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INLEDNING
Organisationer kan beskrivas som ett komplext nätverk av
arbetande människor. Att förändra någon del av en organisation
är svårt att göra helt på egen hand. Organisatoriska förändringar behöver man vanligtvis göra tillsammans. I förändringsarbete deltager ofta olika intressenter. Man arbetar tillsammans. Förändringsarbete kan beskrivas som samverkande
problemlösning. Det finns alltså en aspekt som har att göra med
problemlösning, kunskapsutveckling och beslutsfattande. Det
finns en annan aspekt som har att göra med samarbete,
kommunikation och konflikthantering. Dessa tv& aspekter är
sammanvävda i det praktiska förändringsarbetet, Dessa två
aspekter påverkar ständigt varandra.
Organisatoriska förändringsprocesser består av manskligt
handlande och social interaktion mellan människor (se figur
1.1). Människors handlande baseras på deras kunskap och
värderingar. Människors uppfattningar kan dock komma att
förändras vid samarbete med andra människor. Tolkningar av
varandras handlingar kan förändras genom att man förändrar sin
kunskap.

Figur 1.1

Organisatoriska för2indringsprocesser:
Aktörer i samarbete

Jag skall i denna skrift presentera en aktörsteoretisk
referensram för manskligt samarbete i organisatoriska
förändringsprocesser. Denna referensram bygger alltså p& ett
aktörssätt. Människor betraktas som aktörer, dvs som meningsskapande, medvetna, handlande, sprakanvändande och sociala
varelser. Jag kommer att behandla

-

-

mänsklig tolkning och kunskapsbildning
manskligt handlande
människors språk och kommunikation
social interaktion

Varför är dessa omraden intressanta att studera i detta
sammanhang? De är helt enkelt de delar som aktörer samarbete
Itbyggs upp avgg.Se figur 1.2-5 och jämför med figur 1.1.

Figur 1.2 Tolkning

Figur 1.3 Handlande

Q-Q
Figur 1.4 Kommunikation

Figur 1.5 Social interaktion

Jag ger här först en aktörsorienterad ram för de olika omradena
som sedan behandlas i var sitt kapitel.
Människans liv kännetecknas av en kontinuerlig interaktion med
omvarlden. Hennes förhallande till omvarlden kan beskrivas som
dialektiskt (med begreppet dialektiskt förstas här en dynamisk
växelverkan mellan företeelser; dialektik innebär ständig
rörelse och förändring; Lindholm, 1979). Människan påverkas av
omvarlden och förändras av den. Människan paverkar i sin tur
omvarlden och förändrar därmed den (se figur 1.6). I denna
modell beskrivs verkligheten som bestående av en mänsklig
subjektiv del och en yttre objekt-verklighet samt växelverkan
mellan dessa subjektiva och yttre verkligheter (se t ex Berger
& Luckman, 1979 och Berg m fl, 1975). Människans subjektiva
värld, dvs det som finns inom hennes medvetandes gränser kan
sägas besta av (figur 1.6):

-

kunskaper och föreställningar
begrepp och kategorier
värderingar, intentioner
känslor

Människor är en del av naturen. Vi finns bland djur, växter och
mineraler. Men vi lever ocksa i en av oss själva skapad kultur,
en s k socio-kulturell verklighet. Denna kan sägas besta av
människor, deras utomsprakliga uttryck och handlingar, sprakliga symboler och olika s k kulturobjekt. Med detta menas s k
artefakter, dvs objekt som vi människor har skapat, t ex
kläder, byggnader, redskap och datorer. Dessa uttryck och

objekt är vanligtvis inte slumpmässigt framställda av människor
utan har framställts med vissa syften för att fylla vissa
funktioner. Man kan säga att denna socio-kulturella yttre
verklighet bestar av objektiverad (uttryckt) mansklig subjektivitet. Människor skapar olika objekt och symboler som d& alltsa
är resultat av mänskligt medvetande (tänkande och handlingar).
Berger och Luckmann (1979, s 49) beskriver detta p& följande
satt.
I1De mänskliga uttrycken för känslor och tankar kan
objektiveras, dvs de manifesterar sig i produkter av
mänsklig aktivitet som är tillgängliga hade för dem som
producerar dem och för andra som element i en gemensam
värld. sadana objektiveringar fungerar som mer eller
mindre varaktiga tecken p& de subjektiva processerna hos
dem som den face to face-situation där de direkt kan
uppfattasw.
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Figur 1.6

Människan-ar-i-världen

* Andra m*bniskor
* Med utomspråkliga
uttryck och handlingar
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* Kulturobjekt
* Naturen

OM TOLKNING OCH KUNSKAP
tt se nHgot som nagot

Människan möter dagligen en omvärld som närmast ar perceptuellt
Överväldigande. För att människan ska förstå och handla i
varlden måste hon göra den begriplig. Människan måste skapa
någon ordning bland alla sina observationer av varlden. För att
första något ttnytttl
måste man relatera det till något kant,
annars kan det inte bli begripligt för oss. Utan det "gamlaw,
kända kan inget "nyttw uppträda för oss. Det "gamlattbildar en
bakgrund eller referenspunkt för att första det "nyaw. Annars
skulle det "nyaw inte uppfattas som nytt i ett totalt kaos av
intryck. Att förstå några sinnesintryck ar att relatera dem
till tidigare intryck och kunskaper. Detta kräver likhet och
igenkanlighet. Detta ar generaliseringens grund: Vi ser något
som något (Asplund 1970). "Jag känner igen det har, det ar
samma sak som det darw.
Världen behöver göras begriplig

åt mig exemplifiera med företeelsen dator. För att göra den
mer begriplig och därmed användbar för oss förser vi den med
begrepp som ar välkända för oss människor som t ex läsa, skriva
och minne. De olika elektroniska signalimpulser som sker i
datorns inre beskriver vi med termer som ar kända för oss
själva. Detta behöver vi göra för att datorn ska bli begriplig.
Det specifika i en situation görs begripligt genom att vi anger
betydelser. Vi klassificerar det, vi säger att den har speciella företeelsen tillhör en klass. ItDethär ar en papperskorgw. Genom att karaktärisera den företeelse som star på
golvet i mitt rum har jag gjort den begriplig, igenkanlig och
användbar för mig själv och andra människor. Företeelsen ar
meningslös anda tills jag tilldelar den mening, tills jag ser
den som något, tills jag ser den som en papperskorg. Vi klassificerar och karaktäriserar våra intryck med hjälp av vara
tidigare uppbyggda kategorier och begrepp. Vi ger varlden
mening på detta satt. Vi tilldelar den betydelser.
tt~pr&ket
typifierar ocksa erfarenheter så att jag kan
samman-fatta dem i allmänna kategorier genom vilka de får
mening, inte bara för mig själv, utan också för mina
medmänniskor. Nar de typifierar erfarenheterna gör det dem
också anonyma eftersom vem som helst som tillhör
ifragavarande kategori i princip kan göra samma
typifierade erfarenhetw.
Berger och Luckman (1979 s 53)
Att känna igen varlden genom det allmänna

"Generaliseringw ar inneboende i all mänsklig tolkning såväl
vardaglig som vetenskaplig. För att kunna beskriva och förstå
det specifika och unika maste vi använda det generella, vår

förförstaelse i form av sprakliga kategoriseringar. Genom en
betydelseangivning generaliseras det unika och specifika, det
tilldelas en klasstillhörighet. Det generella kategorierna som
ingår i var förförståelse maste dock för att vara begripliga
och användbara för betydelseangivning ha sin grund i personliga
erfarenheter. Generaliseringar som saknar denna grund blir
ofattbara för oss, de blir alltför abstrakta. Det generella och
specifika påverkar alltsa varandra i en slags dialektisk
process. Vi maste ha generella kategorier för att göra det
specifika fattbart. Vi maste ocksa ha specifika erfarenheter
för att det generella inte ska bli abstrakt och intetsägande
och därmed omöjligt att använda för framtida betydelseangivning.

Världen stämmer inte alltid med mina förväntningar
Genom våra tidigare erfarenheter har vi skapat begrepp med
tillhörande egenskaper. Ett exempel: "En systemerare uppfattas
som en expert som tillhandahaller färdiga lösningar av
administrativa problemtt.Denna kategoribestamning har jag gjort
utifrån tidigare möten med systemerare som just har agerat p&
det sättet. Denna begreppsbestämning påverkar min tolkning av
framtida möten med systemerare. Om en annan systemerare säger
att det ar jag själv som ar ansvarig för och ska lösa mina
administrativa problem, sa kommer jag kanske att bli förvirrad
först. Detta stämmer inte med mina erfarenheter och den
kategoriuppbyggnad som jag har gjort av begreppet systemerare.
jag kanske till
Genom mötet med den nya systemeraren tttvingastt
en begreppsutveckling. Det verkar finnas olika typer av
systemerare med olika typer av egenskaper/roller.
S& länge världen stämmer med mina förväntningar, förestallningar och kategorier ar meningsskapandet enkelt. Tolkningsprocessen blir i det närmaste "mekanisktt.Den blir en omedveten
process i den betydelsen att vi ar inte konstant medvetna om
att vi ser något som nagot. "Det ar en papperskorg. Jag ser det
inte som en papperskorg. Det ar faktiskt en papperskorgtt.Detta
känns som en mer rimlig och naturlig hållning vid det normala
oproblematiska mötet med var omvärld. När omvärlden stämmer med
mina förväntningar och kategorier ar "allt braw. Jag tar den
för given, jag behöver inte förändra eller utveckla mina kategorier och begreppet. Men nar jag möter nagot som inte stämmer
med mina kategorier och erfarenheter, nagot oväntad, så blir
detta problematiskt. Jag behöver göra detta problematiska
oproblematiskt. Jag kan behöva integrera det med mina tidigare
föreställningar och kategorier. Jag kanske utvidgar mina kategorier, dvs lägger till någon egenskap till dem. Jag behöver
kanske förändra, strukturera om i mina tidigare kategoriseringar. Är det nya intrycket mycket awikande fran mina
tidigare kategorier behöver jag kanske göra en kraftig
omstrukturering av mina begrepp, en s k gestaltväxling. En
sådan innebar att jag aven ser p& tidigare erfarenheter i ett
nytt ljus (Kuhn, 1979).

Att lata uppfattningen ha företräde framför verkligheten

Har jag av nagon anledning en rigid och stel begreppsstruktur
väljer jag hellre kanske att anpassa (förvränga) mina intryck
till mina tidigare kategorier eller jag kanske helt awisar
upplevelserna som overkliga eftersom de inte passar in i mitt
begreppsmönster. I mötet med den nye systemeraren tar jag inte
denne p& allvar. I1Detvet man val hur systemerare ar, nu har de
tydligen hittat nya knep att manipulera oss p&".
Tolkning är att ge mening

var upplevelse av en situation är alltsa inte bara beroende av
situationen som sadan utan var tidigare kunskap paverkar
tolkningsprocessen. Tolkningsprocessen skulle vara omöjlig om
vi inte hade och använde oss av var tidigare kunskap (se figur
2.1).
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Omvärldspåverkan

* Förförståelse

- Kategorier
- Förest*ällningar
- Förvehtningar
- Erfarenheter
- Virderingar
- Regler
- Intentioner

* Känslor

Figur 2.1

Tolkningsprocessens sammanhang

Vid tolkningsprocessen kategoriseras de inkommande sinnesintrycken utifran tidigare uppbyggda begrepp (kategorier) och
kunskaper. Människan gör en jämförelse mellan kännetecken i
intrycken och de egenskaper som är knutna till de generella
begreppen. Tidigare kategoriseringar skapar förväntningar som
ocksa styr var varseblivning. Tolkningsprocessen ar en

meningsskapande aktivitet i vart medvetande. Vi tilldelar
sinnesintryck betydelser utifran vara tidigare kunskaper.

För att första maste man redan ha förstatt
var tidigare kunskap bildar en för-förstaelse för tolkningsprocessen (Ödman 1979, Lindholm 1979). I1För att första maste
man redan ha f ö r ~ t a t t ~som
~ , det uttrycks inom hermeneutiken.
Genom tolkningsprocessen paverkas denna förförstaelse som
därmed utvecklas. Denna nya förstaelse bildar en förförstaelse
för nästa tolkningsprocess som kan leda till först~elseutveckling osv. Man kan likna denna först~elseutveckling vid en
spiralformig rörelse, en s k hermeneutisk spiral (Lindholm
1979) , se figur 2.2.

Figur 2.2

~örst~elseutveckling
(hermeneutisk spiral)
FF = förförstaelse, UF = utvecklad förstaelse
T = tolkning

Kategorier delar in världen

f ör första els en bestar av kategorier och uppfattningar.
Kategorier (begrepp) är strukturer att inordna intryck i. Att
bilda begrepp innebar en generaliserings- och abstraktionsprocess (Berg m fl 1975). Man inriktar sig pa de egenskaper som
förenar olika element i klassen och samtidigt särskiljer dem
fran andra som inte ingar i klassen.
"Orden är med undantag av egennamn klassificerande, ty nar
vi säger vad nagot ar identifierar vi det med en klass, en
grupp likartade företeelser, det finns inget annat satt
att saga vad det har eller det dar är utom att
klassificera det, men att göra sa är helt enkelt att
skilja det fran allting annat att betona dess särskiljande
karaktäristika som det viktigastew
(Watts 1974 s 57).

vår kunskap styrs av dessa kategorier. Kunskap (uppfattningar)
ar mönster av olika kategoriseringar. Föreställningar ar
kunskap om verkligheten i form av uppfattningar om "hur den
arw. Värderingar ar uppfattingar om "hur den bör varaw. Regler
ar uppfattningar om "hur den skall varaw. Förväntningar ar
uppfattningar om ''hur den kommer att blir1'. Erfarenheter ar
uppfattningar om "hur den varitm.
Känslor och intentioner

Förutom kategorier och uppfattningar påverkar känslor och
intentioner tolkningsprocessen. MKänsloliv och intelligens ar
oupplösligt förenade och bildar tillsammans det två
komplementära aspekterna p& varje mänskligt beteendew, säger
Piaget (1976 s 21) som särskilt studerat människors kunskapsoch begreppsutveckling. Vi människor låter oss inte bara styras
av vilka som helst utifrånkommande sinnesintryck, vi väljer
intentionellt (avsiktligt) att styra var uppmärksamhet på olika
delar av vår omvarld.
Kunskap som konstruktion av verkligheten

Jag skall nu försöka precisera några kunskapsteoretiska
frågeställningar. Den mänskliga kunskapen ar den en avbild av
verkligheten? Ahlberg (1972) vänder sig mot denna förenklade
syn på kunskapen:
"Den s k avbildningsteorin sitter djupt hos de flesta av
oss och vi har svårt att frigöra oss från den. Vi
föreställer oss att verkligheten ar något som existerar
'utanför1 eller oberoende av oss och att vår kunskap ar en
mer eller mindre trogen kopia av den. Vi skulle då i
kunskapsakten förhålla oss enbart passiva och med olika
grader av noggrannhet inregistrera verkligheten på samma
sätt som kamerabilden inregistrerar yttervärldenw.
Kunskap

- ett

filter mot världen

Mot denna förenklade syn kan man stalla den meningsskapande
människan. vår omvarld ar inte en glmeningslösmassaw för oss
utan vi tilldelar den betydelse med hjälp av tidigare kunskap
(Ödman 1979, Marton m fl 1977). Man kan saga att denna vår
tidigare kunskap bildar ett slags filter som hindrar oss fran
"direktkontaktw med verligheten. Vi kan inte nå kunskap om, som
filosofen Kant uttryckte det, "tinget i sig11,dvs som det ar
oberoende av våra åskådningsformer. Kants kunskapsteoretiska
ståndpunkt har beskrivits av Nordenfelt (1979 s 125):
''För Kant ar all varseblivning och allt tankande
överhuvudtaget format av vårt eget förstånds förmåga till
askadning och formering av begrepp. Förståndet lägger sitt
nätverk på verkligheten och vår uppfattning av
verkligheten kan aldrig befria sig fran detta nätverkw.
Nordenfelt har gjort en kunskapsteoretisk översikt och har
sammanfattat denna med att också göra ett avståndstagande från
avbildningsteorin:

"Det framstar nu som en naiv och ohallbar tanke att var
sjal skulle vara som den Lockska vaxtavlan dar
sinnesintrycken präglas in och sjalen själv förhaller som
en fullständigt passiv mottagare. var egen roll i
formandet av yttervärlden ar stor, vi silar och filtrerar
vara sinnesintryck, vi beskriver dem i våra egna mer eller
mindre godtyckliga kategorier. Vi formar vara teorier om
världen för att just vi som människor ska få större
förmaga att orientera oss och utveckla oss i världenw
Nordenfelt (1979 s 22)
Finns d e t objektiva?

Nar man som ibland görs använder sig av uttryck som
"beskrivningar eller modeller ar objektiva avbildningar av
verklighetenw S& ar detta i högsta grad mystifierande. Det
finns subjektiva inslag i alla beskrivningar. Alla beskrivningar är gjorda av meningsskapande aktörer. De har gjorts
utifrån dessa aktörers förförstaelse och intentioner. Aktörerna
har valt ut de aspekter av verkligheten som man vill beskriva.
Det finns inget objektivt i betydelsen totalt subjektoberoende.
Att avbilda verkligheten kan vara relevant att saga om man
ritar av den eller fotograferar den men nar man beskriver den i
språkliga termer ar den alltid utsatt för vara olika språkliga
kategoriseringar av dem. Att göra en beskrivning av verkligheten - en spraklig beskrivning - bygger p& en aktörs observation av verkligheten och denna observation ar alltsa en
tolknings-process. Aktören representerar sedan sin verklighetsuppfattning i en beskrivning. Att representera betyder att
framställa - att aterframstalla.
Vi studerar och beskriver verkligheten som den framträder i
samverkan med oss och i ljuset av var förförstaelse.

OM HANDLINGAR
Subjektivitetsprincipen för mänskligt handlande

Efter att ha behandlat mänsklig tolkning och kunskapsbildning,
är det nu dags att studera människors handlingar. Denna
övergång låter jag g& via Jensen & Rattleffs (1976, s 10ff)
formulerade subjektivitetcprincip:
I1Personershandlinger kan kun forstas - og bör derfor
vurderas, fortolkes og beskrives - udfra den handlendes
opfattelse af sitauationen samt hans/hendes formal
(hensigt) med sine handlinger".
Handling och avsikt

Denna princip grundar sig p& utgangspunkten om 1) aktörens
egen uppfattning av situationen och 2) att aktören har en
avsikt med sina handlingar. Människan handlar för att uppnå
vissa syften. Människans förmåga att hysa avsikter brukar
kallas intentionalitet.
Mänskliga handlingar ar alltsa avsiktsbestamda
(intentionella). Innebar detta att alla mänskliga yttringar är
styrda av avsikter? Nej, det finns givetvis en mängd
reflexmässiga och vanemässiga uttryck som inte ar
avsiktsbestamda. Handling kan helt enkelt definieras på
följande satt:
Mänskligt beteende som ar meningsfullt och intentionellt.
(Se t ex Weber, 1964; von Wright, 1963; Allwood, 1976).

Att karaktärisera handlingar som avsiktsbestamda, innebar inte
att man avgränsar dem att vara noga överlagda och helt
medvetna vad galler avsikter. Detta stämmer i och för sig för
manga handlingar. Men det finns också handlingar som ar
spontana och dar handlingen inte bara är avsiktsbestamnd utan
ocksa avsiktsbestammande. Om den spontana omedelbara
handlingen skriver Nilsson (1976, s 19) :
"Den omedelbara handlingen ar den direkta handlingen innan
eftertanken kommit till: Den pre-reflektiva handlingen.
Denna handling ar ett förverkligande av en avsikt men
denna avsikt skapas under handlingens gång. Handlingen
förverkligar avsikten, som dock inte förelag färdig som en
plan för handlingenw.
Handlingens utgangspunkt

För att första en handling, behöver man inte bara förstå dess
intentioner, vart den syftar. Man behöver ocksa veta
utganqspunkten för handlingen. rån vilket ursprungstillst~nd
sker handlingen? En handling kan ses som en llrörelsewfrån en

utgangspunkt till en malpunkt (figur 3.1). örst ta els en av
handlingen maste vara bade progressiv (mot det avsedda malet)
och regressiv (mot utgangspunkten). Ödman (1979, s 47) skriver
om behovet av en progressiv/regressiv analys; se aven Sartre
(1971).
"Om ursprungsvillkoret utesluts ur analysen, hamnar man i
en ofruktbar idealistisk standpunkt, Denna gar ur p& att
människans handlingar inte bestäms av yttre orsaker,
endast av hennes fria vilja. Om
andra sidan kunskapen om
det progressiva, det möjlighetsinriktade hos människan
utesluts, fastnar vi i den motsatta positionen: Människan
betraktas som orsaksstyrd p& samman satt som föremal inom
t ex fysiken. Syntesen ar att handlingen uppfatts som
uttryck för dialektik mellan det givna och det möjligaw.

a

Handling

Figur 3.1: Handlingen som llrörelsew.
Skal, avsikter och orsaker

Människor har alltsa utgangspunkter för sina handlingar. En
del av dessa utgangspunkter ar skal. Med skal menas människors
motiv, grunder, anledningar för sina handlingar. I dagligt tal
skiljer man ofta inte sa noga mellan orsaker, skal och
avsikter. L& mig ta ett enkelt exempel för att visa p& skillnaden mellan dessa begrepp: Lille Pelle kastar en snöboll p&
Fru Karlssons fönster. Fönstret gar sönder. Den aktuella
handlingen var alltsa att Pelle kastar en snöboll mot Fru
Karlssons förnster. Pelles intention var att skrämma Fru
Karlsson. Pelles skal för denna handling var att Fru Karlsson
tidigare hade tillrättavisat Pelle p& ett strängt satt.
Snöbollens kraft förorsakade att fönstret gick sönder. Orsak
ar alltsa ett begrepp som används för att beskriva fysikaliska
samband och effekter. Skal och intention ar begrepp som
används för att beskriva den del av mänsklig subjektivitet som
manifesteras i handlingar. Skal ar utgangs-punkter för
handlingar och intentioner ar malpunkter för handlingar. Vi
tolkar situationer på basis av var förstaelse. utifran dessa
tolkningar uppstar skal och intentioner genom vara
förestallningar, känslor och värderingar. Genom handlingar
realiseras intentioner (se figur 3.2).
Handlingar ar reflexiva. Detta betyder att handlingar
aterverkar p& aktören. Vi upplever och tolkar vara handlingar
och dess avsedda och icke-avsedda effekter.

Figur 3.2: Handlingens bakgrund och genomförande
Olika handlingstyper

Handlingar innebär vanligtvis nagon förändring. Vissa
handlingar kan dock vara wicke-handlingarw,dvs vi undviker
att utföra vissa åtgärder. Vissa handlingar kan innebära att
vi åtstadkommer förändringar (produktiva) medan andra
handlingar snarare innebär att vi förhindrar förändring
(preventiva). Genom att kombinera dessa olika dimensioner, kan
vi f& 4 elemäntara handlingstyper som beskrivs i figur 3.3;
(se von Wright, 1981).
Att handla innebär att vi väljer en handling framför andra.
Det finns alternativa handlingsvagar och vi valjer utifran
våra värderingar och kriterier.

Produktiv

Preventiv

Ingripande
handling
( aktivt1
)

Astadkomma
förändring

Förhindra
förändring

underlåtelsehand1ing
(llpassivll)

f åta nagot
förandras

Lämna nagot
oförändrat

Figur 3.3: Handlingstyper
Handla genom att följa regler

Nar vi handlar, följer vi ofta vissa regler eller
föreskrifter. Nar vi talar och skriver (dvs kommunikativt
handlande) följer vi sprakliga regler. Det finns manga andra
typer av regler som vi följer, t ex sociala konventioner
(seder och bruk), lagregler och avtalsregler. Om man utför
systemering enligt någon viss metod, så följer man därmed
metodregler (arbetsanvisningar).
Engagemang och ansvar

Vi kan vara mer eller mindre engagerade i vara handlingar. Vi
kanske utför våra handlingar pliktskyldigast, vilket innebar
en odelaktighet i det vi gör. Att engagera oss ar dock inte
nagot som vi p& ett enkelt intellektuellt satt kan bestämma
oss för. Carl Rogers (1976, s 244) skriver följande:
"Engagemang ar en total organismisk inriktning som
innefattar inte bara det medvetna intellektet utan ocksa
organismens hela riktning.I1
Vilket ansvar tar vi för vara handlingar? Om vi ar odelaktiga
i det vi gör, s& kanske vi inte tar ett aktivt ansvar för vara
handlingar. Nar vi engagerar oss - delaktiggör oss i vara
handlingar - sa inbegriper detta förmodligen en ansvarsmedveten hallning till det vi gör.
Analys av en vardaglig handling

Jag skall nu försöka konkretisera n&gra aspekter kring
handlande genom ett enkelt och vardagligt exempel. (Exemplet
bygger p& Sartre (1971, s 125ff) samt Ödman (1979, s 47f):
TV& personer sitter och talar i ett rum. Plötsligt gör den ena
personen några rörelser. Vad innebar dessa rörelser? Personen
öppnar ett fönster. Det ar vad handlingen betyder, dvs dess
innebörd bade för personerna i fraga och för oss som betraktar
situationen. Personen öppnar fönstret för att f& in frisk luft
i rummet. Detta ar handlingens intention, dvs vad den syftar
till. Den har utförts utifrån en ursprungs-situation: ett
ovädrat och kvavt rum. Den ena personen har utifrån sin
upplevelse av rummet bestämt sig för att andra situationen.
Han har skäl för sitt handlande. Hans handling ar aktiv och
produktiv.

~ a n g ahandlingar kan sagas innebära att följa en regel/
föreskrift. Även denna situation kan utgöra tillämpning av
sociala regler. Vi kan anta att dessa tv& personer (en man och
en kvinna) lever i en social kultur dar "man öppnar fönster1I.
Mannens handling blir i detta fall att han följer denna
sociala regel ( @#Manöppnar fönsterl1)

.

Han valde att öppna fönstret för att atgärda ursprungssituationen (Ilett kvavt rumu). Han valde bort andra
handlingsvagar som t ex att satta i gang ett flaktsystem.
vara handlingar leder inte alltid till avsedda effekter.
Handlingar innebar ofta atgarder p& fysiska objekt och vi har
inte full kunskap om eller kontroll över dem. var käre
fönsteröppnare lyckas kanske inte öppna fönstret pga att han
inte förstar dess öppningsmekanism. Handlingar utföres ofta i
sociala situationer och andra människors tolkningar och
(mot)handlingar kan innebära att vara intentioner inte uppnas.
Kvinnan kanske hejdar honom med orden: llNej,öppna inte. Jag
fryser

.

I dessa fall sa utfördes alltsa inte handlingen till fullo.
Det kan dock handa, att handlingen utföres men intentionen
anda inte uppfylls. var aktör har öppnat fönstret men utaanför
star en bil som sprider sina avgaser och dessa strBmmar nu in
i rummet. Handlingen ledde till vissa icke-avsedda effekter.
Mannens intention att f& in frisk luft har alltsa inte
uppfyllts.

vara handlingar ar ofta inte heller lllösrycktall
utan ingår som
delar i större handlingssammanhang. En handling kan vara en
delhandling i en störrre sammansatt handling. Fönsteröppnaren
kanske flyttar p& möbler, drar undan nagot draperi p& vägen
fram till fönstret. Att öppna ett fönster är en alldaglig

handling som kanske utförs på ett mekaniskt och oengagerat
satt. Mannen kanske fortsatte och berätta något under tiden
han öppnade fönstret, dvs utförde samtidiga handlingar.
Mannens bristande engagemang för fönsteröppnandet gjorde att
han slog ner en blomkruka från fönsterbänken. Vilket ansvar
tog mannen för sin handling och dess konsekvenser?
Handling och tid

Vid tolkning av handlingar rör vi oss alltså tidsmasigt framåt
(mot intentionen) och bakåt (till ursprungssituationen). Lika
lite som en handling utförs i ett socialt vakuum utförs den i
ett historiskt vakuum. Man behöver ofta veta nagot om
människans tidigare erfarenheter, hans föreställningar,
kategorier och värderingar. Dessa kommer att påverka aktörens
tolkning av situationen. Man kan saga att handlingen måste
förstås i en tidsmässig totalitet (Ödman, 1979).
Förflutet:

Aktörens tidigare erfarenheter, kunskaper och
värderingar (förståelse)

Nutid:

Ursprungssituationen och aktörens tolkning av
denna

Framtid:

Aktörens intentioner

Handling och rationalitet

Denna syn på handlingar som har beskrivits har, innebär
samtidigt en syn på människan som rationell, dvs människor
handlar utifran sina subjektivt uppfattade goda grunder och
skäl (Ödman, 19-79samt Edfelt & Jansson, 1978). Nar vi
tillskriver människor egenskaper som irrationella, gör vi det
kanske utifrån nagon idealbild om människors agerande och
framför allt förmodligen utifran bristande förståelse av
aktörens egna situationsdefinitioner, skal och intentioner.
(Jag hänvisar tillbaka till subjektivitetsprincipen i början
av detta kapitel). För att första människors handlingar, kravs
att vi sätter oss in i deras situation och försöker se
verkligheten med deras ögon. Vi behöver göra sk Ilrollövertagandev1(Berg m fl, 1975). Vi måste använda var empatiska
förmåga (inlevelse, inkännande) (Rogers, 1976)

.

Jag skall nu försöka sammanfatta det viktigaste i
handlingsbegreppet genom att ange ett antal faktorer som man
kan behöva beakta för att förstå en handling:

-

Ursprungssituationen

-

Aktörens tolkning av ursprungssituationen
(situationsdefinition)

-

värderingar, föreställningar, kategorier, känslor bakom
tolkningar, skäl och intentioner

-

Aktörens skal (grunder, motiv)

-

Aktörens intentioner (avsikter, syften)

-

Vad handlingen betyder, dvs vilka innebörder den ar uttryck
för

-

Handlingstyp (produktiv/preventiv/aktiv/passiv)

-

Regler eller föreskrifter för handlingens utförande

-

Aktörens delaktighetlengagemang i handlingen

-

Aktörens ansvar för handlingen och dess konsekvenser

-

Alternativa handlingsmöjligheter (och skal för att inte
handla p& detta satt)

Handlingen faktiska resultatet, saval avsedda som ickeavsedda effekter

En handling behöver saledes förstas i sitt sammanhang och inte
lösryckt eller isolerat. Jag har beskrivit en referensram för
kontextuell förstaelse av andras och egna handlingar.

En människa som kommunicerar med en annan människa utför
språkliga handlingar, dvs hon uttrycker vissa innebörder med
vissa avsikter. Man brukar ofta beskriva kommunikation mellan
tv& människor enligt nedanstaende figur 4.1.

k Mottagare

Sändare

Figur 4.1

En enkel kommunikationsmodell

Kommunikation ar att ge mening
Meddelandet, som kan ha olika uttrycksformer (muntligt eller
skriftligt) är alltså ett uttryck för sändarens mening.
Mottagaren å andra sidan ger också mening åt meddelandet. Vid
kommunikation finns alltså ett dubbelt meningsgivande, både vid
och tolkning. Om man vill betona detta,
handling (llsandningll)
så kan man andra till figur 4.2. Mottagaren utför en meningsgivande tolkning vilket innebar en aktiv rekonstruktion av
avsett budskap (Rommetveit, 1972, s 32).

Sändare

Mottagare

Kommunikationsakt
Figur 4.2

Tolkning

En kommunikationsmodell orienterad mot
meningsgivande funktioner

Innebörd och uttryck
Den har presenterade utgångspunkten leder fram till viktiga
slutsatser beträffande meddelanden. Innebörden finns inte i
själva meddelandet. Det ar människor som tilldelar innebörd
(mening) åt meddelanden. Detta innebar ett förkastande av
"objektiv meningw dvs betydelse som finns utanför och oberoende
av oss människor. Meddelanden ar uttryck för mening.
Mänskliga uttryck är ofta flertydiga, dvs de kan ofta tolkas på
olika satt. Mellan innebörd och uttryck rader ett s k många-

till-många-förhållande. En innebörd kan uttryckas på flera sätt
och ett uttryck kan ofta tolkas på flera satt (Figur 4.3).

I UTTRYCK I
Figur 4.3

Samspel mellan innebörd och uttryck

Intersubjektivitet

Ett förkastande av "objektiv meningw kan kanske tyckas leda
till en "extrem subjektivismm. Men en sadan hopplös inställning
är inte speciellt realistisk. Människor lyckas faktiskt
kommunicera med varandra. De lyckas göra det på grund av
liknande erfarenheter, språkburk och referensramar.
Genom spraket klassificerar vi olika intryck och erfarenheter
och därmed kan de bli förstaeliga både för sändare och
mottagare. språket har genom sina uttryck en yttre existens
(men givetvis som sådan skapad av människor). För att språket
ska kunna fungera som kommunikatonsmedel kravs att det både ar
subjektivt meningsfullt - dvs för varje aktör - och att det ar
gemensamt (intersubjektivt) - dvs att olika aktörer delar
språkkunskaper.
De flesta orden ar uttryck för kategorier. Dessa aktörsberoende
kategorier bygger bla på aktörernas erfarenheter. våra
erfarenheter ar delvis olika och därför ar inte kategorierna
alltid identiska. Pga olika erfarenheter knyter vi olika
egenskaper och associationer till kategorierna. En viktig
slutsats av detta ar, att människors sprakbruk och referensramar i en avgränsad språk- och kulturkrets ar likartade, men
ej identiska. Vi ar inte fullständiga sociala reproduktioner av
varandra. språket har dock en kraftig påverkan på oss att
likställa kategorierna.

"The meaning of the social world is given to us by the
past history and present structure of society. social
reality is "predefined" in the very language in which we
are socialised. Language provides us with categories which
define as we11 as distinguish experience.lt
Silverman (1970)
Att handla genom språket

- kommunikationsakter

Att kommunicera ar att handla. En människa som säger eller
skriver något utför en kommunikationsakt (språklig handling).
En kommunikationsakt innebär utförande av flera språkliga
funktioner.

Ett meddelande i kommunikationen handlar alltid om nagot (ett
amne). Men det har ocksa en relation till sandren, dvs ar ett
uttryck för sändaren. Det har också alltid en relation till
mottagaren; ett syfte att psverka mottagaren. Dessa funktioner
brukar ibland beskrivas på följande satt (Buhler, 1934;
Habermas, 1979; Linell, 1979):

-

Symptom
Symbol
Signal

(uttryck)
(amne)
(paverkan)

I de flesta sprakliga utsagor finns samtliga dessa tre
funktioner medverkande. Kommunikation innebar att "nagon säger
nagonting till n&gonw. De olika aspekterna (funktionerna) kan
urskiljas på följande satt

-

Uttryck:
Symbollamne:
påverkan:

..

Il~agonsäger.. II
II.
säger nagontingl'
"....sager
till nagonn

...

....

Kommunikation ar inte bara informationsöverföring

Även om samtliga funktioner finns med i varje språklig
kommunikation så ar det vanligvis sa att nagon funktion ar
framhävd (tematiserad). För att visa detta använder jag tre
olika satser som handlar om ungefär samma sak men dar olika
språkliga funktioner ar framhävda:
"Usch, vad det regnar!"
"Det regnar nut1
"Skynda dig, det regnar!"

(Symptom)
( Symbol
(Signal)

Som framgar av detta sa är aldrig kommunikation bara Ilinformationsöverföringw. ~nnehalleti ett meddelande ar alltid
inbäddat i en kommunikativ funktion. En sändare gör alltid
något nar han yttrar en sats. Han fragar, påstar, begär, lovar,
hotar, befaller, varnar, utnämner, etc. Detta ar satsens
kommunikativa sprakfunktion. Man kan ha samma innehall i
meddelanden (dvs det handlar om samma sak) men beroende på den
kommunikativa funktionen sa blir den totala betydelsen av
kommunikation helt olika. åt mig ta ett exempel för att
illustrera detta. Jag redovisar ett antal meddelanden som
handlar om samma amne: En person, Sam, som skriver dataprogram.
Som synes ar meddelandena nedan väsentligt olika till sin
kommunikativa funktion.
"Sam skrev programmetm
(Rapport)
"Skriv programmet, Sam!
(Order)
I1KanDu skriva programmet, Sam?I1
(Begäran)
(Atagande/löfte)
Sam: "Jag ska skriva programmetI1
(Fråga)
"Skrev Sam programmet?
"Jag tror Sam ska skriva programmetw
(Prognos)
"D& är vi överens om att Du skriver
programmet, Samw
(Kontrakt)
"Tack Sam för att Du skrev programmetl1 (Expressiv)
IlSam ar en 'verklig1 programmerarew
(Karktarisering)
"Jag önskar att Sam skriver programmetw(Preferns)
"Jag utser Sam till programmerare"
(Deklarativlutfardande)

Inom parentes ovan har jag angivit slag av kommunikativ
funktionen. Jag utgatt i fran (och bearbetat, Goldkuhl, 1984)
andra författares försök till klassificeringar av
kommunikationsfunktioner (Austin, 1962; Searle, 1969, 1979;
Habermas, 1979)

.

Av ovanstaende exempel framgar hur nödvändigt det ar att ta
hänsyn till den kommunikativa helheten och inte bara se till
informationsinnehallet för att första vad som sags. Det ar
ocksa viktigt att se att kommunikationen alltid sker i ett
socialt, rumsligt och tidsmässigt sammanhang, och dar detta
sammanhang till stor del avgör vad som sags och vad som
uttolkas.
Tolkning av kommunikativa akter

Tolkning av kommunikativa akter kan ske p& olika nivåer. Man
kan utföra en inneh~llsmassigtolkning (vad satsen handlar om).
Detta behöver kompletteras med en kommunikativ tolkning (dess
kommunikativa funktion). Man kan göra en korrekt innehallsmassig tolkning men missta sig vad galler den (avsedda)
kommunikativa funktionen. Ett exempel:
En chef säger till en av sina underlydande: "Det ar för f&
stolar har i sammanträdesrummetu. Medarbetaren kan tolka detta
på kommunikativt olika satt. Om han sätter sig ner i en stol
och säger: I1Ja,det verkar sa", sa har han (förmodligen) tolkat
chefens utsaga ~rapportivtm,dvs som påstående eller konstaterande av ett visst förhallande. Men det låg kanske en
underförstadd uppmaning i chefens utsaga. Den betydde kanske
kommunikativt: NIG&och hämta nagra stolar!I1
Förutom tolkning av innehall och kommunikationsfunktion utför
mottagaren tolkningar av sändarens intentioner. Att uttrycka
ett meddelande ar att genomföra en sprakhandling. Att tolka en
handling innebar att fraga sig dels vad den betyder och dels
varför den utförs. Intentionell tolkning innebar tolkning av
den utförsw). Om det ar en stor
sändarens avsikter (tvvarför
skillnad mellan sändarens intentioner och sändarens tolkning av
dessa, kommer detta förmodligen att begränsa deras ömsesidiga
förståelse, aven om mottagaren har gjort en adekvat innehållsmässig tolkning. Tank på skillnaden mellan följande intentionella tolkningar: "Han säger detta för att hjälpa migw1och
"Han säger detta för att manipulera mig1*.
Ogdens triangel

Nar man talar om språk och kommunikation ar det viktigt att
halla isar llfenomenll,
"begreppn och lltermern.Ogdens triangel
(Ogden t Richard, 1949) ar en ofta använd modell för detta
andamal. Jag har använt mig av triangeln (figur 4.4) men med
nagot andra benämningar. Termer ar språkliga uttryck för vissa
begrepp. våra begrepp ar abstraktioner (konstruktioneer) av och
från fenomen i verkligheten. Tidigare har hävdats, att det inte
finns total överensstammelse mellan fenomen och begrepp
(förkastande av llavbildningsteorinw).

Mellan kunskaplbegrepp och termer behöver inte heller alltid
finnas "total Överensstammelsew. Det kan ofta vara svart att
kläda tankar i ord (Rommetveit, 1972).
DET TÄNKTA

DET UTTRYCKTA
(SYMBOL, TERM)
Figur 4.4

DET OMTALADE
( FENOMEN)

Ogdens triangel

En viktig iaktagelse i Ogdens triangel ar, att de sprakliga
uttrycken ej refererar direkt till fenomen utan i stallet via
människors begrepp. Detta har ju ocksa papekats p& ett flertal
stallen ovan. Relation term - fenomen ar steckad i figur 4.4
(Ogdens triangel) vilket den aven var i ursprungsversionen.
Boken utkom första gangen 1923. Tyvärr har streckningen fallit
bort i många författares beskrivningar av triangeln och ersatts
med heldragen linje. Ogden & Richards (1949) påpekade dock
detta viktiga förhallande att relationen term - fenomen gar via
begrepp.
Kategorisera

- att sprakligt indela verkligheten

Människor kommunicerar via meddelande (sprakliga uttryck).
Integrerat med denna sprakliga kommunikation finns aven ofta en
utomspraklig kommunikaton (t ex gester, ansiktsutryck,
tonfall). Meddelande bestar av termer (ord). Dessa termer
refererar till begrepp (kategorier). Begreppen finns hos de i
kommunikation inblandade aktörerna.
Nar vi tolkar våra intryck, gör vi det genom att se det
typiska, vi uppfattar nagot som något. Detta kan ocksa delvis
sagas vara symboliseringens grund: Symbolen, att nagot star för
något. Vi symboliserar med tecken nagon del i verkligheten.
Denna re-presentation innebar att vi återframstaller
verkligheten i enlighet med vara gjorda kategoriseringar. Alla
sprakliga beskrivningar innehåller klassificeringar av
verkligheten.
Karaktärisera och peka ut

Nar man talar om en språklig utsagas (semantiska) innebörd kan
man skilja p& dess k o n n o t a t i v a och dess d e n o t a t i v a betydelse.
Den konnotativa betydelsen avser dess karaktäriserande
(klassavgransande och begreppsbestammande) funktion och den
denotativa dess refererande (fenomenutpekande) funktion. Denna
dubbla aspekt av dett uttrycks betydelse ar viktig att beakta.
Genom att bortse från den konnotativa - karaktäriserande -

dimensionen kan man hamna i en vvsubjektlös
materialism9I. Genom
att bortse fran den denotativa - utpekande - dimensionen kan
man å andra sidan hamna i en vlobjektlösidealismw.
Ett enkelt exempel. En person säger: Watten sitter p&
trappanvv.Personen har utfört vissa tolkningar av sina
sinnesintryck. Han har klassificerat nagot som en katt, dvs det
han ser som ett sammanhängande helt, uppfattar han som
vvexempelvv
p& en katt. Han refererar (denotativt) i sin utsaga
till en specifik "enhetw (katten p& trappan) och samtidigt
utsäger han att denna enhet tillhör klassen katter
(=konnotativt).
För att förtydliga skillnaden mellan denotation (att utpeka)
och konnotation (att karaktärisera) skall jag ta ett mer
drastiskt exempel. Jämför de tv& satserna:
'#Denengagerade kvinnan framförde sina argument flera
gangerIv
II. "Det hysteriska fruntimret pladdrade oavbrutett1
I.

Dessa tv& satser refererar till samma situation, dvs de har
samma denotation. Det har dock gjorts väsentligt skilda
karaktäriseringar av situationen, dvs satserna har klart olika
konnotationer.
Betydelser som falt

Jag har tidigare hävdat, att betydelser ar subjektiva och ej
objektiva (i betydelsen subjektoberoende). Detta innebar att
man beträffande ett meddelande kan tala om dess sändarsemantik
och dess mottagarsemantik (Linell, 1979). Avsikten ar dock vid
nästan all kommunikation att betydelserna (semantiken) skall
bli intersubjektiva (gemensamma). I ett meddelande används ord
som far sin betydelse bl a beroende på det aktuella sprakliga
och utomsprakliga sammanhanget. De beror också på den
wallmännaw lexikaliska betydelsen, dvs vad människor i
allmänhet menar med ett ord. Denna lexikaliska betydelse ar
inte något fixerat, vare sig subjektivt eller intersubjektivt.
Denna allmänna (dvs ej situationsspecifika) betydelse kan
beskrivas som ett betydelsefalt. Genom den sociala
interaktionen byggs alltså dessa kategorier (betydelsefalt) upp
och blir intersubjektivt etablerade och möjliggör därmed
språklig kommunikation mellan människor.
För att kommunikation skall blir framgangsrik, kravs att
sändarens avsedda betydelse av orden faller inom den gemensamma
intersubjektiva sfären av betydelsefälten (se figur 4.5). En
sändare använder ett ord p& ett visst sätt, i en specifik
betydelse (Al). Detta ligger utanför mottagarens betydelsefält
och denne förstar därmed ej (Tl). Det kan t ex vara ett
tonarsbarn som använder uvanligav9ord med gängets
jargongmässiga betydelse. Detta betydelsefalt ligger utanför
föräldrarnas.
I den framgångsrika kommunikationen så är sändarens använda
betydelse (A2) i överensstämmelse med mottagarens tolkande
(T21

Även om den använda betydelsen av ett ord (A3) ligger inom den
intersubjektiva sfären kan mottagaren ända göra en tolkning som
faller utanför den av olika skäl. Moderns llvanligall
användning
(A3) av ett visst ord tolkas av barnet i enlighet med gängets
jargong (T3)

.

SANDARENS
BETYDELSEFALT

MOTTAGARENS
TYDELSEFALT

INTERSUBJEKTIV
SFÄR
Figur4.5

Sändares och mottagares betydelsefalt för ett visst
ord

OM SOCIAL INTERAKTION
Människan framlever sitt liv i gemenskap med
Tillsammans skapar vi samhällen. Det sociala
vidmakthalls och förändras av oss människor.
symboler, objekt, sociala institutioner etc,
tur aterverkar p& oss.

andra människor,
livet skapas,
Vi skapar
som sedan i sin

Vanans m a k t

Jag har i kapitel 2 beskrivit hur tolkningen av omvärlden
kräver likhet och igenkännlighet. Detta innebar aven att våra
handlingar ofta ar likartade och igenkännliga. Vi behöver göra
dem likartade för att vår samvaro med andra inte standigt skall
utgör en kalla till förvaning eller hot för dem. Vi behöver
ocksa gör våra handlingar likartade för att vi inte standigt
skall fraga oss hur vi skall möta vardagslivets aterkommande
situationer. Genom att utsatta vara handlingar för
v a n e m ä s s i g h e t (I1habitualiseringfl)
kan vi helt enkelt f& tid och
möjlighet till kreativitet.
"Genom att tillhandahalla en stabil bakgrund mot vilken
den mänskliga aktiviteten kan fortgå med ett minimum av
beslutsfattande större delen av tiden, frigör den energi
för sådana beslut som kan bli nödvändiga vid vissa
'tillfallen. Med andra ord skapar bakgrunden av vanemässig
aktivitet en förgrund som har utrymme för Överläggning och
innovationI1.
Berger & Luckmann (1979, s 70)

.

Vad innebär denna vanemässighet? Enskilda handlingar som utförs
likartat klassificeras som tillhörande en handlingstyp, ett
hand1 i n g s m ö n s t e r

.

"Vilken handling som helst som upprepas ofta inordnas i
ett mönster som sedan kan upprepas med mindre möda och som
av den handlande uppfattas som mönstrett1.
Berger & Luckmann (1979, s 69)
Lite exemplifiering: En oerfaren systemerare prövar olika satt
att bedriva systemutvecklingsarbete p&; hur man ska tackla
olika problemställningar. Efter en tid visar sig &got satt
vara mer lyckat. Detta angreppssätt utvecklas till att bli
Angreppssattet. Genom social samvaro tar vi del av varandras
arbete. Andra systemerare prövar den nu mer erfarne
systemerarens framgangsrika handlingar. Om dessa också upplever
att angreppssattet ar framgangsrikt så tillägnar sig aven de
dessa handlingstyper. Man utvecklar genom Iltrial and error",
vanemässighet och social samvaro en gemensam p r a x i s . Det nu
gemensamma angreppssattet blir en i n s t i t u t i o n som återverkar på
aktörerna.

Handlingsmönster som klassificeras likartat av olika människor
innebar sk institutionalisering av dessa mönster. sadana
handlingar blir sociala och anonymiserade i betydelsen av att
vem som helst (i aktuell aktörskategori) kan utföra handlingen
enligt det föreskrivna mönstret.
"~nstitutionerkontrollerar ocksa genom själva sin
existens det mänskliga handlandet genom att uppställa i
förväg definierade handlingsmönster, som kanaliserar det i
en enda riktning i motsats till de manga andra riktningar
som teoretiskt vore möjligatt.
Berger h Luckmann (1979, s 71)
Ordning och oordning i det sociala livet
Dessa institutioner blir alltsa sociala föreskrifter för
manskligt handlande. Detta innebar att aktörernas handlingar
regleras. Att handla ar ofta att följa en social regel. Det
sociala livet ar fyllt med sociala regler. Samtidigt ar dock
den sociala verkligheten en ständigt pagaende förändringsprocess. Detta innebar ett spanningsförh~llande,en dialektik
mellan det regelstyrda och det regellösa. Nilsson (1976)
skriver:
Itvarjesocial situation lever i ordning och oordning. Vid
total oordning finns dock inget socialt liv och vid total
ordning blott social förstening. Människan lever sitt liv
mellan dessa omöjliga möjligheter, mellan kaos och
förstening men p& ett otal olika sattw.
Reglera och skapa
Institutioner kan uppsta ur vanemässighet i enlighet med
ovanstaende exempel. I dessa fall innebar ofta institutioner en
reglering av redan befintligt handlande. Sociala föreskrifter
kan givetvis vara resultatet av en planerande verksamhet, dar
själva aktiviteten som skall regleras ar nyskapad. I dessa fall
ar reglerna med och skapar (wkonstituerartl)
aktiviteterna och
inte bara reglerar dem. (Se Nilsson, 1976; och Searle, 1969).
I exemplet beskrevs hur ett angreppssätt för systemutveckling
uppstar ur vanemässighet. Det kan alltsa också uppstå ur en
planerad verksamhet. Man upptäcker kanske på företaget att den
egna praxisen inte längre duger i en allt mer komplex systemutvecklingssituation. Man fattar beslut om att satsa p&
utveckling och anskaffning av metoder och modeller för systemutveckling. Man vill genom utveckling och planering skapa och
införa ett nytt angreppssätt, dvs sociala föreskrifter för
mänskligt handlande. Huruvida dessa förslag till systemeringsmetodik verkligen institutionaliseras p& systemavdelningen ar
beroende av om de olika systemeringsaktörerna upplever att de
nya föreskrifterna ger stöd och framgang i arbetet.

Bocial dialektik

- den socialt konstruerade verkligheten

Människor handlar. Handlingsmönster uppstar och blir till
sociala institutioner. Dessa institutioner är alltsa mänskligt
och socialt (mellan-mänskligt) skapad. Institutioner verkar
därefter som förskrifter för mänskligt handlande. Den sociala
interaktionen innebar en dialektisk process, dar människor inte
bara agerar "direktw, utan ocksa "viaw handlingsregler (sociala
institutioner). Se figur 5.1.

Figur 5.1

Social institution som dialektisk process

Berger & Luckmann (1979, s 77) skriver om den sociala
dialektiken:
"Det ar viktigt att betona att förhallandet mellan
människan, den som producerar nagot, och den sociala
världen, hennes produkt, ar och förblir dialektiskt. Det
vill saga att människan (givetvis inte isolerad utan i
sina kollektiv) och hennes sociala värld interagerar med
varandra. Produkten aterverkar p& producentenvv

Den sociala skapelseprocessen
Sociala institutioner är alltsa en verklighet skapad av oss
människor. Den ar socialt konstruerad, vilket innebär att den
kan vara annorlunda och kan bli annorlunda. Den är inte
"naturgivenvvutan snarare en pagaende social skapelseprocess.

"sade till sin uppkomst (samhällsordningen ar resultatet
av tidigare mansklig aktivitet) och nar det galler dess
existens i varje enskilt ögonblick (samhällsordningen
existerar endast i sa matto som mansklig aktivitet
fortsätter att producera den) ar den en mansklig produktww
Berger & Luckmann (1979, s 68)
Det subjektiva och det vgobjektivaw

Jag skall ytterligre försöka förtydliga vad detta dialektiska
betraktelsesätt innebar.
Mänskliga tolkningar - dvs bestämning av innebörder - ar
subjektiva processer, men kan uttryckas och ges en yttre
existens. Mänskliga begrepp ar subjektiva (och ofta intersubjektiva) men kan genom ord f& en sprakligt uppfattningsbar
existens. Men det yttre ar ofta ej begränsat till sprakliga
uttrycksformer. Begreppet ranta kan uttryckas sprakligt genom
ordet "räntaw. Detta subjektiva och socialt konstruerade
begrepp far en yttre pataglighet aven genom de handlingar som
utförs av ranteerlaggare och ranteuppbarare. P& samma satt kan
aven andra sk abstrakta begrepp som t ex frihet och demokrati
f& en yttre pataglighet genom de handlingar som människor
utför. Frihet ar t ex handlingar som utförs och intersubjektivt
uppfattas som fria handlingar. Frihet finns dock inte bara "dar
utew1,som ett yttre förhallande, utan ar intersubjektivt skapat
och måste för att behålla sin yttre existens reproduceras om
och om igen av skapande och levande människor samtidigt som det
kvarstår som ett subjektivt meningsfullt begrepp hos dessa
människor. Genom att dessa innebörderluttryck maste
vidmakthållas - både till det subjektiva och till det yttre av människor ar sannolikheten stor att de succesivt kommer att
omgestaltas och omtolkas eftersom människor möter och skapar
nya situationer och successivt förändras.
Legitimering

Den sociala verkligheten skapas, vidmakthalls och förändras
genom dialektiska processer. Nar en social institution har
uppstatt tenderar den att fortleva och bestå. Kunskapen om den
inkorporeras i människors föreställningar om hur verkligheten
ar. Institutionen uppfattas som en verklighet som tas för
given. Dessa uppfattningar behöver dock bekräftas. De blir
bekräftade genom min vardagsinteraktion med andra människor och
dar denna interaktion i sin tur bekräftar deras uppfattningar.
Sociala institutioner bevaras med hjälp av sk
legitimeringsprocesser. Med detta menas att man förklarar och
rättfärdigar olika institutioner.
Att förtingliga mänskligt handlande

Genom att institutionernas fortbestand beror av flera
människor, kan jag inte ensam förändra dem. Det ar kanske
enklare för mig att anpassa mig till dem, an att arbeta för att
förändra dem. Genom att jag inte ensam kan förändra sociala
institutioner kan dessa ibland upplevas som obetvingliga fakta.

I sin mest extrema form innebär detta fenomen att sociala
institutioner uppfattas som nagot icke-mänskligt producerat,
som ett "tingw. Detta brukar med en sociologisk term kallas
reifiering eller förtingligande av mänskliga produkter. Berger
& Luckmann (1979, s 107) har utförligt beskrivit vad reifiering
innebär:

"Reifiering innebär att man uppfattar produkterna av
mänsklig aktivitet som om de var nagoting annat än
mänskliga produkter t ex naturliga fakta, resultat av
kosmiska lagar eller yttringar av en gudomlig vilja.
Reifiering innebär att människan ar i stand att glömma att
hon själv skapat den mänskliga varlden och vidare att den
dialektiska motsättningen mellan människan, den som
producerar, och hennes produkter försvunnit ur
medvetandet. Den reifierade varlden är definitonsmässigt
en dehumaniserad världM
Reifiering uppträder inte bara i vardagslivet utan även i
vetnskapliga teorier, som t ex när sociala konstruktioner (som
institutioner) tilldelas en status av naturvetenskaplig
obetvinglighet, (Lindholm, 1979). Det är inte bara mänskliga
produkter som kan reifieras och förtingligas, utan även
människan själv. Detta sker genom att betrakta människan som
ett mekaniskt objekt, styrt uteslutande av sina biologiska
instinkter och sin omgivande miljö. Människor är llutrustadew
med medvetedande och förmaga att definiera sin omvärld och på
basis av dessa definitioner utföra handlingar. Människan har
förmåga att reflektera över omvärlden och förändra den. Sociala
institutioner är inte bara tvingande p& och vidmakthallna av
människor. De ar utsatta för successiv omdefiniton och
förändring allt eftersom människors värderingar och kriterier
förändras och insikter fördjupas.

6 OM FÖHNDRINGSARBETEOCH

Nu undrar kanske läsaren vad allt detta har att göra med
förandringsprocesser och samarbete. Vid organisatoriskt
förändringsarbete (och andra mellanmänskliga aktiviteter) sker
mänsklig tolkning, kunskapsbildning, handling, kommunikation
och sprakanvändning och social interaktion. För att första hur
aktörer samarbetar i förändringsarbete, behöver man förstå
"grundelementenu tolkning, handling, kommunikation, etc. Denna
aktörsteori är ett nödvändigt komplement till annan samarbetslitteratur (t ex Targama, 1981; Hedberg, 1980; Olivegren, 1981,
Utvecklingsprogrammet, 1988; Björk m fl, 1990) som mer direkt
tacklar olika problem och möjligheter vid mänskligt samarbete.
Jag skall i detta avslutande kapitel ta upp en del aspekter
kring förändringsarbete och knyta an till ovanstaende i kapitel
2-5.

Olika aktörer

- olika uppfattningar

I ett förändringsarbete deltager vanligtvis aktörer från olika
intressentgrupper. Dessa olika intressenter har ofta olika
referensramar (förförstaelse) beroende p& deras olika bakgrund.
Man kommer ofta att uppfatta olika problem samt tlsammalt
problem
p& olika sätt.
Vad innebar det att uppfatta ett problem? En aktör tolkar en
omgivande situation och kan uppfatta den som problematisk.
Tolkningen beror på aktörens kategorier och uppfattningar. Den
tolkade situationen varderas mot aktörens uppfattning av en
önskad situation. Om situationen avviker från önskat tillstånd,
upplevs den därmed som problematisk, Problem existerar inte
"för sig självaM, utan alltid som relationer mellan aktören och
hans omgivnde situation. (Se Röstlinger, 1982; Goldkuhl &
Röstlinger, 1988).
Intressenterna har som sagt ofta olika problemuppfattningar
(beroende på skilda föreställningar och värderingar). För att
kunna åtgärda problem tillsammans kravs att olika problemuppfattningar gemensamgöres.
Gemensamgörande

Gemensamgörande är en huvuduppgift vid förändringsarbete. Kan
man inte fa till stand ett gemensamgörande (en intersubjektivitet), så gar det inte att tillsammans atgärda problematiska
situationer (Targama, 1981; Goldkuhl, 1990a). Se figur 6.1.

Gemensamgörande

Gemensam

Figur 6.1

Intersubjektiv utveckling av problemförst~else

Vad kravs för att uppna ett gemensamgörande? Man maste uttrycka
sina uppfattningar, dvs kommunicera dem till andra intessenter.
Man maste lyssna p& vad andra har att saga. Man maste tolka
utsagorna p& ett avsett satt. För detta kravs ofta att man
under problemkommunikationen utvecklar ett gemensamt verksamhetssprak (Goldkuhl, 1989). Man maste uttrycka sig sa att andra
kan första vad man menar. Man maste ocksa vara beredd att
förändra sina egna uppfattningar. Genom att ett gemensamgörande
av problemuppfattningar skett, kan en gemensam
först&elseutveckling äga rum.
När man diskuterar intersubjektivitet är det viktigt att skilja
mellan att första och accepteraldela. Man kan första en annan

aktör vad avser hans problemuppfattningar, men detta behöver
inte innebära att vi delar hans uppfattninar. Man kan acceptera
en uppfatting (beskrivning av en situation), men inte halla med
om att den ar problematisk, därför att man inte förstar eller
accepterar problembeskrivarens bakomliggande värderingar. Det
finns alltsa olika fall av intersubjektivitet. Man maste skilja
mellan de fyra situationerna:

m örs ta andras

*
*

uppfattningar
varderingar/intentioner

Acceptera/dela andras
* uppfattningar
* värderingar/intentioner
Konflikter

~tgangspunktenför denna diskussion är behovet av gemensamgörande. Detta bygger p& ett synsätt att konstruktiv samverkan
mellan människor ar möjlig i förändringsarbete. Det är givetvis
inte alltid möjligt; ibland uppstar konflikter som kan vara
svara att lösa. För att första mer om konflikthantering se
Fisher f Brown (1989), DeBono (1986) samt Goldkuhl (1990b).
Genom att aktivt arbeta med gemensamhetsgörande, kan man komma
p& dolda konflikter och skenkonflikter. Dolda konflikter är
sadana som döljs av oklara formuleringar. Formuleringarna ar sa
otydliga att man tror att man ar överens nar man i realiteten
inte ar det. Det kan finnas konflikter som man vid aktiv
kommunikation marker att de snarare var olika satt att
formulera sig p&. Dessa skenkonflikter kan lösas upp om man
aktivt arbetar med gemensamgörande av uppfattningar och
verksamhetsspr&k.
Kvar kan nu finnas öppna reella konflikter. Det finns olika
konfliktlösningsmöjligheter. En möjlighet ar att kompromissa.
~ a d aparter ger i förhandling efter, och man kommer ram till en
kompromisslösning. Ett intressantare alternativ ar syntesen. I
denna kommer man gemensamt fram till en lösning som tillgodoser
de inblandade parterna; ibland ocksa p& ett bättre satt an de
ursprungliga förslagen, (DeBono, 1986). Ett satt att hantera
konflikter ar genom dominans. En grupp dominerar genom olika
maktmedel en annan grupp. Ett annat sätt ar att medvetet lämna
konflikten olöst.
Inflytande

Ett av grundproblemen vid organisatoriskt förändringsarbete ar
att se till att berörda människor far möjlighet till inflytande
över förändringar. Ibland försöker man göra detta genom att
olika berörda placeras i en referensgrupp knuten till en mindre
utredande projektgrupp. Det finns stora risker med ett sadant
förfaringssätt. Enligt aktörssynsattet betyder sattet att
formulera problem p& väldigt mycket. De "verksamhetsdefinitionerttsom görs vid en problemanlays kommer att ha avgörande
betydelse för lösningsutformning. Att ge människor, via en
referensgrupp, beslutsinflytande över val av alternativa

lösningar, kan vara alldeles för otillräckligt. Snarare maste
man se till att människor far chans att paverka problemformuleringar och verksamhetsdefinitioner (Goldkuhl &
Röstlinger, 1988; Berger, 1976).
För att analysera problem och bearbeta verksamhetsuppfattningar, kravs att samarbete och kommunikation fungerar
konstruktivt. Detta arbete ar allsta en social interaktionsprocess, och det kan behövas tydliga regler som analys- coh
kommunikationshjalpmedel. Det ar har en förandringsmetod som
t ex förandringsanalys/SIM (Goldkuhl & Röstlinger, 1988) kan
spela en viktig roll.
Ett schema för analys

Och nu till en viktig fraga om denna teoretiska skrift: Hur kan
man nu utnyttja det som star har? Läsaren kanske tycker att det
verkar langt fran teori till praktik. Skriftens syfte har inte
varit att ge tydliga anvisningar. Det har snarare varit att
presentera en referensram, som ar användbar för att första
aktörer i samarbete i förandringsprocesser. Jag tror att man
med hjälp av denna referensram (aktörsteori) kan utveckla ett
medvetet och reflekterat förhallningssatt vad beträffar
deltagande i förändringar; ett förhallningssatt som befrämjar
en konstruktiv samverkan mellan människor.
Denna referensram bör aven kunna användas för att analysera
förändringsprocesser. En sadan analys kan göras för att
diagnosticera problem eller utvärdera en process. Det ar
viktigt att ta till vara erfarenheter och lära sig. Nedan
följer ett skissartat I1schemawför analys av förandringsprocesser. Jag anger det som en wefteranlaysm,men vissa av
frågorna bör kunna stallas före eller under processens gång.

-

Vilka intentioner lag bakom initiering av förändringsarbetet?

-

Vilka aktörer har deltagit i förändringsprocessen?

-

Vilka intentioner hade de med sitt deltagande?

-

Hur var deras (ursprungliga) verksamhetsuppfattningar?

-

Vilka förväntningar hade de på förändringsarbetet?

Har dessa förändrats under processens gång?
Hur kategoriserar aktörerna sin omvärld?
Hur uppfattar de de andra deltagande aktörerna?
Vilka erfarenheter har de av annat förändringsarbete?
Vilka värderingar har aktörerna som ar betydelsefulla för
förändringsarbetet?
Har dessa förändrats under processens gang?

-

Hur har man arbetat metodmassigt, dvs vilka handlingsregler
har man följt?

-

Har man lyckats följa handlingsreglerna?

-

Vilka "ny~kelhandlingar~~
(t ex bes1ut)har utförts under
förändringsprocessen? Vilka har utfört dem?

-

Vilka skal och intentioner lag bakom dessa handlingar?

-

Hur uppfattar aktörerna förändringsprocessen?
Hur tolkade aktörerna varandras handlingar?
Hur har man förstått varandra ?
Har man utvecklat ett gemensamt verksamhetsspr&k?

ovanstaende schema är inte alls fullständigt, men genom att
söka svar på dessa fragor, tror jag att man uppnar en djupare
förstaelse av ett förändringsarbete, sa att man startar nästa
förändringsprocess med en mer utvecklad för förståelse och
handlingsberedskap.
Den goda förandringsutredaren

I ett förändringsarbete deltager vanligtvis som sagt olika
intressenter. Det kan delta både "brukarel1 och personer vars
huvudsakliga kompetens ligger i förändringsarbete. Den senare
kategorin kallas t ex förandrinsagent eller utredare. Hur
arbetar en god utredare? Vilka egenskaper har den goda
utredaren/förandringsagenten? Jag vill här ta utgangspunkt i
förandringsutredaren som person; hans/hennes personliga
egenskaper för att &stadkomma framgangsrika förändringsinsatser. Jag skisserar här p& en vision om den goda
förandringsutredaren.
God problemlösare

Utredaren maste vara en god organisatorisk problemlösare.
En utredare ska i samverkan med användare bedriva ett
kunskapsutvecklande och problemlösande förändringsarbete.
Jag ska nedan kort belysa nagra egenskaper i den goda
utredarens kompetens och förhAllningssatt:
God kunskapsutvecklare

- analytisk och kreativ

Utredaren behöver ha en god kunskapsutvecklande förmaga. Man
behöver vara analytisk och ha kritisk blick och resonemangsförmaga. Man behöver vara kreativ, idérik och ha helhets- och
relevanskansla. Utredaren ska kunna genomföra strukturerade,
sammanhängande och allsidiga analyser. För detta kan krävas
kunskap i förändringsmetodik. Den metodkunniga utredaren ska

första metoders möjligheter och begränsningar. Utredaren maste
ha förmaga att översatta metodik till konkret praktiskt
handlande i förandringssituationer. Metodstödda handlingar
innebar bl a att olika viktiga fragor stalls kring problem, mal
och atgarder samt ggsvargg
p& sadana fragor dokumenteras p& ett
lämpligt satt.
Helhet och detaljer
En viktig egenskap hos utredaren ar att kunna arbeta bade med
helheter och detaljer. Det galler att stimulera och aktivt
arbeta kring vyer, visioner, strategier och principer p& en
övergripande niva ("helhetengt).Det galler ocksa att kunna g&
p& djupet och penetrera olika fragestallningar; att aktivt
kunna arbeta med olika detaljer. Det ar viktigt att ocksa kunna
knyta samman dessa nivaer; helhetstänkandet och deltaljanalysen.
God samverkare

Förändringsarbete ar en samverkansprocess mellan olika aktörer
och dar utredaren har en nyckelroll. Utredaren bör vara en god
samverkare. Detta inrymmer förmaga att skapa positiva och
konstruktiva samarbetsformer i arbetsgrupper. Man behöver kunna
engagera och entusiasmera medarbetare till aktivt delagande i
förändringsarbetet. Utredaren ska kunna främja en god
kommunikation med sakliga argument mellan olika parter. Det
galler att kunna etablera en sk genuin dialog under förandringsarbetet (Goldkuhl & Röstlinger, 1988; Habermas, 1979).
Det frigörande förändringsarbetet
Den goda utredaren behöver ocksa vara lyhörd för människors
eventuella tveksamheter och känslor inför förändringar, och
inte Ilsopa sadant under mattant1.Utredaren bör ocksa ha förmaga
och mod att g& in i och hantera eventuella konflikter mellan
projektdeltagare. Utredaren behöver vara en ggkonstruktiv
kritikerm, dvs kunna ifrågasätta p& "rattw satt. En viktig
egenskap ar ocksa att stimulera och befrämja användarnas egen
problemlösning och kreativitet (att vara sk katalysator). Att
provocera användare att se sina egna "mentala skygglapparu kan
vara mycket viktigt i förändringsarbete. Invanda och traditionsbundna föreställningar kan sta i vägen för önskvärd
förnyelse. Genom aktiv dialog och att befrämja reflektion och
eftertanke sa kan utredare stödja användare sa att de kan
överskrida och frigöra sig fran begränsande föreställningar.
Utredaren bör vara en pedagog med förmåga att stödja medarbetares uppbyggnad av kompetens och självtillit. För t ex en
systemerare ar det viktigt att försöka paverka den inte
ovanliga anvandarattityden: "Data kan jag inget om. Det far
systemerarna fixau. En förutsättning för lyckade datoriseringar
ar användare med kunskaper om systemutvecklingsprocessen samt
informationsteknologins begränsningar och möjligheter.

~lasbalgoch förebild

Utredaren ska gärna också vara drivande i processen; en sk
mblasbalgw eller wprojektmotorw. Detta innebar att se till att
arbetet drivs framåt och inte stannar av. Engagemanget behöver
hallas uppe. Olika utredningsaktiviteter kan behöva initieras
och samordnas.
Utredaren bör med sin kompetens och sitt engagemang vara en
problemlösande f ö r e b i l d för övriga medarbetare.
En insiktsfull aktör

Behöver utredaren ocksa sakkunskap i det omrade som ar under
utveckling och förändring? Detta kan vara lämpligt, men ofta
inte nödvändigt. Ibland ar det t o m en fördel att inte vara
belastad med traditionsbunden verksamhetskunskap utan med
"fräscha ögonw kunna ifragasatta det normala sättet att bedriva
verksamheten p&. Vad utredaren behöver ar i n s i k t och h e l h e t s k ä n s l a beträffande administrativ verksamhetskvalitet, affarsmassighet/service, psykosociala aspekter och olika teknologiers
möjligheter och begränsningar samt samband mellan dessa olika
faktorer. Den goda utredaren bör ha ett medvetet, reflekterat
och artikulerat synsätt p& samspelet människor -teknologi organisatorisk miljö. Ett synsätt som ar a k t ö r s b a s e r a t .
Anvandarorienterad strategi

En viktig del ar att befrämja lösningar lipa användarnas
villkorw. En utredare som hämtas fran företagets dataavdelning
(t ex systemerare) maste ha förmåga att ta av sig sina
wdatoriseringsglasögonll. Det maste handla om att föreslå och
utveckla b ä s t a l ö s n i n g för organisationen som helhet. En
utredare bör givetvis inte föresla lösningar som ar begränsade
till att gynna dataavdelningens beläggning av sin personal och
datorkraft. Det galler att utredaren ar en llgeneralistw.En
utredare/systemerare maste kunna problematisera och ifrågasatta
om datorisering ar en lämplig förandringsatgard i den aktuella
situationen. En utredare/systemerare far inte ta datorisering
för givet.
Överkrav?

Vad innebar da den kompetensprofil för utredare som jag har
skisserat? Man kanske fragar sig om det ar meningsfullt att
formulera ett ouppnåeligt ( ? ) ideal av detta slaget. Blir det
inte lätt wöverkravw på en yrkeskår?
Personligen tror jag det ar mycket viktigt att formulera
v i s i o n e r och helhetssyner av detta slaget. Utan visioner vet vi
inte vad vi ska sträva mot; varför vi arbetar? Vi behöver
formulera ideal för att veta vilka sidor av oss själva vi
behöver utveckla. vart arbete som utredare behöver mening och
d l . Jag tror annars det ar latt att vi hamnar i t ex
utbrandhet, cynism, apati, meningslöshet eller tristess. Med
hjälp av visioner och yrkesideal skapar vi mening i vart
vardagliga liv och gör det målinriktat.
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