
Forskarbyn Ölsdalen inbjuder till 

Open Apertum 
 

– utforskande samtal 

 om arbetsliv och samhälle 

Maskinlogiken och människan 

 

 

 

  

 

  

 
 
 

 

 

 

 

Forskarbyn Ölsdalen 

9 - 11 augusti 2017 

Bruksgården, Degerfors 
 

Välkommen! 



 1 

Apertum är latin och betyder 

ungefär ”att öppna”. Uttrycket kan 

också leda tanken till ”appear”, det 

vill säga ”visa sig”, eller ”framträda”. 

Därför har vi benämnt arbetsformen 

för Forskarbyn Open för Apertum. 

 

Vad är Open Apertum?  

Föreningen Forskarbyn Ölsdalens syfte är att ge medlemmarna möjlighet till samtal och reflektion 

kring de frågeställningar de själva är upptagna av. Metoden är utforskande samtal. Ett utforskande 

samtal kännetecknas av att de medverkande så förutsättningslöst som möjligt provar olika sätt att 

resonera om, och tolka, ett visst fenomen. Ett utforskande samtal är inte en ”debatt”.  Det är inte 

heller ”undervisning”, även om syftet är att bidra till lärande.  Ett utforskande samtal är en 

”verkstad”, en ”work-shop”. Utgångspunkten är de exempel eller frågor som de medverkande har 

med sig till samtalet. Årets övergripande tema är ”maskinlogiken och människan”. Genom att ta del 

av varandras exempel från skilda verksamhetsområden och som på olika sätt kan illustrera detta 

tema, kan det bli möjligt att hitta nya infallsvinklar på det egna problemområdet. Läs gärna mer om 

föreningen på vår hemsida: www.forskarbyn.se.  

Vi som är medlemmar kommer från olika sektorer inom arbetslivet, har olika utbildningsbakgrund 

och vitt skilda politiska preferenser. Det som förenar är ett intresse av fördjupande samtal kring 

viktiga frågor inom arbetsliv och samhälle och att vi 

söker utvecklade beskrivningar och analyser eller helt nya 

perspektiv på de frågor som engagerar oss.  

Förberedelser och medverkan 

Du behöver inte anmäla i förväg om du har något 

exempel eller fråga som du vill diskutera som ansluter 

till årets tema och du behöver heller inte ha något eget 

exempel. Det går utmärkt att bara delta som 

medutforskande.  

Exempel från olika områden ger dock ökade möjligheter att fundera över de problemområden som 

årets tema berör. Du får gärna meddela ditt eventuella exempel eller fråga i förväg eftersom det 

underlättar för andra deltagare att förbereda sig. Om du inte kan vara med vid inventeringen (se 

nedan) men har en fråga måste du däremot anmäla den i förväg. I båda fallen skickar du en kort 

beskrivning över frågan till maria.andren.gavle@gmail.com. De frågor eller exempel vi fått in innan 

4 augusti läggs ut på hemsidan: www.forskarbyn.se. 

För att samtalen ska bli givande krävs det att initiativtagaren i förväg tänkt igenom och förberett 

den frågeställning denne vill få hjälp av övriga deltagare att utforska. Den som initierar ett tema 

ansvarar därför för att förbereda en inledning för att presentera området och för att precisera 

frågeställningen, detta för att inte hamna i alltför ytliga eller svepande diskussioner.  

http://www.forskarbyn.se/
mailto:maria.andren.gavle@gmail.com
http://www.forskarbyn.se/
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Maskinlogiken och 

människan 
Bakgrund: I ett samtal mellan några av oss i styrelsen för 

Forskarbyn ventilerades exempel på problem som just nu 

upptog oss. Exemplen verkade från början inte ha mycket 

gemensamt. Ett handlade om förutsättningarna att bedriva 

meningsfull rehabilitering/habilitering, ett om ansvarsfrågor 

när allvarliga problem uppstår och ett om hur det kan vara 

möjligt att satsa stora resurser på meningslös forskning och 

vilka konsekvenser sådana satsningar kan få. Så småningom såg vi ett gemensamt mönster: alla våra 

exempel verkar ha sin grund i en slags ”maskinlogik” men som blir meningslös om den tillämpas på 

mänskliga verksamheter. ”Maskinlogiken” utgår från att verkligheten är förutsägbar och lyder 

mekanikens lagar.  

De områden vårt samtal handlade om var: 

• När förutsättningar att bedriva verksamhet enligt de mål denna säger sig ha 

inte finns utan det verkar räcka att ha en målsättning nedskriven på ett papper.  

Vårt exempel: rehabilitering/habilitering som bedrivs på ett sådant sätt att dess uttalade syfte direkt 

motverkas. Viktig fråga: saknar ansvariga kunskap om vilka förutsättningar som krävs eller bryr de sig inte?  

 

• När allvarliga problem, till exempel olyckor, inträffar skylls den ”mänskliga 

faktorn” som om denna vore en faktor som i sig ger frihet från ansvar.  

Vårt exempel: Skenande bussar, medicinsk felbehandling. Viktig fråga: Vilket problem är svaret ”den 

mänskliga faktorn” tänkt att lösa?  

 

• När kunskapsgenerering betraktas som en maskin som i sig kan åstadkomma 

den kunskap vi behöver, även om resultaten blir triviala och inte ger oss mer 

kunskap om det som vi verkligen skulle behöva veta för att kunna utveckla 

meningsfull verksamhet.   

Vårt exempel: Undersökningar av effekten av ”hönsterapi” inom äldrevården. Viktig fråga: Vilken 

typ av kunskap behöver beslutsfattare på övergripande nivå och vilken kunskap behöver praktikerna? 
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Varje 
initiativtagare 
inleder sitt tema 
med en 
presentation. 

Program 
 

9 augusti kl. 14.00 - 15.00  

Inventering & planering 

Vi börjar med en inventering av de medverkandes 

problemställningar. Vi hjälps åt att kategorisera frågeställningarna 

för att se om det behövs ytterligare kategorier jämfört med de tre 

vi i styrelsen kunde identifiera.  

Planeringen av de gemensamma dagarna avgörs av de frågor som visar sig genom 

inventeringen. Upplägget är alltså mycket öppet.  

 

 

10 augusti kl. 15.00 - 11 augusti kl. 15.00  

Utforskande samtal – ”verkstad” 

Från onsdag eftermiddag till fredag eftermiddag arbetar vi med de frågor som 

har anmälts i inventeringen.  

Det kan tänkas att vi delar upp oss i olika samtalsgrupper under vissa pass eller 

så kör vi storgrupp hela tiden. Några frågor får mer tid och andra mindre. Det 

kommer vi överens om efter inventeringen. Oavsett form ansvarar den som initierar 

en fråga för att introducera temat för övriga deltagare. Vi kan inte lova att lägga ut 

inskickat material på hemsidan senare än 4 augusti. 

10 augusti kl. 17.30 – 19.00  

Årsmöte  

Den 10 augusti kl. 17.30 har föreningen årsmöte. Även icke-medlemmar 

är välkomna. Utöver sedvanlig årsmötesformalia diskuteras meningen 

med föreningen och kommande års verksamhet.  

Vi börjar med att 
sortera de frågor vi 
vill utforska och 
gör därefter ett 
schema för resten 
av tiden. 



 4 

Anmälan och praktikaliteter 
 

Arrangörer 

För dig som inte deltagit tidigare: Forskarbyn är en ideell förening. Vi som planerar och ordnar med 

dagarna gör det på vår fritid och utan ersättning. Ingen av oss är bosatt i Degerfors. Det betyder att 

vi är beroende av att de medverkande själva ordnar med boende och att vi inte kan serva med 

information på det sätt som man kan förvänta sig av kommersiella konferensarrangörer. Läs gärna 

mer om föreningen på vår hemsida: www.forskarbyn.se. Kontaktperson Maria Andrén, 

maria.andren.gavle@gmail.com, 073-031 11 27 eller Birgit Hansson, birgithansson2008@live.se. 

Avgift 

Deltagaravgiften är 500 kronor för hela Open. Den låga avgiften beror på att lokalen är sponsrad av 

en av medlemmarna. Avgiften avser att täcka kostnader för fika, en inledande gemensam middag på 

tisdag kväll, årsmötessmörgåstårta, övrigt material och liknande. Alla som deltar betalar full avgift 

oavsett hur många dagar man deltar, oavsett om man har en fråga eller ej och oavsett om man är 

medlem eller ej. 

Anmälan  

Det ät öppet att anmäla sig fram till den 4 augusti. Tänk dock på att ju senare du bestämmer dig 

desto svårare kan det vara att få boende i närheten av Degerfors. Vi som ansvarar för planeringen 

av årets Open är också väldigt tacksamma om vi så tidigt som möjligt får veta hur många vi blir. 

Anmäl dig till Maria Andrén, maria.andren.gavle@gmail.com, 073-031 11 27. 

Boende – boka tidigt! 

Var och en ordnar med eget boende och egen mat, utöver det som ingår i avgiften. Nedan finns en 

förteckning över tänkbara boenden med adresser och telefonnummer. Tänk på att veckorna innan 

är semestertider och att flera av ställena då kan ha semesterstängt. Har du inte ordnat rum innan 

semestern finns det risk att du blir utan. 

  

http://www.forskarbyn.se/
mailto:maria.andren.gavle@gmail.com
mailto:birgithansson2008@live.se
mailto:maria.andren.gavle@gmail.com
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Boendeinformation 
 

OBS! Uppgifterna är från internet. En del uppgifter kan därför vara gamla. Var ute i god tid då det 

kan vara semesterstängt i juli/augusti. Brukshotellet är inte öppet 9 - 11 augusti. Karta över ställena 

nedan finner du på nästa sida! 

Degerfors Bed and Breakfast 

Storgatan 31, 0586-422 00. Enkelrum 490 - 590 kr beroende på standard. Läs mer på. 

http://www.degerforsbedandbreakfast.se/  

Degernäs Camping 

Ligger vid golfbanan alldeles nära Degerfors, 0586- 449 99. De hyr ut stugor i varierande 

prisklasser, antal bäddar och standard från 440 kronor. Öppnar i maj. Läs mer på: 

http://www.degernascamping.se/ .  

Åtorps vandrarhem 

En och en halv mil söder om Degerfors, 0586-730 445. Öppet hela året. Kostnad cirka 225 kr/natt 

+ 50 kr/person för sänglinne om det önskas. Läs mer på: http://www.atorpsvandrarhem.n.nu/  

Övrigt 

Det finns även andra boenden i området, bland annat flera hotell i Karlskoga, en dryg mil bort. Du 

hittar dem på www.eniro.se eller www.hitta.se.  

 

 

Vill du veta mer om Degerfors? www.degerfors.se  

Vill du veta mer om Bruksgården? http://degerforsaren.se/index.php/bruksgarden 

  

http://www.degerforsbedandbreakfast.se/
http://www.degernascamping.se/
http://www.atorpsvandrarhem.n.nu/
http://www.eniro.se/
http://www.hitta.se/
http://www.degerfors.se/
http://degerforsaren.se/index.php/bruksgarden
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Karta 
 

 

 

Bruksgården ligger nära stationen. Degerfors B & B ligger i Degerfors centrum.  

Mellan Bruksgården och Degerfors Bed & Breakfast är det cirka 1,5 kilometer.  

Till Åtorps vandrarhem och Degernäs camping är det inte vad som normalt skulle kallas 

gångavstånd, dit är det bil eller möjligen cykel som gäller. Till Karlskoga går det att ta buss som 

stannar vid stationen strax intill Bruksgården. 

 

Bruksgården. Platsen för OPEN. 

 

Degerfors 

Bed & 

Breakfast 

Bruksmässen 

(stängt v 32) 
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