dessa ska emellertid inte ses som separata, utan de påverkar såväl varandra som systemet i stort. 
Utformningen på behållaren kan exempelvis få reella konsekvenser för vilka transformerande 
utbyten som sker samt vilka skillnader som aktualiseras i de relevanta dimensionerna. 
Transformerande utbyten fungerar även ofta som en behållare och sammanhållande kraft, i sig, 
likt en magnet eller känsla av samhörighet. Ett exempel skulle kunna vara ett nätverk av e-
postkorrespondens med transformerande utbyten som den mekanism som håller samman 
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systemet (behållaren), där inkludering eller exkludering från korrespondensen är det samma 
som att vara en del av systemet eller ej (Holladay-Eoyang, 2004). 

Den komplexitet som gör sig gällande i dessa system är därmed beroende av omfattningen av 
möjliga interaktioner och de självorganiseringsprocesser som blir resultatet av dessa. Något som 
tycks stå klart är att en given agent ständigt är en aktiv del av flera olika system och upplever 
spänningsförhållanden (tension) i det dagliga livet, som leder till informationsutbyten via främst 
kommunikation. Sett ur ett individperspektiv och den subjektiva upplevelsen av att leva och 
verka i komplexa sociala system blir det därmed viktigt att reda ut vad som skapar 
förutsättningar för olika behållare och signifikanta skillnader i systemen, samt vad det är som 
kännetecknar informationsflödena vid interaktionen med andra individer. 

Kopplingen till den komplexa kulturen 

Det som uppfattas som signifikanta dimensioner i ett system och vad som bör räknas som 
skillnad eller skillnader i dessa är, enligt Holladay-Eoyang (2004), beroende av agentens fokus 
och uppmärksamhet, dvs. det är direkt förankrat i dels den semi-autonoma agentens naturliga 
perceptuella och kognitiva förmågor att upptäcka skillnader i miljön och dels i hans/hennes 
attityder och förhållningssätt till omgivningen. Agenterna är således heterogena på så vis att alla 
har en unik levnadshistoria med tankar, känslor och attityder, som kommer att påverka hur 
han/hon interagerar med andra. Denna plasticitet i individuella förhållningssätt till 
omgivningen gör att det oundvikligen kommer att handla om signifikant ickelinjära och 
varierande dynamiska förhållanden inom varje självorganiserande system, dvs. heterogeniteten 
gör det svårt att exakt förutsäga ett visst beteende i en specifik kontext vid en given punkt 
(Goldspink & Kay, 2004).  

Vad agenten uppfattar som viktiga dimensioner i ett system bör således i hög utsträckning 
handla om vad han/hon bär med sig in i en situation i form av personliga egenskaper och 
kulturella betingelser (Sutcliffe, 2005; Goldspink & Kay, 2010). Som tidigare har nämnts måste 
även utbytet vid interaktionen upplevas som meningsfull av agenten för att alls vara 
transformerande (Holladay-Eoyang, 2004), vilket aktualiserar frågan om vilka personliga och 
kulturella variabler som bör tas i åtanke vid beskrivningar av interagerande heterogena och 
semi-autonoma agenter. 

Chao och Moon (2005) lyfter fram vikten av att se agenten själv som ett komplext system i 
frågor gällande personliga och kulturella betingelser, då det handlar om ett stort antal delar 
(karaktäriserande variabler) som interagerar i komplexa mönster och sedermera leder fram till 
emergenta egenskaper på en högre nivå, dvs. en identitet hos agenten som är något mer än bara 
de individuella delarna såsom kön, etnicitet och politisk övertygelse etc. tagna tillsammans eller 
var och en för sig. Agenten som identifierar signifikanta skillnader i ett system och sedan har 
transformerande utbyten skulle därmed kunna beskrivas som en slags kulturell mosaik bestående 
av tre huvudsakliga kategorier: demografi, geografi samt valda associationer. Demografiska 
variabler inkluderar ålder, etnicitet och biologiskt kön, dvs. fysiologiska egenskaper och sociala 
roller som i huvudsak är genetiskt ärvda. Geografiska variabler rör de förutsättningar som gör 
sig gällande i den fysiska miljö agenten befinner sig i som klimat, temperatur och levnadsvillkor 
i exempelvis stadsmiljö eller landsbygd. Valda associationer är den kanske bredaste kategorin 
och inkluderar alla de formella och informella grupper som agenten väljer att vara en del av i 
sitt liv med koppling till exempelvis politisk övertygelse, familj, yrkesidentitet och religion 
(Chao & Moon, 2005).  
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Ett sätt att beskriva den transformerande effekt som semi-autonoma agenter upplever i utbytena 
med varandra är därmed att det påverkar självorganiseringsprocesserna inom agenten själv 
konceptualiserad som ett komplext system/kulturell mosaik. Alla agenter har tillgång till en rad 
olika plattor i sin individuella kulturella mosaik, vilkas möjliga kombinationer har sitt ursprung 
i hur viktiga de är för den globala kulturella identiteten/identiteterna, hur kompatibla de är 
med varandra samt hur väl de passar in med de kontextuella yttre kraven (Chao & Moon, 
2005). De transformerande utbytena möjliggörs med andra ord av att agenten har en kapacitet 
att kombinera ett antal plattor från mosaiken så att de passar in i den relevanta kontexten. Det 
handlar således sällan om att agenter har transformerande utbyten med grund i en enda 
variabel, exempelvis att kön skulle definiera fokus och uppmärksamhet och aktualisera 
skillnader i systemet. Varje agent aktiverar snarare ett antal plattor som är relevanta i ett 
dynamiskt samspel mellan inre individuella förutsättningar och yttre kontextuella krav, vilket 
kan förklara varför agenter till synes kan vara en del av flera självorganiseringsprocesser 
samtidigt i olika komplexa sociala system, processer som, i sig, ofta skiljer sig radikalt från 
varandra.   

Ett viktigt kännetecken hos komplexa system är dock de emergenta egenskaper, som är 
resultatet av självorganiseringsprocessen. Med agenten som ett komplext system skulle det 
kunna innebära att den emergenta kulturella identiteten, där ett antal plattor i mosaiken 
självorganiserat, utövar reell påverkan på hur han/hon förhåller sig till världen. Om en agents 
kulturella identitet präglas av genusmedvetenhet (uppbyggt av demografiska variabler såväl som 
geografiska och valda associationer) verkar det exempelvis troligt att det skulle vara något som 
han/hon bär med sig i interaktionen med andra agenter och att det skulle dominera över andra 
icke genus präglade variabler. Ingen eller väldigt få agenter har emellertid en kulturell identitet 
som är fullständigt enhetlig, dvs. det handlar sällan om handlingar som är helt förutsägbara i en 
viss situation. Även om det finns en dominerande kulturell identitet kan individuella plattor 
därmed utöva påverkan på oväntade och ickelinjära sätt (jfr. agent i ett komplext system som 
orsakar ett avbrott i biltrafiken). Nya erfarenheter kan vidare leda till nya individuella variabler 
som, i sin tur, sätter igång en självorganiseringsprocess som utmynnar i en förändrad global 
kulturell identitet (Chao & Moon, 2005).  

Ett exempel på hur individuella plattor kan utöva påverkan på oväntade och oberäkneliga sätt 
är när agenten upplever rollkonflikt. En religiös individ som i sin yrkesroll som försäljare 
uppmuntras att exempelvis sälja undermåliga produkter till intet ont anande kunder skulle 
kunna uppleva en konflikt, då det går emot hans/hennes etiska värderingar. I det läget borde 
det vara svårt att på förhand veta hur individen kommer att agera, då det är avhängigt dels av 
vad som kännetecknar den globala identiteten och dels de kontextuella kraven. Om individen 
främst identifierar sig som en etisk och religiös person kan det mycket väl väga över oberoende 
av organisatoriska krav på försäljningskvoter eller plattor i mosaiken som betonar vikten av 
lojalitet och arbetsmoral. Det är dock inte på förhand något självklart, då individuella variabler 
kan påverka beteendet och där exempelvis familjebanden i slutändan upplevs som något 
viktigare, dvs. även om religiositet karaktäriserar den globala identiteten framträder 
familjevariabeln, där och då, oväntat och ickelinjärt och påverkar det slutliga beteendet (Chao 
& Moon, 2005). 

Sammanfattningsvis kan agentens delaktighet i de mångfaldiga och fluida 
självorganiseringsprocesserna i komplexa sociala system förklaras med att han/hon har en 
förmåga att anpassa sitt beteende i olika situationer via aktivering av en eller flera plattor i sin 
kulturella mosaik. Ett antal plattor kan dock via självorganisering bilda en mer solid kulturell 
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identitet på en högre nivå, vilket borde ha inflytande över vilka behållare agenten är en del av 
och vilka signifikanta skillnader och transformerande utbyten som blir aktuella. Ju starkare den 
globala identiteten är, desto troligare är det att agenten kommer att bete sig på ett visst sätt och 
ta del av ett mer avgränsat antal självorganiseringsprocesser i de sociala systemen. Individuella 
plattor kan dock manifestera sig singulärt eller i olika kombinationer, vilket gör det 
problematiskt att exakt förutsäga beteenden i en specifik kontext. 

Nya förutsättningar för interaktion 

Det som framför allt kännetecknar mänsklig interaktion och kommunikation är 
informationsutbyte via språk. I motsats till exempelvis en myra i en stack, som har ett begränsat 
antal interaktions- och kommunikationsmöjligheter, kan den semi-autonoma agenten ta del av 
ett större utbud av självorganiseringsprocesser med grund i språklig samverkan, dvs. de sociala 
kontexter som kräver mer sofistikerad kommunikation för att kunna realiseras. Dessa 
interaktionsmöjligheter kan sedan leda till ytterligare språkliga distinktioner med agenternas 
autonomi som den huvudsakliga avgränsningen för vidare utveckling (Goldspink & Kay, 2010), 
något som i föreliggande arbete stipuleras som agentens individuella perceptuella och kognitiva 
förmågor att upptäcka skillnader i miljön och bearbeta information, samt sammansättningen av 
den kulturella mosaiken.  

Utvecklingen av såväl den kulturella mosaiken som agentens fokus och uppmärksamhet på 
signifikanta skillnader (och sedermera transformerande utbyten) i komplexa sociala system 
kompliceras i ljuset av de ändrade förutsättningarna i det moderna samhället för 
kommunikation och informationsflöden. Det moderna informationssamhället, dvs. de 
dimensioner av det sociala samspelet som kännetecknas av ett kontinuerligt sändande och 
mottagande av information, ofta via olika tekniska kommunikationsmedel, är inte bara 
komplicerat och mångfacetterat, utan även ständigt utvecklande. Den tekniska utvecklingen har 
möjliggjort allt snabbare och effektivare informationsutbyten och gjort det nödvändigt för 
agenten att ständigt anpassa sig efter nya förutsättningar (Jungwirth & Bruce, 2002). 
Accelerering har således gjort det svårt för agenterna i de sociala systemen att förankra sig i en 
normal nivå av information, dvs. accelereringen gör att informationssamhället konstant 
utvecklas och ställer större krav på den individuella bearbetningsförmågan (Bawden & 
Robinson, 2009).  

En konsekvens av detta är att agenten har tillgång till mer information än någonsin tidigare i 
historien, då det har producerats mer information de senaste decennierna än de sista 5000 åren 
tagna tillsammans (White & Dorman, 2000), dock har han/hon inte nödvändigtvis kapaciteten 
att hantera det ständiga flödet av stimuli. Tekniken är vidare alltid principiellt tillgänglig med 
informationsflöden som genomsyrar det sociala livet i stort, vilket, i sin tur, ställer krav på den 
socialiserade agenten att producera substansinnehåll och skicka det vidare, ofta med otillräcklig 
kunskap och/eller bristande intentionsdjup rörande informationen i fråga (Elyakov, 2009). En 
distinktion kan således göras mellan information och kunskap. Information ses som 
strukturerad, men neutral data, som agenten kan använda sig av för att generera ny kunskap via 
mental bearbetning, vilket emellertid inte alltid är en självklarhet i de fall det handlar om 
informationsöverbelastning (White & Dorman, 2000). 

Att agenten påverkas av information och informationsflöden är inte unikt för det moderna 
informationssamhället, då människan alltid har varit en informationssökande varelse som har 
bearbetat inkommande stimuli och använt det praktiskt för att främja självbevarelse och 
utveckling. Flertalet av de sociala systemen genom historien kan i hög utsträckning 
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karaktäriseras som självorganiserande, där informationsflöden via interagerande agenter, utgjort 
viktiga dimensioner (Elyakov, 2008). En viktig skillnad är dock att informations- och 
kommunikationstekniken har skapat lättillgängliga och mångfaldiga nätverk med täta 
kopplingar mellan agenter, som kan samverka i realtid över stora geografiska områden inom 
såväl den privata som den offentliga sfären. De ekonomiska systemen har exempelvis förankrats 
i den nya tekniken, där flödet av information mellan olika agenter utgör en viktig förutsättning 
för den finansiella marknaden i det moderna samhället (Elyakov, 2008). I den sociala och 
tekniska utvecklingen har informations- och kommunikationsteknik vidare, till synes, blivit en 
allt mer dominerande metod för informationsutbyte på bekostnad av den direkta erfarenheten 
av interpersonell kroppslig/verbal kommunikation (Melnikov, Melnikova, & Gorbunova, 
2008), vilket kan ha medfört att viktiga dimensioner av den fysiska mellanmänskliga kontakten 
har gått förlorad i en miljö där information får en allt mer homogen och statisk prägel (Bawden 
& Robinson, 2009). 

Sammanfattande analys - Agenten i moderna komplexa sociala system 

Med anledning av informationssamhällets inflytande över agenternas interaktions- och 
kommunikationsmönster kan ett antal hypoteser föras fram med koppling till interaktion och 
självorganisering i komplexa sociala system. 

1. Den moderna agenten är en del av fler komplexa sociala system som i sig är tätt kopplade 
till varandra, vilket i förlängningen kommer att medföra svagare utbyten i 
självorganiseringsprocesserna och problem att skapa eller bibehålla en global kulturell 
identitet.  

I en social kontext som kännetecknas av ökad interaktion och ändrade förutsättningar för 
kommunikation och informationsutbyte är det troligt att själva kommunikationsformerna, som, 
i sig, är en förutsättning för transformerande utbyten, kommer att påverka hur 
självorganiseringsprocesserna utvecklas i de olika komplexa sociala systemen. De möjliga 
situationer inom vilka en given agent kan befinna sig i en behållare, aktualisera signifikanta 
skillnader och ta del av transformerande utbyten borde öka avsevärt när begränsningar till 
interaktion med andra agenter avlägsnas. En ökad tillgång till informations- och 
kommunikationsteknik och krav på aktivt deltagande i informationssamhället har gjort det 
vanligare för två eller fler agenter att interagera och således skapa förutsättningar för 
självorganisering i olika system, system som är tätt kopplade till varandra och aktiva samtidigt 
hos en given agent. 

En möjlig konsekvens av detta är att det kommer att handla om ett större antal svagare 
transformerande utbyten, då agenten har en begränsad förmåga att hantera inkommande 
stimuli och bearbeta information. Beroende på hur stark den globala kulturella identiteten är, 
dvs. grad av enhetlig upplevelse av personlig identitet, kan en given agent ha bättre eller sämre 
förmåga att uppmärksamma signifikanta skillnader som är relevanta för honom/henne själv 
och ta del av vissa specifika självorganiseringsprocesser. De yttre kontextuella förutsättningarna, 
i föreliggande fall sociala krav på aktivt deltagande i informationsutbyte, kan emellertid 
upplevas så intensivt att det kan bli svårt att undvika självorganiseringsprocesser i det dagliga 
livet, vilket medför fler och fler utbyten som av nödvändighet kommer att brista i faktisk 
kunskap och intentionsdjup. 

Holladay-Eoyang (2004) betonar vikten av att utbytena måste vara transformerande för agenten 
och upplevas som meningsfulla i någon utsträckning. Om utbytena i hög utsträckning präglas 
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av ett statiskt och oreflekterat mottagande och vidarebefordrande av information, som inte 
nödvändigtvis har någon förankring i den egna identiteten, kan det göra det troligare att 
enstaka plattor aktiveras spontant för att matcha de yttre kraven. De erfarenheter som görs vid 
interaktion är således inte längre transformerande eller meningsfulla i betydelsen 
identitetsbejakande och gör det därmed problematiskt att etablera en kulturell identitet som är 
bestående över tid.  

2. Det ökade antalet självorganiseringsprocesser medför fler emergenta egenskaper som kan 
påverka agenternas beteenden i de olika systemen.  

Ytterligare en konsekvens av det fria informationsutbytet, tätare interaktioner och delaktighet i 
allt fler självorganiseringsprocesser är den ökade mängden påverkande emergens i det sociala 
livet. Till skillnad från agenter i komplexa system som myrstackar, där det kan antas handla om 
enkla element som agerar efter några få regler i strukturella kopplingar till sin omedelbara 
omgivning, kan den mänsklige agenten bli varse om egenskaper på de högre nivåerna i de 
sociala kontexterna. Agenten i ett komplext socialt system skiljer sig således åt på så vis att 
sofistikerade perceptuella och kognitiva förmågor möjliggör reflektion över tillvaron, där 
agenten exempelvis kan uppfatta emergens i de sociala interaktionerna och beteckna dem som 
normer som är värda att följa eller ej. Detta kan i förlängningen medföra att den observerande 
agenten kan utöva reell påverkan på de makrostrukturer som han/hon är en del av genom 
beteendemodifiering och samtidigt själv påverkas av de emergenta egenskaper som uppfattas 
normativt (Goldspink & Kay, 2010). 

Om agentens kulturella mosaik kännetecknas av en ständig anpassning till yttre kontextuella 
krav i informationssamhället snarare än till en stabil global identitet, som ledsagar interaktion, 
skulle det kunna innebära att agenten lättare blir ett element i olika behållare som exempelvis 
drar till sig agenter likt en magnet och ökar chanserna för informationsutbyten. Dessa behållare 
skulle kunna ta sig uttryck i populärkulturella trender, mediala personligheter etc. som 
dominerar informationsflödet vid en given punkt och således påkallar agentens 
uppmärksamhet. Det kommer emellertid inte nödvändigtvis att handla om någonting 
meningsfullt för agenten, då det inte är förankrat i en solid kulturell identitet och kan således 
snabbt bytas ut mot en annan behållare. Ett större antal system kommer att vara aktiva 
samtidigt hos en given agent med olika emergenta egenskaper som kan uppfattas som normer 
och leda till beteendemodifikation, vilket ytterligare kan bidra till problem med att göra ett 
medvetet val mellan olika alternativ och förankra en egen stabil identitet, enligt Marcias (1966) 
teori om identitetsutveckling.  

3. På grund av de täta kopplingarna kommer feedback och adaption i förlängningen att 
medföra att många komplexa sociala system genomsyras av interaktionsvillkor som gör sig 
gällande i informationssamhället.  

Komplexa sociala system kommer överlag att innefatta feedback mellan agenter då 
transformerande utbyten handlar om att ta emot information, utröna dess mening och sända 
det vidare till andra agenter, som gör samma bearbetning i olika feedbackloopar. Likt komplexa 
biologiska system kommer de sociala systemen även att lära sig av erfarenheter och göra 
nödvändiga adaptiva ändringar för att överleva, då det handlar om öppna system med ett 
ständigt energi- och informationsutbyte med omgivningen (Sterman, 2006; Waltuck, 2012). 

I ett givet system samlas således information in om omgivningen i en kontinuerlig, dynamisk 
process. Denna information bearbetas efter agentens egna förutsättningar och skickas vidare 
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genom systemet via de täta kopplingarna till andra agenter. Den öppna karaktären kommer 
oundvikligen att medföra ändringar i systemen, då extern stimuli gör att agenterna måste 
modifiera sitt beteende och sina kopplingar för att anpassa sig efter nya krav, vilket leder till att 
vissa egenskaper hos agenterna stärks och/eller bevaras medan andra elimineras. Yttre stimuli 
kommer ofta från andra komplexa sociala system som, i sin tur, genomgår samma adaptiva 
process, dvs. systemen utvecklas parallellt med varandra i ett komplext evolutionärt samspel 
(Sterman, 2006). 

En potentiell konsekvens för agenten är att dessa adaptioner i förlängningen kommer att 
medföra att de dynamiska processerna mer och mer präglas av de interaktionsvillkor som gör sig 
gällande i informationssamhället. Om ett givet socialt system inte anammar egenskaper som 
exempelvis öppna informationsflöden i täta nätverksliknande kopplingar som skapar möjlighet 
för interaktion mellan agenter i realtid kan det bli svårt att överleva i en omgivning, dvs. andra 
komplexa sociala system, som påkallar just dessa ändringar. Dessa adaptioner kommer sedan att 
sprida sig genom de mångfaldiga och sammanflätade systemen, som, i sig, har vuxit fram som 
en konsekvens av det ökade antalet självorganiseringsprocesser i informationssamhället i 
ständiga och otaliga feedbackloopar och adaptionsprocesser. 

4. Agenten i moderna komplexa sociala systemen kommer att ha förutsättningar för 
identitetsbildning och ontologisk säkerhet, som skiljer sig från tidigare historiska och 
kulturella epoker på grund av kulturell underbelastning i det sociala samspelet. 

Levnadsvillkoren som gör sig gällande i komplexa sociala system präglade av förutsättningar i 
informationssamhället kan, med ovanstående problematiseringar i åtanke, skilja sig radikalt 
från tidigare historiska och kulturella epoker. Detta kan framför allt få konsekvenser för 
agentens identitetsbildning, då identitetsförverkligande kan bli ett problem i dynamiska 
förhållanden som knappast uppmuntrar en enhetlig kulturell förankring i världen. 

Genom historien har just olika institutioner och kulturella strömningar fungerat som filter för 
informationsflöden och effektivt reglerat vilken information som individer bör fästa vikt vid, 
något som därmed reducerat komplexiteten (Jelden, 1997, refererad i Jungwirth & Bruce, 
2002). Dessa kan vidare ha tagit sig uttryck i exempelvis religiöst eller moralfilosofiskt präglade 
diskurser, som har hjälpt till att avgränsa vilka behov hos individen som ska tjäna som 
motiverande krafter och hur dessa ska definieras. Sett ur det perspektivet kommer exempelvis 
Maslows (1943) sociala behov av att tillhöra grupper att ta sig olika uttryck beroende på rådande 
sociokulturella strömningar vid en given punkt i historien. Den kulturella utarmning som kan 
ha drabbat agenten i de moderna komplexa systemen gör emellertid att det inte nödvändigtvis 
längre kan bli tal om att givna kulturella strömningar kan fungera som filter och reglage för vad 
som bör räknas som viktig information. Feedbackloopar och adaptiva processer befäster vidare 
de interaktionsvillkor som gör sig gällande i det globaliserade informationssamhället, där 
tidigare sociala, kulturella och religiösa tolkningsfilter kan ha spelat ut sin roll. 

Agenten som lever och verkar i moderna komplexa sociala system kommer troligtvis att ha 
samma fundamentala drivkrafter av att förankra upplevelsen av världen i en egen identitet, 
enligt Marcias (1966) teori om identitetsbildning, och tillfredställa de behov som är kopplade 
till den ontologiska säkerheten med grund i exempelvis Maslows (1943) fundamentala 
motivatorer. Det kommer dock inte nödvändigtvis att finnas utgångspunkter för stabila 
kulturella strömningar förmedlade via feedbackloopar mellan agenter, något som, i sig, är en 
förutsättning för att plattor i agentens kulturella mosaik ska kunna självorganisera och bilda en 
global kulturell identitet med en mer eller mindre tydlig värdegrund. Ett vanligt perspektiv 
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inom psykologin är att informationsöverbelastning kan leda till förvrängningar, stress och andra 
psykiska besvär (Bawden & Robinson, 2009). Sett ur ett komplexitetsperspektiv och de 
dynamiska processer som kommer att påverka agenten kan den kulturella underbelastningen 
utgöra ett lika stort problem för bildandet av en stabil identitet och upplevelsen av ontologisk 
säkerhet. 

En framträdande aspekt av den stipulerade kulturella underbelastningen är således att agenten i 
det moderna samhället, som bl.a. socialiserats in i informationssamhällets interaktions- och 
kommunikationsvillkor via dynamiska processer i komplexa sociala system, är friare än 
någonsin tidigare i historien att ta del av sociala samspel och informationsflöden. Denna frihet 
kan emellertid medföra förlust av sociala och kulturella filter, som hjälper till att reglera 
informationen och tydligare avgränsa vilka självorganiseringsprocesser det kan komma att bli tal 
om. För agenten kan det med andra ord vara av stor vikt att uppleva någon form av kulturell 
belastning, dvs. ett slags tryck från en emergent personlig kulturell identitet, som kan fungera 
som en grundläggande referensram och ett filter i det sociala samspelet för att dels kunna 
avgränsa informationsflödet och dels få en reellt transformerande och meningsfull upplevelse 
vid informationsutbyte med andra agenter. 

Ytterligare ett problem för den ontologiska säkerheten i komplexa sociala system är den 
möjligen paradoxala roll som agentens kontrollbehov kan ta sig vid interaktion. Enligt Shapiro, 
et al. (1996) är upplevd kontroll avgörande för psykiskt välmående. För västerlänningen 
tenderar det även att handla om ett utåtriktat beteende, där en känsla av aktiv kontroll över 
omgivningen är av stor vikt. I ett informationssamhälle kan detta medföra att kraven på aktivt 
deltagande understöds av det individuella kontrollbehovet, där agenten försöker kontrollera 
informationsflödet via så många informations- och interaktionskanaler som möjligt. Detta kan 
emellertid leda till ytterligare kulturell utarmning och större upplevd kontrollförlust, då själva 
handlingen att söka kontrollera flödet i själva verket gör det mer okontrollerbart i den ständiga 
informationstekniska utvecklingen. I kombination med de ökade kraven på interaktion och 
delaktighet via de samtidigt pågående adaptionsprocesserna i de komplexa sociala systemen kan 
därmed detta fundamentala behov hos agenten få negativa konsekvenser för exempelvis den 
psykosociala utvecklingen och då kanske främst identitetsbildningen.   

Komplexitetsteori med dess fokus på självorganisering, emergens och adaption m.m. kan ge 
värdefulla perspektiv på hur denna process av möjlig kulturell underbelastning utvecklas och 
påverkar den vidare interaktionen mellan de tätt kopplade agenterna i systemen. De 
individuella förutsättningarna för ontologisk säkerhet hos agenter bör med andra ord 
problematiseras i ljuset av de ändrade interaktions-, kommunikations- och levnadsvillkor som 
mycket väl kan ha gjort sig gällande i de moderna komplexa sociala systemen.  
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DISKUSSION 

Syftet med detta examensarbete var att beskriva och problematisera individens förutsättningar 
för identitetsbildning och ontologisk säkerhet i komplexa sociala system. Följande 
frågeställningar behandlades: Vad kännetecknar agenternas interaktioner i komplexa sociala 
system? Vad karaktäriserar den semi-autonoma agenten? Hur har informationssamhället 
påverkat agenternas interaktions- och kommunikationsvillkor? Vilka dynamiska processer i 
komplexa sociala system kan ha inflytande över den psykosociala utvecklingen? 

Säkerhet i moderna komplexa sociala system 

Livet är stundtals svårt, ofta komplicerat och alltid komplext. I den allmänna diskursen är dessa 
begrepp i regel utbytbara med varandra och används som benämningar på olika sorters mentala 
och/eller emotionella prövningar, där levnadsvillkoren inte erbjuder självklarheter som lätt kan 
identifieras av det betraktande ögat. I andra fall används begreppen för att beskriva mer 
neutrala företeelser, utan existentiella förtecken, där skillnader i kunskaps- och erfarenhetsnivå 
avgör vad som utgör ett svårt, komplicerat eller komplext skeende. För datateknikern är 
exempelvis en trasig hårddisk en självklarhet där problemen lätt kan identifieras, medan den 
vanliga datoranvändaren snabbt blir medveten om dess komplicerade natur när han/hon 
försöker fixa den själv. Detta kan säkerligen i förlängningen medföra existentiell ångest hos 
många, men själva användningen av termen komplicerad betecknar i dessa fall just en skillnad i 
kunskaps- och erfarenhetsnivå. Oavsett om det handlar om svåra, komplicerade eller komplexa 
företeelser och oberoende av de sätt som termerna används på kommer det emellertid alltid att 
handla om avgränsningar i betraktarens öga, dvs. individuellt betingande förutsättningar för vad 
som kommer att karaktärisera upplevelsen. 

Att livet alltid är komplext får dock en speciell innebörd när det handlar om komplexa sociala 
system, där fokus läggs på de emergenta komplexa strukturer och egenskaper som är resultatet 
av självorganisering. Livet är alltid komplext på så vis att dessa strukturer genomsyrar såväl 
biologiska som mänskligt skapade system på olika nivåer, dvs. det är en komplexitet som utgör 
fundamentala strukturella betingelser i tillvaron. När det gäller komplexa sociala system kan det 
med andra ord vara på sin plats att lyfta fram de omfattande och komplicerade processer och 
dynamiker som gör sig gällande i det moderna samhället och problematisera den effekt det kan 
ha på människan. Den upplevda personliga ontologiska säkerheten, definierad som förmågan 
att tillfredställa vissa fundamentala behov i kombination med ett stabilt bildande, och 
upplevelse, av en personlig kulturell identitet, stipuleras också vara direkt avhängigt de 
erfarenheter som görs i dessa kontexter. Själva problematiseringen består således i att vidga 
perspektivet på dessa frågor och lyfta fram aspekter av komplexa sociala system och de moderna 
levnads- och interaktionsvillkoren, vilkas historicitet kan få konsekvenser för den individuella 
ontologiska säkerheten. 

De ursprungliga betydelserna av latinets securus och securitas kopplar den personliga säkerheten 
till upplevelsen eller tillståndet av att vara trygg/säker och fri från hot och rädsla (Mesjasz, 
2006). En grundläggande avsaknad av en egen identitetsupplevelse kan emellertid även det vara 
ett problem och utgöra en grogrund för upplevelser av bristande ontologisk säkerhet, något som 
i de moderna sociala systemen inte minst kan ha drabbat barn och ungdomar/unga vuxna. 
Början av 2000-talet markerar ett skifte i vad som kännetecknar den sociala omgivningen och 
80- och 90-taliser kommer oundvikligen att präglas av en unik historicitet i vilken den 
psykosociala utvecklingen äger rum. På en intuitiv nivå är det även i det närmaste självklart att 
kunskaps- och informationssamhället med dess snabba, fria och öppna informationsflöden i 
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mångfaldiga och sammanflätade sociala system har medfört stora förändringar i, framför allt, 
västvärlden. Till detta kommer ändrade sociala och ekonomiska villkor, förbättrad fysisk hälsa, 
ökad livslängd och kraftigt stigande populationer. På bara 100 år har exempelvis 
världsbefolkningen ökat från cirka 1 miljard till närmare 7 miljarder (Rosenberg, 2011). Vidare 
är läs- och skrivkunnigheten större än någonsin tidigare, vilket har bidragit till ökad autonomi 
hos den enskilde som i högre utsträckning är fri att ta del av information och sociala processer i 
vitt skilda sammanhang (UNESCO, 2008). Mot bakgrund av de stora sociala, kulturella och 
ekonomiska omvälvningarna kan det komma att krävas nya teoretiska infallsvinklar och 
konceptuella modeller, som tar större hänsyn till dessa unika förhållanden i vilka 
förutsättningarna för interaktion och kommunikation har ändrats i grunden.  

Komplexa strukturer - komplexa agenter 

Ett viktigt första steg var därmed att definiera vad som kännetecknar de kontexter i vilka 
individen förankrar sin psykosociala utveckling. Med utgångspunkt i komplexitetsteori kommer 
den sociala omgivningen, och mer specifikt det sociala samspelet, att präglas av agenternas 
tendens att bilda större och sammanhängande mönster via självorganiseringsprocesser. 
Självorganisering ses därmed som något fundamentalt i agentens koppling till omgivningen, där 
merparten av de sociala kontakterna kommer att leda till att ett visst sorts mönster bildas inom 
en viss kontext, dvs. emergent komplexitet i olika system. Holladay-Eoyangs (2004) modell 
tydliggör denna process genom att visa att det alltid kommer att handla om (1) behållare som 
håller samman systemet, (2) signifikanta skillnader som skapar spänningsförhållanden och 
rörelse och (3) transformerande utbyten av information eller resurser mellan systemets delar. En 
given agent kommer med andra ord att ständigt vara en aktiv del av flera olika system och 
uppleva spänningsförhållanden (tension) i det dagliga livet, som leder till informationsutbyten 
via kommunikation, dvs. socialt samspel. 

Dessa agenter är dock komplexa system i sig; en komplexitet som kan beskrivas på olika sätt 
beroende på teoretisk infallsvinkel. Inom kognitionsforskningen kan det exempelvis vara 
lämpligt att lägga fokus på hur komplexa förhållanden och täta kopplingar mellan neuroner 
leder till att medvetande växer fram som en emergent egenskap på en högre nivå (Mitchell, 
2009). Ur ett socialpsykologiskt perspektiv är det emellertid mer relevant att se hur denna 
komplexitet tar sig uttryck i samspelet mellan de mångfaldiga och karaktäriserande variabler, 
som utgör vad Chao och Moon (2005) kallar agentens kulturella mosaik, dvs. 
sammansättningen av demografiska och geografiska plattor/variabler samt valda associationer. 
Det är denna plasticitet i individuella förhållningssätt till omgivningen som gör att det kommer 
att handla om signifikant ickelinjära och varierande dynamiska förhållanden i de komplexa 
sociala systemen; en plasticitet som även ligger till grund för agentens förmåga att anpassa sitt 
beteende och ta del av olika självorganiseringsprocesser via aktivering av plattor i sin kulturella 
mosaik. Om agenten inte ägde förmågan att anpassa sig efter de yttre kraven skulle det bli svårt 
att skilja den mänsklige agenten från ett statiskt element, som exempelvis en kristall i en 
snöflinga eller en myra i en stack. 

Denna anpassningsbarhet måste således ses som något fundamentalt i den mänskliga naturen 
och en viktig del av det sociala samspelet. Komplexitetsperspektivet gör emellertid gällande att 
agenten kommer att vara en del av otaliga självorganiseringsprocesser i mångfaldiga och tätt 
kopplade system, vilket gör det nödvändigt med avgränsningar för vad som kan komma att 
räknas som relevanta sociala samspel för agenten. I många fall kommer självorganiseringen att 
vara av en vardaglig karaktär där plattor i mosaiken mer eller mindre automatiskt aktiveras, som 
exempelvis variabler kopplade till yrkesutövningen, speciellt om det handlar om 
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slentrianmässiga sysslor, utan egentlig vikt för agenten. I andra fall aktualiseras endast 
signifikanta skillnader om det har någon koppling till agentens globala kulturella identitet, dvs. 
de sociala situationer som är verkligt meningsfulla och transformerande. Det är i dessa 
kontexter som identitetsbildningen stipuleras ske, där vissa plattor i mosaiken självorganiserar 
till en global identitet via transformerande utbyten, som sedan ytterligare avgränsar agentens 
fokus och uppmärksamhet. 

Komplicerande faktorer 

Den första delen av analysen berörde således hur dessa dynamiska förhållanden i de komplexa 
sociala systemen kommer att påverka agenterna, och vice versa, hur agenternas kulturella 
mosaiker kommer att avgöra vilka signifikanta skillnader som blir aktuella. För 10-15 år sedan 
hade det kanske räckt med att utgå från dessa, i sig, komplicerade teoretiska utgångspunkter 
som en möjlig förklaringsmodell för hur det är att leva och verka i komplexa sociala system. De 
stora informationstekniska omvälvningarna de senaste åren gör det dock nödvändigt att ta 
hänsyn till ytterligare ett antal faktorer, som onekligen har kommit att påverka det sociala 
samspelet.  

Informationssamhället är, precis som komplexitet, ett begrepp som är långt ifrån klarlagt. 
Analysen utgick således från en stipulativ definition av informationssamhället, som 
dimensioner av socialt samspel kännetecknade av ett kontinuerligt sändande och mottagande av 
information, ofta via olika tekniska kommunikationsmedel. Detta har kommit att genomsyra 
det sociala livet i den breda bemärkelsen, där förmedlandet av kunskap och information har 
blivit en dominerande social, politisk och ekonomisk aktivitet. En viktig poäng med att 
använda begreppet informationssamhälle är att det lägger fokus på att det har skett ett tydligt 
skifte i vad som karaktäriserar omgivningen och, som en konsekvens därav, de sociala 
relationerna. Alla individer i samhället påverkas av den tekniska utvecklingen och de nya 
levnadsvillkoren som gör sig gällande, inte minst ungdomar som befinner sig i en kritiskt viktig 
fas av den psykosociala utvecklingen, dvs. identitetsbildningen. De fyra hypoteserna handlade 
specifikt om hur dessa nya förutsättningar för interaktion och kommunikation kan komma att 
påverka den unga individens förmåga att bilda en stabil identitet och tillfredsställa de behov 
som är viktiga för den ontologiska säkerheten. Ungdomar och unga vuxna födda på 1980- och 
1990-talen som kastas in i informationssamhället kan med andra ord ha hamnat i en 
problematisk situation i sin psykosociala utveckling främst på grund av kulturell 
underbelastning. 

Psykosocial utveckling och kulturell underbelastning 

Ett vanligt perspektiv på de problem som har uppstått i och med informationssamhället och 
dess krav på aktivt deltagande är informationsöverbelastning, dvs. att det ständiga flödet av 
information, i kombination med en oförmåga att filtrera innehållet, kan leda till kognitiva 
förvrängningar, stress och andra psykiska besvär (Bawden & Robinson, 2009). Ett alternativt 
synsätt kan vara att de individer som är i en aktiv process av identitetsskapande kan komma att 
drabbas av kulturell underbelastning i det moderna informationssamhället. En viktig poäng är 
att dagens ungdomsgrupper inte nödvändigtvis kan jämföras med tidigare generationer, då 
ungdomar och unga vuxna födda på 1980- och framåt kommer att vara direkt präglade av 
informationssamhällets interaktions- och kommunikationsvillkor, med dynamiska förhållanden 
i de komplexa sociala systemen som är unika och specifika för tidevarvet. 

Sett ur ett komplexitetsperspektiv handlar därmed den kulturella underbelastningen om 
oförmågan att avgränsa sig till specifika självorganiseringsprocesser i de komplexa sociala 
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systemen, som kan medföra reell transformation hos agenten. Utan dessa stabila kulturella 
strömningar kommer det inte att finnas förutsättningar för transformerande utbyten som kan 
utmynna i självorganisering hos agenten själv, dvs. för plattor i mosaiken att bilda en global 
kulturell identitet. Ökad tillgång till information och snabbare och effektivare 
informationsflöden kan med andra ord få den negativa konsekvensen att agenten fastnar i vad 
Marcia (1966) kallar identitetsmoratorium, där ett antal alternativ utforskas, dock utan att det 
etableras en solid förankring i någon av dem. I förlängningen kan detta leda till problem att 
förankra en ontologisk säkerhet i livet, då just misslyckat identitetsskapande tenderar att vara 
ett stort orosmoment och källa till osäkerhet, förvirring och andra psykiska besvär. 

Den naturliga motreaktionen i dessa fall kan bli att hängivet ta till sig en viss typ av 
information, som är fundamentalt uteslutande vad det gäller annan information. Ett sätt att 
komma ifrån den otrygghet och osäkerhet den misslyckade identitetsbildningen kan medföra är 
således att söka sig till specifika strömningar, som är tydligt avgränsande och gör det enkelt att 
etablera en solid kulturell identitet. Ett exempel skulle kunna vara den norske massmördaren 
Anders Behring Breivik. I hans idévärld pågår vad han kallar en okontrollerad spridning av 
mångkulturalism och islamisering av Europa (Röstlund, 2011). Denna begreppsapparat 
kommer oundvikligen att vara fundamentalt uteslutande, då det är en icke falsifierbar teori där 
motsägande information (exempelvis att mångkulturalism är något positivt) automatiskt 
omvandlas till en bekräftelse av den hållna tesen.  

Det grundläggande problemet kan vara att Breivik, i kombination med eventuella psykiska 
störningar som har utvecklats i barndomen (Röstlund, 2011) och format de individuella plattor 
i den kulturella mosaiken, är ett extremt fall av kulturell underbelastning, där psykiska problem 
har amplifierat den negativa påverkan som informationssamhället har över 
identitetsbildningen. I rapportering från rättegången i Oslo kom det även fram att Breivik i hög 
utsträckning hade utvecklat sina tankegångar i olika IT-miljöer (Holender, 2012), vilket även 
kan ha medfört deltagande i komplexa sociala system med dynamiska förhållanden, som kan ha 
styrt identitetsbildningen åt ett visst håll via feedbackloopar, adaption till närliggande system 
(med likartade extremistiska tankeströmningar) och beteendemodifierande emergenta 
egenskaper. Här kan även homogeniseringen av information spela en roll som en slags 
avprogrammering av empati och inlevelseförmåga, där oliktänkande, dvs. de som inte delar 
samma idévärld, reduceras till statiska entiteter utan värde som kan, och bör, raderas ur 
systemen. Sett ur det perspektivet är Breiviks globala kulturella identitet således ett resultat av 
självorganiserande plattor i den kulturella mosaiken, där kombinationen av demografiska och 
geografiska variabler samt valda associationer, som, i sig, delvis ev. har formats av psykiska 
störningar under den psykosociala utvecklingen, har medfört en särskild mottaglighet för 
informationsflöden med grund i fundamentalt uteslutande extremistiska strömningar.  

Breivik ska emellertid ses som ett undantagsfall, då den sortens extremism förhoppningsvis inte 
är den vanligaste konsekvensen av den kulturella underbelastningen. I andra fall kan det 
komma att handla om mer psykologiskt hälsosam utveckling, där individer tar till sig vissa 
specifika informationsflöden som så småningom utmynnar i stabila kulturella identiteter. Det 
kommer emellertid troligen alltid att handla om information som är tydligt avgränsande och 
som endast aktualiserar signifikanta skillnader i självorganiseringsprocesserna relevanta för den 
emergenta kulturella identiteten, vilket kan vara ett krav för att kunna stå emot de yttre 
kontextuella kraven på delaktighet i mer eller mindre statiska informationsutbyten. De 
kulturella filtren kan med andra ord fortfarande bli aktuella i ungdomars och unga vuxnas 
identitetsbildning, med den skillnaden att det i högre utsträckning kommer att vara en reaktion 
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mot överhängande kulturell underbelastning i informationssamhället, något som bör ses som 
unikt för tidevarvet och rådande historicitet. En viktig distinktion kan således göras mellan en 
normal utveckling av en kulturell identitet där plattorna i mosaiken självorganiserar, som en 
konsekvens av den psykosociala utvecklingen och bildandet av identitet som, i mångt och 
mycket, är en flykt från den kulturella underbelastningen. 

Risken finns emellertid att de yttre kontextuella kraven på delaktighet, i kombination med 
adaptionsprocesser, där systemen befäster och utökar de nya interaktions- och 
kommunikationsvillkoren kommer att väga över i slutändan och göra det problematiskt att 
hänge sig till specifika strömningar. Detta skulle då, i linje med den fjärde hypotesen, kunna 
leda till reella problem för identitetsbildningen och den ontologiska säkerheten hos berörda 
agenter/individer i de moderna komplexa sociala systemen. 

Metoddiskussion 

Studiet av komplexa system är, i sig, komplicerat på så vis att det handlar om en större mängd 
påverkande faktorer och variabler som måste tas i åtanke. Detta har gjort det nödvändigt med 
avgränsningar och fokus på vissa specifika kännetecken som exempelvis självorganisering, 
emergens och adaption. Det som hamnar utanför avgränsningen kan emellertid även det vara 
viktigt för utvecklingen av de dynamiska processerna, vilket gör att föreliggande arbete inte bör 
ses som uttömmande i beskrivningen av vad som utgör och kännetecknar komplexa system. 
Om andra källor hade använts, med grund i exempelvis reellt annorlunda begreppsdefinitioner, 
skulle även det ha kunnat resultera i att andra hypoteser hade vuxit fram under studiens gång. 
Stor vikt lades således vid enhetliga begreppsdefinitioner för att i någon mån säkerställa 
studiens kvalitet.  

Arbetets tvärvetenskapliga prägel har också medfört att ett antal teoretiska infallsvinklar flätats 
samman och utvecklings- och socialpsykologi har varvats med sociologiska perspektiv, filosofiska 
frågor och systemteoretiska utgångspunkter. Detta har gjort det nödvändigt med kontinuerliga 
och noggranna beskrivningarna av hur de olika infallsvinklarna kan kombineras och relateras 
till varandra.  

Förslag på fortsatta studier  

Föreliggande arbete får ses som en översiktlig beskrivning av hur komplexitetsteori kan 
användas inom säkerhetsrelaterad psykologisk forskning. Behovet av teorier och konceptuella 
modeller som tar större hänsyn till de ändrade interaktions-, kommunikations- och 
levnadsvillkoren i det moderna samhället är dock påtaglig, och här kan komplexa system spela 
en viktig roll som utgångspunkt i tvärvetenskapliga studier av säkerhet och riskhantering. 

1) Sammanflätad komplexitet 

En vidare utveckling skulle kunna innefatta en fördjupning inom exempelvis olika yrkesgrupper 
som måste förhålla sig till, och hantera, komplexa system, där möjliga samband mellan 
upplevelsen av komplexitet i yrkesutövningen och de dynamiska processer som gör sig gällande i 
relevanta komplexa sociala system kan göras mer explicit. En konceptuell modell skulle i det 
fallet behöva innefatta komplexitet sett ur olika perspektiv, från det personligt upplevda till det 
yttre strukturella, dvs. från betraktarens öga till betingelser i tillvaron. Det är här som Perrows 
(1999) tight couplings verkligen skulle kunna bli aktuella och, av nödvändighet, utvidgade och 
problematiserade. 
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2) Riskperception i komplexa sociala system 

Den möjliga kulturella underbelastningen, som kan ha drabbat individen i 
informationssamhället kan, i sig, även studeras vidare med fokus på hur det exempelvis har 
påverkat riskperception och säkerhetsmedvetenhet hos berörda populationer. En viktig fråga i 
ett sådant sammanhang skulle kunna vara vilka skeenden som uppfattas som risker när de 
kulturella filtren inte nödvändigtvis längre gör sig gällande. Kopplat till det kommer frågan om 
hur information om risker sprids genom de komplexa sociala systemen och hur dessa 
dynamiska processer med informationssamhällets interaktions- och kommunikationsvillkor i 
åtanke kan leda till att vissa risksituationer lyfts fram som extra viktiga just på grund av vad som 
karaktäriserar informationsflödena mellan de tätt kopplade agenterna. Risker skulle i de fallen 
möjligtvis mer handla om komplexa strukturella betingelser i de sociala systemen, snarare än 
om faktiska risker för agenterna själva. 

3) Komplex extremism och terrorism 

Ytterligare ett perspektiv som förtjänar större fokus är komplex extremism och/eller terrorism. 
Komplexitetsteorin skulle här kunna användas för att dels beskriva uppkomsten av sådana 
tankegångar och hur agenterna (extremisterna/terroristerna) självorganiserar i systemen och 
dels vilka delar eller kluster av komplexa sociala system som löper störst risk att drabbas av 
exempelvis ett terrordåd. Homer-Dixons (2002) hypotes om uppkomsten av komplex terrorism 
skulle kunna tjäna som en utgångspunkt i en sådan studie.  
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interaktionsmönster. 

Artikeln utgör en god 
grund för 
komplexitetsforskning 
inom 
samhällsvetenskap, med 
fokus på dynamiska 
förhållanden som ofta 
inte tas med i åtanke 
inom socialpsykologiska 
och sociologiska studier. 

Titel: Conditions for self-
organizing in human 
systems                    
 
Författare: Holladay-
Eoyang                   
 
Tidskrift: Futurics              
 
Årtal: 2004                                   

Studiens syfte var att 
beskrivas hur 
självorganiseringsproces
ser utvecklas i komplexa 
sociala system. 

Kvalitativ och 
kvantitativ. 

Självorganisering i vad 
Holladay-Eoyang (2004) 
kallar mänskliga 
komplexa system kan 
kopplas till tre 
metavariabler som 
tydliggör de dynamiska 
förhållanden som 
utvecklas mellan 
interagerande agenter. 

Artikeln är unik i sitt 
slag med en tydlig 
modell över hur 
självorganiseringsproces
serna utvecklas. Den 
refereras även ofta i 
andra artiklar, vilket 
kan tyda på att 
modellen är allmänt 
vedertagen. 

Titel: The cultural 
mosaic: A metatheory for 
understanding the 
complexity of culture  
 
Författare: Chao & 
Moon    
 
Tidskrift: Journal of 
Applied Psychology                
 
Årtal: 2005 

Studiens syfte var att 
vad utröna vad som 
kännetecknar agenten 
som ett komplext 
system, specifikt med 
koppling till kulturell 
identitetsutveckling. 

Litteraturstudie. Agenten kan beskrivas 
som en kulturell mosaik 
bestående av 
demografiska och 
geografiska 
plattor/variabler samt 
valda associationer. En 
del av dessa plattor kan, 
via självorganisering, 
leda till att agenten 
utvecklar en global 
kulturell identitet. 

Att beskriva agenten 
som en kulturell mosaik 
lägger fokus på att 
hans/hennes identitet 
alltid kommer att vara 
något mer än endast 
summan av variabler, 
dvs. en emergent 
egenskap. 

Titel: A theory of 
human motivation  
 
Författare: Maslow 
 
Tidskrift: Psychological 
Review 
 
Årtal: 1943 

Studiens syfte var att 
klarlägga grundläggande 
motivatorer hos 
individen. 

Litteraturstudie. Individen har ett antal 
grundläggande behov 
som måste tillfredställas 
i en hierarkisk ordning, 
där exempelvis de 
fysiologiska behoven går 
före de sociala. 

Även om Maslows 
(1943) motivationsteori 
har reviderats ett antal 
gånger genom åren är 
den fortfarande en 
viktig och väl använd 
teoretisk utgångspunkt 
inom 
motivationsforskningen.  



 

 

Titel: Controlling 
ourselves, controlling our 
world: Psychology’s role in 
understanding positive 
and negative 
consequences of seeking 
and gaining control 
 
Författare: Shapiro, 
Schwartz, & Astin 
 
Tidskrift: American 
Psychologist 
 
Årtal: 1996 

Studiens syfte var att 
beskriva den roll 
kontroll har för psykisk 
hälsa. 

Litteraturstudie. Behovet av kontroll för 
sig själv och tillvaron i 
stort kan vara en viktig 
motivator för många. 
Detta kan emellertid 
vara kulturellt betingat 
där exempelvis 
västerlänningar i hög 
utsträckning söker aktiv 
och direkt kontroll över 
saker och händelser i 
hans/hennes 
omedelbara närhet. 

Även om behovet av 
kontroll upplevs som 
viktigt av många 
individer kan de leda 
till psykiska besvär, då 
det knappast är möjligt 
att kontrollera 
omgivningen till fullo i 
samtliga fall. 
Kontrollbehovet är 
således inte alltid något 
positivt för den 
enskildes mentala hälsa. 

Titel: Bridging the micro-
macro divide: A new basis 
for social science  
 
Författare: Goldspink & 
Kay  
 
Tidskrift: Human 
Relations  
 
Årtal: 2004 

Studiens syfte var att 
klarlägga vilka 
förhållanden som gör 
sig gällande i komplexa 
sociala system, 
skillnaderna mellan 
micro- och macronivå, 
samt hur detta är 
kopplat till emergens. 

Litteraturstudie. Den mänsklige agenten 
kan påverkas av 
emergens, vilket medför 
beteendemodifiering – 
något som i sin tur kan 
påverka interaktioner i 
systemen och därmed 
gällande förutsättningar 
för emergenta 
egenskaper. 

Den mänsklige agentens 
språkliga förmåga gör 
att mer komplicerade 
sociala situationer kan 
aktualiseras, vilket 
medför att dessa 
interaktioner kommer 
att skilja sig radikalt 
från system uppbyggda 
av enklare element. 

Titel: Information 
handling challenges in 
complex systems 
 
Författare: Sutcliffe 
 
Tidskrift: International 
Public Management 
Journal 
 
Årtal: 2005 

Studiens syfte var att 
tydliggöra vilka faktorer 
som spelar in vid 
informationshantering i 
komplexa system. 

Litteraturstudie. Den ökade 
användningen av IT har 
medfört att det ställs 
större krav på den 
mänsklige agenten som 
påverkas av allt fler och 
mentalt påfrestande 
informationsflöden. 

En viktig aspekt av en 
organisations förmåga 
att hantera och reglera 
informationsflöden är 
en hälsosam 
organisations- och 
säkerhetskultur. Detta 
kan bidra till tydligare 
avgränsningar för vilken 
information 
medarbetarna bör fästa 
vikt vid. 

Titel: Emergence in 
organizations: The 
reflexive turn                       
 
Författare: Goldspink & 
Kay                        
 
Tidskrift: Emergence: 
Complexity and 
Organization                
 
Årtal: 2010 

Studiens syfte var att ta 
reda på hur emergens i 
komplexa sociala system 
påverkar, och påverkas 
av, agenter. 

Litteraturstudie. Den mänsklige agenten 
skiljer sig åt från det 
statiska elementet bl.a. 
på grund av förmågan 
att bli medveten om, 
och kunna utröna, 
emergens på högre 
nivåer, något som i sin 
tur kan ha normerande 
effekt på agenten själv. 

Emergens i komplexa 
sociala system skiljer sig 
åt från andra komplexa 
system då agenterna 
själva kan upptäcka 
detta och ändra sitt 
beteende om de 
framväxande 
egenskaperna upplevs 
som normer. 



 

 

Titel: The dark side of 
information: Overload, 
anxiety and other 
disorders and pathologies       
 
Författare: Bawden & 
Robinson                
 
Tidskrift: Journal of 
Information Science       
 
Årtal: 2009 

Studiens syfte var att 
klarlägga hur 
information och 
informationsflöden i 
moderna samhället 
påverkar individen. 

Litteraturstudie. Utveckling av 
informations- och 
kommunikationsteknik 
och den ökad roll 
information har i det 
dagliga livet upplevs 
som påfrestande av 
många och kan leda till 
psykiska besvär. 

Den roll som 
information har i det 
moderna samhället kan 
mycket väl ha ändrat 
levnadsvillkoren 
fundamentalt, där den 
tekniska utvecklingen 
går fortare än 
anpassningsförmågan 
hos individen. 

Titel: Confronting 
information overload  
 
Författare: White & 
Dorman                 
 
Tidskrift: The Journal of 
School Health               
 
Årtal: 2000 

Studiens syfte var att 
klarlägga hur 
information och 
informationsflöden i 
det moderna samhället 
påverkar individen. 

Litteraturstudie. Informationsöverbelast
ning har blivit ett 
påtagligt problem och 
har lett fram till nya, 
unika psykiska 
åkommor. 

Informationsöverbelast
ning kan göra det svårt 
för de enskilde att 
bearbeta och sortera 
inkommande 
information och få reell 
kunskap. 

Titel: The information 
factor of societal 
development           
 
Författare: Elyakov    
 
Tidskrift: Scientific and 
Technical Information 
Processing                       
 
Årtal: 2008 

Studiens syfte var att 
klarlägga hur 
information och 
informationsflöden i 
det moderna samhället 
påverkar individen. 

Litteraturstudie. Information och 
informationsflöden har 
kommit att genomsyra 
samhället på många 
olika nivåer, där 
information har blivit 
en signifikant social, 
politisk och kulturell 
aktivitet. 

Det som främst 
kännetecknar det 
moderna 
informationssamhället 
är dess fokus på 
information, ofta via 
informationstekniska 
kommunikationsmedel. 
Detta har medfört reella 
förändringar i det 
sociala samspelet, vilkas 
faktiska konsekvenser 
fortfarande återstår att 
se. 

Titel: The modern 
environment of humanity 
in computer and 
information dimensions 
(experience of analytic 
assessment)  
 
Författare: Elyakov  
 
Tidskrift: Scientific and 
Technical Information 
Processing                       
 
Årtal: 2009 

Studiens syfte var att 
klarlägga hur 
information och 
informationsflöden i 
det moderna samhället 
påverkar individen. 

Litteraturstudie. Information och 
informations- och 
kommunikationsteknik 
i det moderna samhället 
har bl.a. medfört att 
tekniken alltid är 
tillgänglig, vilket har fått 
konsekvenser för 
exempelvis 
mellanmänskligt 
samspel. 

Som titeln till artikeln 
antyder kan det vara på 
sin plats att beskriva det 
moderna samhället i 
informationstekniska 
dimensioner, då det i 
hög utsträckning 
karaktäriserar våra 
förhållanden till 
världen. 



 

 

Titel: Information as a 
basic element of the 
modern information 
society and its place in the 
system of philosophical 
knowledge  
 
Författare: Melnikov, 
Melnikova & Gorbunova  
 
Tidskrift: Scientific and 
Technical Information 
Processing                     
 
Årtal: 2008  

Studiens syfte var att 
klarlägga hur 
information och 
informationsflöden i 
det moderna samhället 
påverkar individen. 

Litteraturstudie. Artikeln visar bland 
annat att socialt samspel 
med koppling till 
informations- och 
kommunikationsteknik 
har blivit allt mer 
dominerande, möjligtvis 
på bekostnad av fysik 
mellanmänsklig 
kontakt. 

Informations- och 
kommunikationsteknik
en har fått reella 
konsekvenser för hur 
individen förhåller sig 
till andra. Detta kan ha 
medfört en viss 
distansering i det 
mellanmänskliga 
samspelet, och möjlig 
homogenisering av 
information. 

Titel: Learning from 
evidence in a complex 
world  
Författare: Sterman  
 
Tidskrift: American 
Journal of Public Health 
 
Årtal: 2006 

Studiens syfte var att 
klarlägga vilka allmänna 
kännetecken som gör 
sig gällande i komplexa 
sociala system. 

Litteraturstudie. Artikeln beskriver bl.a. 
vad som kännetecknar 
feedback och adaption i 
komplexa sociala 
system. 

Komplexa sociala 
system skiljer sig från 
andra komplexa system, 
bl.a. vad det gäller 
feedback och adaption 
som kommer att få en 
annan prägel p.g.a. 
agenternas komplexitet 
i sig. 

Titel: Characteristics of 
complex adaptive systems            
 
Författare: Waltuck                 
 
Tidskrift: The Journal for 
Quality and Participation  
 
Årtal: 2012 

Studiens syfte var att 
klarlägga vilka allmänna 
kännetecken som gör 
sig gällande i komplexa 
sociala system. 

Litteraturstudie. Artikeln är en översikt 
av vanliga begrepp och 
deras 
användningsområden i 
komplexitetsteori, som 
självorganisering, 
emergens och 
feedbackloopar. 

Alla komplexa sociala 
system kommer att 
innefatta vissa specifika 
kännetecken, som 
exempelvis 
självorganisering, 
feedbackloopar och 
ständig adaption till 
ändrade förutsättningar 
i omgivningen.  

Titel: Information 
overload: Threat or 
opportunity             
 
Författare: Jungwirth & 
Bruce                     
 
Tidskrift: Journal of 
Adolescent & Adult 
Literacy  
 
Årtal: 2002 

Studiens syfte var att 
klarlägga hur 
information och 
informationsflöden i 
det moderna samhället 
påverkar individen. 

Litteraturstudie. Artikeln beskriver olika 
teorier och modeller 
med koppling till 
information och 
informationsflöden i 
det moderna samhället 

Genom historien har 
information fungerat 
som viktiga buffertar för 
vad som kommer att 
räknas som viktig 
information för 
individen, speciellt de 
kulturella 
filtren/strömningarna. 

Titel: Complex adaptive 
systems in the behavioral 
and social sciences  
 
Författare: Eidelson  
 
Tidskrift: Review of 
General Psychology            
 
Årtal: 1997 

Studiens syfte var att 
reda ut den roll som 
komplexitetsteori kan 
ha i beteende- och 
samhällsvetenskap. 

Litteraturstudie. En redogörelse för hur 
komplexa system kan 
användas inom 
exempelvis sociologi, 
med speciell fokus på de 
dynamiska 
förutsättningarna för 
komplexa sociala 
(adaptiva) system. 

Komplexa system kan 
utgöra viktiga modeller 
för teoriskapande inom 
beteende- och 
samhällsvetenskap då 
det lägger fokus på 
dynamiska förhållanden 
som inte nödvändigtvis 
berörs inom andra 
teoretiska perspektiv. 



 

 

Titel: Exploring the Social 
Psychology of Complex 
Systems               
 
Författare: Klau         
 
Årtal: 2005 

Studiens syfte var att 
reda ut den roll som 
komplexitetsteori kan 
ha i beteende- och 
samhällsvetenskap och 
applicera det praktiskt i 
empiriska studier. 

Kvalitativ, 
experiment. 

En doktorsavhandling 
med fokus på hur de 
dynamiska förhållanden 
som gör sig gällande i 
komplexa system kan 
användas inom 
socialpsykologin. 
Studien visade att det är 
möjligt att på empirisk 
väg använda sig av 
modeller för tätt 
kopplade 
grupper/system och 
tydliggöra hur dessa kan 
gå från statiska 
kopplingar agenter 
emellan till mer 
dynamiska. 

Det som var av störst 
intresse var 
avhandlingens 
beskrivningar av hur 
självorganisering sker i 
komplexa sociala system 
och hur dessa kan 
modelleras med hjälp av 
cellulär automation. 

Titel: Complexity theory 
and organization science  
 
Författare: Anderson  
 
Tidskrift: Organization 
Science                          
 
Årtal: 1999 

Studiens syfte var att 
utröna grundläggande 
kännetecknen för 
komplexa sociala 
system. 

Litteraturstudie. Artikeln är en översikt 
av vanliga 
karaktäristiska i 
komplexa sociala 
system, som 
självorganisering, 
emergens och 
feedbackloopar. 

De detaljerade 
beskrivningarna av 
dynamiska processer 
visar på att 
komplexitetsteori är ett 
omfattande ämne som 
lämpar sig väl vid 
studier av exempelvis 
organisationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Begreppslista 

Adaption 
Komplexa sociala system är öppna och samlar in information från omgivningen för att kunna 
anpassa sig efter nya förutsättningar. Omgivningen består ofta av andra komplexa sociala 
system, vilket medför att det kommer att handla om omfattande och parallella 
informationsutbyten och adaptionsprocesser där systemen påverkar varandra (Sterman, 2006). 
 
Autonom agent 
Begreppet agent kan härledas till engelskans agency (individens eller någon annan entitets 
kapacitet att verka i världen) och används inom komplexitetsteori som en benämning på de 
autonoma/semi-autonoma och heterogena delar som utgör ett komplext system. Agenten kan 
vara en enskild individ, som är utgångspunkten i föreliggande arbete, men även någon annan 
handlande part i ett system (hela organisationer etc.), och uppvisar i regel någon form av 
autonomi. Agenten agerar ofta för att passa in med förutsättningarna i ett givet system, men de 
ickelinjära dynamiska förhållandena kan göra det problematiskt att exakt förutsäga beteenden i 
en viss situation (Eidelson, 1997).  
 
Container/behållare 
En av de tre metavariablerna som utgör förutsättningar för självorganisering. Behållaren är en 
mer eller mindre tydlig avgränsning som särskiljer systemet från omgivningen och tar sig ofta 
uttryck som (1) en fysisk och synlig yttre gräns, (2) en attraktiv individ eller sakfråga som drar till 
sig agenter likt en magnet eller (3) en känsla av affinitet via kulturella band etc. (Holladay-
Eoyang, 2004). 

Emergens 
Emergens är de komplexa strukturer som kan bildas på en högre nivå i ett system när en större 
mängd element interagerar och självorganiserar. Emergens kan även handla om 
karaktäriserande egenskaper, som endast kan studeras på de högre nivåerna av systemet och 
som således inte är reducerbara till de individuella elementen. Emergent komplexitet är med 
andra ord alltid något mer än endast summan av delarna. Exempel på emergenta strukturer 
hittas bl.a. i snöflingor, snäckskal och självorganiserade sociala grupper (Mitchell, 2009). 
 
Feedback 
De interagerande agenterna kommer oundvikligen att få feedback från varandra. Agenterna 
tolkar feedbacken och svarar med handlingar och ord och skickar det vidare genom systemet i 
konstanta och omfattande feedbackloopar (Waltuck, 2012). 

Ickelinjära förhållanden 
Interaktionsmönstren i komplexa system är ickelinjära på så vis att agenterna är semi-autonoma 
och uppvisar således inte beteenden som alltid är förutsägbara. I motsats till ett komplicerat 
system, där det ofta går att definiera vilken verkan en given handling eller händelse kommer att 
få, kan de ickelinjära förutsättningarna i komplexa system medföra att mindre och till synes 
obetydliga handlingar får stora konsekvenser, och vice versa (Mitchell, 2009).  
 
 
 



 

 

Informationssamhälle 
Informationssamhället är ett samhälle där omfattande mängder information förmedlas, 
bearbetas och används i det sociala, kulturella och ekonomiska livet, ofta med koppling till 
informations- och kommunikationsteknik. Informationssamhället är således ett sätt att beskriva 
den vikt som information har fått för samhällets själva uppbyggnad, där exempelvis 
immateriella resurser ses som något fundamentalt för utvecklingen (Elyakov, 2008). 
 
Komplexa system 
Ett komplext system är ett system som är uppbyggt av en mängd interagerande delar där 
självorganisering kan medföra emergenta strukturer/egenskaper på de högre nivåerna. 
Systemen är komplexa på så vis att det handlar om mångfaldiga ickelinjära och dynamiska 
interaktionsmönster där helheten alltid kommer att vara något mer än endast summan av 
delarna. Komplexa system är öppna internt och externt mot omgivningen och lär sig från 
erfarenheter via feedback och adaptionsprocesser (Cilliers, 1998). 
 
Kulturell mosaik 
Agenterna i de komplexa systemen kan själva konceptualiseras som komplexa system. Den 
kulturella mosaiken är de demografiska och geografiska plattor/variabler samt valda 
associationer som kännetecknar varje enskild agent. Under vissa omständigheter med koppling 
till exempelvis aktuella yttre kontextuella krav kan en del plattor i mosaiken självorganisera och 
leda fram till en emergent global kulturell identitet hos agenten (Chao & Moon, 2005). 

Signifikanta skillnader 
En distinktion i ett system som skapar möjlighet för rörelse via generativ tension eller spänning. 
Dessa spänningsförhållanden är en förutsättning för självorganisering i komplexa sociala system 
och kan ta sig uttryck på olika sätt inom många olika dimensioner (Holladay-Eoyang, 2004). 
 
Självorganisering 
En process då ett antal delar i ett system interagerar och bildar ett sammanhängande mönster 
utan någon intern eller extern kontrollmekanism, vilket i sin tur kan medföra emergens på de 
högre nivåerna av systemet (Waltuck, 2012). 
 
Transformerande utbyte 
Ett utbyte av information mellan systemets delar vilket kan ha en transformerande effekt på 
dels agenten själv, dels det komplexa sociala systemet i stort. En av de tre metavariablerna för 
självorganisering i komplexa sociala system (Holladay-Eoyang, 2004). 
 


