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Trots sin synnerligen komplexa form byggs en termitstack upp enbart genom de 
instruktioner varje enskild termit är född med och utan en övergripande plan och en 
överordnad och beslutande makt. Myrsamhället har också de mest otroliga 
organisatoriska egenskaper med exempelvis en egen vaktstyrka och en kyrkogård 
och möjligheter att lösa mycket avancerade problem. Insekter svärmar, fåglar flyger 
i flock och fiskar simmar i stim styrda av samma typ av inbyggda regelsystem. 

Samma principer – men mycket ner komplexa – gäller också för människans 
socialitet. Var och en av oss agerar från vår speciella position och utifrån de 
informationer vi som enskilda individer besitter. För att klara den komplexitet som 
finns i våra stora samhällen har människan utvecklat ett antal 
komplexitetsreduktioner som gör det lättare för individerna i samhället att ta 
ställning. Två sådana naturliga komplexitetsreduktioner är individens förlitande på 
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en auktoritet respektive hennes acceptans av ett kollektiv och dess spelregler. Ett 
stort antal forskningsresultat visar emellertid att dessa disciplineringskrav nu börjar 
brytas upp.  

Människan ser sig och varandra allt mer som individer som måste ta ansvar för sina 
egna val. Det sker således en allt mer långtgående individualisering. Man 
underordnar sig inte lika lätt auktoriteter och anpassar sig inte lika lätt till ett 
kollektivs regelsystem, som man gjorde förr. Men trots denna frihetslängtan är 
människans socialitet lika stark – om inte starkare än förr. Denna frihetslängtan blir 
allt mer ett problem för alla de härskare som förlitar sig på auktoritära och 
regelstyrda system. 

Men hur skall då de individer göra som vill förändra och påverka pågående 
samverkansmönster åt det ena eller andra hållet när nu de "gamla" strategierna för 
att "få människor att" förkastas. Det kan då vara intressant att dra nytta av vad som 
händer i svärmliknande samverkansmönster. Framväxten av sådana svärmliknande 
samverkansmönster är nämligen inte godtycklig. Individens val utgår från hur denne 
tror att alla de andra kommer att agera. Vet man detta så kan man genom att 
använda svärmanalogin bättre förstå de organisatoriska samspelens dynamik. 

 


