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Abstract
Mikael, Andersson (2006) How can academia organize cooperation for
growth? Deliberative Organized Cooperation, DOC, a new management model.
Doctoral thesis, No 2006:69. Department of Applied Physics and
Mechanical Engineering, Division of Computer Aided Design, Luleå
University of Technology. ISSN: 1402-1544
ISRN: LTU-DT—06/69—SE.
Within research and education policies of later decades, a clear trend
can be seen in expanded attempts to stimulate growth-concentrated
cooperation between government, academia and industry. With
economic financing, channelled to academia through different kinds
of research and development councils, follows a responsibility to
operationally organize the actors’ cooperation. This task is rather
complex. The cooperative process is expected to be equal, provided
that the participating actors have different professional identities,
belong to different organizations, have different values and ideas of
norms, and satisfy different interests. With present research and
education policies, follows the idea of academia acting as a potential
growth engine that should be directly used to develop society’s
innovation system, production system and markets. In connection
with
this,
discussions
regarding
academic
capitalism,
commercialisation of research results, incubation processes, etc., are
being conducted. The traditional role of academia as a research
university has also been complemented by the roles of organizer for
growth-concentrated cooperation and entrepreneur.
Pursuing independent research, being an organizer for similar
cooperation, and satisfying their personal interests all at the same
time is contradictory. A way for academia to prevent their own
interests from getting out of hand during cooperation is to avoid all
forms of external management, and instead focus on stimulating the
participating actors to evaluate, develop and manage their
cooperation themselves. Conventional education, research and
project models are developed for purposes other than this. Desipte
this, their usage with the cooperative task is rather widespred.
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For cooperative actors to understand and handle their activities
in an aware, collective and flexible manner, they need to use some
form of management model that allows for communicative
coordination, evaluation and development of organizational action.
As an alternative to those conventional models, a new management
model has been developed in this thesis, called Deliberative
Organized Cooperation, DOC. The model is developed with
inspiration from deliberative theory. Simply put, the actors’
cooperation is expected to occur through repeated dialectic
movements between deliberative phases (management process),
where actors produce valid action alternatives and legitimate
interpersonal and systematic relations, and systematic phases
(operational activities), where the actors transform the gained validity
and legitimacy in systematic action and resulting factuality. While the
deliberative phase corresponds to evaluation and development
orientated logic with open rationality conditions, the systematic phase
corresponds to production orientated logic with closed rationality
conditions.
The primary empirical results of the thesis are collected from
activities that have been driven or are driven within or closely
connected to two competence centres located at Luleå Univeristy of
Technology. The first competence centre, the Polhem Laboratory, is
presently being phased out and replaced by the Faste Laboratory.
Both operations can be described with help from the Triple Helix
model. Simply stated, the government contributes with direct
economic funding for R&D as well as the overall rules of the game
regarding the actors’ cooperation, the industry with supplementary
economic funding and direct turnover of the developed knowledge.
The economic funding also goes to academia with an organizing of
the cooperation process, knowledge development and
commercialisation of interesting spin-off knowledge. An essential
element in the operations of the Polhem and Faste Laboratories
constitutes the so-called Sirius Project, an industrially oriented
product development project conducted by fourth year students in
the mechanical engineering program. This project is primarily
conducted in cooperation between academia and large companies.
Closely connected to this activity, Arena innovative technology and
business, organizes multi-science undergraduate studies. An
8

important part of this education is to cooperate in so-called
greenhouse projects. Here, students from various study years and
majors, meets researchers/teachers from different subject fields, and
actors from different companies and development firms. The over-all
aim of the projects is to stimulate entrepreneurship and starting of
new robust companies. DOC comprises an attempt to solve
management problem identified in connection to the above activities.
The activities have been investigated through participating
observations. Individual events have been worked upon and weaved
together into a cohesive and anonymous scenario that is told by
giving voices to a variety of the participating actors. In the
theoretically oriented chapter of the thesis, events are problematised
from the scenario through analytical and pragmatic reflections. With
help of these reflections, the DOC model is successively built up.
Keywords: working team, deliberation, deliberative democracy,
Greenhouse Project, entrepreneurship, competence centre, learning,
organizational theory, educational theory, triple helix, cooperation,
Sirius Project, management model.
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Sammanfattning på svenska
Senare decenniers forsknings- och utbildningspolitik uppvisar en tydlig
trend mot utvidgade försök till stimulans av tillväxtinriktad samverkan
mellan stat, lärosäte och näringsliv. Via forsknings- och utvecklingsråd
kanaliseras ekonomiska medel till lärosäten som organiserar aktörernas
samverkan operativt. Lärosätenas uppgift är komplex. Samverkansprocessen förväntas vara jämlik, tillåta att deltagande aktörer har olika
yrkesidentitet, tillhör olika organisationer, har olika värderingar och
normuppfattningar, samt tillfredställer olika intressen. Med nuvarande
forsknings- och utbildningspolitik följer dessutom idén om lärosäten som
potentiella tillväxtmotorer, som bör användas på ett direkt sätt för att
utveckla samhällets innovationssystem, produktionssystem och
marknader. I samband med detta förs diskussioner om akademisk
kapitalism, kommersialisering av forskningsresultat, processer för
inkubation etc. Lärosätenas traditionella roll som forskningsuniversitet
har kompletterats av rollen som organisatör av tillväxtinriktad samverkan
samt rollen som entreprenör.
Att på samma gång bedriva oberoende forskning, stå som
organisatör för jämlik samverkan samt tillfredställa egna intressen, är
motstridigt. Ett sätt för lärosäten att förhindra att deras egenintresse tar
överhand vid samverkan, är att undvika alla former av yttre styrning, och
istället inrikta sig mot att stimulera deltagande aktörer att själva utvärdera,
utveckla och styra sin samverkan. Konventionella utbildnings-,
forsknings- och projektmodeller är utvecklade för andra ändamål än detta.
Trots det tycks deras användning i samband med lärosätens samverkansuppgift vara väl utbredd. För att samverkande aktörer ska kunna förstå
och hantera sin verksamhet på ett medvetet, kollektivt och flexibelt sätt,
behöver de nyttja någon form av styrningsmodell som tillåter
kommunikativ samordning, utvärdering och utveckling av organisatorisk
handling. Som alternativ till de konventionella modellerna utvecklas i
denna avhandling en ny styrningsmodell, kallad Deliberativ Organiserad
Samverkan, DOS. Modellen är utvecklad med inspiration från deliberativ
teoribildning. Något förenklat kan man säga att aktörernas samverkan
enligt modellen, förväntas ske genom upprepade dialektiska rörelser
mellan deliberativ fas (styrningsprocess), i vilken aktörerna producerar
giltiga handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska
relationer, och systemisk fas (operativ verksamhet), i vilken aktörerna
omvandlar vunnen giltighet och legitimitet i systemisk handling och
resulterande fakticitet. Medan den deliberativa fasen svarar mot en
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utvärderings- och utvecklingslogik med öppna rationalitetsvillkor, svarar
den systemiska fasen mot en produktionslogik med låsta rationalitetsvillkor.
Avhandlingens huvudsakliga empiri är hämtad från verksamhet som
bedrivits/bedrivs inom eller i nära anslutning till två kompetenscentra
som är lokaliserade till Luleå tekniska universitet. Det första kompetenscentrat, Polhemslaboratoriet, håller för närvarande på att fasas ut och
ersättas av Fastelaboratoriet. Gemensamt för bägge verksamheterna är att
de kan beskrivas med hjälp av modellen för Triple Helix. Något förenklat
innebär det att staten bidrar med riktade ekonomiska medel för FoU samt
övergripande spelregler för aktörernas samverkan, näringslivet med
kompletterande ekonomiska medel och direkt omsättning av utvecklad
kunskap, samt lärosätet med organisering av samverkansprocess,
kunskapsutveckling samt kommersialisering av intressant spin-offkunskap. Ett väsentligt inslag i Polhems- och Fastelaboratoriets verksamheter utgörs av så kallade Siriusprojekt, industriellt orienterade produktutvecklingsprojekt som genomförts av studenter som, i de flesta fall, läser
fjärde året vid Maskintekniskt civilingenjörsprogram. Dessa projekt
genomförs huvudsakligen i samverkan mellan lärosäte och storföretag. I
nära anslutning till denna verksamhet organiserar Arena innovativ teknik
och företagande (en mångvetenskaplig grundutbildning) så kallade
drivhusprojekt. I dessa möts studenter från olika årskurser och studieinriktningar, forskare/lärare från olika ämnesområden samt aktörer från
olika företag och utvecklingsbolag. Ett viktigt syfte med projekten är att
stimulera entreprenörskap och nyföretagande. DOS utgör ett försök till
lösning på styrningsproblem som identifierats i anslutning till drivhusoch Siriusprojekt. Verksamheterna har undersökts med hjälp av

deltagande observation. Enskilda händelser har bearbetats och vävts
samman till ett sammanhängande anonymiserat narrativ som är
berättat med utgångspunkt i olika aktörsperspektiv. I avhandlingens
teoretiskt orienterade kapitel problematiseras situationer ur narrativet
genom analytiska och pragmatiska reflektioner. Med hjälp av
reflektionerna byggs successivt DOS-modellen upp.
Nyckelord: arbetsgrupp, deliberation, deliberativ demokrati, drivhusprojekt, entreprenörskap, kompetenscentra, lärande, organisationsteori,
pedagogik, triple helix, samverkan, Siriusprojekt, styrningsmodell.
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1 Inledning
I mitten av 90-talet anställdes jag som gymnasielärare vid en skola i
stockholmstrakten. Skolan var nystartad och parallellt med undervisningen kom jag att arbeta med programutveckling och institutionsuppbyggnad. Det handlingsutrymme som jag lyckades etablera
använde jag i stor utsträckning till att försöka organisera för lärprocesser som kunde hjälpa elever att utveckla sin kreativitet och
förmåga att samverka på ett demokratiskt handlingsorienterat sätt.
Ganska snart kom jag underfund med att organiseringen för jämlik
samverkan och utvecklingsinriktad handling kolliderade med mitt
uppdrag att organisera för formellt lärande. När jag under senare år
arbetat med att försöka underlätta för en integration av utbildning,
forskning och samverkan vid universitet, har jag stött på liknande
problem. Liksom på gymnasiet, förhindras aktörerna från att realisera
en jämlik samverkan, genom att de uppbär rättigheter, uppdrag, befogenheter, roller etc., som motverkar en symetrisk fördelning av
deras inflytande över samverkansprocessen. Lite krasst sett, förväntar
vi oss anpassning av dem som utbildas, påverkan av dem som utbildar,
utveckling av dem som forskar, passivitet av dem som beforskas, och
jämlikt organiserad handlingskraft av dem som samverkar. I
avhandlingens titel reser jag frågan: Hur kan akademi organisera
samverkan för tillväxt? Eftersom akademins samverkansuppdrag
förväntas genomföras som en integrerad del av dess utbildnings- och
forskningsuppdrag, skulle titelfrågan kunna omformuleras som: Hur
kan akademi, på ett integrerat vis, organisera för anpassning, påverkan,
utveckling och jämlik tillväxtinriktad samverkan? Anpassning, påverkan,
utveckling och jämlik samverkan kan tyckas vara oförenliga inom
ramen för en och samma verksamhet. Att undersöka möjligheten av
att förena dem på detta sätt, är emellertid det övergripande syftet med
denna avhandling.
I avhandlingens inledande kapitel beskrivs framväxten av en ny
forsknings- och utbildningspolitik och hur den påverkat agerandet
hos ett antal aktörer som är verksamma vid Luleå tekniska universitet.
I samband med det diskuteras funktionen hos två kompetenscentra
samt tillkomsten av en tillväxt- och samverkansinriktad utbildning.
Efter detta följer en redogörelse för de lär- och viljebildningsprocesser som ligger bakom den kunskap som uttrycks med hjälp av
21

denna avhandling. Därefter ges en beskrivning av hur tillväxtorienterad samverkan i samband med utbildning kan te sig ur olika
aktörsperspektiv. I samband med det identifieras ett antal samverkansrelaterade problem som sedan bildar utgångspunkt för de
reflektioner som genomförs i avhandlingens teoretiskt orienterade
kapitel. Med hjälp av avhandlingens två första teoretiskt orienterade
kapitel avgränsas avhandlingens syfte till att finna en möjlig lösning
på ett av de identifierade problemen. Problemet som väljs ut gäller
hanteringen av aktörernas styrningsprocess och lösningen avser
utvecklingen av en lämplig styrningsmodell. Den modell som
utvecklas i avhandlingen kallas Deliberativ Organiserad Samverkan,
DOS. Ett embryo till DOS undersöks med hjälp av ett tänkt scenario
och vidareutvecklas sedan via de reflektioner som genomförs i
efterföljande teoretiskt orienterade kapitel. I slutet av avhandlingen
genomförs en sammanfattning av genomförda reflektioner. Efter
sammanfattningen genomförs en avslutande konstruktiv utformning
av DOS. Därefter följer reflektioner över resultatet av detta
forskningsprojekt och reflektioner över tillämpade tillvägagångssätt
för att uppnå dessa resultat samt möjliga vägar att driva projektet
vidare.
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2 En forsknings- och utbildningspolitik för
tillväxt genom samverkan
I detta kapitel beskriver jag framväxten av en utbildnings- och
forskningspolitik som ger lärosäten i uppdrag att organisera för
samverkan. Jag skisserar under vilken typ av villkor som denna samverkan förväntas ske och avslutar med att reflektera över vad dessa
villkor kan medföra för krav på aktörernas styrningsprocess.
År 1997 kompletteras svenska lärosätens utbildnings- och
forskningsuppdrag med uppdraget att samverka aktivt med omgivande
samhälle1. Samverkan ses ibland som välfärdsstatens nya arbetsform
och kan förenklat beskrivas som en organisering av operativ verksamhet mellan aktörer som inte tillhör en och samma organisation.
Samverkan kan ske mellan organisationer, mellan organisationer och
enskilda aktörer, mellan enskilda aktörer etc. Den operativa
verksamheten förväntas dra nytta av respektive deltagande aktörs
unika förmågor och tillgångar, på ett sätt som innebär att den
resulterande handlingskraften överskrider det uppdelade arbetets
natur, där var och en gör sitt utifrån sin specifika förmåga och sitt
specifika intresse, och det gemensamma arbetets natur, där samtliga
aktörer gör samma sak och delar samma förmåga och samma
intresse.2
Lärosätenas samverkansuppdrag omnämns ofta i termer av att
bidra till ekonomisk tillväxt3. Argumentationen hämtar näring ur de
samhällsekonomiska strategier som pekar ut samspelet mellan
kvalificerad kunskapsbildning och företagande som den konkurrensfördel som välfärdsstaten kan upprätta i kampen för överlevnad i den
nya ekonomins globaliserade värld4. Enligt detta tillväxtperspektiv
förväntas stat, lärosäten5 och näringsliv samverka för att utveckla

1

Samverkan kallas ibland universitetets tredje uppgift och förväntas ske parallellt med
utbildnings- och forskningsuppdraget. Se t.ex. Brulin (2001).
2
Se t.ex. Danermark och Kullberg, 1999).
3
Se t.ex. Henning och Ekstedt (2004) och Nutek (2005).
4
Se t.ex. Etzkowitz och Leydesdorf (1997), Etzkowitz (1998), Slaughter och Leslie (1997)
och Slaughter och Roades (2004).
4
Etzkowitz (2005)
5
I Sverige är universitet och högskolor vanligtvis myndigheter. Uppdelningen stat,
universitet och näringsliv haltar därför något.
23

samhällets innovationssystem6, kluster7 och marknader.8 När det
gäller universitetens roll i detta trepartsystem (Triple Helix) finns det
en uttalad förväntan om att de ska vidmakthålla funktionen som
forskningsuniversitet enligt traditionell Humboltmodell, samtidigt
som de förväntas göra ett rolltagande gentemot näringslivet och börja
agera entreprenöriellt9. I detta sammanhang talas det om
kommersialisering av forskningsresultat, akademisk kapitalism10,
teknikparker11, kompetenscentra12, inkubation13, avknoppning14,
teknikbaserat nyföretagande15 etc. När välfärdsstaten försöker hävda
sig den globala konkurrensen ger den alltså universiteten i uppgift att
delta aktivt i utvecklingen av samhällets produktions- och
innovationssystem. I linje med detta kan man, i en rapport som
sammanställts på uppdrag av myndigheterna ISA, Nutek och
VINNOVA16, läsa följande:
Triple Helix, innovationssystem och kluster har på några få år
fått mycket bred acceptans som instrument för regional tillväxt.
De nya reglerna kan beskrivas som ett knippe begrepp, modeller
och teorier för samverkan formade med stöd av samhällsekonomisk forskning … Det handlar om samverkan mellan
människor i företag, högskola och offentliga organisationer.
Denna samverkan ska medföra att ny kunskap utvecklas. Nätverksbyggande och samordning av resurser i form av idéer,
kunskap, lärande eller fysiska tillgångar bidrar till att ny kunskap
utvecklas. Ofta talas det om skärningspunkter, synergier, gränsland, etc. När denna kunskap omvandlas till handling formas
nya produkter, tjänster, projekt eller företag vilket i sin tur bidrar
till regional samhällsekonomisk tillväxt.17

6

Se t.ex. Carlsson m.fl. (2000).
Ibid.
8
Se t.ex. Etzkowitz och Leydesdorf (1997), Etzkowitz (1998) och Gibbons m.fl. (1994).
9
Etzkowitz (2005), Slaughter och Leslie (1997)
10
Slaughter och Leslie (1997) och Slaughter och Roades (2004)
11
Lindholm Dahlstrand (2004)
12
Navér och Nygren (2000)
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid.
16
ISA (Invest in Sweden Agency), Nutek (Verket för näringsutveckling) och VINNOVA
(Verket för innovationssystem).
17
Henning och Ekstedt (2004, s.5).
7

24

Eftersom forsknings- och utvecklingsråd ställer höga krav på sina
bidragstagande lärosäten om att samverka aktivt med andra lärosäten,
forskningsinstitut, myndigheter, organisationer, företag och enskilda
individer, kompletteras högskoleförordningens normativa argument
för samverkan, av ekonomiskt strategiska argument. Lärosätena har
emellertid begränsad erfarenhet av att organisera för samverkansprocesser. Genom utbildningsuppdraget är man van att organisera
pedagogiska påverkansprocesser18 som syftar till att åstadkomma
anpassningsinriktat lärande19 med på förhand fastlagda kunskapsmål.
Eftersom denna typ av processer varken tillåter jämlik interaktion,
olikhet som drivkraft20 eller utvecklingsinriktat lärande21, där kunskapsmål utgör en öppen fråga, är erfarenheten härifrån inte till någon
större nytta. Erfarenhet av att organisera forskning torde heller inte
vara särskilt relevant i sammanhanget. Visserligen innebär forskningserfarenheten en erfarenhet av att organisera processer för
utvecklingsinriktat lärande22, men dessa processer har i stor
utsträckning varit inriktade mot att tillfredställa på förhand givna och
icke ifrågasatta kunskapsintressen23. För att, bland annat, undvika
normativa förhållningssätt till praktiker, har man dessutom vanligtvis
begränsat processerna till generering av deskriptiva beskrivningar av
rådande förhållanden. Sådana beskrivningar kan endast tjäna som
utgångspunkter vid den problemlösning och hantering av konkreta
situationer som krävs vid tillväxtinriktad samverkan. Eftersom lärosätena inte kan falla tillbaka på sin utbildnings- och forskningserfarenhet vid organisering av samverkan har de inkorporerat arbetsoch styrningsmodeller från andra sektorer av samhället. De former av
organiserad samverkan vid lärosäten, som jag kommit i kontakt med,
har utgått från en projektmodell. Med denna modell följer normalt ett
fokus mot att på ett tidigt stadium upprätta tydliga mål, handlingsstrategier, samt väldefinierade angivelser av vad som ska ske vid olika
tidpunkter. Detta förhållande svarar mot behovet av att upprätta en
18

Se avhandlingens kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan.
Ellström (1996, 2001, 2002, 2004). Se även avhandlingens kapitel 15 Pedagogisk påverkan
och deliberativ samverkan.
20
Se. t.ex. Kempinsky (2005) om förutsättningar för att dra nytta av mångfald vid
aktörssamverkan.
21
Ellström (1996, 2001, 2002, 2004). Se även avhandlingens kapitel 15 Pedagogisk påverkan
och deliberativ samverkan.
22
Ibid.
23
Habermas (1968).
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effektiv produktionslogik24. Om den upprättade verksamheten endast
lämnar utrymme för en produktionslogik blockeras emellertid möjligheterna till verksamhetsutveckling och utvecklingsinriktat lärande25. I
vissa samverkansprojekt som jag kommit i kontakt med har
deltagarna varit separerade i styrgrupp (beslutare) och operativ grupp
(utförare). Detta förhållande innebär begränsade förbindelser mellan
operativ handling, erfarande och reflektion av operativ handling samt
utvärdering av genomförda styrningsbeslut. Även detta förhållande
tenderar att reducera möjligheterna till verksamhetsutveckling och
utvecklingsinriktat lärande. Projektmodellen är dessutom behäftad
med ett annat problem. I grundantagandet för modellen finns idén
om en stödjande matrisorganisation. Visserligen kan de aktörer som
företräder en organisation ta stöd i sin hemorganisation, men utan en
matris som förenar aktörerna saknas de yttre ledningsnivåer som kan
förmå legitimera de strategier och interpersonella relationer som
behöver upprättas för att initiera och driva en operativ organisatorisk
verksamhet. Eftersom samverkan handlar om att organisera ett
kollektivt agerande i situationer där aktörsförenande matris saknas,
behöver erforderliga interpersonella relationer, organisatoriskt uppgiftstagande, organisatoriska villkor etc. upprättas och legitimeras
internt inom samverkansgruppen. Om varje aktör ska kunna delta i
verksamheten utifrån sina egna villkor, och samtidigt ingå i en
gemensam förståelse- och viljebildningsprocess som har ett direkt
inflytande över den operativa verksamheten, förutsätter det en
styrningsprocess som är styrd av de samverkande aktörerna själva,
med en symmetrisk maktfördelning dem emellan. Eftersom aktörerna
kan välja att delta i samverkan av helt olika skäl och verksamheten
huvudsakligen finansieras med offentliga medel är det relevant för
aktörerna att nogsamt utreda vems och/eller vilkas kunskapsbehov
och intressen som bör tillgodoses med den aktuella samverkansprocessen. Om aktörernas samverkan går ut på att generera samhällsekonomisk tillväxt genom att stimulera entreprenörskap och
nyföretagande, så är det relevant att fråga sig vems eller vilkas entreprenörskap och nyföretagande som ska stimuleras. Är det lärosätenas
eller de samverkande organisationernas entreprenörskap och nyföre24

Begreppet diskuteras närmare i avhandlingens kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ
samverkan.
25
Ellström (1996, 2001, 2002, 2004)
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tagande som ska stimuleras, eller är det de deltagande forskarnas/lärarnas, studenternas, samverkande organisationers anställdas eller
andra deltagande aktörers entreprenörskap och nyföretagande som
ska förverkligas? Eftersom samverkan i sig genererar nya insikter och
intressen kan dessa frågor inte avgöras på förhand. Istället behöver de
ingå som en kontinuerlig del i verksamhetens förståelse- och viljebildningsprocesser, dvs. i samverkansprocessens styrningsprocess.
Sammanfattningsvis kan man säga att den förnyade forskningsoch utbildningspolitiken ger lärosätena i uppdrag att organisera för en
aktiv, tillväxtinriktad och jämlik samverkan mellan aktörer som tillhör
olika kunskaps-, norm- och värdesystem, uppbär olika yrkesidentitet,
tillhör olika sociala system samt företräder olika intressen. Vidare är
det rimligt att anta att det beroende på aktuell situation kan vara fråga
om att organisera för en samverkan som är; temporär eller
permanent, embryonal eller mogen, ideellt, offentligt eller
kommersiellt inriktad, där inslaget av utbildning och/eller forskning
kan variera från fall till fall. Beroende på tillämpad arbetsmodell kan
aktörernas operativa verksamhet vara vertikalt eller horisontellt
organiserad. För att aktörerna ska kunna förstå och hantera sin verksamhet på ett medvetet, kollektivt och flexibelt sätt behöver de nyttja
någon form av styrningsmodell som tillåter kommunikativ samordning, utvärdering och utveckling. Kravet om flexibilitet svarar mot
behovet av att tillåta att villkoren för aktörernas samverkan förändras
över tid. Mot bakgrund av tidigare resonemang konstaterar jag att
styrningsmodeller som utgår från konventionella utbildnings-,
forsknings- och projektmodeller inte tillåter en sådan flexibilitet.
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3 Ett tillväxtorienterat kompetenscentra där
utbildning, forskning och samverkan integreras
I detta kapitel beskriver jag aspekter av en verksamhet vid Luleå
tekniska universitet, där stat, lärosäte och näringsliv samverkar i
utvecklingen av innovationssystem, kluster och marknader. I verksamheten används integration av lärosätets utbildnings-, forskningsoch samverkansuppdrag som ett medel för att realisera deltagande
aktörers gemensamma samt olikartade mål. Ett väsentligt inslag i
verksamheten utgörs av studentprojekt som rymmer processer för
både anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande. Utvecklingen och
driften av dessa projekt kan ses som ett direkt svar på den nya
forsknings- och utbildningspolitiken.

Polhemslaboratoriet
År 1996 startas kompetenscentrat26 Polhemslaboratoriet27.
Placeringen är Luleå tekniska universitet och bland kompetenscentrats operativa aktörer återfinns olika avdelningar vid universitetet
samt ett tiotal större företag. Som huvudman för verksamheten står
Avdelningen för Datorstödd Maskinkonstruktion.

Siriuskurs och Siriusprojekt
Starten av Polhemslaboratoriet sammanfaller tidsmässigt med
utvecklingen av en större sammanhållen projektbaserad kurs i
produktutveckling. I kursen tränas studenternas kreativa förmåga
samtidigt som de tillämpar produktutvecklingsmodeller som förespråkas i aktuell forskning.28 Ambitionen med kursen är stor, förutom
att generera ett förbättrat lärande studenter, är förhoppningen att
verksamheten ska bära frukt i form av fördjupad samverkan med
företag, vilket i sin tur ska möjliggöra forskning av högre kvalitet.
Kursen namn lånas från den klarast lysande stjärnan på himlavalvet,
Sirius. Relativt snart ingår kursen som ett självklart inslag i
kompetenscentrats verksamhet. Även för Siriuskursen är det
26

Naviér och Nygren (2000)
Luleå tekniska universitet (2003)
28
Utvecklingsprojektet omfattade studieresor till andra lärosäten, diskussioner, anlitande av
konsulthjälp, praktisk prövning i undervisningssituationer, utvärdering de praktiska testerna
etc.
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Avdelningen för Datorstödd Maskinkonstruktion som står som
huvudman.
Siriusprojekten inriktas mot att stödja kompetenscentrats samverkansföretag i deras produktutvecklingsprocesser. Projekten är
relativt homogent sammansatta med merparten av projektdeltagarna
hämtade från årskurs fyra vid maskintekniskt civilingenjörsprogram.
Vid behov kompletteras projektbesättningen genom att studenter
från andra tekniska program antas till kursen. Dessutom händer det
att Siriusprojektens handlingskraft förstärks genom samverkan med
studenter inskrivna på andra kurser. Siriuskursen omfattar totalt 20
poäng, varav ungefär hälften utgörs av teoretiska moment och
resterande del är projekt. Att projekten betecknas som studentprojekt
beror på att merparten av det operativa arbetet utförs av studenter
som handleds och examineras inom ramen för kursverksamhet.
Projektens operativa mål, företagens delaktighet, de eftersträvade
synergierna mellan universitetets utbildnings-, forsknings- och
samverkansuppdrag, talar för att samverkansprojekt är en mer
beskrivande beteckning.
Exempel på Siriusprojekt
Tillsammans med flygmotortillverkaren Volvo Aero har ett antal
Siriusprojekt genomförts som resulterat i nya patent, ny forskning,
nyanställningar etc. I samband med 2005 års projekt utvecklade
studenterna och deras handledare en ny Turbine Exhaust Case
(TEC). Figur 3.1 illustrerar komponentens läge i motorn samt grafisk
representation av resultat från två datorsimuleringar, en
deformationsanalys samt en 3D-modell av slutlig prototyp.

Figur 3.1 Studentprojekt Volvo Aero.
Tillsammans med biltillverkaren Volvo Car Corporations avdelning Volvo Monitoring and Concept Center i Kalifornien har
studenter och deras handledare bland annat utvecklat en säkerhets30

komponent som förväntas minska förarens skador vid kollision.
Komponentens tekniska funktion är att reducera toppvärdet för
kraften mellan förare, airbag och ratt. Se Figur 3.2.

Figur 3.2 Studentprojekt VMCC.
Sedan några år tillbaka genomförs ett projekt där studenter
bygger en racerbil som de tävlar med i klassen Formula SAE.
Tävlingsmomenten omfattar design, tillverkning, praktiska test av
prestanda etc. Projektet illustrerar den grad av komplexitet som
aktörerna i Siriusprojekt behöver kunna hantera. Tekniska frågor
måste lösas, ekonomiska medel identifieras, projektet koordineras,
konflikter hanteras etc. Processen måste tillåta att ny kunskap byggs,
intressen utvecklas, att beslut övervägs, tas och omsätts i handling,
vilket genererar nya erfarenheter som ligger till grund för ny kunskap,
nya intressen, nya överväganden av beslut etc. Se figur 3.3.

Figur 3.3 Studentprojekt Formula SAE.
Vissa projekt är mer orienterade mot användarbehov än företagsbehov. Det gäller bland annat för ett projekt där studenter samverkat
med brukare för att utveckla framtidens lekplats. Genom att
upprätthålla en nära kontakt med studenter och forskare i Stanford
31

försökte projektdeltagarna identifiera ett globalt behov. Resultatet är
ett system som förenklar byten av fasta lekredskap. Se Figur 3.4.

Figur 3.4 Studentprojekt Framtidens lekplats.
I ett annat användarorienterat projekt har studenter och handledare utvecklat en rullstol anpassad för aktivt friluftsliv i kallt klimat.
Verksamheten bedrevs i anslutning till Design for wellbeing29 som
startats av aktörer vid LTU.30 Se Figur 3.5.

Figur 3.5 Studentprojekt Creativo.
Siriusprojektens funktion i kompetenscentrat
Min upplevelse är att företagens primära intresse av att delta i
Polhemslaboratoriet går ut på att knyta kvalificerade former av
utvecklingsinriktade lärprocesser31 som delvis bekostas av offentliga
medel, till den egna verksamheten. En viktig förutsättning för att
samverkan ska kunna initieras är att företag, akademi och bidragsgivare kan enas om relevanta FoU-projekt. Att förena forskning och
29

www.designforwellbeing.org
Vid den behovsorienterad produktutveckling som genomförts, t.ex. i samband med
lekplats- och rullstolsprojektet, har deltagarna inspirerats av Kelley (2001), som beskriver
den produktutvecklingsmodell som tillämpas vid det internationella designföretaget IDEO.
31
Se kapitlet Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan.
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utveckling är dock inte problemfritt. Både tidshorisont och värdering
av resultat kan kollidera32. Forskning innebär normalt sett en långsiktig kunskapsbildning med högt ställda processkrav, där resultaten
värderas i förhållande till utvecklingen inom vetenskapliga fält.
Företagsrelaterad utveckling har normalt sett en kortare tidshorisont
och i detta sammanhang värderas resultatet framförallt utifrån sin
ekonomiska nytta för företaget. Vid FoU-projekt tar det vanligtvis
lång tid från identifiering av behov till eventuellt implementerad
lösning33. Även om resultaten visar sig positiva, kan en insikt om att
man misstagit sig angående projektets affärsmässiga värde leda till att
implementering i företaget uteblir. Emellertid leder FoU-projekt till
utveckling av delresultat och andra mer eller mindre förutsedda
kunskaper, som kan vara både akademiskt och kommersiellt
intressanta. Den kommersiella potentialen av dessa resultat kan vara
svåra att frigöra inom ramen för FoU-projektens långsiktiga tidshorisonter och förhållandevis kostnadskrävande organisation. Det är
här Siriusprojekten kommer in i bilden. Med hjälp av dessa utvecklingsinriktade projekt, med korta tidshorisonter och låga omkostnader, kan kunskaperna snabbt implementeras och testas
kommersiellt i samverkansföretagen. Siriusprojekten har dessutom
fördelen av att inte vara låsta till verksamheter med intressanta
forskningsimplikationer vilket gör att de kan svara mot företagens
mer vardagsnära utvecklingsbehov. Eftersom Siriusprojekten utgör
ett etablerat inslag i kompetenscentrats verksamhet har studenterna i
det närmaste fri tillgång till forskarnas och utvecklarnas kunskaper.
Visar sig resultaten av Siriusprojekten tillräckligt intressanta fördjupas
de ofta i examensarbeten och nya FoU-projekt. Flexibiliteten mellan
FoU- och Siriusprojekt tycks förutsätta den långsiktiga, förtroendefulla och nära samverkan mellan akademi och företag som upprättas
via deltagandet i det gemensamma kompetenscentrat34. För när32

Se t.ex. Gibbons (1994).
Processen omfattar åtminstone följande händelser: 1) en situation ska upplevas som
problematisk (behovet), 2) ett problem ska urskiljas, 3) någon ska inse att problemet är så
svårt att lösa att man bör anlita forskning, 4) någon måste identifiera huruvida kunskap om
problemet har ett nyhetsvärde i forskningssammanhang, 5) erforderliga forsknings- och
utvecklingsmedel ska identifieras, 6) forskare och utvecklare ska knytas till arbetet, 7)
problemet ska formuleras på ett som gagnar forsknings- och utvecklingsmässig kunskapsutveckling, 8) forsknings- och utvecklingsarbetet ska starta, genomföras och levereras som
resultat
34
Se t.ex. Navér och Nygren (2000)
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varande ingår Siriusprojekten i två kompetenscentra. Parallellt med
Polhemslaboratoriet har Fastelaboratoriet startats, som också är
lokaliserat till Luleå tekniska universitet med Avdelningen för
Datorstödd Maskinkonstruktion som huvudman. Parallellt med
Fastelaboratoriets utbyggnad fasas Polhemslaboratoriet ut.
Inom de delar av universitetet som ingår i dessa kompetenscentra, beskriver deltagande i Siriusprojekt, examensarbete i
anslutning till akademi eller samverkande företag samt deltagande i
kompetenscentrats FoU-projekt, en vanlig karriärväg från grundutbildningsstudent, forskarstuderande (doktorand) till färdig forskare
(doktor). För företagen utgör projektens deltagare en rekryteringsbas
av nyutexaminerade ingenjörer och doktorer. Dessutom tryggar
företaget sin rekrytering av utvecklare och utvecklingschefer genom
att knyta industridoktorander35 till FoU-projekten. Industridoktorander, företagsanknutna forskare och utvecklare ingår tillsammans med akademianknutna doktorander och seniora forskare i
kompetenscentrats gemensamma FoU-verksamhet. Att Siriusprojekten ingår som en viktig plattform i kompetenscentrat bekräftas
genom att företagen är beredda att betala projektkostnader i storleksordningen ett par tre hundra tusen kronor. Delar av dessa resurser
kan läggas på utökad tid för facilitering av projektet samt handledning
av projektstudenter. I jämförelse med annan kursverksamhet vid
universitetet har Sirius alltså en resursstark ekonomi. Samtidigt ställer
företagens medeltilldelning krav på Siriusprojekten att leverera
resultat som är tillräckligt kommersiellt intressanta för företagen, för
att motivera till fortsatt bidragsgivning. Därmed exponeras Siriusstudenterna på samma gång för kunskapsmål som relaterar till kursen
och strategiska mål som relaterar till företagens kommersiella verksamhet.
Sirius och utvecklingsinriktat lärande
Att bedriva utvecklingsinriktade samverkansprojekt som en del av
studenters grundutbildning är ingen självklarhet eftersom utbildning
normalt fokuseras mot anpassningsinriktat lärande36 med fördefinierade kunskapsmål. Eftersom utvecklingsinriktad verksamhet
35

Industridoktoranden är anställd av företaget och genomför merparten av sin
forskarutbildning mellan vid företaget.
36
Se kapitlet Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan.
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förutsätter utvecklingsinriktade lärprocesser måste projektinslaget i
Siriuskursen operera efter en utvecklingsinriktad logik. Vid
utvecklingsinriktat lärande kan ingen teori betraktas som relevant på
förhand, utan varje teori måste knytas till praktiken genom
argumentation eller annan prövning.
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4 Ett tillväxt- och samverkansorienterat
universitet
I detta kapitel visar jag hur Luleå tekniska universitet integrerar
tillväxt- och samverkansorienterade idéer i sina övergripande
strategier. För denna nyorientering tycks erfarenheterna från
Polhemslaboratoriet fungera som en betydande inspirationskälla.

Strategiarbete 2006 - Det skapande universitetet
Under slutet av 90-talet och början av år 2000 genomför Luleå
tekniska universitet, LTU, en omvärldsanalys och ett arbete med att
revidera universitetets verksamhetsmål som utmynnar i programförklaringen Det skapande universitetet – en mötesplats för integrerat
kunskapsbyggande37, som antas och beslutas av universitetets styrelse i
augusti år 2000. I programförklaringen identifieras en hårdnande konkurrens från andra forsknings- och utbildningsaktörer, ökade krav om
aktiv samverkan med omgivande samhälle, ökade krav om samverkan
med andra konkurrerande forskningsaktörer38 etc. Dokumentet pekar
ut att omvärldsförändringarna ska mötas genom att skapa en ny
universitetskultur, nya mötesplatser och nya kunskapsområden. Den övergripande målsättningen anges till att åstadkomma ett integrerat kunskapsbyggande som:
… har sin utgångspunkt i vetenskapen, i individens val och förutsättningar och med en tydlig integration av forskning i utbildningen. Lärandet är en process där studenter, lärare och
forskare, samt det omgivande samhället aktivt deltar.39

Mötesformerna ska: ”… stimulera kreativt tänkande, samt ge utrymme för reflektion och eftertanke”40. Vidare skriver man att:
Verksamheten vid Luleå tekniska universitet ska genomsyras av
öppenhet, tillit och lyhördhet, liksom ett genuint intresse för
utveckling och skapande. Kulturen ska också präglas av en
37

Luleå tekniska universitet (2004)
Med hänvisning till den globaliserade ekonomin och att vi är ett litet land med små
lärosäten, används samverkan som strategi för att etablera en tillräckligt stor ”kritisk
massa”. Den kritiska massan anses behövas för att kunna bedriva god forskning. Samverkan ska enligt detta perspektiv helst vara internationell.
39
Luleå tekniska universitet (2004, s.16)
40
Luleå tekniska universitet (2004, s.20)
38
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entreprenörsanda där det är tillåtet att ta risker och misslyckas;
en atmosfär som kännetecknas av tillit till individen.41
Grundutbildning, forskning och forskarutbildning och samverkan med det övriga samhället ska inom Luleå tekniska
universitet organiseras i gränsöverskridande kunskapsområden,
där ny kunskap skapas via ett integrerat kunskapsbyggande.
Grundutbildningen ska präglas av breda ingångar, där studenternas olika bakgrund är en tillgång i det gemensamma kunskapsbyggandet. Ett kunskapsområde har sitt ursprung i ett mångfacetterat problemkomplex, ofta gränsöverskridande, som
kräver kunskaper från flera områden.42

Att man försöker förändra kulturen kan ses som en strategi att förmå
verksamhetens aktörer att ”frivilligt” genomföra förändringarna
genom att få förändringen att framstå som eftersträvansvärd och
självklar43. Om projektet lyckas skulle t.ex. glapp mellan identifierad
forskningspolitik i omvärldsanalysen och aktuell forskarutbildning44
kunna undvikas, utan att verksamheten behöver detaljstyras. Det
förändringsarbete som vidtar efter programförklaringen går under
benämningen Strategiarbete 200645, vilket markar att målen i programförklaringen ska vara realiserade år 2006.

Arena innovativ teknik och företagande, och drivhusprojekt
Som en del av strategiarbetet startar LTU år 2002 en tvärvetenskaplig
grundutbildning med namnet Arena innovativ teknik och företagande, Arena itf. Arenans kunskapsområde avser innovationsprocesser kopplade till affärsmotiverad teknikutveckling. Vid Arena itf kan
studenter avlägga examina som:
• Civilingenjör inom Arena innovativ teknik och företagande, 180p
med inriktning: Teknisk design, Industriell ekonomi, Kemiteknisk
design, Maskinteknik, Träteknik eller Väg- och vattenbyggnad
41

Luleå tekniska universitet (2004, s.24)
Luleå tekniska universitet (2004, s.10)
43
Se t.ex. Sandberg och Targama (1998) om idébaserat ledarskap.
44
Karlsson (2004) granskar teorier om hur ett nytt forskningslandskap håller på att ta form;
med ökad samverkan med samhällets övriga aktörer, förändrade lär- och valideringsprocesser etc, men kan genom sin studie visa att socialisationsprocesserna till forskare, vid
det studerade lärosätet, tycks vara i det närmaste opåverkade.
42

45

Se t.ex. Edzén, Holst och Sandström (2002) och Högskoleverket (2002) för
kommentarer angående strategiarbetet.
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• Högskoleingenjör inom Arena innovativ teknik och företagande,
120p med inriktning mot Industriell design.
• Ekonomie magister inom Arena innovativ teknik och företagande, 160p med huvudämne: Företagsekonomi eller Internationell företagsekonomi
Grovt sett är arenastudenternas studieplaner indelade i:
• Teorikurser motsvarande ¾ av total studietid
• Drivhuskurser/projekt (projektkurser) motsvarande ¼ av total
studietid. Hit räknas även examensarbete.
Arenans utbildningsmodell tillkom i viss utsträckning genom en korsbefruktning av kursplansmodellen för Sirius och intentionerna som
uttrycks i programförklaringen för Det skapande universitetet.
Resultatet är en läroplan för en sammanhållen grundutbildning.
Teorikurs
Som teorikurs räknas kurser där studenternas lärande fokuseras mot
att bygga upp förmågor som relaterar till användning av på förhand
givna teorier. Kopplingen mellan teori och praktik påvisas, men fokus
vilar på förståelse av teori i sitt teoretiska sammanhang. Koherens går
således före korrespondens. Som teorikurser inom ingenjörsutbildningen möter vi t.ex. kurser i matematik, fysik och hållfasthetslära. Inom respektive teorikurs kan skilda pedagogiska modeller
tillämpas.
Drivhuskurs/projekt
Som drivhuskurs/projekt räknas ett handlett deltagande i arenans
drivhusprojekt. Den strategiska idén med drivhusprojekt är att de ska
fungera som mötesplatser för integrerat kunskapsbyggande och tvärfunktionell samverkan och därigenom bidra till synergier mellan
universitetets utbildnings-, forsknings- och samverkansuppgift. Drivhusprojekten är orienterade mot affärsmässiga och tekniska utvecklingsprocesser och syftar till stimulans av entreprenörskap och
nyföretagande. Projekten är årskursintegrerade tvärfunktionella samverkansprojekt med formella projektroller. För närvarande tillämpas
rollerna som projektledare, teknikutvecklare, och affärsutvecklare.
Samtliga roller kan besättas av studenter med olika utbildnings-
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bakgrund.46 Ett drivhusprojekt omfattar normalt 10 högskolepoäng
och består av två drivhuskurser á 5 poäng vardera. För studenter i åk
2 på Arena itf eller högre kan drivhuskurserna läsas som en
kontinuerlig process under hela läsåret. De har dock möjlighet att
byta projekt mellan terminerna, eller göra ett uppehåll under någon
av terminerna.
Kravet för att en person ska kunna delta i drivhuskurs är att hon
är inskriven vid LTU. Enda kravet för deltagande i projektet är att
projektgruppen identifierar personen som en resurs47. Studenter har
deltagit i verksamheten som projektdeltagare och/eller idégivare. I
vissa fall har de deltagit med eget företag. Företagsrepresentanter eller
enskilda innovatörer har deltagit som idéägare och/eller samarbetspartners. Regionala utvecklingsbolag har deltagit genom att agera
bollplank, mellanhand mellan innovatör och projektgrupp, genom att
hjälpa till med företagsstart, bidra med utvecklingsmedel etc. Vidare
har studenter vid andra universitet och högskolor samt arbetssökande
nyutexaminerade ingenjörer deltagit i projektarbetet utan att vara inskrivna på kurs.
Varje drivhusprojekt har en unik sammansättning av deltagare
som beror på identifierade utvecklingsbehov, studenters intresse att
söka till projektet, omvärldens intresse för projektet etc. Eftersom
inte alla projektdeltagare behöver vara inskriva på drivhuskurs, är det
viktigt att skilja på kurs och projekt. Det är endast drivhusstudenterna
som ska handledas och examineras. Däremot måste projektet
faciliteras i sin helhet. En drivhushandledare behöver alltså kunna
agera som projektfacilitator, handledare och examinator, och göra det
i samexistens med en projektledare som är student.
Exempel på drivhusprojekt
Drivhusprojekt har genomförts med inriktning mot utveckling av
tjänster, produkter eller företag för konsumentmarknad, turism och
rekreation, sport- och fritid, biltest, rehabilitering, hustillverkning,
mekanisk industri, stålindustri etc. Eftersom deltagarna betraktar
information om sina affärsidéer som känslig, avstår jag från att ge
46

Utöver de redovisade rollerna har även rollen som forskare (student som agerar i en forskarroll)
tillämpats.
47
Dessa deltagare uppbär emellertid ingen formell projektroll utan ingår som en löst
kopplad resurs.
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konkreta beskrivningar av projekten. Drivhusprojekt behandlas
istället tämligen ingående i scenarioform, i avhandlingens fortsättning.
Entreprenörskap eller utveckling av befintlig verksamhet?
Genomförda drivhusprojekt har givit positiva erfarenheter av att
samverka med regionala utvecklingsbolag och andra nyföretagarorienterade aktörer, vilket bidragit till att arenans huvudmän kommit
att identifiera arenans identitet med att stimulera till nyföretagande
och entreprenörskap48. I interna diskussioner har man uppmärksammat att fokus i ekonomisk forskning, av samhällsekonomiska
tillväxtskäl, förskjutits från processer i stora företag till processer i
små och medelstora företag. Diskussionen har samtidigt uppmärksammat att traditionella ledarskaps- och följarskapsmodeller utgår
från en löntagarmodell (storföretag) medan nyföretagande och entreprenörskap genererar behov av mer flexibla deltagarmodeller. Denna
insikt har medfört att drivhusprojektrollerna successivt mjukats upp.
Resultatet är att arbetsmodellen närmat sig en teammodell49. Att
arenastudenterna är fokuserade mot entreprenörskap och nyföretagande framgår t.ex. av deras maskot50, figur 4.1. Här möter vi
Uppfinnarjockes medhjälpare i färd med att slå mynt av någon ny
innovation.

Figur 4.1 Arenastudenternas identitetssymbol.
48

O m entreprenörskapets villkor och uttryck se t.ex. Lindholm Dahlstrand (2004),
Landström (2005) och Johannisson (2005).
49
I kapitlet System har jag behandlat vad som avses med teamorganisation.
50
Eftersom civilingenjörers yrkesidentitet snarare grundläggs genom nollning, sektionsliv
etc. än via formella utbildningsaktiviteter (Ek-Nilsson, 1999) torde maskoten ha en viktig
symbolisk funktion.
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Ekonomiska incitament för drivhusprojekt
Drivhusprojektens ekonomiska bas utgörs av reguljär kurspeng.
Projekt som upplevs ha potential att generera ett företagande kan
dock räkna med att få ekonomisk hjälp av deltagande regionala
utvecklingsbolag. Diskussioner har förts om att integrera
drivhusprojektens verksamhet i kompetenscentra. Den nuvarande
storföretagsinriktade samverkan skulle därmed kompletteras av en
samverkan med nystartade företag. En idé som diskuterats är att
akademi och storföretag skulle kunna agera aktiva föräldrar för nyföretagande i en samägd inkubations- och avknoppningsprocess. Ett
ekonomiskt argument för samverkan enligt denna modell är att stora
och små företag har kompletterande egenskaper51. Sirius- och
drivhusprojekt skulle i så fall komplettera varandra som olika
operativa medel i ett och samma kompetenscentra. Eftersom beställd
kravspecificerad utveckling normalt tar kortare att utföra än att
generera ett nyföretagande, kunde Siriusprojekten ges kort tidshorisont och drivhusprojekten lång tidshorisont.

51

Lindholm Dahlstrands (2004, s.106-107)
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5 Lär- och viljebildningsprocesserna bakom
avhandlingen
Syftet med detta kapitel är att ge en inblick i de personliga lär- och
viljebildningsprocesser relaterar till den kunskap och det kunskapsintresse som uttrycks avhandlingen. Processerna inkluderar de
forsknings- och utvecklingsansatser som tillämpats. Relativt stort
utrymme ägnas åt att beskriva händelser och reflektioner som går
längre tillbaka i tiden än detta forskningsprojekt. Dessa beskrivningar
syftar till att ge en bakgrund till hur idéerna till drivhusprojekt och
styrningsmodellen DOS vuxit fram.

Preludium
Första nedslaget i mina lär- och viljebildningsprocesser relaterar till en
situation som utspelade sig en gråkall vinterdag, ett drygt decennium
tillbaka i tiden.

Fångad
Stockholm, en morgon i början av januari år 1995: Rektorn lämnar rummet
med ett: - Det här ska nog gå bra. Vi ses till lunch! Avskedets glättade tillförsikt hänger sig kvar medan den hydrauliska armen långsamt återför
dörren i sitt normala läge. Jag rycker till av det mekaniska klick som
uppstår när att låskolven fullbordar stängningen, och prövar golvet
med några försiktiga steg. Det är nybonat, men slitet och inte särskilt
halt. Intorkade gruskorn under skorna ger upphov till ett knastrande
ljud som förstärks av rummets kala väggar och bristen på stolar och
bord. För att dämpa den ångest jag känner låter jag blicken fly ut
genom ett av rummets stora fönster. Ofokuserad fastnar den i ett
planlöst omedvetet trevande över raden av bilar som sakta banar sig
fram genom snöslasket. Jag är i mig själv, allt är svart. Ett påtagligt
brus från trafiken forcerar fönsterglaset, men inte heller det lyckas
tränga genom min inkapsling. Istället hör jag hjärtat slå hårt i bröstet.
Plötsligt tar luften slut. Bröstkorgen häver sig lika krampaktigt som
resultatlöst. Jag kastar mig i panik mot närmaste fönster, men vredet
är bortplockat, jag rusar till nästa, borta, och nästa, borta, borta,
borta! … Skälvande sjunker jag ned på golvet. Inifrån huvudet hör jag
munnen flämtande yttra: - hur har jag hamnat här, hur har jag hamnat här?
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- Släpp ut mig! Sekunden senare får jag syn på min belägenhet.
Ångesten övergår i skam; - Men herregud vad jag är patetisk!
Min kropp befinner sig i ett slitet klassrum där det upphöjda
podiet fortfarande är kvar från skolans tid som läroverk. På katederns
plats trängs tjugo ouppackade datorer. Jag har aldrig gillat datorer.
Ända sedan min bror bar hem den första hemdatorn har dem fått
mig att känna mig dum. Jag är ständigt rädd att det ska uppstå något
problem som jag inte kan hantera. Om två veckor tar jag emot mina
elever. Till dess ska jag ha sett till att varje dator är uppkopplad,
installerad och bestyckad med diverse programvaror. Som skolans
enda teknologilärare har jag det fulla ansvaret för skolans undervisning i teknologi. Eftersom skolan är nystartad saknas det såväl
läroböcker som experimentell utrustning. Faktum är att allt saknas,
utom just datorerna och jag. Dessvärre är ju inte jag så mycket att
räkna med. Förutom datorallergin har jag en grundmurad aversion
mot teknologiundervisning. Det var bara ett ämne som jag hatade
under min gymnasietid. Ironiskt nog var det just teknologi. Den
inställningen hindrade mig tyvärr inte från att utbilda mig till civilingenjör och gymnasielärare, och nu är jag här.

Guldålder
När hjärtklappningen och andnöden avtagit reser jag mig långsamt
upp och går fram till datorkartongerna. Jag väger försiktigt en av kartongerna i händerna, men ställer tillbaka den exakt där den stod.
Lyfter i öppningsfliken till kartongen som någon redan öppnat. Ser
bunten med datamanualer. Ryser lätt och viker tillbaka fliken. Ingen
får se att jag börjat uppackningen. Jag vill inte bli tvungen att svara på
några svåra frågor. -Det här är fina datorer, hade rektorn sagt, alldeles nya
fyråttiosexor. –Jasså!, hade jag svarat och försökt låta positivt uppbragd,
livrädd att avslöja min fullkomliga okunskap om vad sifferkombinationen representerade.
Tanken glider bakåt i tiden och gör anhalt i ett annat liv, kanske
i en annan människa. Året är 1993 och platsen är Umeå: Det går lätt att
andas och jag känner hur lungorna fylls av en hög och klar luft. Solen
värmer, men då och då gör lekfulla vindpustar tjuvnyp i kinderna.
Runt omkring mig har natur och kultur förenats i ett härligt skådespel. Som på given signal har stadens alla björkar exploderat i en sista
febrig suck av varma höstfärger. Ett efter ett lösgör sig löven för att
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leka en stund med vinden innan de klistras mot de fortfarande
morgonfuktiga gatorna. Jag lägger märke till att stadens gator förvandlats till gyllne golv. I hopp om att min muntra stämning ska vara
epidemisk, hälsar jag glatt på alla jag möter. Väl framme vid min
destination, som är universitetsbiblioteket, slår jag mig ner vid mitt
studiebord. När blicken möter bokryggarna i hyllan tänker jag att
Ellen Key, Gunnar Asplund, Gregor Paulsson, Uno Åhrén, Osvald
Almqvist, och alla de andra, kommit att bli lika levande som de
vänner jag fikar, studerar eller spelar musik med. Ibland är det jag
som tar initiativ till samtal, ibland någon av dem. Man säger att jag
har livlig fantasi, oftast som kritik. Jag är känslig för kritik men på
denna punkt låter jag mig inte förledas. Jag är innerligt tacksam för
min fantasi.
Jag är mitt uppe i arbetet på min C-uppsats i idé- och lärdomshistoria. Jag skriver om arkitektur och försöker ta reda på varför
funktionalismen fick ett så tidigt och massivt genomslag i Sverige.
När jag är på biblioteket är jag ofta försjunken i någon årgång från 10
eller 20-talet av Svenska slöjdföreningens tidskrift, Teknisk tidskrift
eller någon annan av de tidskrifter som jag nyttjar som källmaterial.
Tidsandan är spännande. Första världskriget har tagit slut och
Nationernas Förbund förenas i maximen: Aldrig mera krig! I öst pågår
den ryska revolutionens efterspel. I Sverige darrar industrialisterna
medgörligt inför arbetarnas krav. Industrialiseringen har varit snabb i
landet. På några få decennier har Sverige omvandlats från jordbrukstill industrination. Med god tillförsikt fattar den svenska riksdagen
beslut om stora sociala reformer, som åtta timmars arbetsdag, lika
och allmän rösträtt etc. Hela samhället, inklusive arkitekturen, tycks
gå mot en ny rationalitet. Symbolvärdet av att släppa in ljus och luft i
folkhemmets bostäder är stort. Det gamla och unkna livet ska bort.
Den unga demokratin skälver av framtidshopp. Och det bästa av allt:
- Jag är där! I reflexiva stunder förundras jag över att historien kan
vara så levande. Det känns som om jag har flera liv inom mig och att
allt i tillvaron hänger ihop. Jag känner med hela kroppen att jag ska
bli idéhistoriker. Jag finner till och med att ordet idéhistoriker smakar
gott.
Efter ett par timmar på biblioteket känner jag suget efter lunch
och kränger duffeln över axlarna, lägger halsduken till rätta och styr
mina steg tvärsöver Campusområdet, i riktning mot Timjan, där jag
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stämt möte med en vän. När jag går över det gyllne golvet känner jag
livet i mig.
November övergår i december, som förbyts i ett gnistrande
januari. Till min glädje får uppsatsen ett varmt mottagande. Avdelningens professor hävdar att mitt arbete vida överskrider de krav man
kan ställa på en C-uppsats. Han säger att resultatet är intressant. Hela
dagen går jag runt i ett lyckorus; Äntligen, jag har visat att jag kan!
Min glädje blir emellertid inte särskilt långvarig. Redan nästa
vecka får jag reda på att forskarstudier inom idéhistoria har en tråkig
baksida. Varje forskarstuderande måste finansiera en stor del av
studierna själv, med egna studiemedel. Mina studiemedel har jag
redan använt upp. – Dörren till ett liv som idéhistoriker slår igen med en
smäll.

Lärarkandidat
När ljudet av den igenslagna dörren avklingat, letar sig ett distinkt
brus av trafik in i mitt medvetande. Jag ser mig om och påminns om
att jag är kvar i klassrummet. Blicken lyckas inte gripa tag i något
intressant. Sätter mig försiktigt ned på en av datorkartongerna och
låter återigen tanken glida iväg. Konturlösheten avtar och successivt
börjar konkreta minnen framträda: Jag befinner mig återigen i Umeå, men
tidpunkten är en annan. Året är 1992, ett år före arbetet med C-uppsatsen:
Arbetsmarknaden är kärv. Hos flera av landets större arbetsgivare
råder det anställningsstopp. Jag vill känna mig behövd, men gör det
inte. Min utbildning till civilingenjör hjälper mig föga i Umeå, där jag
bor med min sambo som har flera år kvar på sin utbildning. Det tycks
bara vara en sektor av samhället som är riktigt sugen på att anställa.
Som vanligt råder det brist på utbildade lärare. Varningsklockorna
ringer förgäves. Jag skickar in en ansökan om studieplats vid Lärarhögskolan för att läsa till gymnasielärare. Ansökan beviljas. När våren
följande år övergår i sommar är utbildningen avslutad. Skolpraktiken
har varit givande. Mot min förmodan har det inte varit särskilt svårt
att bli omtyckt av eleverna, och jag tror faktiskt att jag bidragit till att
de lärt sig ett och annat. Men skolverkligheten skrämmer mig. Jag
upplever den som inrutad och förutbestämd. Inställningen till
kreativitet tycks vara ljum, på gränsen till repulsiv. När jag uttryckt
mig entusiastiskt om någons framgångar med något utvecklingsprojekt, har vissa lärare tyckts bli direkt provocerade. Deras blickar
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tycks säga; - Vänta bara, tids nog tröttnar nog du också … När jag talar
med andra lärarkandidater om mina upplevelser, visar det sig att flera
av dem har gjort liknande erfarenheter. Kan det vara så att vi
kandidater, i egenskap av vår ungdom, vår tillsynes naiva idealism och
tilltro till en bättre framtid, påminner de gamla i lärarkåren om vem
de en gång var? Tyvärr känner jag att jag redan, trots att jag försökt
spjärna emot, att jag påverkats av den utbredda fatalismen. Ska jag
också en dag, när grottekvarnen gjort sitt med mig, bli kallad vid det
trista epitetet gammal stofil?
Min misströstan inför ett arbetsliv i skolan förstärks av den
dystra samhällsutvecklingen: Den svenska modellen tycks ha givit sig
tillkänna som ett luftslott, byggt på nationalistisk självgodhet, verklighetsfrämmande ideologi och en skenande statsskuld. Som en effekt
av den ekonomiska krisen tycks värden som solidaritet och rättvisa
befinna sig i fritt fall. I en debattartikel i Dagens Nyheter läser jag om
hur samhället kan delas i närande och tärande sektorer. Det är inte svårt
att räkna ut till vilken kategori skolan bör räknas. Media tycks vara
kidnappat av debattörer som vill ge utlopp för sin missaktning av
svensk lärarkår. Men det är inte media som de grövsta påhoppen
görs. I mer inofficiella sammanhang får jag höra sådant som att: - Nog
borde väl en erfaren lärare kunna stå åtminstone 35 timmar i katedern per
vecka. Jag menar inte 40-minuterspass, utan riktiga timmar. - Det värsta är
ändå loven, tre månader ledigt med full betalning. Varför ska lärarna gå fria,
när alla andra måste arbeta? Det är inte rätt att vi ska betala för att de målar
på båten ... När jag opponerar mig mot sådan kritik får jag höra att jag
inte ska ta den personligt. Om det är min bristande förmåga till
distansering, eller min bristande förmåga att anlägga effektiv moteld,
som gör att jag mest känner skam över att ha gläntat på dörren till
lärarbanan, det vet jag faktiskt inte.

A-kassa
Jag sitter kvar på datorkartongen och filosoferar över vad jag gjort för
fel som resulterat i att jag hamnat på denna plats av alla ställen. Nya
minnen framträder. Det är vår i Umeå och året är 1994: Lövsprickningen
hålls tillbaka av den kalla och kraftiga vinden som fortfarande bär
med sig en och annan snöflinga. Mina första allvarliga försök att
skaffa mig ett akademikerjobb har misslyckats. Med rocken tätt svept
kring kroppen är jag på väg hem efter att ha gjort min första
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bekantskap med a-kassa. Det känns hemskt. Jag känner mig som en
parasit. Jag hoppas att ingen som vet vem jag är, såg mig när jag fick
mitt kort stämplat. Vad ska det bli av mig? Utan mina
högskoleexamina hade jag kanske inte känt mig lika stressad. Nu
känns stämpeln som oönskad, så definitiv, och personlig. Jag börjar
tänka att det kanske är något allvarligt fel på mig. Jag brukar ju anses
som en smula disträ, blir lätt stressad, har svårt att komma ihåg namn
och det händer att folk påpekar att jag drar upp konstiga samtalsämnen och att jag byter samtalsämnen på ett desorienterat vis.
Antingen är jag glad eller ledsen, sällan något däremellan. Tyder inte
det senare på en manodepressiv läggning? Dessutom är jag pedant
samtidigt som jag är otålig och jag lever mer i framtiden än i nuet.
Naturligtvis borde jag ha skaffat diagnoser istället för examina. Det är
inte arbete jag behöver utan vård.
Några månader tidigare: Efter att det sprack med yrkeslivet som
idéhistoriker insåg jag att jag borde försöka få ett arbete som
ingenjör. Jag svarar på mängder av jobbannonser och kontaktar
mängder av arbetsgivare som inte annonserat. Dessa ansträngningar
visar sig helt resultatlösa. Mina ansökningar returneras olästa. Jag ser
att de inte är vikta vid häftningen. CV och betyg tycks däremot vara
lätt bläddrade. På mitt ingenjörsbetyg är det inte något allvarligt fel,
inte om jag jämför med flertalet av mina tidigare studiekamrater, och
de har ju jobb. Jag börjar ana att ointresset kanske beror på att de ser
i betygshandlingarna att jag har flera betyg i idéhistoria. Jag som tänkt
att det kunde anses som en merit att ha kunskaper i humaniora, även
för en ingenjör. Kan det verkligen vara så illa att de ingenjörer som
ser mina handlingar betraktar mig som en avfälling, en överlöpare.
Om de bara visste hur många gånger jag offentligt försvarat ingenjören,
inför ibland helt obefogade attacker. - Det är slut med det nu, tänker jag.
Jag vill aldrig mer bli påmind om att jag utbildat mig till ingenjör. Jag
börjar leta i förrådet efter teknologmössan, som jag visserligen aldrig
använt, men ändå inte kunnat med att slänga, för att nu äntligen
förpassa den dit den hör hemma, bland soporna.
Jag minns hur jag tänkte den där dagen då dörrarna till tre olika
yrkesinriktningar tycktes stå vidöppna samtidigt. Jag tänkte att: - Nu
har jag framtiden i min hand. Jag minns att jag försökte skalda en smula:
Farväl min ångest, du oönskade och efterhängsne följeslagare, som förföljt mig så
länge jag kan minnas. Jösses vilken orimlig tanke! Inom loppet av några
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månader var två av mina yrkesinriktningar helt avskurna. Jag kände
mig amputerad, till lärare.
Jag beslutar mig nu för att bita i det sura läraräpplet och författar ett antal säljbrev som jag skickar till olika skolor. Jag säljer mig
inte till högstbjudande, utan till viket pris som helst. Bara jag får en
lön så jag slipper a-kassan. Du-är-välkommen-på-intervju-brev anländer nu från flera håll i landet. Jag tar emot dem med blandade
känslor, men kan inte undgå att känna mig en smula smickrad. Det
framgår tydligt att de ser på min kombination av teknik, matematik
och humaniora som en tillgång. Svaren andas: En ingenjör som är
humanist och dessutom lärare, bravo!

Anställning som gymnasielärare
Stockholm, en förmiddag i december år 1994: Trots att anställningsintervjun
bara börjat känner jag redan svetten klibba i armhålorna. Rektorerna
gör omgående klart för mig att man inte förväntar sig någon tavelkritspedagogik. De frågar hur jag ställer mig till lärobokslös undervisning, om jag kan tänka mig att gå på Clas Ohlson för att handla
undervisningsmateriel och visst förstår jag väl att det viktigaste med
undervisningen är att väcka ett intresse för fortsatta studier? Så där
fortsätter intervjun i minst en timme. Jag känner mig omtumlad av
frågornas stora antal och deras variationsrika innehåll. Jag trodde att
det var jag som var osorterad. Jag svarar efter bästa förmåga, men då
kommer den: - Varför vill du arbeta som lärare och inte som ingenjör? (fel
fråga!). Jag upprepar frågan lite stammande och svarar med ett; - ja,
hm, det är väl … hm, kallet … (ingen replikerar, fel svar, tusan också!) hm … jag känner en lärare som jag beundrar mycket … han var aktiv som
ingenjör och lärare samtidigt, och dessutom fredsvän…,fortsätter jag lika
förvirrat. Rektorerna tycks förstå att det inte går att få ur mig något
vettigt svar, så de släpper frågan. Efter det går intervjun bättre. Jag
svarar så strategiskt jag kan, och vaktar min tunga noga så att jag inte
råkar avslöja vem jag är, att jag hatar teknikämnen och ogillar
ingenjörskåren. Jag hoppas innerligt att de inte inser hur oteknisk jag
är. Jag ser att rektorerna ler mot mig när jag talar. Att rektorerna vill
ha någon som kan göra pedagogiska underverk och locka fram ett
lustfyllt lärande inom teknik, det är helt uppenbart. Falskhet lönar sig
rundligt, tänker jag förnöjt, men ändrar mig genast, och tycker synd
om rektorerna. Här sitter de, intet ont anande snälla välmenande
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människor, och håller på att bli pålurade ett totalt fiasko, som är här
av det enkla skälet att han inte lyckas få något annat jobb. - Vad då
kall? - Panikångest samt ren och skär kamp för överlevnad är vad det handlar
om, inget annat.
Rektorerna berättar hur många som sökt tjänsten. Jag känner
pressen. Säkert finns det flera familjeförsörjare bland dem. Mitt samvete skriker, men om jag inte får det här jobbet kanske jag aldrig får
något jobb. Jag orkar inte gå på a-kassa mer. Innan intervjun är över
frågar de med största allvar i rösten: Röker du? Jag tvekar … Frågan
känns malplacerad. Är det en kuggfråga? - Detta är nämligen en rökfri
skola, fortsätter de: - Det påverkar inte tillsättningen negativt för dig om du
röker, tillägger de och fortsätter i samma andetag: - alla andra lärare på
skolan är rökfria. Jag är förvirrad. Till min förvåning hör jag mig själv
säga med stadig röst: - Nej, jag röker inte och jag förstår att det är viktigt att
vi lärare uppträder som goda föredömen för våra elever. Så säger jag trots att
jag sedan flera år tillbaka är en etablerad feströkare och gärna tar en
cigarett om ångesten blir mig övermäktig. Anställningen som
teknologi- och matematiklärare vid Värmdö Gymnasium är min. Jag
ser mig diskret om efter möjliga flyktvägar, men upptäcker inga. Jag
hoppas tyst för mig själv att jag ska göra så liten skada som möjligt på
tjänsten. Men det är mig själv jag tycker mest synd om; Varför måste
jag hamna här? och varför ser alla här så glada ut? Låtsas de vara lyckliga?

Bubblan spricker
Det är i början av juni år 1995 – Min första termin går mot sitt slut: Jag och
eleverna skrattar ofta tillsammans på lektionerna. Under en av terminens sista lektioner utbrister två av mina elever unisont, på sina
allra soligaste fredagshumör: - Du är verkligen vår bästa lärare! Varpå jag,
med illa dold stolthet, frågar om de ska gå teknisk gren till hösten. Jag
ser hur de tvekar. Efter en stund svarar den ene av dem att han tyvärr
hatar ämnet teknologi ... men att han annars skulle ha valt att gå min
inriktning, dvs. den inriktning på det naturvetenskapliga programmet
som jag ansvarar för. Den andre skruvar på sig och dröjer litet ytterligare med svaret. Sedan klämmer han ur sig att det förstås är rätt
roligt att göra ritningar med datorstöd och så ... men att det andra
faktiskt är rätt tråkigt. Orden hatar och tråkigt går rakt in i mig. Jag
känner kallsvetten krypa längs ryggen. Kan de se rakt igenom mig?
Eller ser de kanske på teknologiämnet genom mina ögon? De måste
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ha smittats av min inställning till ämnet. I blotta förskräckelsen över
att eleverna skulle utveckla samma negativa inställning, har jag ansträngt mig till det yttersta för att göra det tråkiga roligt. Jag har
försökt drapera den bistra verkligheten i de allra gladaste färger. Jag
arrangerar ständigt en uppsluppen stämning och kryddar de torra
uppgifterna med små finurliga problem. Jag har organiserat tävlingar i
farkostbyggen och friare essäarbeten i teknikhistoria. Inget av detta
tycks ha hjälpt. – Huva!
Hur många potentiella teknikintressen hinner jag döda om jag
fortsätter till pension. Jag gör ett snabbt överslag: låt se, jag har 37 år
kvar dit. Jag kommer att ha hand om minst 50 nya elever varje år. Det
blir sammanlagt 1850 unga människor som jag effektivt skrämmer
bort från tekniska arbeten. Utsträckt i familje- och generationsled
motsvarar siffran ett mindre samhälle. Regeringen och andra
offentliga aktörer upprepar ständigt att det kommer att behövas
mängder av ingenjörer i framtiden. Herregud! jag är ju en fara för
landet. - Ta bort mig härifrån!
När valet av inriktning är klart visar det sig att relativt många
elever trots allt valt teknisk gren. Att några teknikintressen skulle
överlevt mina hopplösa lektioner i kursen teknologi A tror jag inte.
Jag sluter mig snart till att det måste finnas mycket starka tekniska
föräldraintressen i bakgrunden som friserar siffrorna till min fördel.
Det går inte en dag i skolan utan att jag tänker att jag måste sluta.
Samvetet bedövas emellertid av tonerna till: Den blomstertid nu kommer
… och åtta veckors sammanhängande sommarledighet. Det är som
att vara barn på nytt!

En andra guldålder
Höstterminen 1999 är inne i sitt mest intensiva skede och livet leker: Jag har
varit på skolan i drygt fyra år. Flera positiva sidor av läraryrket har
visat sig. En sådan sida är mentorskapet52. De första eleverna, som
jag agerat mentor för, har hunnit lämna gymnasiet. Jag känner en
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På Värmdö Gymnasium hade ledningen valt en arbetsmodell med mentorer istället för
klassföreståndare. Mentorskapet är besläktat med mästarlärande och bygger på idén att
mentorn (en erfaren person) vägleder en mindre erfaren person. Vägledningen sker alltså i
en person-till-person-relation. På Värmdö Gymnasium kom mentorskapet att handla om
rådgivning angående studieplanering, val av eftergymnasial utbildning, livsprojektet etc.
Klassföreståndaruppdraget, att ta ansvar för en klass, kvarstod, men delades mellan de som
agerade mentorer i klassen.
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saknad efter var och en av dem. När de rusade ut på sin examensdag
drog jag mig undan från kollegorna för att slippa visa hur ledsen jag
var. Mentorskapet för dessa ungdomar delade jag med en erfaren
kollega, som samtidigt hade generositeten att fungera som en
informell mentor för mig. Tillsammans har vi agerat programutvecklare för det naturvetenskapliga programmet, NV-programmet.
Det är skolans största program och sökande kommer från hela Stockholmsområdet. Ryktet om oss har vid det här laget spritt sig och vi
betraktas som en populär skola bland de av regionens ungdomar som
vill läsa NV. Parallellt med arbetet som programutvecklare har jag ansvarat för uppbyggnad och drift av skolans teknologiinstitution.
Vidare har jag experimenterat med olika undervisningsformer i både
matematik och teknologi. Jag upplever resultaten som positiva. I samarbete med två nyutexaminerade industridesigner har jag låtit
teknologiämnet korsbefruktats med industriell design. All min
tekniska undervisning låter jag nu genomsyras av mottot att: varje elev
ska få tillfälle att skapa något som väcker positivt intresse hos personer i hennes
omgivning. De ska med stolthet kunna säga: Det där har jag/vi gjort!
Genom att infria mottot hoppas jag ge eleverna en möjlighet att
kunna kommunicera tankar om sin skolverklighet med personer
utanför skolan. Av egen erfarenhet vet jag att man inte gärna talar om
fysik, kemi eller matte med andra än de som är direkt berörda, men
kanske kan man kommunicera om idéer till en ny strykbräda,
barnvagn eller stol.
Året innan, när höstterminen 1998 startar, blir jag mentor i min nästa
NV-klass. Under den första terminsveckan bjuder jag hem klassen
och min nya medmentor på middag med min familj. Veckan därefter
gör vi ett hembesök hos medmentorn. Jag och min medmentor vill
att alla elever ska känna sig välkomna. Vi vill bygga tillitsrelationer
mellan elev och elev och mellan elev och lärare som överskrider
traditionella rollmönster. De traditionella rollerna uppfattar vi som
alltför auktoritativa. Min medmentor är ett föredöme. I egenskap av
lärare i svenska rekommenderar hon kontinuerligt eleverna att läsa
olika böcker. För att uppnå symmetri i elev/lärarrelationen läser hon
själv de böcker som eleverna talar varmt. Min medmentor och jag
tillhör ett av skolans mer visionära arbetslag. Vi utbyter erfarenheter,
inspirerar varandra och genomför gemensamma aktiviteter. Under
hösten organiserar vi en temavecka om hur det kunde ha varit att leva
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vid sekelskiftet 1800/1900. Jag och min medmentor väljer att inleda
temaveckan genom att övernattnatta med eleverna i en ensligt
belägen stuga utan el och vatten. Vi lär oss förstås en del om hur det
kan vara att leva under dessa betingelser, men mest har vi trevligt
tillsammans och utvecklas som grupp. Vi berättar spökhistorier,
spelar spel, går promenader etc. Väl tillbaka på skolan deltar var och
en i mer koncentrerade aktiviteter, som levande rollspel, artikelskrivande, seminarier etc. Temat avslutas med en maskeradbal, som
några av temaveckans elever och lärare haft på sitt bord att
organisera. Trots att den pedagogiska processen inte stått i fokus vid
genomförandet av veckan tycks både elever och lärare ha lärt sig en
hel del. Jag inser att det går att bygga kunskap tillsammans med elever
på jämlik fot.
Under höstterminen 1999 genomför jag all min teknologiundervisning i projektform. Eleverna arbetar tillsammans i små team. Jag
betraktar processen som lika viktig som den kunskap de försöker
bygga och den produkt de försöker utveckla. Jag försöker stimulera
dem att gå från behovsanalys till tillverkning av fungerande prototyp.
Parallellt med produktutveckling och arbete med processdokumentation53 framställer eleverna projektrapporter. Innan
projekten avslutas producerar de dessutom den utställning med
vilken de gör sina arbeten publika. Produktinnehållet varierar nu
mellan farkoster, elektroniska apparater, lekplatser, cykeltillbehör,
bokbindarmaskiner, friggebodar etc. Eftersom fokus vilar på att
skapa något nytt har jag slutat att hålla inne med egna idéer. Eftersom
det inte finns något facit behöver jag inte undanhålla något för
eleverna. Jag tänker att skolan faktiskt inte är dömd till vara en
låtsasvärld. Att producera verkliga saker är inte ett hinder för att lära,
utan tvärtom en värdefull tillgång.
Den stolthet som jag avläser i elevernas ögon under dessa
projekt utgör nu min främsta drivkraft i undervisningen. Vi har roligt
tillsammans. Jag älskar mina elever och jag älskar mitt ämne. Jag
tänker ofta att det måste vara en god förutsättning för ett långt och
lyckligt arbetsliv som lärare.
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Ett viktigt hjälpmedel i denna processdokumentation är de kamrer jag köpt in till
institutionen. Dessa är ständigt utlånade.
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Jag är inte längre ensam som teknologilärare. Med gemensamma
ansträngningar har jag och min kollega lyckats kämpa till oss
ändamålsenliga lokaler, som vi sedan fått friheten att utforma
tillsammans med en inredningskonsult. Vi förfogar nu över en
kombinerad lektions- och datorsal, där varje dator är bestyckad med
programvaror som direkt korresponderar mot behoven i den projektbaserade undervisningen samt en sal som fungerar som ett kombinerat klassrum och modellverkstad. Den senare salen är dessutom
utrustad med en mindre konferensdel som flitigt nyttjas av olika
projektgrupper. Mellan dessa salar har jag och min kollega ett gemensamt arbetsrum samt en mindre verkstad för mer avancerade tekniska
arbeten. Om man ser ut genom fönstren från klassrummen, arbetsrummet och verkstaden ser man Södermalm breda ut sig i sin fulla utsträckning. Direkt nedanför våra fönster ligger Årstaskogen med ett
större kolonilottsområde insprängt i det kuperade bergslandskapet.
Var och varannan dag får man syn på harpaltar och rådjur. Mellan
Årstaskogen och Södermalm glittrar Årstaviken. Miljön är inspirerande för våra designprojekt. Eleverna arbetar ofta med projekten på
sin fritid och är i regel välkomna att nyttja vårt arbetsrum eller den
lilla verkstaden om lektionssalarna är upptagna. Allt är så olikt den
första terminen på skolan. Särskilt avlägsen är den där januaridagen
1995 när marken gungade under mina fötter.

Upptäckten av sprickorna i muren
Hur kunde min och elevernas vardagsverklighet förändras så drastiskt
mellan våren 1995 och hösten 1999?, och hur kunde jag som först
känt mig så malplacerad och usel, plötsligt känna att jag trivdes med
verksamheten och att jag fungerade bra som lärare?
En viktig vändning inträffade när jag kom till insikt om att
”felet” med min undervisning på skolan inte självklart hade med mina
avvikande intressen och bristande tekniska och pedagogiska förmågor
att göra. Jag kommer ihåg hur allt förändrades när jag började tänka
att jag varit överdrivet känslig och självkritisk, att problemen kring
teknologiundervisningen istället kanske berodde på de förgivet-tagna
traditioner och diskurser som dominerade verksamheten. Att jag härigenom flyttar ut problemen från mig själv gör mig operativ och
kritiskt inställd till faktorer i min omvärld. Nu observerar jag att skolverkets styrdokument för kursen teknologi A nästan uteslutande tar
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fasta på ett anpassningsinriktat lärande. Styrdokumenten föreskriver
tillägnelsen av kraftbegrepp, teorier om hållfasthet, analysmetoder för
tekniska system, färdigheter i ritteknik och så vidare, men missar att
precisera elevens behov av att utveckla sin förmåga att vara kreativ,
att skapa något oväntat. Att styrdokumenten inte ger något utrymme
för utvecklingsinriktat lärande känns fel. Jag frågar mig om inte det
övergripande syftet med den tekniska undervisningen borde vara att
lära unga människor att utveckla något nytt. Menar författarna till
styrdokumenten kanske att förmågan att utveckla nytt uppstår
automatiskt när den studerande tillägnar sig etablerade begrepp och
metoder, eller har författarna inte funderat alls i termer av utveckling?
Ett annat problem jag observerar är att kursplanerna för teknologiämnet är sprängfyllda av heterogena begrepp som utvecklats ur så
skilda teoribildningar som mekanik, elektronik, datateknik, systemvetenskap etc. Författargruppen verka ha tänkt att allt måste med.
Vilka förgivettaganden ligger till grund för en sådan tanke? Den
tekniska gymnasieutbildningen på NV-programmet är endast studieförberedande. Dessutom existerar det inga krav på att ha läst
teknologi för att komma in på teknisk högskoleutbildning. Jag tänker
att det måste vara bättre att låta eleverna tillägna sig ett begränsat
antal teorier, men med ett sådant djup att de faktiskt förmår använda
teorierna på ett intressant sätt i något praktiskt sammanhang, än att
låta de tillägna sig ett stort antal heterogena teorier på ett så ytligt och
dekontextualiserat sätt att varje intressant praktisk användning i
princip är omöjlig. I samband med dessa funderingar frågar jag mig
hur den form av undervisning som styrdokumenten pekar ut ska
kunna generera något teknikintresse hos eleverna. De flesta har t.ex.
aldrig drevat en moped och är därför inte självklart intresserade av
hur man bär sig åt för att räkna fram utväxlingen mellan två
kedjeförbundna kugghjul. Jovisst, metoden är både lätt att förklara
och lätt att förstå, men det har ingen betydelse när intresset för
kunskapen helt saknas. Vid det här laget har jag börjat uppfatta
kursplanerna och betygskriterierna som djupt problematiska.

Embryon till drivhusmodell och DOS
Jag förklarar nu mina tidigare tillkortakommanden som teknologilärare med att jag givit utvecklingsprojekten en alldeles för perifer
plats i undervisningen. Genom att placera utvecklingsprojekten i
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centrum och begreppsbildningen i periferin förskjuter jag mitt fokus
från den lärande till den handlande människan. Begrepp och teorier
betraktar jag som kommunikativa, analytiska och strategiska redskap,
vars syfte är att underlätta en individuell och/eller social hantering av
konkreta handlingssituationer. I innebörden av att förstå begrepp och
teorier, lägger jag betydelsen av att kunna använda dem på relevanta
och kreativa sätt i situationer där de är lämpliga54. Mina tankar om
teknologiundervisningen radikaliseras ytterligare när jag börjar
fundera på om det inte vore rimligt att överlämna i princip all
begreppsbildning åt programmets teoretiska ämnen. I egenskap av
matematiklärare hjälper jag dagligen elever att tillägna sig olika kunskaper och färdigheter som de aldrig får tillfälle att pröva i något utvecklingsinriktat sammanhang. Lärprocessen där begränsas alltså till
anpassning. Jag uppfattar att situationen är likartad för skolans fysik-,
kemi- och biologiundervisning. Efter att ha börjat tänka i dessa banor
inriktar jag hela teknologiundervisningen mot att facilitera utvecklingsprojekt. Jag försöker hjälpa eleverna att identifiera och
kritiskt granska de problem som de ställs inför i samband med sin
utvecklingsprocess. Jag försöker också förmå dem att omformulera
problemen i termer av kunskapsbehov. Därefter försöker jag hjälpa
dem att omskapa redan tillägnade kunskaper, som svarar mot de
identifierade kunskapsbehoven, till strategier (teknologier). Dessa
prövar de sedan i utvecklingsprocessens problematiska situationer.
Utvärdering sker i relation till utvecklingsprocessen i stort. När det
uppstår specifika kunskapsbehov i utvecklingsprocesserna som inte
svarar mot några redan tillägnade kunskaper, försöker jag stimulera
eleverna att själva söka och tillägna sig efterfrågade kunskaper. Vi
använder oss också av en hel del handbokskunskap i projekten. Det
kan t.ex. gälla instrumentellt orienterade kunskaper i datateknik, byggteknik eller elektronik. När det gäller handbokskunskapen ligger inte
mitt fokus på att etablera en förståelse för bakomliggande teoretiska
resonemang, utan på att försöka hjälpa eleverna att pröva och utvärdera dem som problemlösande strategier i sina problematiska
situationer. Jag ser emellertid inget egenvärde i att stimulera kunskapsnivån i teknologiundervisningen att överskrida nivån eller frångå
inriktningen för de teoretiska ämnena, varför jag är mer fokuserad
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Mitt kunskapsperspektiv är alltså utpräglat pragmatiskt vid denna tidpunkt.
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mot utvecklingsinriktad omvandling av redan tillägnade kunskaper än
att hjälpa dem att tillägna sig helt nya kunskaper.
Vid det här laget har jag börjat se på de teoretiska ämnena och
teknologiämnet som synergiskt kopplade subprocesser i ett mer fullständigt utbildningssystem. Enligt detta perspektiv är syftet med de
teoretiska ämnena att stimulera ett anpassningsinriktat lärande hos
individen, vilket jag förväntar mig uppnå genom att placera den
lärande människan i centrum och utsätta henne för en pedagogisk
påverkansprocess. Syftet med teknologiämnet är däremot att
stimulera ett utvecklingsinriktat lärande hos individen, vilket jag
förväntar mig uppnå genom att placera den handlande människan i
centrum och facilitera hennes frigörelse.
När jag koncentrerat teknologiundervisning mot utvecklingsprocesser inser jag snart att det inte är från matematik eller naturvetenskap som eleverna hämtar sina mest basala kunskaper. De
viktigaste teoretiska kunskaperna tycks de istället hämta från ämnen
som svenska, historia, samhällskunskap, idrott och hälsa, bild etc. De
allra viktigast kunskaperna tycks de emellertid ha tillägnat sig via informella lärprocesser. Utan de senare kunskaperna skulle de t.ex. inte
kunna tolka individuella och sociala behov, kommunicera på kvalificerade sätt eller hantera komplicerade sociala processer, vilket är en
förutsättning för att komma någon vart i utvecklingsprojekten.
De utvecklingsbehov som vi försöker tillfredställa med hjälp av
utvecklingsprojekten hämtar vi från vår gemensamma vardagsverklighet, som hemmiljön, fritidslivet, skolan etc. På så sätt kan alla snabbt
sätta sig in i samtliga identifierade behov. Effekten är att alla kan
bidra positivt till varandras projekt.
I takt med att projekten blir fler och alltmer komplicerade, får
jag allt svårare att hantera en projektadministration där ledarskapet i
varje projekt ytterst vilar på mig. För att inte utvecklingsprocesserna
ska avstanna känner jag mig ständigt tvungen att ägna en stor del av
min tid åt motivationsarbete, stresshantering, projektkoordination
och uppföljning av olika fripassagerarbeteenden. Dessutom försvinner en stor del av min tid till att administrera inköp av materiel åt
projekten. Eftersom varje projekt är unikt så har det också ett
specifikt behov av material och utrustning, vilket leder till att det är
svårt att rationalisera inköpen. I och med att tiden för att stimulera
kvaliteten i det utvecklingsinriktade lärandet krymper, försvagas argu57

menten för att utvecklingsinrikta teknologiundervisningen. När jag
jämför hur mycket tid jag tvingas lägga ned på teknologi- respektive
matematikundervisning för att nå ett tillfredställande resultat, inser
jag att tidsåtgången för teknologiundervisningen minst är den dubbla.
Ibland, när jag ser att teknologiundervisningen verkligen fungerar bra,
när jag ser att eleverna utvecklas, att de är stolta över vad de gör och
att deras utställningar väcker intresse och uppskattning, byter min
tanke spår och jag blir smärtsamt medveten om att jag inte mår
särskilt bra själv; att jag inte orkar vara glad, att magen känns spänd
och att jag känner mig stressad. Jag har inte samvete att gå tillbaka till
ett anpassningsinriktat lärande i teknologiundervisningen, men jag
inser att jag inte kan fortsätta på detta sätt. Jag känner mig som en
eldsjäl som håller på att brinna upp. Jag känner mig rådvill inför
framtiden. Vad ska jag göra? – Ge upp när jag och mina elever
kommit så här långt?
Efter en del diskussioner med eleverna förstår jag att de inte är
beredda att ge upp utvecklingslinjen. Jag beslutar mig för att hålla fast
vid den inslagna kursen, och att försöka hitta en lösning på problemet
med min oönskade projektledarroll. Vid ingången av hösten år 1999
börjar jag och eleverna att experimentera med en demokratisering av
teknologiundervisningens arbetsformer. Demokratiseringen utlöstes
av följande tankegång: Arbetslagen (teamen) för lärare har varit igång
i ett par år och verkar fungera. Arbetslagsreformen gör oss mindre
beroende av rektorsnivån. Jag tänker att kanske skulle jag kunna bilda
team med eleverna på teknisk gren. Om vi började fungera som team
skulle inte jag behöva agera projektledare. Jag inser att både min och
elevernas roller måste förändras drastiskt om detta projekt ska lyckas.
När jag diskuterar idéerna med eleverna ställer de sig positiva till att
göra ett försök. Jag förklarar att detta innebär att jag kommer att
behandla dem som jag behandlar mina kollegor. Omvänt måste de
behandla mig som en jämlik deltagare i teamet, och inte som en
traditionell lärare som tar ett övergripande ansvar för allt och alla.
Eleverna är beredda att försöka.
När vi börjat arbeta som team använder vi ett av veckans
lektionspass till planerings- och utvärderingsmöte. Ansvaret för ordförandeskap, sekreterarfunktion, samt upprättande av dagordning
roterar mellan mötesdeltagarna Till mötena turas vi om att ta med oss
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bullar. Övrig lektionstid, samt elevernas hemarbetstid, används för
det faktiska projektarbetet.
Vid första planerings- och utvärderingsmöte slår vi fast att alla
ska få komma till tals på ett jämlikt sätt, att ingen ska tvingas att ta på
sig något uppdrag mot sin vilja, att alla aktiviteter kontinuerligt ska
prövas vid dessa möten, samt att mötena ska utgöra teamets beslutande organ. Vid det första mötet prövas även villkoren för
teknologiundervisningens lärprocesser på ett övergripande plan. Jag
förklarar att demokratiseringens långsiktiga överlevnad hänger på att
vi åtminstone lyckas ett realisera ett lika gott lärande som tidigare. Jag
förklarar att utvärderingen av det uteslutande måste vila på mig, i min
egenskap av ansvarig lärare. Jag tar upp problemet med att examinera
under dessa förutsättningar och framhåller att jag ska försöka att
jämföra de kunskaper som de tillägnar sig via sitt utvecklingsinriktade
lärande, med den kunskapsnivå de befinner sig på i de teoretiska
kurserna samt med de betygskriterier för teknologiämnet som pekas
ut av Skolverket och som har bäring för det aktuella projektet. Vi går
igenom dessa kriterier tillsammans. Vidare förklarar jag att jag endast
kan examinera sådana agerande som jag ser samt att jag kommer att
lägga stor vikt vid hur väl de kan argumentera för sitt agerande. Jag
framhåller att jag, för att stimulera deras argumentation, har för avsikt
att ta på mig rollen som kritiker. Jag säger att jag hoppas att samtliga
förstår att demokratiseringen innebär att jag kommer att exponera
dem för högtställda krav vad gäller självständighet och initiativförmåga. Eleverna förklarar sig vara införstådda med detta och
accepterar villkoren. Mötet avslutas med att vi slår fast att det är
teamet som ska avgöra hur utpekade kunskapsområden ska tillägnas
samt hur och när examination ska ske.
När undervisningen väl kommer igång enligt ovanstående
modell visar den sig fungera bättre än jag förväntat mig. Inledningsvis
hade jag varit orolig för att mindre motiverade elever inte skulle klara
att ta på sig det utökade ansvar som demokratiseringen medförde.
Det problemet tycks ha varit självreglerande. Eftersom alla är
beroende av varandras insatser, är det alltid någon som är villig att
träda in och utföra ett arbete som förblivit ogjort. Efter ett tag tycks
ingen självmant släppa ifrån arbetsuppgifter som de tagit på sig.
Problemet med fripassagerare tycks ha upphört. Under den tid som
nu följer har jag min absolut bästa tid på gymnasiet. Projekten
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utvecklar sig väl. Jag har en rimlig arbetsbörda. Det jag gillar mest är
ändå min nya relation till eleverna. Jag upplever att vi blivit mer av
kollegor för varandra. Det innebär dock inte att jag slutat agera lärare,
tvärtom. Jag har en speciell roll i teamet, och jag känner att den
respekteras. Vid planerings- och utvärderingsmötena beställer teamet
föreläsningar om olika kunskapsområden. Ibland är det jag som
kommer med förslag, men ofta är det någon av eleverna. Kanske är
det för att vi identifierar kunskapsbehoven tillsammans som de
lyssnar mer intresserat på mig nu än tidigare.
Alla problem med teknologiundervisningen är emellertid inte
lösta med demokratiseringen. Eleverna behöver få tillgång till fler
sakkunniga än mig. Jag har svårt att hålla koll på vad de lär sig i de
teoretiska ämnena. Jag skulle därför gärna se att skolans lärare i
svenska, kemi, fysik och ekonomi engagerade sig i projekten. Men jag
lyckas inte engagera dem på det sättet. Bland annat tycks organisatoriska skäl och bristande intresse ligga i vägen. Jag börjar nu drömma
om en gymnasieskola som fungerar på ett annat sätt än nuvarande
gymnasieskolor gör. Jag drömmer om en skola där eleverna läser
olika program och ämnen, men kontinuerligt förenas i kollektiva
utvecklingsinriktade projekt som genomförs på demokratisk grund.
Dessa visioner kan betraktas som embryon till både drivhusmodell
och DOS. Eftersom visionerna existerar utan kopplingar till
etablerade teoribildningar har jag svårt att kommunicera om dem
med utomstående.

Uppbrott
Nytt millennium och ny stad. Det är vår och året är 2000. Jag är
föräldraledig när vi flyttar till Luleå där min fru fått ett nytt arbete.
Det känns som att komma hem efter en lång resa. Frågan är vad jag
ska göra efter föräldraledigheten.
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Forskarstudier/avhandlingsarbete
I efterföljande avsnitt reflekteras lär- och viljebildningsprocesser som
relaterar till forskarstudier och avhandlingsarbete.

Anställning som doktorand
Det är vår igen och året är 2001: Jag är tillbaka i samma byggnad där jag
läst merparten av min civilingenjörsutbildning. Flertalet av mina
lärare är fortfarande kvar. Jag är anställd som doktorand och
drömmer fortfarande om att förverkliga visionen om en utbildningsform där anpassningsinriktade pedagogiska påverkansprocesser och
utvecklingsinriktade demokratiska processer förstärker varandra. Jag
tror att universitetet kan vara rätt plats för förverkligandet och
hoppas att jag i rollen som doktorand ska kunna tillägna mig
kunskaper som kan bringa klarhet kring de erfarenheter jag gjort på
gymnasiet samt kunskaper som är relevanta för att realisera ett förverkligande i denna miljö Det har varit svårt för mig att bli insläppt
på universitetet. När jag förklarat varför jag vill bli antagen som
forskarstuderande har man sagt mig att man finner min ambition
lovvärd. Emellertid har man redan i nästa andetag redovisat varför
just den egna avdelningen och institutionen är fel plats att arbeta med
ett sådant projekt. Den avdelning som jag till slut välkomnats av är
avdelningen för Datorstödd Maskinkonstruktion. Det är samma
avdelning som bär huvudansvaret för Siriuskurs och Siriusprojekt.

Drivhusmodellen tar form, operationaliseras och ska
utvärderas och utvecklas med hjälp av FoU-projekt
Mitt första forskningsprojekt på avdelningen svarar inte särskilt väl
mot mitt intresse för utbildningsutveckling. Det jag och min handledare lyckats identifiera forskningsmedel för är utveckling av
kunskap om produktutveckling och lärande på distans. På kort tid har
jag alltså gått från att utveckla former för demokratiskt utvecklingsinriktat lärande i nära interaktioner mellan studerande/studerande
och studerande/lärare till att utveckla former för lärande i
distanserade interaktioner. Situationen känns lite absurd. Att jag dessutom är närmare datorerna än någonsin tidigare mildrar inte den
känslan. Jag talar tyst om min kroniska datorfobi och hoppas få röra
mig på en strikt teoretisk nivå. I privata sammanhang skämtar jag om
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att jag läst lite för fort på skylten: - Aha Datorstöd, det behöver jag!
Räddningen är dock nära. Ett större förändringsarbete genomförs på
den institution där min avdelning ingår. Eftersom jag genomgått
lärarutbildning blir jag ombedd av institutionen att inkomma med ett
förslag till hur grundutbildningen kan förnyas. Äntligen har jag
chansen. Jag utformar ett förslag tillsammans med min handledare.
Jag låter mig inspireras av erfarenheterna från gymnasiet samt olika
teorier jag kommit i kontakt med under mina inledande forskarstudier. Min handledare bidrar med sina erfarenheter av att ha agerat
lärare på Siriuskursen. Det förslag vi arbetar fram utgör ett första
utkast till drivhusmodellen.
Presentationen av drivhusmodellen sammanfaller i tiden med
den universitetsövergripande utvecklingsprocessen med realiseringen
av Det skapande universitetet55, som alltså bland annat går ut på att
identifiera arbetsmodeller för att realisera ett integrerat kunskapsbyggande
via integrering av universitetets utbildnings-, forsknings- och samverkansuppgift. Operationaliseringen av arbetsmodellerna planeras att
ske genom start av tvärvetenskapliga grund- och forskarutbildningar,
så kallade arenor. Flera av aktörerna i denna process uppfattar drivhusmodellen som en konkretisering av Det skapande universitetets
programförklaring56. Snart visar kunskapsområdet Innovativ teknik
och företagande intresse av att bygga upp sin verksamhet kring
drivhusmodellen. Vi enas om att låta arena och drivhusmodell
utvecklas parallellt. I samband med detta avbryter jag mitt tidigare
forskningsprojekt och koncentrerar mig på att bedriva utveckling och
forskning i anslutning till Arena innovativ teknik och företagande och
drivhusmodell.
Normativ forskningsansats som självuppfyllande profetia
Det är januari år 2002: Kunskapsområdet Innovativ teknik och företagande har fått klartecken att ombildas som arena. Jag har en plats i
arenaledningen och vi har ett halvår på oss att förbereda mottagandet
av arenans första grundutbildningsstudenter. I arenaledningen deltar
aktörer från olika fakulteter, institutioner, avdelningar och ämnes55

Det skapande universitetet –en mötesplats för integrerat kunskapsbyggande: Mål och strategier 20012006 för Luleå Tekniska Universitet. Beslutat av universitetsstyrelsen den 14 augusti 2000.
Luleå Tekniska Universitet. (Populärt kallas dokumentet för ”Ringpärmen”)
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områden. Min roll som visionär är given, medan rollerna som
utvecklare och forskare återstår att skapa och förhandla om. Inledningsvis känns det som om jag är med i arenaledningen uteslutande för att formulera mål i olika styrdokument. Medan jag
funderar över hur utvecklings- och forskningsprocesserna ska kunna
initieras och drivas läser jag en kurs i kvalitativ metod. Kursen hjälper
mig att förstå varför det är problematiskt att ha ett normativt förhållande till den praktik man undersöker. Bortsett från att det kan
betraktas som oetiskt av forskare, att utifrån egna förment högre
syften försöka styra en praktik och därmed reducera deltagarna i
praktiken till privata handlingsobjekt, så är risken att ansatsen leder
till en självuppfyllande profetia eftersom forskaren genom sin
normativa inställning bidrar till att skapa den ordning som verifierar
hennes sanningsanspråk. Om detta blir fallet har forskningens
funktion snarare varit fostrande än kunskapssökande. Jag känner mig
träffad. Vetenskapens enda legitima arbetsfält tycks vara att, utan
egen påverkan, undersöka vad som är fallet, dvs. att på ett passivt sätt
beskriva varat. Det tycks alltså vara svårt att förena god forskning
med en utvecklingsinriktad medverkan i den praktik som ska
studeras. Jag vill förena utveckling och forskning genom att undersöka vad som kan vara fallet, dvs. vilka önskvärda möjliga tillstånd som
kan realiseras. Dessutom vill jag medverka till att identifiera lämpliga
medel för realiseringen. Men jag vill inte gå i den normativa fällan.
Utifrån ett pragmatiskt perspektiv känns situationen orimlig. Jag har
gått länge i skolsystemet. Hela tiden har jag varit utsatt för pedagogiska påverkansprocesser som fått mig att ta till mig mängder av
förgivettagna kunskaper. När jag kommer ut i arbetslivet drabbas jag
av ett problem som gör mig djupt engagerad och samtidigt ställer en
stor del av dessa kunskaper på ända. I detta läge är jag mitt uppe i
situationen och har små möjligheter att tillägna mig de teoretiska
perspektiv som skulle kunna hjälpa mig att reflektera kring
problemen på ett fördjupat sätt. I egenskap av forskarstuderande har
jag emellertid just den möjligheten. Jag har en relevant arbetslivserfarenhet (gymnasiet) och har en konkret möjlighet att på ett övergripande sätt påverka villkoren för den praktik jag är intresserad av
att utveckla. I detta läge visar sig forskning och praktisk problemlösning vara två oförenliga företeelser. Det verkar som om jag
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antingen måste släppa forskningen eller utvecklingen, eller behålla
båda och acceptera att bedriva dålig forskning.
Medan vårens planeringsarbete med arenan fortskrider deltar jag
i några kurser i aktionsforskning. Genom dessa blir jag medveten om
olika strategier för att förena utveckling och forskning. Jag kommer i
kontakt med ansatser som bär drag av pedagogisk påverkansprocess,
där forskaren är den kunnige som informerar praktikerna om vad och
hur de ska göra och hon är den som drar slutsatser, beskriver process
och rapporterar resultat. Som en antites till denna typ av ansats möter
jag strategier där forskaren inte lägger sig i praktiken på annat sätt än
att hon faciliterar en undersökande demokratisk process mellan
praktikerna. De förväntas själva identifiera och definiera problem,
identifiera strategier för problemlösning, genomföra utvärderingar,
rapportera etc. Flertalet aktionsforskningsansatser tycks emellertid
befinna sig någonstans mellan dessa båda ytterligheter. Oavsett
metodisk ansats kan olika kunskapsintressen (det tekniska, praktiska
och frigörande57) fokuseras. På grund av handlingsinriktningen och
viljan att behärska identifierade problematiska situationer är alltid det
tekniska kunskapsintresset representerat. Detta faktum torde förklara
varför det i aktionsforskningssammanhang tycks ligga nära till hands
att tänka i termer av systematisk förbättring, planering/utvärdering/utveckling, aktionscirklar/spiraler, experiment, kausalitet, framsteg,
positivism etc. Aktionsforskning som är kopplad till etablerade
praktiker i arbetslivet där verksamheten präglas av en snäv systemrationalitet med förgivettagna mål, riskerar, på grund av arbetsplatsens systemlogik och forskningsansatsen betoning av det tekniska
kunskapsintresset, att hamna i ett reflektionsutrymme som begränsas
till medeloptimering. Därför är det rimligt att tänka sig att man i
samband arbetslivsorienterad aktionsforskning måste lägga särskild
vikt vid att stimulera de praktiska och frigörande kunskapsintressena
om dessa ska kunna göra sig gällande.58
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Kunskapsintresse diskuteras i kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan.
För en översikt av aktionsforskningsansatser, se Reason och Bradbury, red. (2001). För
genomgång av förhållningssätt till praktik, olika kunskapsintressen samt diskussion av
villkoren för kritisk aktionsforskningsansats, se Kemmis och Carr (1986) och Kemmis
(2001). För resonemang om participativ aktionsforskning se t.ex. Whyte (1991) eller Ghay
(1998). För demokratisk och rättviseorienterad participativ aktionsforskning se t.ex. Fals
Borda och Rahman (1991) och Fals Borda, Orlando (2001). För ansatser mot empowerment se t.ex. Starrin och Forsberg (1997). För resonemang om en normativ aktionsforskningsansats se t.ex. Babüroglu och Ravn (1992). För resonemang om aktionsforskning
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Försöket med en demokratisk participativ
aktionsforskningsansats
Jag väljer att försöka förena utvecklings- och forskningsaspekten
genom att försöka facilitera och dokumentera utvärderings- och
utvecklingsinriktade möten mellan arenans samtliga deltagare; arenaledning, drivhushandledare och studenter. Fortsättningsvis kallar jag
dessa utvärderings- och utvecklingsinriktade möten för
reflektionsmöten. Min förhoppning är att vi ska kunna finna goda
argument tillsammans och att jag ska kunna stimulera processen i en
kritisk riktning som innebär att samtliga kunskapsintressen tillgodoses. Eftersom jag planerar att inrätta min forskarutbildning efter
de kunskapsbehov som identifieras i samband med utvecklingen av
arena och drivhusmodell förväntar jag mig att jag kommer att besitta
ett visst kunskapsmässigt försprång gentemot övriga deltagare i
processen. Det gör jag i viss mån redan genom min erfarenhet från
gymnasiet. Å andra sidan saknar jag erfarenhet från universitetets
verksamhet vilket andra deltagare har. Inte minst viktig är tillgången
till studenternas perspektiv eftersom det ytterst är för dem vi bygger
verksamheten. Förhoppningen är att alla som är berörda (inklusive
jag själv) ska ha möjlighet att delta aktivt på ett jämlikt sätt i
argumenteringen vid reflektionsmötena, så att var och ens unika
erfarenheter, kunskaper och intressen kan tas till vara utformningen
av den gemensamma praktiken. Den forsknings- och utvecklingsansatsansats jag föreslår skulle kunna betecknas som demokratisk
participativ aktionsforskning.
Arenaledningen ställer sig huvudsakligen positiv till den ansats
jag förespråkar, men vill att jag avstår från att ta med studenterna vid
reflektionsmötena. Man är rädd för att studenterna ska bli osäkra
över om det valt rätt utbildning när de inser hur mycket det är kvar
att utveckla. Dessutom menar man att studenterna behöver använda
sin tid till studier. Arenaledningen föreslår att jag istället organiserar
separata möten med denna grupp. Den modell för utvärdering och
utveckling som arenaledningen föreslår är att jag genomför idégenerering med drivhushandledare, utvärdering med studenter samt
och universitetets tredje uppgift, samverkan, se Brulin (2001). Se även Svensson m.fl. red.
(2002) för resonemang om interaktiv forskning, Mattsson (2001) för en diskussion om
villkoren FoU-arbete, Homstrand och Härnsten (2003) för en granskning av
forskningscirklar som svarar mot ett frigörande kunskapsintresse.
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låter erfarenheterna därifrån upplysa arenaledningen i deras
planeringsarbete och styrning av verksamheten. Jag är medveten om
att detta ger reflektionsmötena en svag ställning och att bristen på inflytande över verksamhetens faktiska förhållanden riskerar att urholka
förtroendet för dem. Jag förstår samtidigt arenaledningens argument
och finner det inte troligt att jag kan övertyga dem om min
ursprungliga linje. Jag arbetar enligt denna modell under hösten 2002
och våren 2003.
Det är höst år 2002: Arenan har välkomnat sina första studenter.
I januari ska de påbörja sin första drivhuskurs och sitt första drivhusprojekt. I augusti håller jag mitt första reflektionsmöte med de
blivande drivhushandledarna. Inför reflektionsmötet har jag bland
annat författat ett dokument med etiska riktlinjer för min forskningsansats. Det blir mycket diskussion om ansatsen och flera av deltagarna uttrycker en olust inför att bli observerade. Trots det verkar
ingen vara beredd att kliva av projektet. Det är heller inte någon som
föreslår att jag bör ändra föreslagen forskningsansats. Jag förklarar att
jag inte kommer att besöka något drivhusprojekt utan att fråga om
lov först och tillägger att min verksamhet inledningsvis kommer att
koncentreras mot att arrangera och dokumentera reflektionsmöten.
Det visar sig snart att min förväntan om att vi ska finna
argument tillsammans varit något orealistisk. Eftersom jag skapat
drivhusmodellens målbild och arenan är uppbyggd kring drivhusmodellen, är det i slutändan jag som förväntas komma upp med
strategierna för målbildens förverkligande. Inledningsvis protesterar
jag mot detta synsätt, men efterhand ger jag upp och anpassar mig till
att de andra tar rollen som aktivt bollplank. Trots allt reser de
mängder av frågor som inte jag tänkt på, samtidigt som de förhåller
sig kritiska till mina ståndpunkter och argument.
Trots att vi har många problem att lösa före starten av drivhuskurs och drivhusprojekt domineras höstens reflektionsmöten av den
pedagogiska påverkansprocessens tre huvudfrågor; vad lära, hur lära,
och hur examinera?59 Jag försöker argumentera för att kursens och
projektens utvecklingsinriktning strider mot en fastläggning av entydiga kunskapsmål. Trots att vi vid flera tillfällen uppnår sam59

Se kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan för en diskussion om
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stämmighet angående detta återkommer dessa tre frågor, gång på
gång och med oförminskad styrka. Efter hand går det upp för mig att
jag inte kan avfärda dem som irrelevanta, oavsett vilka goda argument
jag lyckas komma upp med, eftersom de tycks utgöra själva ryggraden
i det utbildningssystem vi verkar inom och genomsyra alla former av
kursplanstänkande. För att skapa en kompromiss utvecklar jag ett
system med rollprofiler, där jag specificerar vilket ansvar, vilka
befogenheter samt vilka förmågor som kopplar till respektive roll.
Nivån på de ämneskunskaper som förväntas komma till uttryck vid
rollutövningen knyter jag till nivån för studentens tillägnade
kunskaper via teorikurs.60 Vidare anger jag att det är studentens
konkreta agerande i projektet som ska ligga till grund för examination
samt att det är studentens ansvar att synliggöra sitt agerande för
handledaren. Agerandet kan vara muntligt, skriftligt etc. Mitt förslag
med rollprofiler mottas positivt av arenaledning, samt handledare och
studenter vid reflektionsmöten. Vi har nu ett instrument som både
fixerar kunskapsmålet och ger handledaren något att väga studentens
agerande mot vid examination. Konkreta modeller för studenternas
lärande saknas fortfarande, men vi är eniga om att dessa måste få
växa fram successivt.
Det är vår år 2003: De första drivhusprojekten har sett dagens
ljus. Genom reflektionsmötena är det uppenbart att de drivhusprojekt
vi dragit igång fungerar olika bra. Hälften av drivhushandledarna
tillämpar rollprofilerna och håller utvecklingssamtal med studenterna
enligt de modeller vi kommit överens om. Den andra hälften gör det
inte. Reflektionsmötena med studenterna tycks visa att problemen är
störst i den senare kategorin.
Problemfyllda reflektionsmöten
Arbetet med att arrangera och dokumentera reflektionsmötena är betungande. Jag upplever att jag ständigt valsas fram och åter mellan
arenaledningsträffar och reflektionsmöten med studenter och handledare. Eftersom samma frågor kommer upp till diskussion när jag
träffar dessa personer informellt och när jag deltar i möten med andra
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ingenjörer. Efterfrågade förmågor renodlas mot bakgrund av respektive roll. Utvecklingen
av rollprofiler slutförs av arenaledningen tillsammans. Anderssson (2003, bilaga 4a,b,c,d).
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personer och grupper som också påverkar utvecklingen av arena och
drivhusprojekt, upplever jag att respektive reflektionsmöte saknar
tydlig början och tydligt slut. För att inte missa något som är av vikt
för processen bär jag ständigt med mig stora anteckningsböcker som
jag fyller till bredden med etnografiska anteckningar. Olösta problem
som återkommer, och nya problem som dyker upp allteftersom,
bildar efterhand en uppsjö av problem som ständigt tycks pocka på
problemlösning från min sida. Jag upplever att min tillvaro är fylld av
ständiga brandkårsutryckningar och att jag saknar möjlighet att stanna
upp och tänka efter.
Kvaliteten på reflektionsmötena sjunker successivt. Bortsett
från att jag förväntats utverka strategier på egen hand är arenaledningen ständigt underrepresenterad. Dessutom är responsen från
arenaledningen på de argument som växer fram vid reflektionsmötena något otydlig. Reflektionsmötenas svaga ställning gör det
svårt att motivera handledare att friskriva sig från övriga sysslor. När
jag känner att legitimiteten för processen är allvarligt hotad understryker jag vikten av att arenaledning ger tydliga skriftliga beslut i de
frågor som behandlas vid reflektionsmötena. Den bristande återkopplingen återupprättas temporärt. Samtidigt börjar jag känna att jag
kommit att uppfattas som arenaledningens förlängda arm. Detta
minskar mina möjligheter att delta i öppna störningsfria samtal. Mina
tidigare farhågor om faran med bristande koppling mellan
reflektionsmötenas framarbetade giltighet och verksamhetens
fakticitet tycks besannas. Handledarna deltar endast i idégenerering
och studenterna endast i utvärdering. Ingen av dessa grupper tycks
vara nöjd med sitt inflytande. Den andra sidan av problemet är att
arenaledningen som har det övergripande ansvaret för verksamheten
tycks lida brist på konkreta erfarenheter av den fakticitet som man
fattar beslut om. Mellan dessa grupper går jag fram och åter och
försöker medla, förmedla, underlätta, sprida idéer jag snappat upp,
kreera egna idéer etc. På alla nivåer tycks processen sitta fast i olika
förgivetantaganden. Av de praktiska diskurserna61; den pragmatiska (om
effektivitet/ändamålsenlighet), den moraliska (om rättvisa/moral) och
den etiska (om värderingar/etik), är det nästan uteslutande den förstnämnda som aktualiseras vid reflektionsmötena. Dessutom har
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teoretisk diskurs62 (om sakernas tillstånd och orsaker därtill) en
ohjälpligt svag ställning i förhållande till praktisk diskurs, vilket ytterligare spär på processens förgivettaganden. Vid några tillfällen tar jag
med mig vetenskapliga artiklar som behandlar problem som liknar de
vi kommit att stå inför. Om innehållet i dessa blir det inte någon
större diskussion. I de fall jag har kritik att framföra måste jag vara
försiktig så att jag inte trampar på någons ömma tår. Eftersom det är
tungrott för mig att hålla i gång och dokumentera processen hinner
jag knappt läsa någon egen litteratur, vilket leder till att jag får allt
svårare att upprätthålla en kritisk distans till verksamheten. Eftersom
jag valt den ansats jag gjort, utgör de sönderfallande reflektionsmötena ett hot mot både min utvecklarroll och min forskarroll. Varje
steg jag tar tycks föra mig närmare den normativa fällan. Det som
framförallt efterfrågas av mig är författandet av mål och normativa
riktlinjer för den operativa verksamheten. Samtidigt uppfattar jag
signaler från flera drivhushandledare om att verksamheten börjar bli
för likriktad och styrd. Studenterna däremot finner olikheterna mellan
projekten som både orättvis och dysfunktionell. Jag har svårt att veta
vad jag ska ta mig till när allt tycks så motsägelsefullt. Jag inser att
mitt försök att förena utveckling och forskning håller på att haverera.
Licentiatuppsats
Det är juni år 2003: Jag har börjat skriva på min licentiatuppsats63. Det
är bråttom. Senast i mitten av oktober ska uppsatsen vara inlämnad
för tryck. All min tid i projektet har slukats av utvecklingsarbete och
dokumentation av olika reflektionsmöten. Nu har jag avbrutit allt
praktiskt arbete med arenan och all kontakt med arenas aktörer.
Eftersom reflektionsmötena ständigt kretsat kring den pedagogiska påverkansprocessen är det där jag börjar gräva. Jag försöker
behandla kunskapsbegreppet för att närmare kunna ringa in relevanta
kunskapsmål och teorier om lärande för att kunna förstå de lärprocesser som sker i projekten och urskilja strategier som kan stimulera processerna i en positiv riktning. Dessutom försöker jag ge en
kronologisk beskrivning av hur arenan utvecklats under sitt första
verksamhetsår samt hur drivhusmodellen utvecklats mellan december
2001 och juni 2003. Som källmaterial för den kronologiska be62
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skrivningen använder jag, dels min dokumentering av reflektionsmötena, vid vilka vi behandlat ett trettiotal problemområden, dels
olika formella dokument som jag och de andra i arenaledningen framställt sedan starten.
När jag granskar licentiatuppsatsen idag finner jag att framstegen är små. Boken är förhållandevis tjock, den kastar förvisso visst
ljus över hur utvecklingsprocessen gått till, men den bidrar knappast
till identifieringen av möjliga lösningar på de problem som identifierats i anslutning till Arena itf och drivhusprojekt. I uppsatsen är
heller inte några tydliga relationer mellan begreppen lärande, kunskap
och handling etablerade, vilket torde vara väsentligt i sammanhanget.
Vidare saknas teorier för system och organisation. På licentiatseminariet blev bristen av rollteori uppenbar och det är problematiskt
eftersom drivhusaktörerna förväntas agera i just roller. Sammantaget
skulle man kunna säga att licentiatuppsatsen både saknar det djup och
den bredd som krävs för att någotsånär förklara och underlätta
aktörernas samverkan i drivhusprojekt.
Osäkerhet kring ledningen av den operativa verksamheten
försvårar fortsatt utvecklingsarbete
I januari 2004 när licentiatseminariet är över och jag är tillbaka i
arenaledningen känner jag att situationen där är helt förändrad.
Arenan som tidigare lytt direkt under fakultetsnämnderna har nu
underställts prefekt som relativt självständigt utser arenans utbildningsansvariga. Denna omorganisation har medfört diskussioner
om förändringar i ledningen av arenan. Deltagarna känner sig
orättvist ifrågasatta och jag upplever att engagemanget för arenan är
vacklande. Det känns som att flertalet uppfattar utveckling som ett
avslutat kapitel och att arbetet som återstår handlar om att kvalitetssäkra och underhålla drift. Min definition av situationen ser helt
annorlunda ut. Jag uppfattar situationen som att handledare och
studenter exponerats för mängder av mål som pekat ut önskvärda
verksamhetstillstånd som de inte förmått eller velat uppnå. Genom
reflektionsmöten och andra samtal har olika problem identifierats.
Problemen skvallrar om att de utpekade tillstånden kanske inte är så
önskvärda. Dessutom skvallrar de om behovet av strategier för att ta
sig vidare från upplevda problematiska tillstånd. Enligt mitt perspektiv återstår det att granska och revidera uppställda mål, att
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identifiera modeller som kan hjälpa aktörerna att förstå sin verksamhet samt att identifiera effektiva strategier att uppnå uppställda/reviderade mål. På grund av den förändrade inställningen i min
omvärld saknas det förankring för mig att driva ett sådant arbete. Jag
inser att jag förlorat min utvecklarroll.

Byte av forsknings- och utvecklingsansats
En smula besviken över att jag förlorat min utvecklarroll drar jag mig
tillbaka från det konkreta arbetet och övergår till att via litteraturstudier försöka tillägna mig en förståelse för olika företeelser som var
oklara för mig när jag skrev licentiatuppsatsen. Jag börjar litteraturstudierna med att läsa in mig på rollteori. Jag upptäcker snart att dessa
antingen opererar på en aktörs-, system- eller strukturnivå. Jag märker
att var och en av dessa teorier hjälper mig att urskilja olika intressanta
sidor av aktörernas samverkan i drivhusprojekt. Att de är inkommensurabla gör dem förstås svåra att hantera i en och samma
studie, men det är ett annat problem som bekymrar mig mer.
Rollteori tycks ha förlorat i aktualitet under senare decennier. Det
känns besvärligt med tanke på att användningen av roller är ett
grundläggande drag i drivhusmodellen. Utan att lyckas komma till
klarhet om hur jag ska hantera detta förhållande lägger jag rollteorierna åt sidan och börjar läsa in mig på sociologisk teori på en
mer bred front. Efterhand fördjupar jag mig inom områden som
handlingsteori, systemteori etc. Litteraturstudierna visar sig vara
fruktbara. Flera av de böcker jag läser fyller jag till bredden med egna
anteckningar. När jag läser har jag hela tiden aktörernas samverkan i
drivhusprojekt för ögonen. Parallellt med minnen från projektobservationer och formella och informella reflektionsmöten bubblar
det upp minnen från mitt arbete med teknologiundervisningen på
gymnasiet och min tid som student på civilingenjörsutbildningen. När
jag ser tillbaka på mina reflektioner över dessa minnen inser jag att de
handlat om att försöka förstå och bearbeta problematiska situationer
som jag varit med om, eller kommit i kontakt med, och som på ett
eller annat sätt relaterar till drivhusprojekt. Eftersom jag inte uppbär
någon utvecklarroll längre är jag frikopplad från den handlingspress
jag tidigare levt under. Frånvaron av handlingspress gör att jag kan reflektera över verksamheten på ett fördjupat sätt. Jag ägna mig åt
reflektion-över-handling, i stället för som tidigare åt reflektion-i71

handling. Med reaktiveringen av tidigare problematiska situationer
tycks triviala livsvärldselement64 som jag inte tidigare utsatt för kritisk
granskning hamna inom situationshorisonten65 och förlora sin
förgivettagna ställning. Jag bearbetar nu dessa element utifrån de
teoretiska perspektiv som återkallat dem. Samtidigt medför medvetandegörandet att situationerna, minnena och erfarenheterna
öppnas upp för senare bearbetning med hjälp av andra teorier. Ju fler
”linser” jag tillägnar mig att se med i reflektionsprocessen desto mer
mångfacetterade tycks drivhusprojekten framträda för mig.
Under hösten 2004 börjar jag fundera över hur jag ska kunna
fördjupa och dela med mig av de kunskaper som vuxit fram genom
ovanstående process. När jag samtalar med personer i verksamheten
om dessa kunskaper försöker jag alltid koppla resonemangen till
konkreta situationer och aktörshandlingar som vi har en gemensam
erfarenhet av. I externa sammanhang saknar jag denna möjlighet.
Dessutom kan inte situationerna och aktörshandlingarna användas på
ett öppet sätt internt eftersom de inte är anonymiserade. För att
anonymisera och tillgängliggöra denna reflektionsfond inleder jag
arbetet med att utveckla de scenarier som avhandlingen är uppbyggd
runt. Genom scenarierna väver jag samman skilda företeelser i en och
samma historia. Upprinnelsen till Dreamer66 kom sig av att jag
funderade över hur det kunde komma sig att somliga ordentliga och
framgångsrika universitetsstudenter tycktes ha svårare att finna sig till
rätta i drivhusprojekten än vissa av deras studiekamrater som var
mindre ordentliga och framgångsrika. Ur denna fundering tog
historien om Anna och Leonardo form. Annas arbeten har god
teoretisk höjd men tycks inte vara relevanta i förhållande till
projektet. Hon agerar som om hon deltog i en anpassningsinriktad
lärprocess, dvs. i en teorikurs. Leonardo får saker att hända och
finner sig väl tillrätta i projektets utvecklingslogik, men utför sitt
arbete på en uppseendeväckande låg teoretisk nivå. Vid en
utvärderings- och utvecklingsdag med min institution spelar jag upp
ett embryo till Dreamer67. Efter gestaltningen av scenariot följer
diskussioner i smågrupper. Diskussionstemat gäller vilken feedback,
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och vilket betyg, som handledaren bör ge Anna respektive Leonardo.
Grupperna ska dessutom fundera på vem av Anna och Leonardo
som de tror kommer att klara sig bäst i arbetslivet. Åsikterna går rejält
isär. Intressant är dock att flera av deltagarna ville ge Anna bra betyg
och underkänna Leonardo, samtidigt som de förväntar sig att
Leonardo kommer att klara sig bäst i arbetslivet. Lärargruppen har
lättast att identifiera sig med och premiera Annas agerande trots att
de förstår att hennes agerande är djupt problematiskt ur projektets
utvecklingssynpunkt. Kanske har flera av dem själva varit en Anna.
Emellertid tycks både studenter och handledare ha lätt att falla
tillbaka i den pedagogiska påverkansprocessen i sin rollutövning trots
att de är medvetna om att de ingår i ett utvecklingsinriktat sammanhang. Genom dessa erfarenheter inser jag att jag behöver visa att anpassningsinriktat och utvecklingsinriktat lärande inte är logiskt förenliga i en och samma lärosituation samt att det faktiskt inte är relevant att tillämpa en logik som utgår från anpassningsinriktat lärande
när man ska ge feedback på ett utvecklingsinriktat lärande. Insikterna
sporrar mig att ytterligare fördjupa mig i handlingsteori.
Under årsskiftet 2004/2005 flyttas det övergripande ansvaret
för arena och drivhusprojekt successivt över till den avdelning på
universitetet där jag själv arbetar. Detta innebär ett närmande mellan
drivhus- och Siriusprojekt samt att jag får en förnyad kontakt med
arena och drivhusprojekt. Eftersom jag inte är involverad i driften av
verksamheten riskerar jag inte att gå i den normativa fällan. Däremot
har jag möjlighet att ställa frågor och pröva idéer. När jag prövar mitt
förnyade tänkande märker jag att det besvaras med intresse.
Jag är inte längre ensidigt fokuserad mot arena och drivhusmodell utan funderar lika mycket på villkoren för och hanteringen av
Siriusprojekt och olika forskningsprojekt som bedrivs i min närhet.
Jag registrerar vilka rationalitetsformer som kommer till uttryck vid
möten i de kompetenscentra som avdelningen är engagerad i, vilka
diskursiva mönster som kommer till uttryck vid disputationer etc.
Tidigare har jag tagit min kontext förgiven, men nu upptäcker jag att
den är unik på universitetet. Ingen annanstans på lärosätet utgör tvärfunktionell kunskapsbildning, interaktiv forskning, integrerad
forskning, utbildning och samverkan, tvärfunktionellt integrerade
innovationssystem, Triple Helix etc. så självklara inslag i verk73

samheten.68 I samband med att jag börjar observera min egen kontext
kommer jag till insikt om vilken funktion Siriusprojekten har i verksamheten, hur nära sammanflätade de är med avdelningens och
kompetenscentrumens forskningsaktiviteter. Det hjälper mig att förstå vilken funktion drivhusprojekten skulle kunna fylla, t.ex. genom
att fungera som verktyg för att stödja avknoppningsprocesser från
deltagande företag.

Kondensering
Under våren 2005 fortsätter jag med att genomföra litteraturstudier
och reflektioner av situationer, minnen och erfarenheter. I samband
med att jag förbereder en presentation av mina tankar om arena och
drivhusprojekt för lärare och forskare vid ett annat lärosäte tvingas
jag sammanfatta det som jag kommit fram till. Arbetet är krävande
men hjälper mig att sålla bland mina idéer samt klargöra vad som är
förståelseinriktad analys respektive handlingsinriktad strategi. De
strategier jag utvecklat genom den fördjupade litteraturstudien och
reflektionerna är inte prövade på verkliga situationer. För att konkretisera dem genomför jag ett antal demonstrationer för olika lärare
på LTU som är eller varit knutna till drivhus- eller Siriusprojekt. Tillsammans försöker vi pröva rimligheten av strategivalet genom att
relatera till upplevda situationer samt genomföra tankeexperiment. I
anslutning till dessa demonstrationer prövar jag en idé om att dela in
aktörernas samverkan i två tydligt åtskilda faser: en operativ fas som
är produktionsinriktad och en reflexiv fas som är inriktad mot utvärdering, utveckling och styrning av den operativa fasen. Vi
diskuterar också hur faciliteringen av respektive fas skulle kunna se
ut. Flera handledare säger att de upplever att det är ett problem att
utvärdering, utveckling, beslutsfattande blandas huller om buller med
produktion av operativ verksamhet. Jag får alltså positiv respons på
idén och utvecklar den vidare.

Avhandlingsarbetet
När jag inleder avhandlingsarbetet i oktober 2005 börjar jag med att
försöka beskriva de officiellt sanktionerade mål, visioner och normer
som påverkar Arena innovativ teknik och företagande, drivhusprojekt
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och Siriusprojekt. Det handlar om mål som pekas ut via goda
exempel, formella styrdokument eller via informella visionära planer.
Målen har till stor del tagit form när aktörer med relation till arena,
drivhus- och Siriusprojekt fantiserat tillsammans om mer önskvärda
tillstånd. Med hjälp av ett scenario som inleds i nästa kapitel, försöker
jag leva mig in i hur drivhusstudenter och drivhushandledare som
exponeras för dessa målbilder hanterar och reflekterar över sin
verklighet. Råmaterialet till scenariot hämtar jag från de problematiska situationer, minnen och erfarenheter som reaktiverats i
samband med litteraturstudierna. När jag skriver scenariot befinner
jag mig i situationerna och rör mig i tidrummet med hjälp av
aktörernas förehavanden. Det perspektiv jag försöker inta är den
deltagande självreflexiva aktörens perspektiv. Med hjälp av scenariot
försöker synliggöra spänningar mellan objektiv och subjektiv
verklighetskonstruktion69. I ett uppföljande kapitel låter jag två av
scenariots aktörer peka ut kritiska problem. Problemen formuleras
som frågor. Flera av frågorna är faktiska frågor, som studenter, handledare och arenaledning, ställt mig under tiden som arenautvecklare.
Jag upplever att flera av dessa frågor ställer skillnaden mellan objektiv
och subjektiv verklighet på sin spets. I slutet av kapitlet kondenseras
frågorna i en form som gör det möjligt för mig att bära med dem in i
avhandlingens teoretiskt orienterade kapitel.
I avhandlingens teoretiskt orienterade kapitel genomför jag
analytiska och pragmatiska reflektioner. Genom de analytiska
reflektionerna försöker jag förstå villkoren för drivhusaktörernas
samverkan och identifiera orsaker till att vissa problematiska
situationer uppträder. Genom att återkomma till samma situationer
utifrån olika teoretiska perspektiv försöker jag generera multipla
tolkningar av situationerna. Med hjälp av de pragmatiska
reflektionerna försöker jag, utifrån redovisade teorier och analytiska
reflektioner, dra slutsatser om hur de problematiska situationerna
skulle kunna hanteras. De tolkningar och strategier jag utvecklar
samlar jag i DOS, som härigenom får ett både förståelseinriktat och
normativt innehåll.
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Med hjälp av scenariots andra del, SafeChild, använder jag
scenarioformen för att undersöka möjliga framtidstillstånd. Denna
del av scenariot kan liknas vid ett tankeexperiment.

Kritisk fiktionalistiskt narrativ ansats
Nu är det kanske rimligt att fråga sig hur min forskningsansats kan
beskrivas i termer av etablerade forskningsansatser. Eftersom min
ansats huvudsakligen utgår från ett frigörandekunskapsintresse ansluter den till den samhällsvetenskapliga inriktningen kritisk teori70,
vilket samtidigt är den teoribildning som Jürgen Habermas verkar
inom, och vars handlingsteori och diskursteori jag bygger en stor del
av avhandlingen kring. Liksom Habermas ser jag upplysningsprojektet som ett ofullgånget projekt. I det senmoderna samhället
dominerar den instrumentella systemrationaliteten, med förgivettagna
mål, på bekostnad av normativ, expressiv och kommunikativ
rationalitet71. Enligt mitt perspektiv medför denna rationalitetsförlust
en begränsning av människors förmåga att skapa en bättre framtid.
Habermas menar att systemrationaliteten är ofrånkomlig så vida vi
inte är beredda att återupprätta den ständiga kampen med naturen.
Med andra ord driver våra behov oss att acceptera systemens existens
och deras begränsade rationalitet. Jag håller delvis med om den
analysen, men accepterandet av den snäva systemrationaliteten torde
endast gälla upprätthållandet av systemens produktionslogik72. System
som endast opererar enligt en produktionslogik torde förr eller senare
haverera eftersom de saknar förmågan att interagera med sin
omvärld73 på ett flexibelt sätt. Systemens fortlevnad förutsätter en
utvecklingslogik. För att bryta upp dubbelbindningar74 inom
systemen är inte en instrumentell rationalitet med förgivettagna mål
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.Se t.ex. Rassmussen red. (1996), Alvesson (2002), Alvesson och Deetz (2000), Alvesson
och Sköldberg (1994, s176-220), Alvesson och Willmott red. (1992), Forester (1992, 1999),
Kemmis (2001) Kemmis och Carr (1986).
71
Dessa rationalitetsformer diskuteras i kapitel 8 Handling.
72
Via aktörers självdisciplinering gentemot dubbelbindande situationer.
73
Jag delar alltså inte Luhmanns syn att system primärt bör uppfattas som autopoetiska
system som via självreferentiella trial-and-error-orienterade kommunikationsprocesser
anpassar sig till omvärlden på ett sätt som gör aktörsrelaterade intentioner irrelevanta.
Enligt mitt perspektiv förutsätter systemutveckling normalt en konkret inblandning av
aktörers intentionalitet.
74
Dubbelbindningar diskuteras i kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan.
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tillräcklig75. Utveckling förutsätter att en mer fullständig rationalitet
frigöras. En avsikt med detta forskningsprojekt är att generera
insikter om hur en mer fullständig rationalitet kan frigöras i samband
med drivhusprojekt, Siriusprojekt och andra system som opererar
under liknande villkor.76 Att peka på något som saknas i en praktik är
emellertid svårare än att peka på något som finns där. T.ex. yttrar
människor inte fraser som: -Åh, vad jag sitter fast i ett falskt medvetande.
Jag kan därför inte lyfta fram enskilda citat för att verifiera mina
iakttagelser. Lika ohållbart är det att försöka lyfta fram allt en person
eller en grupp yttrar och gör, för att sedan konstatera vad som saknas.
Det frigörande kunskapsintresset medför ett problematiskt förhållande till empirin77. Det är därför inte särskilt förvånande att
ansatser inom kritisk teori har en tendens att basera resultat på
litteraturstudier och tankeexperiment snarare än förstahandsobservationer och egen empiri. Med en kritisk empirisk ansats är
forskaren hänvisad till att försöka läsa mellan raderna för det som
yttrats eller skrivits. I min ansats har jag använt mig av en bred empiri
som jag insamlat via deltagande observation78 och etnografisk
observation79. Identifieringen av vilken empiri som är intressant att
reflektera har alltså skett via mina riktade litteraturstudier. Situationer
som jag inte tidigare betecknat som problematiska har flutit upp som
problematiska i ljuset av den aktuella teorin80. I samband med
reflektionen har jag försökt identifiera vilka förgivettaganden och
undanträngda rationaliteter som präglar situationerna. Det jag försökt
göra är framförallt att identifiera möjligheter till rationalitet som inte
realiseras i praktiken. Genom att försöka komma underfund med
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Det skulle innebära en låsning vid singleloop-lärande. Mer omfattande
utvecklingsprocesser torde däremot förutsätta ett doubleloop-lärande med förändrade
förhållningssätt av mer övergripande karaktär. Se Granberg (2003, 2004) eller Granberg
och Olsson (2004) Argyris och Schön (1978).
76
Antydningar om vilka rationaliteter som kan frigöras får vi genom att fråga oss vad som
kan uttryckas med språkligt, via olika talhandlingar. Detta diskuteras i kapitel 8 Handling.
7777
Se t.ex. Alvesson och Deetz (2000).
78
När jag utfört deltagande observation har jag medverkat aktivt i den praktik jag studerat.
Detta gäller för flertalet observationer utförda före licentiatuppsatsen.
79
Se t.ex. Forester (1992)
80
Alvesson (2002, 2000) varnar för faran att göra långvariga etnografiska studier eftersom
det kan leda till att forskaren drunknar i sitt källmaterial. Efter att närmare ha bekantat sig
med en viss miljö, väljer han ut en intressant interaktion som han sedan skärskådar utifrån
olika perspektiv med en kritisk ansats. Här har jag alltså använt mina riktade
litteraturstudier för att sortera vad som är intressant ur empirin.
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varför möjligheterna inte blir realiserade försöker jag identifiera vilka
vägar som kan användas för deras förverkligande.
Att arbeta med scenarier och systematisk bearbetning av
erfarenheter och minnen tycks inte ha någon större förankring i
kritisk teori81. Möjligtvis skulle den framtidsinriktade scenariobeskrivningen kunna ses som extrapolerade tankeexperiment. Mer
direkta motsvarigheter till arbetet med scenarier finner jag i postmodernistiskt orienterad forskning, närmare bestämt inom empirisk
forskning som bejakar narrativ och fiktion.82 Till grund för dessa
ansatser ligger ofta omfattande etnografiska studier. Inom denna
tradition menar man att det inte finns några rådata som är otolkade.
Eftersom det redan ligger en tolkning i valet av objekt att undersöka,
i sättet att välja ut vad som är relevant i observationen, i valet mellan
att endast återge en aktörs tal eller att försöka återge en situation i sin
helhet etc. väljer man att fullfölja tolkningen fullt ut. Till läsaren ger
man en sammanhängande historia som så fullständigt som möjligt
återger den egna tolkningen av de observerade och upplevda
situationerna. Jag sympatiserar med denna uppfattning och har
tillämpat den i mitt skrivande. I feministisk teori inriktad mot
minnesarbete83 finner jag en motsvarighet till hur jag bearbetat erfarenheter och minnen.
Användningen av multipla tolkningar utifrån heterogena
teoretiska perspektiv känner jag igen i den form av kritisk samhällsvetenskaplig metod som Mats Alvesson förespråkar. I sin metod
blandar Alvesson kritisk teori med postmodernistisk teori.84
När det gäller de pragmatiska reflektioner jag gör så skulle de
eventuellt kunna relateras till aktionsforskning eftersom jag genom
dem argumenterar för specifika handlingsinriktningar. Den modell jag
skisserar är dock inte testad i någon positivistisk bemärkelse, utan det
jag har gjort är att jag försökt urskilja tendenser till rationaliteter och
företeelser i praktiken som är positiva eller problematiska ur verksamhetens och/eller aktörernas mål och/eller värdeimpregnerade teoretiska perspektiv. Vid de pragmatiska reflektionerna pekar jag på de
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Forester (1992, 1999) kan emellertid ses som ett exempel på det.
Se t.ex. Johansson (2005) om narrativ metod, Cloug (2002) samt Ehn och Löfgren om
narrativ metod och fiktionalism, Alvesson (2004) om grundad fiktionalism.
83
Se Widerberg (1995)
84
Se t.ex. Alvesson (2002, 2003), Alvesson och Deetz (2000).
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positiva tendenserna, och föreslår att de utifrån den eller den grunden
bör förstärkas, samt pekar på de negativa tendenserna, och föreslår
att de utifrån den eller den grunden bör begränsas. Med hjälp av
teorierna har jag dessutom försökt urskilja strategier för förstärkningen och begränsningen. Eftersom modellen som utvecklas i
avhandlingen inte är en arbetsmodell som bygger på styrmedier utan
en modell som bygger på förståelse, grundat i frigörande kunskapsintresse, torde inte strategierna kunna omsättas till handling helt utan
vidare. Samtliga aktörer torde behöva tillägna sig en viss förståelse för
de teorier som arbetsmodellen och strategierna är baserade på. Detta
förhållande talar emot att min utformning av strategier bör ses som
ett utslag av aktionsforskning, i alla fall av det normativa slaget.
Avslutningsvis, en beteckning man kanske skulle kunna sätta på
min forskningsansats är kritisk fiktionalistiskt narrativ ansats, med inslag
av multipla tolkningar och utsagda handlingsrekommendationer.

79

80

6 Scenario del 1: Dreamer
Med Dreamer försöker jag ge en inblick i hur enskilda aktörer som
deltar i drivhusprojekt kan uppfatta, och försöka hantera, den verklighet som tar form i samband med att de genomför sitt projekt. De
situationer jag beskriver har det gemensamt att aktörerna inte kan
hantera dem på ett problemfritt sätt med hjälp av de förgivettagna
utbildningsmässiga resurser som är inbäddade i universitetets
etablerade vardagsverklighet. För att tydliggöra kollisionen mellan
aktörernas projektverklighet och universitetets vardagsverklighet har
jag låtit begränsa aktörernas användning av de tolkningsperspektiv,
problemlösningar och strategier som vuxit fram i samband med
genomförda reflektionsmöten mellan drivhushandledare, drivhusstudenter och arenaledning. Genom att låta aktörerna hantera
drivhusprojektens målbild på detta sätt försöker jag belysa de
problem jag uppfattar att kollisionen genererar. För att tydliggöra
problemens dynamik framhäver jag handledares och studenters
återkommande tvekan mellan att följa den ovissa projektlogiken, som
i brist på etablerade institutioner och andra yttre incitament, står och
faller med den verklighet som de själva producerar genom sitt aktiva
projektrelaterade handlande, och den etablerade och allmänt
accepterade utbildningslogiken, som visserligen strider mot projektlogiken, men som på grund av att den genomsyrar merparten av
universitetets övriga kursverksamhet, aktualiseras så fort aktörerna
faller tillbaka i sina traditionella roller. Vid framställningen av
Dreamer har jag utgått från egna och andras reflektioner över genomförda drivhusprojekt, enskilda drivhusaktörers berättelser om sina
upplevelser av att delta, egna reflektioner över att ha agerat
studerande i den utbildningsmiljö där drivhusprojekt genomförs samt
av att ha agerat lärare/projektfacilitator i drivhusprojektliknande
sammanhang. I scenariot har jag låtit anonymisera och väva samman
skilda händelser, handlingssammanhang, upplevelser, personer och
miljöer i ett och samma narrativ. Scenariot utgör därmed en
sammansmältning av verklighet och fiktion. Ytterst går scenariot
tillbaka på min holistiska upplevelse och tolkning av situationer som
jag relaterar till drivhusprojekt. I scenariot ställer jag två, som jag
uppfattar dem, möjliga utvecklingslinjer mot varandra. Skillnaden
mellan de projektförlopp som utvecklingslinjerna beskriver åstad81

kommer jag genom att byta ut en av aktörerna i projektbesättningen.
Övrig projektbesättning liksom övriga ingångsvariabler för projektet
låter jag däremot vara invarianta. I scenariots första utvecklingslinje
möter vi Roger, Anna och Lena som samtliga är universitetsstudenter
och deltagare i scenariots drivhusprojekt. I scenariots andra utvecklingslinje är Anna utbytt mot Leonardo. I båda utvecklingslinjerna träffar vi Bengt som är en av projektets två drivhushandledare. Första nedslaget i aktörernas samverkansprocess gör vi
hos Roger.

Startpunkt för Scenario del 1: Roger får en idé
Roger är nybliven pappa sedan några månader tillbaka. Liksom
många andra nyblivna pappor upplever han att han är den lyckligaste
mannen på jorden. Trots det har han ett problem: för att få lillan att
somna utan skrik om kvällarna, har han lärt sig ett knep. Han lägger
henne i barnvagnen och rullar henne rytmiskt fram och åter över
tröskeln till sovrummet. Under tiden ser han på TV eller läser tidning.
I början somnade lillan nästan direkt. Numera är proceduren
utsträckt till minst en halvtimme. Knepet har blivit till rutin och
Lillan vägrar att somna på annat sätt. Situationen vore oproblematisk
om det inte var för smärtorna som Roger börjat känna av i ryggslutet.
Roger inser att hans kropp säger ifrån mot Lillans insomningsprocedur. Arbetsställningen är helt enkelt inte den bästa. För att lösa
det akuta problemet uppsöker han en av stadens naprapater som
villigt knådar hans rygg för sex hundra kronor.
Medan Roger ligger där på britsen, och låter studielånet sakta
masseras bort, börjar han drömma om en mer praktisk lösning på
lillans insomningsprocedur: - tänk om det fanns någon slags manick som
man kunde sätta fast på barnvagnen och som kunde utföra mitt arbete
automatiskt … Rörelsen behövs förstås inte när lillan väl har somnat. Manicken
borde därför kunna slå ifrån sig själv när lillan tystnat. Vad kan behövas? ...
kanske en motor med en excentriskt placerad vikt på drivaxeln … rörelsen bör
dock gå att justera med avseende på amplitud och frekvens … - kan man föresten
åstadkomma tillräcklig amplitud genom att fästa en vikt direkt på drivaxeln?..
hm ... kanske går det att lösa på något annat sätt … en givare som reagerar på
lillans röst borde i alla fall behövas för att slå av motorn ... för motorn som sådan
behövs … hm ... motorfästen ... men givaren – det skulle ju kunna vara en
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elektronisk barnvakt!85... Apparaten skulle samtidigt kunna fylla en
insomnings-, återinsomnings- och övervakningsfunktion… - Alla föräldrar borde
väl vilja ha en sådan?!, tänker Roger.
Roger är fjärdeårsstudent vid Arena innovativ teknik och
företagande (Aitf) där drivhuskurs utgör ett obligatoriskt kursinslag.
Tanken slår honom snart att det kanske skulle gå att starta ett drivhusprojekt kring idén. Roger, som brukar smäda medan hjärnan är
varm, uppsöker omgående några drivhushandledare som han känner
sedan tidigare De ställer sig positiva till projektidén och redan nästa
vecka får Roger klartecken att hålla en presentation av projektidén
inför de studenter som ska besätta årets nya drivhusprojekt. I
diskussioner mellan arenaledning och tilltänkta drivhushandledare
kommer man fram till att det kommer att behövas projektdeltagare
med kunskaper i industriell design, maskinkonstruktion, datateknik,
affärsutveckling samt projektledning. Roger signalerar detta till
åhörarna vid presentationen som han håller under projektrubriken
Dreamer. Han berättar också att han tror så in i bomben starkt på
idén, och att åtminstone några av dem som ska arbeta med honom i
projektet bör kunna tänka sig att vara med och starta ett företag kring
idén. Han nämner att han redan har stämt av idén med kommunens
utvecklingsbolag, som är med på noterna. De har sagt att om
projektet faller väl ut, det vill säga att affärsplan, framtagen produkt
och gruppen i sig håller måttet, kan man tänka sig att vara med och
stödja en fortsättning av verksamheten ekonomiskt. I en första vända
kan detta handla om att få betalt under sommaren för att arbeta i eget
företag. Rogers presentation går bra och flera studenter visar intresse
för att delta i projektet.
Till Rogers drivhusprojekt tar man in tre teknikutvecklare, två
affärsutvecklare och en projektledare. Roger, som själv siktar på en
civilingenjörsexamen med inriktning mot industriell ekonomi,
besätter en affärsutvecklarroll. Här lämnar vi Roger och går över till
Anna.

85

Apparaten består av två delar: en sändare som placeras i närheten av barnet när det
somnat samt en mottagare som föräldern bär med sig. Sändare slår på och börjar sända då
barnet ger ifrån sig ljud av högre effekt. Detta ger en signal till föräldern att barnet kanske
har vaknat.
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Scenariots första utvecklingslinje: Anna
Anna går i fyran på Maskinteknikprogrammet och har valt en inriktning mot konstruktion: Hon funderar på att läsa drivhuskurs som
valfri kurs, och är en av åhörarna vid Rogers presentation av
Dreamer. Hon blir intresserad och söker i första hand en plats som
teknikutvecklare i projektet. Anna har tur. Hon blir antagen till
projektet och tilldelas den roll hon sökt. Hon är inte ensam på
teknikfunktionen, men hoppas att man ska dela upp jobbet mellan sig
så att inte alla behöver göra samma sak parallellt. Hon har dåliga
erfarenheter från grupparbeten i olika kurser. Nästan alltid är det
någon fripassagerare med som måste hållas under armarna. Fripassagerarna är aldrig där när det ska arbetas, ändå tar de åt sig av
äran vid redovisningar, tänker Anna. Eftersom hon inte vill framstå
som en dålig kompis har hon alltid lika svårt att säga nej till dem.
Ändå kan hon inte låta bli att bli arg när hon lyssnar till deras svepskäl för varför de inte deltar i arbetet. Anna har hört att drivhusprojekt är något helt annat än vanligt grupparbete och hoppas slippa
problemet med fripassagerare.
Drivhusprojektet har just passerat en fas av intensivt arbete. De
flesta studenterna är upptagna av andra aktiviteter, som att göra omtentor, fördjupningar i andra kurser och dylikt. Det känns naturligt
med ett break i projektet eftersom allt står och väger lite. Gruppen
väntar viktiga svar från ett antal samarbetspartners som kan påverka
vissa teknikval. Man har kommit överens om att ta tre veckors uppehåll. Eftersom Anna har det lugnt med andra kurser har undersöker
hon om det är okej för dem andra om hon arbetar vidare på egen
hand under uppehållet. De flesta ställde sig positiva och på sitt bord
fick hon uppdraget att konstruera en mekanisk detalj på Dreamer.
Hon upptäcker snart att det inte är fråga om något enklare
konstruktionsarbete, som kan genomföras rakt på, utan större eftertanke. Detaljen kan konstrueras på en mängd sätt och det är inte
uppenbart vad som kommer att fungera bäst i slutändan. Anna måste
alltså växla fram och tillbaka mellan konstruktions- och beräkningsarbete. Till råga på allt visar det sig att problemet teoretiskt sett är
jämförelsevis komplext, och att det krävs avancerade beräkningar för
att komma någon vart. Det hade varken Anna eller de andra i
projektgruppen förutsett.
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Anna är emellertid inte rädd för arbete, utan kavlar upp ärmarna
och ger sig i kast med problemet. Annas tekniska drivhushandledare,
Bengt, som är professor i hållfasthetslära, tycker snart att Anna verkar
ha kavlat upp ärmarna väl lång. Bengt har många uppdrag åt
universitetet och har ofta arbetsdagar som sträcker sig utöver
ordinarie kontorstid. Varje kväll när han går hem, och morgon när
han kommer tillbaka till arbetet, har han tagit sig för vana att passera
drivhusstudenternas projektrum. Under den senaste tiden har Anna
suttit där varje gång han passerat: antingen med näsan i böckerna eller
också djupt försjunken i någon analys, med blicken låst i datorskärmen. Bengt är orolig för Anna. Han känner henne tämligen väl
sedan kurserna i hållfasthetslära och vet att Anna är nästan i överkant
plikttrogen. Bengt slår sig ner bredvid Anna och frågar hur det går
för henne. Anna ser trött ut, men hävdar att det går bra. Hon förklarar emellertid att gruppen misstagit sig på problemets svårighetsgrad och försöker sedan göra Bengt insatt i problemet. De
diskuterar problemet och bollar teorier med varandra en stund. Bengt
får inga spontana idéer som han kan dela med sig av. Istället försöker
han leda över samtalet mot hur mycket Anna arbetar. Bengt säger att
han tycker att det är fel att Anna löser denna uppgift på egen hand.
Teknikfunktionen borde samverka kring problemet och lösa det i
samråd med affärsutvecklarfunktionen och projektledningen. Bengt
inser efterhand att Anna trots allt försöker göra det bästa av
situationen. Anna förklarar att hon inte känner sig särskilt trött och
säger att hon känner på sig att hon står inför ett genombrott.
Eftersom hon har förmågan att övertyga, lyckas hon dämpa Bengts
oro en smula. Bengt vill inte tränga sig på mer än nödvändigt och går
tillbaka till sitt.
Under den resterande tiden, som Anna arbetar på egen hand,
möts Bengt och Anna bara helt sporadiskt när Bengt genomför sin
rutinmässiga passage förbi projektrummen. De utväxlar några ord då
och då, men för aldrig några djupare samtal. Eftersom projektet går
på sparlåga är heller inga handledningsmöten inbokade.
När Anna mot slutet av treveckorsperioden tänker igenom hur
arbetet gått, känner hon sig ganska nöjd. Hon känner dock att Bengt
hade rätt när han föreslog henne att slå av på takten. - Jag borde
faktiskt lära mig slappna av och inte vara så fokuserad hela tiden.
Samtidigt som hon tänker så, börjar hon fundera över det som hände
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när mobilen ringde i fredags, då hon och Thomas var i tvättstugan.
David och Peter ringde från O´Leary och sa att det var en himla skön
stämning: - Ska inte du och Thomas komma ner på ett par bira? Åsa ska fara
ner om en timme. Ni får plats i hennes bil, jag har redan snackat med henne …
- Men vi har just tvättid, svarar Anna. Så fort hon uttalat orden förstår
hon hur dumt det låter i Davids öron. - Men vi har just tvättid,
upprepar hon för sig själv. Det är fredagskväll och här står Thomas
och jag och viker tvätt. Jag frågar inte ens Thomas om han vill fara,
utan försöker bara slippa, slippa vad då? - att ha roligt kanske. Att jag
ska vara en sådan jubelidiot. Jag måste verkligen skärpa mig. Tvättstugan är ju nästan aldrig bokad … hon blir avbruten i tankegången. Du kan ju tvätta när som helst! fortsätter David, som om han visste vad
Anna tänkte, - Kom igen nu! Anna stammar något ohörbart i luren och
klipper av med: - Jag måste lägga på nu, vi ses på måndag. För sig själv
tänker Anna: jag hatar att vara en sådan tråkmåns. Jag förstår inte vad
Thomas ser hos mig.
Det är måndag morgon och dags för Anna att presentera sitt
arbete för de andra i projektgruppen. Eftersom hon inte varit i
kontakt med någon av dem under hela perioden känner hon sig lite
orolig för hur det ska gå. Utöver projektgruppen deltar Bengt och
drivhushandledaren för affärsutveckling samt en intressent som
Roger släpat dit. Anna inleder med att visa ett antal skisser på sin
konstruktionslösning och förklarar hur den är tänkt att fungera. Flera
av hennes arbetskamrater i projektgruppen känner på sig att lösningen inte kommer att fungera, och att man måste börja om där
Anna påbörjade sitt arbete. Anna märker inte deras reaktion, utan
fortsätter med att visa sina tekniska analyser. Det undgår ingen att
Anna har gjort fina analyser. Bengt känner sig nöjd över Annas insats.

Scenariots andra utvecklingslinje: Leonardo
Vi lämnar Anna för tillfället och ser vilken historia som skulle kunna
ha utspelat sig om Leonardo klivit in i projektet istället för Anna.
Projekt, roll och uppdrag är alltså desamma, men vi byter person.
Liksom Anna, går Leonardo i fyran på Maskinteknikprogrammet och
vill läsa drivhuskurs som valfri kurs med en roll som teknikutvecklare.
Han antas till kursen och besätter den önskade rollen i projektet.
Efter en tid av intensivt arbete tar alla utom Leonardo paus. Han har
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både tid och lust att arbeta vidare och får i uppdrag att konstruera en
detalj.
Det är måndag morgon. Leonardo har slagit sig ner vid köksbordet för att ta itu med sin uppgift. Datorfläkten surrar tyst i bakgrunden medan han bläddrar i en del papper. Medan han sitter där
går det upp för honom att problemet är svårare att lösa än projektgruppen trodde vid sista mötet. Han vill inte störa de andra med att
omförhandla uppgiften, men känner sig efter några timmars resultatlöst arbete, en smula panikslagen inför problemet. För att stöta bort
känslan kollar han om Lena är hemma. Hon brukar alltid vara så
skärpt, tänker Leonardo. Kanske kan hon hjälpa mig att få perspektiv
på problemet.
Lena, som också pluggar på universitetet, siktar på en examen
inom Ergonomisk Design. Hon är hemma när Leonardo knackar på,
och blir glad över att se honom. Under tiden som Leonardo berättar
om drivhusprojektet, och hur det kom till på grund av Rogers
kroniska ryggskott som utlösts av arbetet med att söva dottern, sätter
Lena på en panna kaffe. Hon blir engagerad i berättelsen, och flikar
in att hennes syster och svåger hade samma problem när de fick sitt
första barn. Båda två fick ryggvärk. Hon berättar vidare, att med
nästa barn tillämpade de någon sorts femminutersmetod, som i
princip gick ut på att låta barnet skrika sig till sömns… - Det var inte
klokt! Jag sa åt dem att de borde ha skaffat hundar istället. Leonardo
och Lena skrattar.
När kaffet är uppslaget, berättar Leonardo att många faktiskt
går in väldigt seriöst för projektet. - Faktum är att vi redan har
kontakt med ett antal intressenter som är beredda att gå in med
pengar om vi uppnår de mål vi satt upp för projektet. Dessutom,
tilläger Leonardo, vill jag komma med som delägare i det företag som
Roger hoppas kunna starta kring produkten. - Du kanske också borde
vara med i projektet! utropar Leonardo. Vi har inte lyckats rekrytera
någon duktig designer ännu.
Efterhand kommer Leonardo in på det aktuella problemet.
Samtalet med Lena hjälper Leonardo att se problemet på ett mer
konstruktivt sätt. Lena låter sig intresseras av problemet, och säger att
hon gärna gör ett försök till lösning. Kanske kan hon använda det
som examinationsuppgift i en kurs hon just börjat läsa. Hur som helst
tänker hon att hon är vid universitetet för att lära sig, och att detta
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problem känns som en lämplig utmaning. Ett eventuellt företagande
låter också spännande. Innan Leonardo drar igen dörren till Lenas
lägenhet ser han att hon tagit fram skissblocket och satt sig tillrätta i
skaparfåtöljen.
Eftermiddagen är sen. Det bubblar lite i Leonardos mage. Han
har fikat sig igenom hela dagen och bara pratat Dreamer. Han är less,
men tänker att skörden varit god. Flera personer har hjälpt till med
problemlösningen. Under dagen har flera helt nya uppslag tagit form.
Lena och tre andra har tagit på sig att göra egna skisser och analyser.
De koncentrerar sig på en lösning var. Leonardo har lovat att hålla
kontakt med dem under veckan. Han känner sig som värsta spindeln i
nätet. Det är konstigt, tänker han, jag är varken projektledare eller
organisatör, ändå känns det som att jag driver projektet framåt genom
att organisera. Jag tvingar ingen. De andra deltar för att de själva vill,
men ändå, hade det inte varit för mig så hade de ju gjort något helt
annat. Att jag påverkar dem, innebär det att jag utövar makt? tänker
Leonardo. Efter en stund skjuter han undan tankarna och går på bio.
Det är fredag. Leonardo ser tillbaka på veckan med viss tillfredställelse. Panikångesten har givit vika för en känsla av tillförsikt. Han
har gjort en del skisser och påbörjat arbetet med att dimensionera.
Synd, tänker han, att jag inte känner någon beräkningsexpert. Han
bläddrar lite planlöst i några teoriböcker, och kommer att tänka på
hur han for med Stina till Köpenhamn i våras och därmed kraschade
kursen i tillämpad hållfasthetslära. Jag var visserligen nykär, tänker
han, men jag borde inte ha tagit så lättvindigt på studierna. Tur att jag
sökte in till drivhuskursen. För några månader sedan tänkte jag hoppa
av utbildningen. Projektet har faktiskt fått mig på rätt köl. Nu vet jag
vad man kan använda kunskaperna till. Om jag ändå insett det lite
tidigare, suckar han för sig själv. Då ringer Jonas och berättar att han
fått låna en stuga i Riksgränsen under en hel vecka: - Snödjupet är
perfekt, det är puder överallt. Dessutom är farsan och morsan på Kanarieholmarna, så bilen är fri! – Ska du hänga med? undrar Jonas. Leonardo
känner sig frestad, men Köpenhamnsresan ringer som en varningsklocka i bakhuvudet. Han lovar dock Jonas att fundera på förslaget.
Leonardo ringer och pratar med de andra i projektgruppen. Han
berättar om vad som hänt under veckan och om sin kluvna inställning till Jonas föreslag. Alla tycker att han bör fara. De råder
honom dock att ta med datorn och lite böcker, så att han kan arbeta
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när det är dåligt väder. Leonardo tvekar inför resan, men tänker att
han faktiskt kan hålla kontakt med Lena och de andra trots att han
befinner sig i Gränsen. Dessutom tänker han att han redan jobbat
mer än de flesta andra i projektet. Han har också hört av dem som
varit med i tidigare drivhusprojekt, att det brukar bli en hel del arbete
mot slutet av projektet. Leonardo bestämmer sig till slut för att tacka
ja till Jonas erbjudande.
Veckan i fjällen är över och Leonardo är tillbaka på
universitetet. I Gränsen var det strålande väder varje dag, så det blev
verkligen inte mycket arbete gjort. Rekreerad, men med en smula
ångest över det uteblivna arbetet, tar han kontakt med Lena och det
övriga gänget för att se hur det gått för dem. De har arbetat på bra.
Två av lösningarna ser mycket lovande ut. Tyvärr har just dessa
lösningar visat sig svåra att genomföra analyser på. Varken Lena eller
de andra har läst tillräckligt avancerade kurser för att klara analysarbetet. Leonardo tackar vännerna för deras insatser, och säger att
han ska ägna veckan åt att ta itu med den analysen. Innan han går
frågar han om de inte vill hoppa in i den sista 5-poängaren i projektet.
Lena säger att hon redan funderat på saken, men att hon vill prata
med någon av drivhushandledarna innan hon bestämmer sig. De
andra har inte tid, men menar att de kanske hoppar på projektet till
hösten om det blir en fortsättning.
Leonardo arbetar koncentrerat med analysen under hela veckan.
Han kör ideligen fast, men håller sig för sig själv den här gången. Han
tycker att han redan nyttjat sina vänners välvilja till anständighetens
gräns. När helgen kommer står han kvar och stampar på nästan
samma ställe som där han började. Skillnaden är att han börjar förstå
var skon klämmer, och vad det är han måste lära sig mer om för att
kunna gå vidare. När helgen kommer har Leonardo och bandet
spelning på kåren. Rebecka, som just avslutat sitt examensarbete har
lyckats få en anställning i New York och är med för sista gången.
Leonardo tänker att han kommer sakna henne, men känner samtidigt
en smula avund: Rebecka och jag började här samma dag … Hon är fri, och
jag är fången. Ska jag någonsin lyckas ta mig härifrån?
Måndag förmiddag och dags för första gruppmötet efter
projektuppehållet: Alla är där, inklusive handledarna och en intressent
som Roger släpat dit. För Leonardo är det dags att redovisa vad han
åstadkommit. Han börjar med att presentera konstruktionsförslagen.
89

Alla blir imponerade. En av lösningarna tycks vara särskilt vass, och
det är Lenas konstruktion. Leonardo skäms lite när han visar upp
analysen. I gruppen är man dock redan medvetna om Leonardos
bristfälliga förmåga, och försöker släta över hans tillkortakommande
genom att berömma honom för hans driftighet att ta hjälp av sina
vänner. Stämningen under mötets fortsättning är god, och teknikutvecklarna kommer överens om att slutföra analysen och den slutliga
dimensioneringen tillsammans.

Bengt; scenariots första och andra utvecklingslinje
Bengt sitter och reflekterar över sin arbetslivssituation: jag är 45 år
och har varit anställd här på universitetet i 20 år. Egentligen har jag
inte mycket att klaga på. Mina kurser saknar inte deltagare, och kursutvärderingarna har jag sällan behövt skämmas för. Jag vet att
studenterna uppfattar mig som en rättvis och ganska kul prick. Det
händer ofta att vi skrattar tillsammans under lektioner och föreläsningar när jag släpper lite på ämnesfokuseringen. Trots det känner
jag mig rejält utled. Det känns så meningslöst att köra på i samma
hjulspår, år ut och år in. Undra vad som skulle hända om jag bara
gick min väg. Jag vet många som skulle bli glada om jag lämnade min
plats åt dem. Det är dystert att se den höga arbetslösheten bland nydisputerade. Det är helt klart hårdare tider nu än när jag var färdig
med avhandlingen. Då kunde alla som ville få fortsatt tjänst. Jag vet
att jag börjat uppfattas som en bromskloss, och att det beror på att
jag aldrig lyckas hålla inne med mina sarkasmer angående de ständiga
utvecklingsprojekten, men utvecklingsförespråkarna är ju så fruktansvärt naiva. Bengt växlar tankespår och börjar tänka att det trots allt
kanske inte är för sent att lägga om kursen. Jag har ju sett att andra i
min ålder kan, så då borde väl jag också kunna. En camping efter
kusten, eller varför inte en kursgård … Millan kunde ta hand om
gästerna och jag laga mat …. Bengts tanke glider över i ett närliggande spår: dom där aktivisterna som driver Arena itf och håller på
med drivhusprojekt och sånt är förstås tokiga, men jag kanske skulle
prova på att vara med i ett projekt som drivhushandledare, bara för
att pröva på något nytt. De skulle bli förvånade om jag gick med, mer
förvånade än jag själv. Hjälper det inte mot tristessen kan jag ju alltid
säga upp mig till våren. Bengt anmäler sitt intresse och finner sig väl
mottagen. Innan första projektet drar igång är det mycket snack om
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examination av rollutövning och förmågor istället för examination av
rena ämneskunskaper. Arenaledningen talar också om vikten av att
alla roller i projektet besätts, och att det inte handlar om något vanligt
grupparbete där alla gör samma sak. Bengt lyssnar inte så noga, utan
tänker att han redan handlett många projektarbeten i andra kurser
han hållit, så det här borde väl gå bra. Bengt blir en av Dreamers två
drivhushandledare.
Det har gått några månader och det är full verksamhet i
projektet. Bengt sitter återigen och filosoferar kring sitt arbete: - Det
är ganska roligt det här med drivhusprojekt. Tänk vilken kreativitet
studenterna har när man släpper dem lite friare än annars. Fast det är
klart, det är väl kanske också det som är problemet ibland. Från och
till vet man inte riktigt var man har dem. Det fungerar väl bra med
dem som är ambitiösa. Men fripassagerarna, man kan liksom inte
riktigt ha någon koll på dem. Projektledaren försöker förstås se till att
alla gör det som man kommit överens om vid mötena, men hon har
ju inte riktigt samma makt eller befogenhet som vi lärare. Dessutom
känner jag mig nästan helt handfallen inför att handleda projektledaren i hennes uppgift. Detsamma gäller affärsutvecklarna. Med
teknikutvecklarna är det annorlunda. Jag har alltid ett hum om vad de
behöver göra och på ett eller annat sätt lyckas jag alltid hjälpa dem
när de kör fast. Det är faktiskt skönt att känna att ingenjören finns
där någonstans i bakhuvudet. När det gäller affärsutvecklarna och
projektledaren är det tur att Olle är med som handledare. Jag märker
att han är lika trygg i affärsutveckling och projektledning som jag är i
teknikutveckling.
Tanken glider vidare: det är faktiskt intressant att se vilket utbyte ingenjörsstudenterna och ekonomstudenterna har av varandra
och hur de utvecklas tillsammans. Dessutom tycks deras kontaktytor
mot företag och användare blomstra. Jag ser att studenterna lär sig
mycket genom sitt projektdeltagande, även om jag har svårt att sätta
ord på vad. Det roligaste är ändå att det verkar som om studenterna
kommer att lyckas skapa ett företag kring sin produkt. Bengt tänker
att det måste vara det som är entreprenörskapets kärna: att realisera
en dröm tillsammans med sina vänner. Intresset för deras produkt
och deras företagande verkar så stort, inte bara från marknaden, utan
från alla som sysslar med att stödja nyföretagande i regionen.
Studenterna själva verkar också så besjälade av vad de gör.
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Studenterna kommunicerar på ett helt annat sätt än de gör i teorikurserna. När man ser och hör dem under möten och presentationer
får man en känsla av att drivhusstudenterna är mer mogna än andra
studenter. De kan varva ett språk som utgår från profession och
ämne, med ett språk som knyter an till konkreta verksamheter utanför akademin. Bengt tänker att studenterna tycks lära sig att tala med
bönder på bönders vis och med lärda på latin.
Bengt kommer att tänka på sin egen studietid: - Jag kommer
ihåg hur det var när vi höll på med Traversen. Vilken årskurs kan jag ha
gått i? - var det inte i slutet av tvåan? - det var i alla fall vår första lite
större konstruktionsövning. Konstruktionen var i princip färdig, och
given som ingångsvärde i uppgiften. Det var förstås lite ospännande,
men vi förstod att det var omöjligt att låta oss utgå från en idé och
genomföra alla stegen fram till en färdig produkt. Det var ju så många
kurser vi ännu inte läst. Jag och min kompis satt hemma i hans kök
när vi arbetade. Vi skulle göra lite beräkningar här, och lite beräkningar där på traversen. Vår lycka, eller kanske olycka, var att vi
kände en tjej som gjort en nästan identisk uppgift fem år tidigare. Vi
lånade rapporten och läste. - Det kändes som fusk, men vi påminde
oss om hur ofta vi fått höra av lärarna att för en ingenjör är det bara
resultatet som räknas, inte vägen dit. Vi hade förstått att detta var en viktig
maxim för en ingenjör, och vi skulle ju bli ingenjörer. Jag kommer
ihåg att vi rationaliserade bort vårt fuskande till att det uteslutande
var yrkeskårens och lärarnas fel att vi satt där och plankade av. Vi
gjorde ju bara som de sagt åt oss att göra. Vid utvärderingen av
traversen var lärarna snabba att påpeka hur osynliga jag och min
kompis varit under kursen, och som någon av dem uttryckte saken: Er lösning ser ovanligt ålderdomlig ut. Varför programmerar ni i Basic? Det var
länge sedan vi höll kurser i det …- Vad skulle vi svara? vi svalde
sanningen, och flinade lite generat. Misstanken hade bara snuddat vid
oss.
Hur hade det då känts att fuska? Tja, det hade inte känts bra.
Problemet var kanske inte så mycket det dåliga samvetet, eller
skräcken för att slinka igenom utbildningen som ett oskrivet blad,
utan det var framförallt att allt blev så otroligt tråkigt. Jag kommer ihåg
att jag tänkte att medeltida munkar som skrev av för dem obegripliga
texter, skulle ha förstått oss på pricken. Kompisen bytte från maskinprogrammet direkt efter inlämningen. Själv försökte jag tänka
92

positivt: - Det här är det tråkigaste jag någonsin varit med om, och
tråkigare kan det rimligtvis inte bli. Jag såg en lång härlig utförsbacke
framför mig. Och utför har det ju gått, se vart jag har hamnat.
Sådär sitter Bengt och filosoferar en god stund. Han kommer
slutligen fram till att drivhusprojektet, trots att det är lite rörigt, ändå
ger studenterna viktiga kunskaper som han själv missade under sin
grundutbildning. Han känner sig dock otillräcklig i rollen som drivhushandledare. Även om han vet vad som borde göras så vet han inte
hur han borde förhålla sig till studenterna. Ska han hjälpa dem rakt av
eller borde han hålla inne med egna tankar och låta studenterna tänka
mer själva. Han tänker att det är mer spännande att agera drivhushandledare än vara vanlig lärare, men tänker samtidigt att hans
kontrollbehov är ett problem i detta sammanhang. Bengt önskar att
han haft förmågan att känna sig trygg i en osäker värld.

Bengt möter Anna; scenariots första utvecklingslinje
Bengt känner Anna sedan tidigare kurser. Han vet hur ambitiös Anna
är. Ganska tidigt i drivhusprojektet ser Bengt att Anna håller sig för
sig själv. Vi vill givetvis att de ska upptäcka och utveckla sina särdrag,
tänker Bengt. Men de måste lära sig att arbeta tillsammans och
fungera som grupp. Alla kommer till projektet med unika erfarenheter och kompetenser. De behöver inte agera likartat, men de måste
samverka, sammanfattar Bengt sin tankegång. Hur kan jag få Anna
att se det jag ser, och hur kan jag få henne att kliva in i gruppen?
Bengt hejdar sig i tankegången, hur kan jag vara så säker på att det är
Annas som är orsaken? Tänk om det är så att de andra inte släpper in
henne? Jag vet att en del av dem har svårt med Annas präktighet, och
att en del är avundsjuka på att Anna alltid klarar sina tentor med bra
betyg. Det var ju det Lars berättade för mig när jag frågade honom
om orsaken till den ständigt irriterade stämningen mellan Anna och
Elisabeth. Vad händer om jag talar med gruppen först, utan att Anna
är med, men det kanske inte blir så bra, för vad händer om Anna får
reda på att jag gått bakom hennes rygg? Även om hon förstår att jag
gjort det i all välmening kanske hon drar sig undan helt och hållet.
Bengt känner sig villrådig, och låter saken bero.
Projektet rullar på och hel del framsteg görs. Den irriterade
stämningen mellan Anna och Elisabeth är borta, men å andra sidan är
det som att Anna befann sig i en annan verklighet än de andra. Hon
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är där rent fysiskt, men inte mer än så. Bengt har en känsla av att
Anna störs av de andras närvaro, och att hon egentligen helst vill
arbeta helt själv. Bengt är med när gruppen beslutar att lägga ut
ansvaret för en detaljkonstruktion på Anna i samband med
treveckorsuppehållet. Han känner på sig att det inte är riktigt bra. Det
hade varit en annan sak om arbetet lagts ut på någon av de andra i
gruppen, eftersom de håller kontakten med varandra i alla fall.
Dessutom har de andra personer i sin närhet att utbyta tankar med.
Anna verkar så ensam.
Det blir som Bengt befarade, Anna sitter helt för sig själv och
arbetar. Hon tycks också arbeta väldigt hårt. Bengt ser plötsligt i en
framtidsvision hur Anna arbetar på Hardtech, som tillverkar krockbalkar i Luleå. Hon har varit där i 20 år, och utför alltid lika korrekta
analyser på det balkelement som hon är specialist på. Så en dag flyttar
företaget all tillverkning och utveckling till ett annat land. Anna är 45
år, gift och har två barn som går i en bra skola, har många vänner och
ett aktivt fritidsliv. Familjen motsätter sig alla funderingar på att flytta
med företaget. Anna har aldrig arbetat någon annanstans än på
Hardtech i hela sitt liv, och hennes arbete har verkligen snävats av.
Hon är helt ensam om det hon gör. Hon arbetar inte ens med
kommersiella programvaror utan har skapat sig en egen liten analysvärd där hon programmerar allt själv. – Lyckas hon skaffa sig ett nytt
arbete? Vilken hjälp har hon nu av sin civilingenjörsutbildning? Bengt
tänker att han måste förmå Anna att lyfta blicken och bli mer social.
Han tänker att det gäller att få Anna att verkligen kliva in i matchen.
Även om det är de andra som stänger henne ute, så måste jag tala
med henne och motivera henne att arbeta sig in i gruppen. Världen är
kanske inte rättvis, men den går att handskas med, och det är min
skyldighet att hjälpa Anna att klara av det, tänker Bengt.
När Bengt tycker att det verkar som att Anna bosatt sig i
projektrummet med sin ensamuppgift slår han sig ned bredvid henne.
Han vill få henne att slappna av. Bengt skämtar lite först, men frågar
sedan hur det går. Anna som hittills suttit i ensamhet och bara
ackumulerat, lättar nu på trycket och drar hela historien. Allt kommer
på en gång. Medan Anna pratar tänker Bengt att det faktiskt är bra
konstigt: Anna tycks ha talets gåva, samtidigt som hon har så svårt att
samarbeta med andra. Hur hänger det ihop? Bengt kommer inte till
någon klarhet, men ser att hållfasthetsteorierna håller på att klarna för
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Anna, och han gläds med henne. Bengt försöker successivt leda över
samtalet mot hur mycket Anna arbetar. Han försöker också försiktigt
ventilera sina farhågor om Annas utanförskap. Han märker att han
trampar på en öm tå. Anna svarar undvikande på Bengts frågor och
gör allt för att byta samtalsämne. Bengt och Anna kommer ingen vart
och Bengt känner att stämningen börjar kännas en smula olustig.
Innan han går avkräver Anna honom ett löfte om att han inte ska dra
upp problemet inför projektgruppen. Han hoppas verkligen att Anna
inte tagit alltför illa vid sig av samtalet.
Före presentationen träffas Bengt och Anna bara helt sporadiskt
och hejar lite generat på varandra. Båda kommer automatiskt att
tänka på det pinsamma samtalet. Bengt lägger dock märke till att
Anna verkar vara vid gott mod. Han antar att hon litar på att han ska
hålla sitt löfte och tänker att hon nog har något på gång, att hon uppnått det där genombrottet hon talade om.
Det är dags för Annas presentation: Bengt ser direkt att
konstruktionen inte är särskilt genial och att de övriga projektdeltagarna verkar dra samma slutsats. Han ångrar sig att han inte bad
Anna redogöra för konstruktionen när de möttes. De hade mest
pratat hållfasthetsteorier, minns han. När Anna går över till att visa
sina beräkningar ser han, till sin glädje, att Anna utvecklats rejält. Han
kan se att allt som skilde Anna från högsta betyg vid förra vårens
kurser nu finns där.

Bengt möter Leonardo; scenariots första utvecklingslinje
Bengt kan inte säga att han känner Leonardo – för vem gör det?
Leonardo är alldeles för rörlig och ombytlig. Bengt har varit
Leonardos lärare vid ett flertal tillfällen. Leonardo ger alltid ett lika
osorterat och splittrat intryck. Dessutom är han överdrivet social,
tänker Bengt. Om jag vore psykolog skulle jag säkert kunna ställa
någon allvarligare diagnos. Gudskelov är jag bara hans lärare, och
slipper ta i tu med hans personlighet. Leonardo får faktiskt skylla sig
själv om saker går snett, han tycks aldrig lyssna på vad någon säger åt
honom. Jag förstår inte varför han berättade om Köpenhamnsresan
för mig. Vad hade han förväntat sig att jag skulle säga? - Skit i kursen,
det gör inget, det är livet som är det viktiga. Vad tror han att han är?
konstnär kanske … att han sedan hade mage att komma dagen före
tentan och be om att få låna lösningspärmen. Han är alltid trevlig mot
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mig, det kan jag inte förneka. Han är trevlig mot alla andra också,
men det är så mycket hos honom som verkligen stör mig. Jag har
verkligen svårt att tycka om honom. Jag måste erkänna att det faktiskt
irriterar mig att han brukar skriva hyfsat på tentorna, dvs. vid de
tillfällen han behagar dyka upp. Jag kan inte belägga det, men jag vet,
han läser ingenting. Det som retar mig mest är att han med minsta
ansträngning skulle kunna spika allt. Världen är bra orättvis, varför
har den spillt begåvning på den olyckan? Jag är här för att hjälpa, det
är ju min uppgift som lärare. Men Leonardo varken kan eller vill jag
hjälpa. - Han får mig, ta mig tusan, att känna mig som en tvättäkta
gammal stofil, tänker Bengt.
När Bengt möter Leonardo i drivhusprojektet kan han inte låta
bli att lägga märke till att Leonardo kommer till sin rätt i detta
sammanhang. Han är mycket dynamisk i projektarbetet och Bengt ser
att Leonardo visar stor omtänksamhet inför omgivningen. Bengt kan
inte hjälpa det. Han börjar tycka om Leonardo. Pojken påminner
honom om honom själv, när han var yngre. Och faktiskt, det märkliga inträffar. Bengt blir yngre själv när han talar med Leonardo. De
sitter ofta kvar efter projektmötena, och ibland går Leonardo förbi
Bengts arbetsrum. De kan sitta i timmar och prata musik, snickerier
och vad man borde göra eller inte göra med sitt liv. För den här
skiten, måste man ju se till att komma bort ifrån fortare än kvickt,
skrattar de. Man kan säga att Bengt och Leonardo funnit varandra.
Ibland när de samtalar händer det att Bengt kopplar ifrån mitt i
samtalet, tittar på Leonardo och funderar över hur han kunde tycka
illa om Leonardo. Känslan var äkta då, lika äkta som den motsatta
känslan är idag. Vad är det som har förändrats? Bengt lyckas inte
besvara sin fråga.
Treveckorsuppehållet har infunnit sig och Bengt känner att det
ska bli skönt med en paus. Arbetet har varit väl intensivt den sista
tiden. Visserligen har denna höst varit den roligaste arbetshösten på
mycket länge, men han har en hel del administrativa ärenden att sköta
som blivit liggande. Bengt förstår att känslan av trivsel beror på hans
engagemang i drivhusverksamheten. Han tänker - Det är kul att
bygga kunskap tillsammans, att bryta ny väg i ett landskap som är lika
okänt för alla som deltar.
Under de tre veckor som nu förflyter har Bengt inga möten inbokade med någon av projektdeltagarna. Han är medveten om att
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Leonardo skulle arbeta vidare under perioden, men tänker att han får
klara sig själv. Han har andra att gå till. Leonardo kommer dock förbi
några gånger för att surra. Leonardo känner att Bengt inte vill snacka
drivhusprojekt, så de pratar om annat istället.
Leonardos avrapportering inför projektgruppen närmar sig.
Bengt är där tillsammans med alla andra. Leonardo, som är föremålet
för allas intresse denna dag, tycks inte visa några som helst tecken på
nervositet. Möjligen är han kanske lite väl pratsam. Bengt ser att
Leonardo är stolt över vad han vaskat fram. Alla vet att Leonardo
tagit hjälp, framförallt av Lena. Hon är för övrigt på väg in i projektet
och ska läsa den sista 5-poängaren av drivhuskursen, men kan inte
komma loss förrän om en vecka. Leonardo hade kommit förbi och
presenterat Lena för Bengt för en vecka sedan. Efter en snabb
avstämning med de andra projektdeltagarna visade det sig att alla var
överens om att Lena var välkommen att börja i projektet.
Vid avrapporteringen lyfter Leonardo fram två alternativa
lösningar. Den ena verkar i det närmaste briljant. Lena har gjort alla
skisser som Leonardo visar. Man diskuterar lösningen i gruppen.
Detaljkonstruktionen har på ett oväntat sätt lyft konstruktionen i sin
helhet. Genom denna lösning kan man på ett dramatiskt sätt förenkla
den övriga konstruktionen. Alla är smått euforiska och mycket tacksamma för att Leonardo lyckats rekrytera Lena. När intresset lagt sig
fortsätter Leonardo med att visa beräkningarna som han gjort på
egen hand. Nu ser han lite pressad ut. Det är uppenbart att beräkningarna inte håller måttet, och att de på flera punkter är direkt felaktiga.
Bengt ångrar att han behandlat Leonardo så lättvindigt och
känner att han borde ha försökt hindra Leonardo från att flaxa i väg.
Om det ändå gick att hitta något sätt att få Leonardo att ta sig fram
av egen drivkraft. När han väl engagerar sig i något, gör han det
passionerat. Om jag kunde få honom att engagera sig i teori, så skulle
han bli en stjärna, tänker Bengt.
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7 Uppföljning av Dreamer
I detta kapitel identifieras och tematiseras problem som kan uppträda
i samband med drivhusprojekt.

Identifiering av problem
Vid identifieringen av problem låter jag två av aktörerna i Dreamer
peka ut kritiska problem. Problemen formuleras som frågor. Flera av
frågorna baseras på faktiska frågor, som studenter, handledare och
arenaledning, ställde mig när jag agerade arenautvecklare. Vissa av
frågorna ställdes på ett så laddat sätt, att frågeställarna direkt efter att
de uttalat dem, aviserade att de ämnade lämna verksamheten om inte
de utpekade problemen åtgärdades på ett tillfredställande sätt inom
en snar framtid. Vid framställningen av frågorna har jag huvudsakligen använt mig av samma typ av källor som vid framställningen
av Dreamer.

Bengt skriver brev till arenaledning och
drivhushandledarforum
Med Bengts brev till arenaledningen har jag försökt ge en holistisk
bild av de positiva och kritiska inställningar jag kommit i kontakt med
under olika reflektionsmöten och informella intervjuer med
drivhushandledare. Vi möter Bengt under julledigheten, efter första
terminen som drivhushandledare, när han tagit tillfället i akt att
reflektera över sina nyvunna erfarenheter. Vid närmare eftertanke
finner han att projektet mestadels varit roligt och att det givit
mersmak. Dock har en gnagande oro infunnit sig i form av en rad
oklarheter kring projektet. Bengts osäkerhet uppnår en kritisk nivå
när han under en middag direkt efter julledigheten kommer i samspråk med fyra socialvetenskapliga forskare. När han berättar om
drivhusprojekten börjar de ställa en mängd frågor som han inte kan
besvara. Frågorna får honom att inse vilket gungfly han givit sig ut på
genom att ta på sig att handleda och examinera studenter i drivhusprojekt. Bengt lyssnar noga när de fyra börjar besvara sina egna
frågor. Till Bengts stora förtret är forskarna djupt oense. Dessutom
insisterar var och en av dem på absolut tolkningsföreträde. Alltså
ingen snabb lösning inom räckhåll, tänker Bengt. Dagen efter
99

middagen har Bengts oro vuxit till ett dåligt samvete och en olustig
känsla av eget tillkortakommande86. Han funderar på om han är
ensam om sin känsla. Efter ett par dagar formulerar Bengt ett brev till
arenaledning och drivhushandledarforum för att undersöka vad som
kan göras åt de identifierade oklarheterna. Bengts brev har följande
ordalydelse:
Hej på er,
hoppas att ni haft en fin julledighet.
Snart drar verksamheten igång med vårens drivhuskurser. Med
anledning av det har jag en del funderingar som jag skulle vilja
ventilera med er. Som ni vet har jag just slutfört min första
termin som drivhushandledare. När jag blickar tillbaka kan jag
konstatera att denna tid varit både spännande och lärorik, men
samtidigt ytterst problemfylld. Jag ser visserligen att studenterna
utvecklas positivt genom sitt projektarbete, men jag kan inte sätt
fingret på vad de lär sig, och hur deras lärprocess ser ut. Därför
har jag också svårt att ge relevant feedback när jag handleder
och examinerar. Faktum är att jag inte klarar att agera drivhushandledare med gott samvete eftersom jag inte känner mig
professionell i denna roll. Jag är samtidigt förvånad över hur lite
nytta jag har av mina erfarenheter från 20 år som universitetslärare. Missförstå mig inte, jag vill gärna fortsätta som drivhushandledare, men jag känner mig för närvarande ordentligt förvirrad. Nedan har jag försökt att definiera de problem jag upplever. Varje definition följs av en eller fler frågor som jag anser
att vi bör ställa oss. Att vi inom en överskådlig framtid finner
bra svar på dessa frågor är kritiskt för min fortsättning som
handledare. Vi kan kanske diskutera frågorna vid nästa drivhushandledarmöte. Jag känner förstås att det skulle vara bra med en
rejäl drivhushandledarutbildning för att ta itu med dessa frågor,
men jag vet inte vad det kan finnas för ekonomiskt utrymme för
en sådan, eller vem som skulle kunna hålla i den. Här kommer i
alla fall mina funderingar:
86

De frågeställningar som jag låter Bengt utveckla genom mötet de socialvetenskapliga
forskarna har en annan bakgrund än övriga frågeställningar jag låter honom utveckla.
Identifieringen av dessa frågställningar har bara delvis en grund i de reflektionsmöten och
informella samtal som jag haft med drivhushandledare, i högre utsträckning bygger de på
mitt eget möte med litteraturen, när jag försökt förstå villkoren för aktörernas samverkan
på ett fördjupat sätt.
100

Direkt efter julledigheten kom jag i samspråk med fyra internationellt ansedda socialvetenskapliga forskare, som så fort de
hörde mig berätta om drivhusprojekten, ställde mig mot väggen
med en mängd svåra frågor. Till min förvåning kom jag att stå
helt svarslös. I brist på respons från min sida började de
diskutera med varandra. Det jag förstod av diskussionen var att
fenomenologen envist hävdade att det vid handledning och
examination i drivhuskurs gäller att tolka drivhusaktörernas
intentionella handlande mot bakgrund av deras egna samt
gemensamt levda erfarenhet. Systemteoretikern avbröt gång på
gång fenomenologen med att säga att det fenomenologen
hävdat var rent nonsens. Ett drivhusprojekt, menade han, bör
betraktas som ett socialt system där deltagarna agerar i
opersonliga roller utifrån en systemlogik som relaterar till
systemens självreferens och de styrmedier som kontrollerar
systemets interna kommunikationsprocesser. Individerna, med
sina privata intentioner, befinner sig alltid i systemets omvärld,
och bör alltså behandlas separat. Systemteoretikern menade
dessutom att det verkar motsägelsefullt att handleda och
examinera studenters lärprocesser i dessa sammanhang eftersom
handledaren inte gärna kan undgå att blanda ihop personligt och
opersonligt. Nu bröt Habermasianen in i diskussionen, som efterhand kommit att föras i ett allt mer uppskruvat tonläge. I en
något överlägsen ton, hävdade han att fenomenologen och
systemteoretikern hade lika rätt, och samtidigt lika fel. För att
förstå rationaliteten i drivhusstudenternas handlande måste man
på samma gång anlägga både fenomenologens livsvärldsperspektiv och systemteoretikerns systemperspektiv. Dessutom,
hävdade han, kan en hopblandning av personligt och
opersonligt undvikas genom att stimulera aktörerna att sätta
parentes kring handlingssituationerna och låta dem själva pröva
situationerna på ett problemorienterat, kommunikativt och
diskursivt sätt, vilket möjliggör en medveten och önskvärd
överbryggning mellan personligt och opersonligt. Den fjärde
forskaren, som verkade vara något av en praktiker i sammanhanget, såg att jag var rejält förvirrad vid det här laget och gav
mig ett medlidsamt leende. Utan att kommentera de andras
yttranden, tog hon mig avsides och sa att jag borde fundera över
en del av de begrepp som de andra forskarna använt sig av
under dispyten, men att jag samtidigt borde akta mig för att låsa
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mig vid deras idealtypiska resonemang. Hon framhöll att det
alltid finns sätt att hantera praktiska situationer, och att
inspiration till utformning av strategier kan hämtas från olika
betraktelsesätt, även om dessa vid första anblicken tycks
oförenliga. Det är inte ovanligt att framgångsrika strategier
bygger på kombinationer av inkommensurabla teorier, sammanfattade hon sin tanke. Mitt råd till dig, fortsatte hon, är att du
börjar med att försöka klargöra hur drivhusprojekt relaterar till
ett antal sociala fenomen. För mig framstår det som att du
behöver förstå drivhusprojekt och drivhusaktörernas agerande i
relation till fenomen som: handling, roll, situation, rationalitet,
livsvärld, sociala system, mekaniska system, organiska system,
organisation, hierarki, matrisorganisation, projektorganisation,
team, sociala nätverk, arbetsgrupp, grundantagandegrupp…
Hon nämnde några fler fenomen som jag emellertid inte
lyckades lägga på minnet. Mina första frågor är: vem har rätt av
de tre första forskarna, fenomenologen, systemteoretikern eller
Habermasianen, och hur kan de fenomen, som ”praktikern”
räknade upp, förstås och relateras till drivhusprojekt, samt till
aktörernas handlande och rollutövning där?
Aktörens frågor i kondenserad form: Hur kan fenomen som handling, roll,
situation, rationalitet, livsvärld, sociala system, mekaniska system,
organiska system, organisation, hierarki, matrisorganisation, projektorganisation, team, sociala nätverk, arbetsgrupp och grundantagandegrupp förstås och relateras till drivhusprojekt? Vilka andra fenomen kan
behöva förstås och relateras till drivhusprojekt för att verksamheten ska
kunna hanteras på ett bra sätt?

Jag finner drivhuskursen mycket svår att koordinera. Alla gör
olika saker, samma projektroller är besatta med studenter från
olika årskurser och studieinriktningar, och det finns en hel del
personer i projektet som inte är inskrivna på kursen, men ändå
deltar i projektarbetet. Det senare är kanske inte något direkt
problem men bidrar till att projektsituationen är mycket
komplex. När jag gick in som handledare var jag inte beredd på
att deltagarnas hjälpbehov skulle uppvisa så stor variation. En
del av drivhusstudenterna finner sig till rätta i projektarbetet
utan påverkan från min sida. De samverkar på ett flexibelt sätt
genom att kombinera egen kreativitet med lyhördhet inför
gruppens tankar och idéer. Bland projektets mer självständiga
studenter har jag en student som fungerar utmärkt i samverkan
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med de andra. Han är kreativ och lyckas även inspirera andra att
tänka och agera på fruktbara sätt. Emellertid har han låg nivå på
sitt teoretiskt kunnande vilket gör mig osäker angående hans
examination. Jag är osäker på huruvida det är hans rollutövning
eller hans förmåga att hantera teori som bör stå i centrum för
min bedömning. Denne student är ändå inte mitt största
problem. Det handlar istället om de osjälvständiga studenter
som aldrig tar några egna initiativ. De visar nästan ingen lyhördhet inför de tankar och idéer som växer fram i grupprocessen.
Istället vänder de sig ständigt till mig och frågar vad de ska göra.
Jag tycker inte att det borde vara min uppgift att besvara dessa
frågor. I så fall är det ju jag och inte dem som leder projektet
framåt. Att osjälvständigheten hos dessa studenter inte härrör
från bristande begåvning vet jag av erfarenhet av dem från andra
kurser. Flera av dem har faktiskt uppvisat en mycket god
analytisk förmåga. Med anledning av ovanstående ställer jag
följande frågor: hur bör de osjälvständiga studenterna med välutvecklat teoretiskt kunnande respektive de självständiga
studenterna med outvecklat teoretiskt kunnande, hanteras?
Dessutom, hur kan man hantera handledning och examination i
förhållande till drivhusens komplexa projektsituationer?
Aktörens frågor i bearbetad och kondenserad form: Vad karakteriserar en
fungerande projektsituation i drivhuskurs? Hur förhåller sig en fungerande
projektsituation till en ordinär lärosituation i teorikurs? Bör handledning och
examination genomföras i direkt anslutning till olika projektsituationer eller
vid separata utvecklings- och utvärderingstillfällen?

Som forskare är jag verksam inom tillämpad forskning och är
därmed van vid integrerade FoU-projekt. Jag är medveten om
att en del hävdar att forskning och utveckling är två skilda företeelser som inte bör blandas, eller åtminstone noga hållas isär.
Den uppfattningen delar inte jag. Jag känner mig mer hemma i
pragmatiska synsätt som går ut på att man förstår något först då
man kan använda kunskapen i praktiska sammanhang. Att
genomföra integrerade utbildnings- och utvecklingsprojekt
känns däremot inte lika självklart. Jag upplever att en utbildningsprocess och en utvecklingsprocess följer motsatta förlopp med avseende på kunskapsbildning. Spontant tänker jag på
utbildning som en rakt igenom konvergent process, alla ska nå
samma kunskap. Utveckling tycks däremot vara en dubbelriktad
process; förts divergent vid undersökningen av problemet och
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identifieringen av olika lösningsstrategier, sedan konvergent vid
valet av en specifik lösning. Är det någon som känner igen sig i
detta resonemang och kan utveckla tankegången?
Aktörens fråga i bearbetad och kondenserad form: Vad karakteriserar
villkoren för kunskapsbildning i drivhusprojekt i förhållande till kunskapsbildning i teorikurs?

Inom akademin är vi bra på att objektivt beskriva hur saker och
ting förhåller sig. Ibland kan vi också förklara varför något förhåller sig på ett visst sätt. I tillämpade forskningssammanhang
utvärderar vi medel och medelanvändning genom att jämföra
resultat med givna mål. Att utvärdera mål och målanvändning
undviker vi eftersom vi inte har något objektivt att jämföra med.
Med andra ord är vi, i akademiska sammanhang, bra på att
hantera kunskap, men inte de storheter som relaterar till urskiljning och utvärdering av mål, dvs. värden och normer. Jag
får känslan av att vi inom akademin rör oss med en begränsad
rationalitet. Dessutom går vi sällan från ord till handling, utan
nöjer oss med att konversera kring olika företeelser, fenomen,
problem etc. I drivhusprojekten däremot, är studenterna
tvingade att kontinuerligt avgöra hur de bör agera i olika
situationer, och samtidigt omsätta argumentens giltighet i
fakticitet, dvs. konkret handling i projektet. Därmed är drivhusstudenterna hänvisade till att samtidigt pröva kunskap, värden
och normer i relation till praktiska handlingar och situationer.
Hur kan en sådan prövning ske på ett rationellt sätt, och hur kan
den faciliteras?
Aktörens frågor i bearbetad och kondenserad form: Vilka rationalitetsformer aktualiseras i samband med drivhusprojekt? Hur förhåller sig
drivhusprojektens rationalitetsformer till de rationalitetsformer som normalt
kommer till uttryck i utbildnings- och forskningssammanhang? Hur kan
projektets och projektdeltagarnas utvärderings- och utvecklingsprocess
faciliteras?

Projektdeltagarna kan säga en sak men mena något annat. Hur
kan sådana missförstånd redas ut? Vidare är det inte alltid så att
deltagarna är uppriktiga och håller sig till sanningen. Hur kan
deltagarnas uppriktighet och sanningshalten i deras yttranden
prövas? Slutligen kanske deltagare säger sig vilja göra på ett visst
sätt, samtidigt som det är lätt att konstatera att inget händer i
praktiken. Hur kan aktörers vilja att gå från ord till handling
prövas?
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Aktörens frågor i bearbetad och kondenserad form: Hur kan man i en
dialogsituation, för att förstå innebörden av en aktörs yttrande, pröva om
yttrandet är sant, om det är socialt korrekt och om aktören uppriktigt menar
vad hon säger? Hur kan deltagarnas vilja att gå från ord till handling
prövas?

Att drivhusprojekten utvecklas till livskraftiga företag förutsätter
att deltagarna och gruppen successivt blir så autonoma att de på
egen hand kan utvärdera och utveckla sitt handlande. Hur kan
dessa processer initieras och faciliteras, och vilken är min
funktion i detta sammanhang?
Aktörens fråga i kondenserad form: Hur kan projektets och projektdeltagarnas utvärderings- och utvecklingsprocess faciliteras i autonom
riktning?

Traditionellt utbildar vi ingenjörer och ekonomer för en löntagarroll. Med drivhusprojektens inriktning mot nyföretagande
hamnar entreprenörskap i fokus. Vad innebär denna förskjutning för vårt förhållningssätt gentemot studenterna? Jag
känner mig tveksam till huruvida entreprenörskap kan utbildas
fram. Handlar inte detta om opåverkbara egenskaper, som
antingen finns eller inte finns, i en individs personlighet?
Aktörens frågor i kondenserad form: Hur kan entreprenöriellt agerande förstås? Kan det stimuleras, och i så fall hur?

Jag har redan stiftat bekantskap med problematiken kring fripassagerare, dvs. studenter som inte gör sin del av arbetet i
projektet. Deras strategi är att glida igenom kursen på bekostnad
av andras resultat. Hur kan detta kontrollproblem hanteras?
Vilken funktion har jag respektive projektledaren i lösningen av
problemet?
Aktörens frågor i kondenserad form: Vad kännetecknar och orsakar
problemet med fripassagerare i drivhusprojekt och drivhuskurs? Hur kan
problemet med fripassagerare hanteras?

För att projektet ska utvecklas till en kollektiv aktör krävs en
kollektiv handlingssamordning. Det innebär att deltagarna måste
binda upp varandras handlande. Därmed minskar var och ens
handlingsutrymme. Konsekvensen är att drivhusstudenten, som
ska examineras i sitt handlande, inte är fri att agera som hon
själv vill. En student kan agera på ett kanske tokigt sätt därför
att gruppen tillsammans fattat ett dåligt beslut, eller på grund av
att någon student i en överordnad projektroll fattat ett dåligt
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beslut. Studenten fullföljer därmed handlingar som andra påbörjat. Kan studenten verkligen göras ansvarig för sitt
handlande under dessa omständigheter? Frågan är om det
verkligen är studenten jag handleder och examinerar, eller om
det är projektet och projektgruppen. Om jag nu ändå lyckas
urskilja studentens eget agerande, mot vilken bakgrund bör i så
fall studentens handlingar bedömas?
Aktörens fråga i kondenserad form: Hur inverkar de projektrelaterade
handlingarnas organisatoriska karaktär på förutsättningen för handledning
och examination?

Vid utveckling och drift av kurs brukar vi försöka leverera goda
svar på följande tre frågor: vilka kunskaper ska studenterna ha
tillgodogjort sig efter genomgången kurs, vilket eller vilka tillvägagångssätt kan hjälpa studenterna att nå kunskapsmålen och
hur tar man reda på om studenterna uppnått kunskapsmålen?
Dessa frågor har jag inte problem att besvara när det gäller
teorikurser, men hur besvarar jag (vi) frågorna i samband med
drivhuskurs?
Aktörens frågor i kondenserad form: På vilket sätt skiljer sig förutsättningarna för handledning och examination åt mellan drivhuskurs och
teorikurs? Hur kan den pedagogiska processens tre grundfrågor, vad lära,
hur lära och hur examinera, besvaras i samband med drivhuskurs? Hur
kan handledning och examination av drivhusstudenter genomföras?

Eftersom studenter från olika årskurser och studieinriktningar
läser drivhuskurs på olika nivå (A, B, C eller D) måste vi kunna
ställa olika höga krav på deltagare som utövar en och samma
projektroll. Vad krävs av en teknikutvecklare, affärsutvecklare
respektive projektledare som läser A-, B-, C- respektive D-nivå
för att uppnå betyget godkänt?
Aktörens frågor i kondenserad form: Hur kan betygskriterier för drivhuskursens A-, B-, C- respektive D-nivå definieras? Behövs det olika betygskriterier för olika projektroller?

Vad förväntas av mig i rollen som drivhushandledare? Eller med
andra ord, vad kännetecknar en god drivhushandledare.
Aktörens fråga i kondenserad form: Hur kan drivhushandledarrollen
definieras?

Jag skulle vilja ha mer tid med studenterna, samt vilja att projekt
som utvecklar sig på ett intressant sätt kunde komma i åtnjutande av extra resurser i form av tillgång till kontors106

utrymmen, ekonomiska medel, praktisk affärsrådgivning, inkubation etc. Att FoU-projekt har en helt annan koppling till
universitetets ekonomi än vad traditionell kursverksamhet har
förstår jag. Men, mot vilken ekonomisk bakgrund genomförs
drivhusprojekten? Är dessa begränsade till samma studentpeng
som teorikurserna, eller finns det andra resurser som kan tas i
anspråk? Om det inte finns andra resurser, är kanske den
ekonomiska basen något som vi bör utveckla. Hur kan det i så
fall ske?
Aktörens fråga i kondenserad form: Vad kännetecknar drivhusprojektens
nuvarande ekonomiska incitament, och hur kan det utvecklas?

Hoppas att ovanstående frågor är så tydligt formulerade att ni
förstår vad jag menar.
Vi hörs och ses! /Bengt

Anna skriver brev till arenaledning och
drivhushandledarforum
Med Annas brev till arenaledningen har jag försökt ge en holistisk
bild av de kritiska inställningar jag kommit i kontakt med under olika
reflektionsmöten och informella intervjuer med studenter. Brevet har
följande ordalydelse:
Hej,
Bengt har berättat för mig att han skrivit brev till er och förklarat vilka problem som han upplever i samband med drivhusprojekt. Han uppmanade mig att skriva för att komplettera med
ett studentperspektiv.
Jag har nog utmärkt mig som en ganska kritisk person, och
hittills är det mest Bengt som fått ta emot min kritik. Jag tycker
drivhuskursen är luddig. Man vet aldrig riktigt vad som förväntas av en. När man frågar någon av handledarna säger de
bara: Det är ert projekt, inte mitt. Jag diskuterar gärna med er, men det
är ni själva som måste komma på vad som ska göras. Vad har ni skrivit i
er projektplan att ni ska göra …Så där håller dem på. Jag kan inte
låta bli att tänka att kursen fungerar som en smitväg för lärare.
Handledarna kan komma oförbereda till möten och bara sitta
och lyssna. Jag, och fler med mig, önskar en utbildning i projektrollen, så man vet vad som förväntas att man ska göra.
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Aktörens fråga i kondenserad form: Hur kan drivhusaktörernas beteendeförväntningar på varandra stabiliseras och synliggöras, utan att projektets
autonoma utvärderings- och utvecklingsprocess hindras?

Jag hade inte trott att vi skulle vara så beroende av varandra i
projektet. Faktum är att det knappt går att göra någonting på
egen hand. Ständigt måste man vänta in olika resultat från
övriga deltagare i gruppen. Det största problemet är att flera deltagare låter bli att genomföra aktiviteter som de frivilligt tagit på
sig. Projektledaren har försökt tala med dem flera gånger, men
utan resultat. Problemet är att hon inte har något verkligt
mandat att agera. Alla vet ju att det är drivhushandledarna som
ansvarar för kursen, och att det därmed är de som har sista
ordet i alla frågor. Vid ett tillfälle, när situationen var riktigt usel,
fick projektledaren trots allt hjälp av handledarna, som nu
skällde ut fripassagerarna efter noter. Förbättringen blev
emellertid kortvarig. Så fort handledarna vänder ryggen till
börjar de slappa igen. Kanske var utskällningen till mer skada än
nytta. Efter den tycks gruppen tappat allt förtroende för projektledarens ledningsförmåga. Nu frågar alla handledarna om vad de
ska göra.
Situationen med fripassagerare kan kanske förbättras om
kontrollen från handledarnas sida ökar och fler betygssteg
införs. Det känns också orättvist att alla som klarar kursen får
samma betyg, helt oberoende av hur mycket arbete de lagt ner i
projektet.
Aktörens frågor i kondenserad form: Hur kan problemet med fripassagerare förstås och hanteras? Hur kan en situation åstadkommas som
innebär att projektledaren har större legitimitet i sin ledningsfunktion? Hur
påverkar en förändrig av projektledarens legitimitet, hennes inflytande över
samverkansprocessen? Hur kan en utökad betygsdifferentiering hanteras?

En annan sida gäller företagandet. I början pratades det mycket
om det företag som Roger ville etablera kring vår produkt. Alla
verkade vara lika inbjudna. Nu har det utkristalliserats en liten
sekteristisk krets som hela tiden pratar med varandra om hur de
ska gå vidare när projektkursen är slut. Alla har skrivit på ett
avtal om sekretess, som innebär att Roger äger idén och alla de
resultat som kommer ut från projektet, men det är ju mitt och
andras arbete som ligger till grund för en eventuell företagsframgång. Som det är nu är det bara Roger och hans kompisar
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som har chans att utveckla ett entreprenörskap. Så var det ju
inte tänkt att drivhusprojekten skulle fungera om jag förstått
saken rätt. Det heter ju Arena innovativ teknik och företagande.
Företagandet borde väl gälla alla. Denna orättvisa får mig att
känna mig så himla omotiverad. Jag vet att jag lär mig saker på
det jag gör i projektet, kanske till och med mer än i andra kurser,
men jag gillar verkligen inte att bli utnyttjad som ett redskap för
andras framgång.
Aktörens frågor i kondenserad form: Hur kan projektets utvärderings- och
utvecklingsprocess faciliteras så att den inkluderar samtliga aktörers
entreprenöriella självförverkligande och möjlighet att påverka projektets
grundförutsättningar? Hur kan projektets utvärderings- och utvecklingsprocess stimuleras så att färre eller helst inga deltagare känner sig
utnyttjade i sin projektroll?

Jag vet inte riktigt vad man kan göra för att lösa ovanstående
problem, men som det är nu kan det i alla fall inte fortsätta. Jag
vet att fler än jag funderar på att hoppa av kursen.
Tack för ordet / Anna.

Leonardo skriver brev till arenaledning och
drivhushandledarforum
Med Leonardos brev till arenaledningen har jag försökt ge en
holistisk bild av de positiva inställningar jag kommit i kontakt med
under olika reflektionsmöten och informella intervjuer med
studenter. Brevet har följande ordalydelse:
Hej,
Bengt bad mig skriva till er och berätta om hur jag upplever
drivhuskursen. Jag förstod av Bengt att han drabbats av eftertankens kranka blekhet. Han ville inte säga så mycket men han
verkar inget vidare uppåt. När jag ser honom sitter han mest
och grubblar på sitt rum. Jag förstår att det kan finnas mycket
problem i kursen och att den måste utvecklas vidare. Den liknar
inget jag mött tidigare i min utbildning. Jag är dock mycket
positiv till drivhusprojekt och önskar att jag stött på det tidigare.
För första gången känner jag mig motiverad att gå till plugget.
Jag hade länge trott att jag helt saknade drivkraft. Jag var
avundsjuk på dem som kunde sätta sig och läsa direkt efter
lektioner och föreläsningar. Gamla tentor har hittills varit min
räddning, men dessa har ju inte gjort det hela roligare precis.
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När jag någon gång råkat beklaga mig inför någon lärare
angående tristessen, har den snarstuckna kommentaren: Allt kan
inte vara kul. Det gäller bara att disciplinera sig lite. Det är därför vi har
tentapiskan .... kommit som ett brev på posten. Men vad är det då
för mening med att hålla på? Det man gör måste väl kännas
meningsfullt.
Nåväl, jag ska komma till saken. Min leda inför utbildningen
hade börjat smitta av sig på min förväntan inför yrkeslivet. Trots
hyfsade betyg, och bara en resttenta, hade jag i somras på allvar
bestämt mig för att avbryta mina studier. Men jag erkänner, jag
var lite för bekväm för att göra slag i saken. När studiemedlet
gled in på kontot var jag strax tillbaka i den vanliga lunken. Det
som hänt sedan jag hoppade på drivhusprojektet, är att jag
upptäckt att det är kul att konstruera, att göra beräkningar och
att delta i tekniska och affärsmässiga diskussioner. Jag är numera
säker på att jag kommer att finna mig tillrätta som ingenjör i
mitt framtida arbetsliv. Kanske blir det något av företagandet i
vårt projekt, annars är det möjligt att jag startar någon egen
verksamhet. Under drivhusprojektets gång har faktiskt flera
företagsidéer tagit form. Jag är överraskad av den hjälpsamma
inställning jag mött bland andra studenter, universitetsanställda,
personal på kommun, utvecklingsbolag och företag. Jag är
samtidigt lite stolt över det nätverk av kontakter som jag lyckats
etablera genom arbetet med projektet. Dessa kontakter tror jag
kan vara till stor nytta i samband med framtida företagande.
Jag har fixat resttentan och läser för närvarande två teorikurser,
parallellt med projektet, som båda går riktigt bra. För första
gången ligger jag i fas med mina studier under en pågående
läsperiod, och för första gången känns det kul att öppna en
teoribok när jag kommer hem från universitetet. Även om jag
inte förstår allt jag läser, har jag ett hum om vad kunskaperna
kan användas till när jag väl tillägnat mig dem. Faktum är att jag
drabbats av en viss kunskapstörst. Om vi inte lyckas fixa ett
företagande med drivhusprojektet eller jag själv startar eget,
kanske jag fortsätter som forskarstuderande, om nu någon på
universitetet händelsevis skulle våga ta emot en virrpanna som
mig.
- Och problemen då? jag kommer faktiskt inte på några. Ha det
fint / Leonardo
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Tematisering av problem
Tematiseringen av problemen sker genom kondensering av aktörsfrågorna i en form som gör det möjligt att bära med dem in i avhandlingens teoretiskt orienterade kapitel. Vid tematiseringen har jag
låtit sortera in dem efter följande kategorier:
• organiserad samverkan
• styrningsprocess för organiserad samverkan,
• organiserad samverkan och pedagogisk process,
• facilitering, handledning och examination vid organiserad
samverkan
• handledning och examination vid drivhuskurs;
Med dessa teman inses att samtliga frågor relaterar till första
kategorin (organiserad samverkan). Vid insorteringen har jag emellertid valt att låta dem ingå i endast en kategori, samt valt att låta dem
tillhöra den kategori som jag finner mest närliggande, och lämpligt
som perspektiv vid efterföljande bearbetning. Listan med
aktörsfrågor får därmed följande utseende:

1 Organiserad samverkan;
1. Hur kan fenomen som handling, roll, situation, rationalitet, livsvärld, sociala system, mekaniska system, organiska system,
organisation, hierarki, matrisorganisation, projektorganisation,
team, sociala nätverk, arbetsgrupp och grundantagandegrupp,
entreprenörskap och fripassagerarbeteende, förstås och relateras till
organiserad samverkan? Vilka andra sociala fenomen kan behöva
förstås och relateras till organiserad samverkan för att verksamheten ska kunna hanteras på ett bra sätt?

2-5 Styrningsprocess för organiserad samverkan;
2. Hur kan styrningsprocessen för aktörernas organiserade samverkan
organiseras och faciliteras?
3. Hur kan aktörer inom ramen för styrningsprocessens dialogsituationer; ta reda på innebörden av en aktörs yttrande, pröva om
yttrandet är sant, pröva om det är socialt korrekt, pröva om
aktören uppriktigt menar vad hon säger samt pröva hennes vilja att
gå från ord till handling?
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4. Hur kan styrningsprocessen organiseras så att; samtliga aktörers
behov av att kunna påverka organiseringsvillkor tillgodoses, ingen
behöver känna sig utnyttjad i sin projektroll och samtligas
entreprenörskap kan förverkligas?
5. Hur kan drivhusaktörernas beteendeförväntningar, inklusive
rollförväntningar, stabiliseras, utan att tillgripa yttre auktoritet (som
kan leda till blockering av aktörernas styrningsprocess)?

6-8 Organiserad samverkan och pedagogisk process;
6. Hur förhåller sig utvecklingsinriktad organiserad samverkan till
anpassningsinriktad pedagogisk process?
7. Hur förhåller sig frågorna; vad lära, hur lära och hur examinera, till
anpassningsinriktad pedagogisk process respektive utvecklingsinriktad organiserad samverkan?
8. På vilket sätt skiljer sig förutsättningarna för handledning och
examination åt mellan utvecklingsinriktad organiserad samverkan
respektive anpassningsinriktad pedagogisk process?

9-12 Facilitering, handledning och examination vid
organiserad samverkan;
9. Hur kan organiserad samverkan faciliteras?
10. Hur kan en facilitatorroll för organiserad samverkan se ut?
11. Hur kan handledning och examination genomföras i anslutning
till organiserad samverkan?
12. Hur inverkar det på förutsättningarna för examination och
handledning att aktörernas handlande är organisatoriskt?

13-19 Handledning och examination vid drivhuskurs;
13. Hur kan drivhusprojekt faciliteras?
14. Hur kan drivhushandledarrollen beskrivas?
15. Hur kan handledning och examination genomföras i anslutning
till drivhuskurs/projekt?
16. Bör handledning och examination genomföras i anslutning till
drivhusprojektens operativa verksamhet, styrningsprocess eller vid
separata handlednings- och examinationstillfällen?
17. Hur kan betygskriterier realiseras?
18. Hur kan entreprenöriellt agerande stimuleras?
19. Hur kan mer tid för handledning realiseras?
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Frågeställningar att inleda avhandlingens analytiska
och pragmatiska reflektioner kring
Frågan är nu i vilken ände av scenariot och uppräknade frågeställningar det kan vara rimligt att börja nysta. Huvudsyftet med att
skriva Dreamer var att försöka illustrera hur drivhusaktörers
verklighetsuppfattningar kan skilja sig åt och hur det i sin tur kan ha
en avgörande betydelse för deras handlande. Men hur kan fenomen
som handling och verklighet förstås, på vilka sätt kan aktörers
handlingar vara rationella, och vilken betydelse har förgivettagna
inställningar och implicit utställda giltighetsanspråk? Det är frågeställningar som dessa, som avhandlingens nästa två kapitel behandlar.
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8 Handling
Detta kapitel innehåller redogörelser och reflektioner i anslutning till
handlingsteori. I fokus står Jürgen Habermas kommunikativa
handlingsteori, som innehåller distinktioner mellan olika former av
rationalitet och distinktioner mellan livsvärld och system, interaktion
och arbete, etc. Vidare innehåller kapitlet en komplettering av
narrativet Dreamer med två ytterligare situationer. I den första
situationen möter vi aktörerna när de utvärderar och utvecklar sin
samverkan. I den andra situationen möter vi dem under pågående
operativ verksamhet. I slutet av kapitlet diskuteras kritik som kan
riktas mot den kommunikativa handlingsteorin.

Avsikt
För att en aktörs agerande ska betraktas som en handling brukar man
förutsätta att aktören agerar medvetet och avsiktligt87. Aktörens
avsikt kan vara att nå framgång i något hänseende, att följa en socialt
etablerad norm, att uttrycka sig uppriktigt i ett samtal etc. Avsikten
talar om för oss på vilket sätt handlingen är meningsfull och rationell.
Om aktörens avsikt är att uppnå framgång, syftar handlingen till att
vara rationell i förhållande till dess mål. Är avsikten att agera socialt
korrekt, syftar handlingen till att vara rationell i förhållande till
allmänt omhuldade värderingar. Är aktörens avsikt att uttrycka sig på
ett så autentiskt vis som möjligt, syftar handlingen till att vara
rationell i relation till aktörens egna värderingar. Om aktörens avsikt
är att etablera en förståelse hos andra aktörer genom att agera begripligt syftar handlingen till att vara kommunikativt rationell. En och
samma handling kan syfta till att vara rationell på samtliga dessa
sätt.88
Trots att varje handling förutsätter en specifik aktör, och att det
är aktören själv som måste omfatta handlingsavsikten, för att vi ska
räkna ett visst agerande som en handlig, bör handling primärt
betraktas som ett socialt fenomen. Detta följer av att en människa utvecklas till individ som resultat av en social process89. Genom sin
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levda erfarenhet är hon oupplösligt förbunden med livsvärlden90, som
är mänsklighetens samlade levda erfarenhet. Livsvärlden utgör det
yttersta sammanhanget för varje handling och är därmed källan till
handlingars meningsfullhet. Det skulle krävas ett gudsöga för att
betrakta livsvärlden utifrån. I avsaknad av det utgör livsvärlden den
yttersta horisont mot vilken handlingar kan bedömas. Utan
livsvärlden skulle allt agerande vara strikt individuellt, tömt på social
mening, och obegripligt i en betraktares ögon. Livsvärlden är därmed
grunden för all rationalitet. Eftersom vårt handlande alltid sociokulturellt och språkligt förmedlat91 och all interaktion mellan
individer är symbolisk och språklig på ett verbalt och/eller kroppsligt
sätt92, rymmer varje handling en potential att kunna förstås intersubjektivt, men på grund av den språkliga och sociokulturella förmedlingen är förståelsen tillgänglig först via tolkning (hermeneutik).

Medvetenhet
Att varje handling har en potential att förstås intersubjektivt, innebär
inte att varje form av mänskigt agerande kan förstås på detta sätt.
Traditionellt brukar man skilja på handling och beteende. Med
beteende avses agerande som till skillnad från handling utförs utan
medveten handlingsavsikt. När en individ beter sig ses hennes
agerande som en direkt respons på de omständigheter hon befinner
sig i, varför avsikt och medvetenhet saknar relevans93. Till beteenden
hör agerande som kan relateras till medfödda reflexer eller affektivt
agerande som kan ha sin grund i mer eller mindre omedvetna
regressiva processer.94
Dualismen mellan handling och beteende följer ett idéhistoriskt
väl etablerat mönster, där beteende beskrivs som ett djuriskt
agerande, medan medvetet handlande, är det som gör oss till
människor. Även moderna sociala och psykologiska teoribildningar
gör mer eller mindre axiomatiska avstamp i frågan om vad som skiljer
människan från djuren.95 Djurens agerande ses i dessa sammanhang
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som i stort sett omedvetet, oavsiktligt och bestämt av instinkt, medan
människan kan välja att låta sitt agerande vägledas av kunskaper,
normer, värden och intressen. Genom den biologiskt begränsade
förmågan till lärande, är djur hänvisade till en livslång bundenhet vid
beteendet. Ur ett evolutionistiskt perspektiv ligger det nära till hands
att betrakta mänskligt beteende som en slags restprodukt från djurlivet. Mot den bakgrunden är det inte särskilt förvånande att en del
teorier om lärande är impregnerade av viljan att etablera metoder som
syftar till att eliminera beteenden och frigöra människan från sitt
djuriska arv. Att detta synsätt är verksamt i praktiska sammanhang,
inses genom att betrakta hur skolans uppgift beskrivs i termer av att
stimulera elever till kritiskt reflexivt tänkande, att ge elever en
handlingsberedskap för att kunna agera medvetet och kunskapsbaserat etc. Skolan, som är ett barn av upplysningstanken, förväntas
enligt detta perspektiv alltså fungera som en avskiljare av beteenden
och förlösare av handling.
Medvetenhet och avsikten kan relateras till handlingens motiv,
som antingen kan vara av typen; för-att eller därför-att. För-attmotiven beskriver handlingens önskade sluttillstånd och svarar mot
ett autonomt, aktivt och målinriktat handlande, medan därför-attmotivet beskriver handlingens yttre orsaker och svarar mot ett osjälvständigt, reaktivt och situationsbetingat handlande. Om en person
som genomfört ett bankrån för-att få tag i pengar, förklarar sitt tilltag
med att hon vuxit upp i en kriminell miljö, hänvisar hon till
handlingens därför-att-motiv. Med en vetgirig person som läser
böcker för-att förstå sig själv och sin omvärld, förhåller det sig
annorlunda. För henne dyker det inte upp något därför-att-motiv i
efterhand. Hon ses inte som ett offer för sina omständigheter utan
som en medveten och aktiv medskapare av livsvärlden.96
En slutsats man kan dra av ovanstående resonemang är att
beteende kan relateras till agerande som domineras av därför-attmotiv, medan handling kan relateras till agerande som domineras av
för-att-motiv.
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För resonemang om för-att-motiv och därför-att-motiv se Schütz (1944-53/2002)
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Rutinisering och strukturering
I praktiska sammanhang är det ofta svårt att avgöra vad som bör
betraktas som handling respektive beteende. Faktum är att man på
goda grunder kan hävda att det inte går att dra någon skarp gräns
mellan handling och beteende. För hur ska vi t.ex. klassificera en mer
eller mindre omedvetet utförd vanehandling, som genomfördes på ett
avsiktligt och medvetet sätt när den lärdes in? Att gränsdragningen är
svår att göra beror på att vardagsverkligheten är fylld av individuella
och kollektiva rutiniseringsprocesser som får ursprungliga avsikter
och medvetenheter att dunsta bort. Genom rutiniseringen etableras
emellertid de sociala strukturer som är förutsättningen för allt socialt
liv97. Utan dessa skulle tillvaron te sig kaotisk och konturlös, och
aktörerna skulle inte ha något att förhålla sig till eller gripa tag i.
Rutiniseringsprocesser är således en förutsättning för intersubjektivt
tolkningsbara handlingsavsikter. Strukturerna yttrar sig som
institutioner, dvs. typifierade tanke-, handlings- och interaktionsmönster i livsvärlden98. Hit hör interaktionsmönster för rollenlig
interaktion mellan lärare och elev, försäljare och kund etc. I arbetslivet stimuleras rutiniseringen och struktureringen genom en långt
driven arbetsdelning och specialisering.
Att handlingar överhuvudtaget rutiniseras till vanehandlingar
torde bero på att likartade handlingssituationer uppträder på ett återkommande vis, att aktörer förmår känna igen olika situationer som
likartade samt att de lyckas identifiera och återskapa handlingssätt
som är mer lyckosamma än andra. Som en effekt av rutiniseringen
kan t.ex. en bilförare genomföra en klanderfri körning utan att i efterhand kunna svara på om hon haft möte, gjort någon omkörning,
stannat vid något trafikljus etc. Restiden kan hon ha nyttjat åt att
planera sin dag, lösa något problem etc. Att bilkörning trots allt är en
tämligen avancerad aktivitet torde de flesta som varit körskoleelever
vara benägna att hålla med om. Eftersom körskoleeleverna saknar
rutin är de tvungna att utföra mängder av överväganden på ett medvetet sätt. När de väl lärt sig att bemästra körningen sker dessa överväganden på ett omedvetet sätt. Utan rutiniseringsprocesser skulle
aktörers möjlighet att mobilisera energi för att utvidga sina hand97
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Se Struktureringsteorin Giddens (1984). Se Johansson (1995) för en introduktion.
Berger och Luckmann, (1966/1976).
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lingsutrymmen genom att agera medvetet och utvecklingsinriktat begränsas99. Medan vanehandling är förbundet med omedvetet följande
av förgivettagna rutiner är utvecklingsinriktat handlande nära förbundet med kritiskt ifrågasättande av rutiner samt medvetet brytande
mot rutiner som uppfattas som irrelevanta. Eftersom brytande av
rutin förutsätter rutin100, är utveckling och rutinisering nära relaterade
fenomen. Därför är det heller inte särskilt förvånande att omedveten
vanehandling tycks vara kännetecknande för experters sätt att
handla101.

Handling, vanehandling och beteende
Mot bakgrund av ovanstående resonemang skulle man kunna skilja
vanehandling från beteende genom att se till agerandets relation till
utvecklingsinriktat handlande. Vanehandlingar behöver emellertid
inte ha sin grund i ett tidigare utvecklingsinriktat handlande utan kan
även ha utvecklats genom ett medvetet anpassningsinriktat handlande, med vilket aktören försökt imitera andra aktörers ageranden.
Enligt mitt perspektiv är det t.ex. rimligt att betrakta bilkörning som
vanehandling, eftersom det kan spåras till ett tidigare utvecklingsinriktat handlande, medan t.ex. projektion102 bör betraktas som
beteende, eftersom det utvecklats genom tidiga omedvetna
socialisationsprocesser. Om aktören önskar vidareutveckla ett
agerande finns det i samband med en vanehandling åtminstone en
potentiell möjlighet att återknyta till tidigare handlingsplanering.
Eftersom livsvärlden är en taget-för-given-verklighet103, som vi så att
säga är inkastade i vare sig vi vill det eller ej104, består en stor del av
vårt agerande av beteenden som vi aldrig lärt in på ett medvetet sätt.
Beteenden kan emellertid medvetandegöras, ifrågasättas och utvecklas till avsiktliga medvetna handlingar. Dessa kan i sin tur, som
en följd av rutiniseringen, övergå i mer oavsiktliga omedvetna vanehandlingar. Istället för en traditionell bipolär indelning av agerande i
handling och beteende väljer jag att tillämpa en indelning i tre
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Giddens (1984). Ellström (1996) skriver om utrymme för lärande.
Ellström (1996).
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Dreyfus och Dreyfus (1986).
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Se t.ex. Granström (2000) eller kapitel 12 System i denna avhandling.
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Berger och Luckmann (1966), Schütz (1944-53).
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kategorier; handling, vanehandling och beteende, vilka jag skiljer åt på
följande sätt:
• handling - medvetet avsiktligt agerande.
• vanehandling - omedvetet agerande som aktören lärt sig genom
medvetet utvecklings- eller anpassningsinriktat handlande.
• beteende - omedvetet agerande som antingen är medfött eller
som aktören lärt sig på ett omedvetet sätt.

Fantasi, reflektion och utförande
I vardagliga sammanhang gör vi så tydliga distinktioner mellan begrepp som handling och tanke, handling och fantasi, handling och
kreativitet, handling och reflektion, handling och utförande etc., att
man kan få känslan av att begreppen skulle beskriva separata
fenomen. En aktör kan visserligen låta handlingens faktiska utförande
föregås av en fantasi där handlingens giltiga utförande tänks ut. I
dessa sammanhang kan man tala om handlingens projektiva karaktär.105 Även om tiden mellan fantasi och utförande är stor, så är det
emellertid inte fråga om att aktören genomför två separata aktiviteter,
utan fantasi och utförande bildar tillsammans helheten av en handling.
Att aktörer kan pröva/ompröva sitt handlande under pågående
handling, reflektion-i-handling (reflection-in-action), och att aktörer
kan utvärdera och ompröva sitt handlande när de inte längre befinner
sig i den faktiska handlingssituationen, reflektion-över-handling
(reflection-on-action)106, är snarare uttryck för handlingens projektiva
karaktär än att reflektion och handling skulle vara två skilda fenomen.
Genom reflektionerna planerar aktörerna för förbättrat handlande i
kommande situationer107. Att små barn koordinerar sitt handlande
språkligt108, att språkliga begränsningar medför begränsningar av
kroppsliga handlingsalternativ, att vuxnas tänkande i stor utsträckning
sker i språklig form109, att vuxna förmår integrera och blanda verbala
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Alfred Schütz (1944-53, s46) En tanke som innebär att aktören förändrar sin
föreställning om något kan i sig betraktas som en handling. I detta fall är handlingen en
intern mental process som inte är synlig för en yttre observatör, och kan därmed betecknas
som en dold handling (Alfred Schütz, 1944-53, s46).
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Schön (1983, 1987)
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Ibid.
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Vygotskij (1934)
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och kroppsliga symboliska gester110 på ett situationsanpassat och
flexibelt sätt, pekar på att kognitiva och motoriska dimensioner av
handling endast kan separeras analytiskt111, att de i egentlig mening
endast är olika uttryck för en och samma företeelse. I själva verket
tycks vårt handlande till stor del vara bestämt av system av
dispositioner, som på ett integrerat vis anger riktningen för en
individs eller ett kollektivs tänkande, handlande och orientering i
världen.112 Mot bakgrund av ovanstående resonemang är det rimligt
att anta att vår kreativitet kommer till uttryck i handlingens samtliga
moment; dvs. i dess planerings-, utförande- och utvärderingsfas. Det
finns dessutom de som hävdar att vi är som mest kreativa just i
handlingens utförandefas, och att kreativiteten kanaliseras via den
reflexivitet som sker parallellt med handlingens utförande.113
Handlingens planerings-, utförande- och utvärderingsfas utgör
en helhet, där:
• Reflektion-i-handling; aktören/aktörerna, som befinner sig i en
handlingssituation, utvärderar och omprövar tidigare agerande114
samt planerar för framtida handling genom att fantisera om dess
giltiga utförande i förväg.115
• Reflektion-över-handling; aktören/aktörerna som befinner sig
utanför en handlingssituation, utvärderar och omprövar tidigare
agerande samt planerar för kommande handling genom att
fantisera om dess giltiga utförande i förväg.116
• Reflektion-utan-handling; aktören/aktörerna som saknar erfarenhet av deltagande i liknande handlingssituation, planerar för
kommande handling genom att i förväg fantisera fram en idé om
dess giltiga utförande. 117
utgör viktiga kognitiva inslag.
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Den kommunikativa handlingsteorin
För att förstå handling som utförs i samband med organiserad samverkan har jag valt att anlita Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori som möjliggör en mångdimensionell analys av handling och
interaktion.118 Utvecklingen av den kommunikativa handlingsteorin
går tillbaka på ett centralt teoretiskt problem inom det socialvetenskapliga fältet. Forskare och praktiker som är intresserade av
relationen mellan individ och samhälle har av idéhistoriska skäl
tvingats välja mellan antingen ett mikroperspektiv, som utgår från
individen (aktören), eller ett makroperspektiv, som utgår från samhället (strukturen).
Enligt mikroperspektivet119 betonas framgångsorientering,
rationella val, handlingskompetens och liknande faktorer som avgörande för aktörens handlande. Aktören ses som:
… ett ensamt kunskaps- och handlingsförmöget subjekt, vilket
konfronteras med en totalitet av existerande sakförhållande,
som kan förhålla sig såväl observerande som intervenerande till
något i den objektiva världen120

Graden av rationalitet i en aktörs agerande kan enligt detta
perspektiv mätas i hur effektivt aktören lyckats påverka sin omgivning i syfte att förverkliga sina subjektiva preferenser121. Förnuftet
betraktas som något som finns inom individen. Individen tematiseras
medan samhället behandlas som en statisk fond av handlingsrestriktioner. Habermas menar att detta perspektiv medför en låsning
vid en snävt avgränsad instrumentell rationalitet, som innebär att
handling betraktas som ett medel för att uppnå förgivettagna mål
samt att tanke och handling betraktas som två tidsmässigt och
innehållsmässigt separata aktiviteter. Dessutom problematiseras eller
förklaras inte normers och värdens betydelse för individuellt och
kollektivt handlande. Eftersom perspektivet inte kan göra anspråk på
118

Se t.ex. Habermas (1976, 1977, 1981a, 1981b, 1982, 1984, 1986, 1990, 1991, 1992, 1996)
och Andersen (2000), Carleheden (1996), Engdahl (2001), Eriksen och Weigård
(1999/2000), Guneriussen (1996), Israel (1999), Moeller Pedersen (2000), Månsson
(2003b), Nygaard (1995) Premfors & Roth, red. (2004) Rese-Schäfer (1991).
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Enligt Habermas är mikroperspektivet utvecklat ur en subjektfilosofisk tradition, nära
knuten till Descartes rationalism och Kants idealistiska förnuftsteori. Habermas menar att
deras idéer är djupt förankrade i vår kultur via arvet från upplysningen. Habermas (1982)
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att förklara social integration122 har det enligt Habermas en ytterst begränsad räckvidd.123
Enligt makroperspektivet124 behandlas social ordning eller
struktur som sociala fakta. Det generella problemet med makroperspektiven är att intentionalitet, rationella val etc. hamnar helt i skymundan. Samhället, dess ordning och struktur, tematiseras medan
individerna placeras som maktlösa element i dess fond. Enligt detta
perspektiv tänks en kraft utgå från samhället som är riktad mot
individen. Motkraften från individen ses som obefintlig, varför återkoppling saknas från individ till samhället. Resultatet är att samhälle,
individ och kultur faller isär som frikopplade verkligheter.
Eftersom mikro- och makroperspektiven innehåller olika prioritering av vad som är viktigt i relationen mellan individ och samhälle
och rör sig med skilda begreppsapparater har integrerade ansatser
motverkats. Uppdelningen har därmed resulterat i en teoretisk polarisering mellan individ och samhälle som inte speglar verkliga förhållanden.125 Med hjälp av den kommunikativa handlingsteorin
försöker Habermas framställa en samhällsteori som upplöser
dualiteten mellan mikro och makro. Hans strävan är att:
Utforma en meningsförstående samhällsvetenskap på grundval
av den knowhow som kommer till uttryck i språk- och handlingsförmögna aktörers vardagliga praxis. Kriteriet på rationalitet är
om något kan försvaras med goda argument.126

Den kommunikativa handlingsteorin är en syntes av olika
mikro- och makroteoretiska ansatser127 som grundläggs via analysen
122

Dvs. hur det kan komma sig att vi lever i ett någorlunda fredligt och samverkande
samhälle.
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Habermas (1977, 1982)
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Dels möter vi detta perspektiv i äldre sociologiska inriktningar, som t.ex. i Durkheims
arbeten, dels i nyare inriktningar som Focaults strukturalistiska ansats och i olika postmoderna ansatser. Månsson (2003a).
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Månsson (2003) talar om sociologins dualitet inför valet mellan att sätta aktörens
handling eller samhällets struktur i fokus. Guneriussen (1996) ställer sig frågan: ”Mikro –
makro: individuella beslut eller strukturellt tvång som grund för samhällsvetenskapliga förklaringar?”
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Eriksson och Weigård (1999, s52)
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Habermas baserar sin samhällsteori på bland annat: Max Webers teori om västerländska
kulturens rationalisering, den samhällskritiska västmarxistiska traditionen som lägger vikt
vid reifikationen i det moderna samhället (Marx, Lukács, Adorno och Horkheimer), den
analytiska språkfilosofin (Wittgenstein, Austin och Searl), George Herbart Meads
socialpsykologiska grundläggning av teorin om symbolisk förmedlad interaktion, Talcott
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av aktörernas möjligheter att bedriva rationell kommunikation om
rationell handling. Genom att samtidigt betrakta rationalitet ur ett
livsvärldsperspektiv ger Habermas förnuftet en placering utanför
individen128, som en intersubjektiv resurs tillgänglig via dialog.129

Livsvärld och system
För att förstå individ och samhälle på ett integrerat sätt måste vi
enligt Habermas vara beredda att se verkligheten dels som livsvärld
(fenomenologiskt perspektiv) och dels som system (funktionalistiskt
perspektiv).130 Habermas livsvärlds- och systemperspektiv kan
sammanfattas på följande sätt:
Livsvärld - livsvärlden utgör vår gemensamt levda
erfarenhet, och innehåller de förgivettagna intersubjektiva
betydelsemönster som bildar bakgrund åt all förståelseinriktad interaktion. Livsvärlden är kulturellt förmedlad och
språkligt organiserad. Den kan uppfattas som världen sedd
ur ett deltagarperspektiv och omfattar följande strukturella
komponenter: kulturen, samhället och personligheten. 131
System – i de sociala handlingssystemen är det målrationella handlandet organiserat och koordinerat genom institutionaliserade styrningsmedier som pengar och makt.
Systemen fungerar relativt oberoende av systemaktörernas

Parsons och Niclas Luhmanns konstruktioner av systemteoretisk samhällsvetenskap, samt
rättsfilosofi (Rousseau, Kant, Hegel och Schmitt). Eriksen och Weigård (1999, s23f),
Carleheden (1996), Engdahl (2001), Israel (1999), Moeller Pedersen (2000), Nygaard
(1995/1996), Rese-Schäfer (1991/1995) och Habermas, (1977, 1981, 1982, 1986).
128
Kant och Descart placerar däremot förnuftet inom individen. Se nästa fotnot.
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Habermas (1977, 1982, 1986). Habermas inspiration tar stöd i den så kallade lingvistiska
vändningen inom filosofin, som i korthet inneburit en förskjutning från en mentalistisk
hållning, som utgår från det handlande subjektets interna kunskapande, till en pragmatisk
lingvistisk hållning som utgår från vad det kunskapande subjektet kan förstå med hjälp av
språket. Inom kretsen kring Habermas ses filosofihistorien indelad i tre stadier: - det
ontologiska, om vara och väsen, med utgångsfrågan; vad är? (Platon, Aristoteles), - det
mentalistiska, om medvetande och subjekt, med utgångsfrågan; vad kan jag veta?
(Descartes, Kant), samt - det lingvistiska:, om språk och satser, med utgångsfrågan; vad kan
jag förstå? (Wittgenstein). Se Reese-Schäfer (1991, s.35)
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Habermas (1986,s.376-395)
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Denna förenklade definition bygger på en bearbetning av Andersen (2000/2003, s447)
och Eriksen och Weigård (1999, s67). Se även Habermas (1981b/1997, 1982, s126-131).
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kommunikation om situationsdefinitioner och samtycke till
sociala normer.132
Livsvärlden produceras och reproduceras genom interaktion mellan
människor som befinner sig i personliga relationer till varandra, vilket
innebär att typiska livsvärldsrelationer återfinns mellan vänner,
familjemedlemmar etc. Systemen produceras och reproduceras
genom människors systemiska handlande, dvs. handlingar, och
aspekter av handlingar, som är organisatoriskt relaterade till
systemens funktion och existens. Systemiska handlingar får därmed
sin mening (rationalitet) genom systemens funktion. Det innebär att
rationaliteten i systemiska handlingar uttrycks i termer av systemens
självreferens. Systemiska handlingar utförs av människor som befinner sig i opersonliga systemiska relationer till varandra, t.ex. i
systemiska roller som försäljare – kund och lärare – elev. I systemen
är endast den del av personligheten och handlingskompetensen, som
relaterar till systemets funktion relevant och synlig. Man skulle kunna
uttrycka det som att människor deltar i livsvärlden som hela
människor, och i systemen som avpersonifierade människor. En vardaglig handlingssituation, vare sig den försiggår i familjen eller arbetslivet, innehåller normalt både aspekter av livsvärld och system.
Livsvärld och system bör därför inte ses som en dikotomi utan som
ett kontinuum.133

Interaktion och arbete
Habermas skiljer på interaktion, som han betraktar som ett livsvärldsfenomen, och arbete, som han betraktar som ett systemfenomen.
Genom interaktion fylls livsvärlden med mening och människor
socialiseras. Genom arbete produceras varor för att tillfredställa
materiella behov. Den historiska utvecklingen har resulterat i att den
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Andersen (2000, s447), med tilläget ”systemaktörernas”. Se även Habermas (1981, 1982,
s126-131)
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Habermas (1986). Idén att betrakta systemisk handling som ett utslag av organisatorisk
handling hämtar jag från Ahrne (1993, 1999, 2002), som emellertid inte delar Habermas
analytiska separering av livsvärldsperspektiv och systemperspektiv. I Ahrne (2002, 19) tycks
Ahrne se livsvärlden som organiserad. Det gör inte jag. För mig utgör livsvärlden en
kulturell och kunskapsmässig reservoar av institutionell prägel, som visserligen kan tas i
bruk av system (inklusive individer) vid organisering, men är själv inte ett utslag av
organisering.
125

moderna människans arbete genomförs under villkor som präglas av
systemisk integration.134
Hur den systemiska integrationen påverkar aktörernas handlingsutrymme kan vi se om vi t.ex. betraktar villkoren för arbete i
industriell produktion organiserad efter ett tayloristiskt mönster. Här
har arbetaren låg kontroll över egen arbetsinsats och liten möjlighet
att överblicka produktionens totala process. Dessutom äger hon inte
resultatet av sitt arbete eftersom hon redan sålt sin kroppsliga och
intellektuella kraft på arbetsmarknaden. Hon kan därmed betraktas
som ett instrument som nyttjas för att tillfredställa behov som står
utanför henne själv. Om individen identifierar sig med sitt arbete är
risken att hon upplever sig reifierad.
Reifikationsproblemet135 identifieras bland annat av Karl Marx,
som influerad av tysk idealism, anser att människans självförverkligande ligger i att hon tillåts vara skapande i en social gemenskap,
och att hon ges möjlighet att se sig i det hon producerar. Marx gör en
gränsdragning mellan beteende och handling genom att påstå att den
avgörande skillnaden mellan ett bi och en byggmästare inte står att
utläsa i kvaliteten på deras byggnader utan i förhållandet att byggmästaren, men inte biet, förmår bygga sitt hus färdigt i tanken innan
hon skrider till verket. Eftersom industriarbetaren inte planerar sitt
arbete och inte äger frukten av sitt arbete blockeras hennes självförverkligande och hon är hänvisad till att bete sig likt biet. Marx lösning
på problemet är att arbetarna bör ta kontrollen över sitt arbete genom
att bemäktiga sig ägandet av produktionsmedel och producerade
produkter. Därefter förväntar han sig att arbetet kommer att präglas
av frivillighet. Marx drömmer om att kunna vara bagare ena dagen
och advokat den andra.136
Habermas tillbakavisar Marx lösning genom peka på den
enorma rationalitetsförlust som en upplösning av systemintegrationen
skulle föra med sig. Den skulle återskapa människans dagliga kamp
med naturen. Genom att ta stöd i Herbert Meads idéer bestrider
Habermas att människan skulle spegla i det hon producerar. Istället,
menar han, blir det egna självet synligt för henne genom interaktionen med den andre. När människor kommunicerar föregår de
134

Habermas (1981b)
Reifikationen tycks uppfattas som en ofrånkomlig följd av systemintegration.
136
Se Carleheden (1996).
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varandras handlingar, genom att falla varandra i talet, skratta tillsammans etc. Därmed sker ett rollövertagande som gör att individen
kan ta den andres attityd till sitt handlande, dvs. se sig själv med hjälp
av den andres ögon. Enligt Habermas är därför interaktion primärt i
förhållande till arbete, och social integration primärt i förhållande till
systemintegration.137
Av ovanstående resonemang kan man få uppfattningen att vi är
dömda till ett meningslöst och reifierande arbetsliv, och att det goda
arbetet är en ouppnåelig utopi. Den slutsatsen är emellertid alltför
snäv. Efter kritik har Habermas dessutom mjukat upp sina teorier
och hävdar i senare skrifter att arbetslivet präglas av både systemisk
och social integration, dvs. att även livsvärlden gör sig gällande i
systemen.138 Min erfarenhet är att arbetslivet präglas av återkommande faser av interaktioner, där medarbetare kliver ur sina
systemiska roller, och tillsammans reflekterar och fantiserar kring
verksamheten i undersökande och öppna diskussioner. Dessa faser
kan handla om att utvärdera en tillämpad rollfördelning, ett förhållande till en klient, användningen av en viss analysmetod etc.
Interaktionerna kan också handla om att fantisera kring nya rollfördelningar, nya arbetsmetoder, nya verksamhetsmål etc. Dessa livsvärldspräglade interaktioner tycks dock avlösas av systemiska
(systemintegrationspräglade) faser, där den enskilde aktören tvingas
följa beslut, oavsett om hon haft möjlighet att påverka beslutens form
och innehåll. Parallellt med den systemiska fasen sker emellertid informella livsvärldspräglade prövningar av hur den systemiska fasen
fungerar. Det kan ske som löst korridorsnack, några korta ord över
en kaffekopp, eller en blick som ifrågasätter ett visst agerande etc.
Enligt mitt perspektiv ingår alltså livsvärld och system som två
dimensioner av arbetslivet, där dimensionerna framträder som
avlösande eller parallella faser.

Rationalitetsformer
Habermas urskiljer fyra grundläggande sätt som handlingar kan vara
rationella på. De kan vara målrationella, normativt, expressivt eller
137

Habermas (1981b), Carleheden (1996) och Rese-Schäfer (1991). Vid rollövertagande i
interaktioner ostörda av systemintegration talar Habermas om ”ideellt rollövertagande”. Jag
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kommunikativt rationella. Dessa rationalitetsformer (eller handlingsslag) följer ur olika rationalitetsprinciper, och bör ses som dimensioner (idealtyper) av verkligt handlande.139 Handlande som är begränsat till endast en rationalitetsform hör alltså till undantagen.

Målrationell handling
Vid målrationell handling intar aktören en resultatorienterad attityd
och ett objektivt förhållningssätt till aktuell handlingssituation.
Objektiviteten avser hennes uppfattning angående: nuvarande
tillstånd, orsakerna till att tillståndet uppträder, tillstånd som är
önskvärda att uppnå (mål), strategi för att uppnå önskvärda tillstånd
(medel) samt prognostiserat utfall av planerad handling respektive
analyserat utfall av utförd handling (resultat). Aktörens kunskapsinställning är därmed positivistisk.140 Om handlingen är social intar
aktören en objektiverande och beräknande attityd gentemot de
människor som handlingen riktar sig emot. I aktörens handlingsplan
ingår en prognos av hur den andre förväntas försöka maximera sin
nytta, samt en idé om hur den andre kan påverkas så att den egna
nyttan maximeras. Därmed ses den andre antingen som ett medel
eller hinder för egen framgång. Habermas kallar socialt målrationellt
handlande för strategiskt handlande. Om den målrationella handlingen
är ickesocial, dvs. att den riktar sig mot något materiellt i omgivningen, benämns den som instrumentellt handlande.
Den som argumenterar för en specifik målrationell handling
tvingas göra anspråk på att hans eller hennes uppfattning av situation
och prognos om handlingsutfall är giltig därför att den är sann, samt
att handlingen i sig är giltig därför att den är effektiv i förhållande till
uppsatta mål. Att göra epistemologiska anspråk om giltighet kallar
Habermas för att resa giltighetsanspråk. Habermas menar att den målrationella aktören förhåller sig till en objektiv värld präglad av faktiska
förhållanden, och att handlingsrationaliteten bedöms utifrån en jämförelse mellan aktörens giltighetsanspråk och handlingens faktiska utfall.141 Att målrationalitet omfattar två giltighetsanspråk medför att
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Habermas (1982)
Teorin kring målrationellt handlande hämtar Habermas framförallt från Max Weber. Se
Habermas (1977, s83-99). Den positivistiska inställningen svarar mot det tekniska
kunskapsintresset. Habermas (1968)
141
Habermas (1977, s99-101, s106-110, 1982)
140
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aktören kan välja mellan att inta en kognitiv kunskapssökande inställning
med sanning i fokus, en praktisk resultatinriktad inställning med
effektivitet i fokus142, eller en kombinerad inställning som innebär att
både sanning och effektivitet fokuseras.
Aktörens valda handlingsmål och handlingsmedel kan betraktas
som aktörens handlingsplan. För att en målrationell handling ska
övergå i ett faktiskt utförande143, krävs det att aktören har ett möjligt
handlingsutrymme, en handlingsavsikt och en vilja att förverkliga
handlingen. Viljan måste vara större än bara en längtan om att åstadkomma en förändring genom att handla. Gränsen mellan vilja och
längtan är dock flytande. En aktörs längtan kan under gynnsamma
omständigheter (omgivningens handlingspåverkan) successivt övergå
i en vilja som ger reell handlingsberedskap. Det förefaller rimligt att
den instrumentella och strategiska handlingssituationen kan beskrivas som aktörens faktiska handlande i relation till sitt handlingsutrymmes potentiella möjligheter (uppfattade och faktiska), där
handlingsutrymmet bestäms av följande element;
• aktörens handlingsavsikt och handlingsvilja – Vilken
avsikt har aktören med handlingen, och med vilken vilja
genomför hon den?
• aktörens handlingskompetens (kognitiva och kroppsliga
förmågor) - Vilka kompetenser upplever en person att hon
besitter för att genomföra sin handling, och vilka
kompetenser besitter hon i realiteten?
• aktörens handlingsomgivning - Vilka möjligheter och begränsningar upplever en person att det finns i hennes omgivning, och vilka möjligheter och begränsningar finns det i
realiteten?144
142

Habermas (1981a, s11). Se även Eriksen och Weigård (1999, s47).
En handling behöver inte nödvändigtvis omfatta ett aktivt agerande. Även passivitet kan
under vissa omständligheter ses som handling. Matvägran och värnpliktsvägran är två
tydliga exempel på passiv handling. Se Schütz (1944-53).
144
Min uppställning bygger på en revidering av Engdahl (2001, s51). En aktörs handlingsutrymme
torde vara både aktörs- och omgivningsberoende, vilket inte framgår av Engdahls uppställning.
Vidare torde handlingsutrymmets aktörsberoende vara en funktion av hennes kompetens, avsikt och
vilja. Vilja saknas helt som handlingselement i Engdahls uppställning. Vidare är hans koppling
mellan situation och handlingsutrymme otydlig. Dessutom ingår inte den faktiska handlingen som
en del av situationen. För mig förefaller det rimligt att situationen kan beskrivas som aktörens
faktiska nyttjande av handlingsutrymmet i relation till dess potentiella möjligheter.
143
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Eftersom mål/medel-rationaliteten förutsätter att aktören inte
låter sig styras av argument av typen; detta är mina/våra rutiner, så
här har jag/vi alltid gjort etc., ställer den målrationella handlingen
höga krav på aktörens förmåga att vara kreativ. Fantasi, reflektion
och utförande förenas därmed på ett påtagligt vis i den målrationella
handlingen.
När samhällsvetenskapliga handlingsanalyser låter målrationellt
handlande stå som ensam aktörsmodell brukar man tala om att
analyserna begränsat sitt perspektiv till homo economenicus (den
ekonomiska människan). Vi återfinner detta perspektiv i teoribildningar som spelteori, rational choice, public choice, teorin om
socialt utbyte och transaktionsanalys etc.145 Denna aktörsmodell tycks
dessutom vara den dominerande när aktörers handlingar reflekteras i
vardagliga sammanhang.146 Den grundläggande begränsningen med
modellen är att den utgår från:
… monologiskt handlande aktörer, som lägger upp sina handlingsplaner utan att söka få dem accepterade av andra berörda
aktörer. De handlar genom att välja mellan olika alternativ för
att maximera sin nytta efter en preferensskala som anses vara
utifrån given – teorin försöker alltså inte förklara hur preferenserna uppkommer. 147

Det senmoderna samhällets fokusering vid effektivitet och
framgång tycks leda till en hög grad av strategisk handlingsinteraktion, som på det strukturella planet speglas av att dagens samhälle
genomsyras av ekonomiska aktiviteter.148 Det målrationella handlandet kan ses som en idealtypisk modell för aktörers agerande på en
ekonomisk marknad.
I arbetslivet återfinns modellen som en förebild, eller nidbild, av
en välsmord hierarkisk byråkrati. Här är aktörsmodellen begränsad till
nyttomaximering efter redan uppställda och förgivettagna mål. Eftersom modellen inte tar hänsyn till aktörers upprättande av gemensamma situationsdefinitioner tillåts inga nya avsikter att uppstå och
145

Eriksen och Weigård (1999/2004,s.24)
Habermas (1977, s83, 1982, s115)
147
Eriksen och Weigård (1999, s.24f). Fördelen med perspektivet är att teoribildningarnas
begreppsapparater har en så enkel och väldefinierad struktur att komplexa situationer kan
beskrivas på ett koncist sätt, t.ex. med hjälp av ekvationer. Detta underlättar för
uppställning och prövning av hypoteser.
148
Israel (1999, s33)
146
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förverkligas. Därmed riskerar byråkratin att gå i baklås. Genom att
byråkratins aktörer förtingligas när de reduceras till medel riskerar de
att drabbas av känslor av vanmakt och meningsförlust.149
Vid stämpling, i mobbingsituationer, nyttjas den strategiska
handlingens reifierande effekt på ett renodlat destruktivt sätt. Den utpekades autentiska subjekt görs så irrelevant att hon så småningom
utvecklar de falska egenskaper hon tillskrivs.150
Det nutida arbetslivets betoning på målstyrning, platta organisationer etc., i kombination med ett begränsat nyttjande av befattningsbeskrivningar, ger ett stort utrymme för strategisk handling. Att
strukturella element med explicit uttryckta normer förlorar i betydelse
innebär emellertid inte att aktörerna slutar producera och reproducera
implicita normer som påverkar deras organisatoriska handlande.151
Vidare torde platta organisationer medföra ett stort behov av
kommunikation och samförstånd som inte kan tillfredställas av ett
renodlat strategiskt handlande.152
Summering av villkor för målrationell handling
Den målrationella aktören är framgångsorienterad och intar en
objektiverande (positivistisk) inställning till situation och handlingsobjekt. Förhållandet mellan aktör och handlingsobjekt kan beskrivas
som en subjekt-objekt-relation där aktörens objektiva inställning till
situationen kan ses som att hon betraktar ett objektivt utsnitt ur livsvärlden. Detta utsnitt kallar Habermas för den objektiva världen153.
149

Det är detta Weber pekar på med sin metafor om järnburen. Se t.ex. Månsson (2003c) för
en översiktlig behandling av Webers handlingsteori.
150
Stämplingsteorin ger oss ett exempel på detta fenomen, genom att beskriva hur en
person som från början inte avviker, men kontinuerligt pekas ut som avvikare av en eller
fler personer med makt i hennes omgivning, löper en stor risk att utvecklas till avvikare,
genom att hon tenderar att ta till sig och utveckla de egenskaper hon tillskrivs. Den
paradoxala konsekvensen är att personer i hennes omgivning slutligen kan se att de
tillskrivna egenskaperna faktiskt är objektivt sanna. Stämplingen fungerar därmed som en
självuppfyllande profetia. Har stämplingen av en person väl ”lyckats”, är det stor risk att
föreställningen om henne kvarstår, även om hon senare gör motstånd genom att agera på
ett sätt som inte motsvarar den stämplade bilden. Se t.ex. Goffman (1974) eller Angelöw
(1990).
151
Guvå (2001)
152
Eftersom den målrationella modellen inte kan förklara interaktionen mellan subjekt, hur
värden, normer, institutioner produceras och reproduceras samt hur dessa påverkar
aktörers handlande, så ställer jag mig ifrågasättande till användningen av detta handlingsslag
som enhetlig aktörsmodell.
153
Habermas (1977, s.103, 1981b)
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Målrationalitet kan delas in i: instrumentell handling (fysiska objekt)
och strategisk handling (mänskliga objekt). Giltighetsanspråken för
målrationell handling är sanning och effektivitet, i betydelsen av att göra
anspråk om att ha en sann uppfattning om aktuell situation och att
göra anspråk om att den faktiska handlingen utförs på ett effektivt
sätt.154

Normativ handling
Vid normativ handling155 agerar aktören i förhållande till de normer
och värden som är relevanta utifrån aktuell handlingssituation, grupptillhörighet och position. Normativ handling är därmed alltid social
till sin karaktär.
Normerna gäller sällan på ett likartat sätt för alla som är
inblandade i situationen. Jag ger ett konkret exempel: lärare följer
normer som ger dem rätten och skyldigheten att korrigera andras
felaktiga agerande. Läraren bör dock inte rätta vem som helst i vilka
situationer som helst, utan bör hålla sig till att endast rätta sina elever
och endast i de formella situationer där hon möter dem i egenskap av
att vara deras undervisande lärare. Elevrollen kan ses som lärarrollens
motroll och i den ingår det att utan opposition låta sig rättas. Om
eleven motsätter sig att rättas och därmed undviker att gå in i sin
elevroll får läraren svårt att gå in i sin lärarroll.156 De rollspecifika
normer som föreskriver lärarens agerande förutsätter alltså de
korresponderande, men annorlunda normer, som föreskriver elevens
agerande.
Förutom att beakta situationens objektiva omständigheter måste
en normativt handlande aktör beakta situationens sociala omständligheter, vilket innebär att hon behöver veta vilka normer och värden
som gäller i den aktuella situationen och om den planerade/genomförda handlingen följer eller bryter mot dessa normer och
värden. Dessutom bör hon överväga huruvida normerna och värdena
verkligen förtjänar hennes erkännande.157 Alltså måste aktören på
samma gång kunna förhålla sig till den objektiva och den sociala
154

Se Habermas (1977, 1982, 1986)
Teorin till det normativa handlandet hämtar och utvecklar Habermas framförallt ur
Talcott Parsons strukturfunktionalistiska handlingsmodell (Habermas, 1977, s118-119). För
en översikt av Parsons handlingsmodell se t.ex. Fauske (2000) och Boglind (2003)
156
Se Guvå (2001)
157
Eriksen och Weigård (1999, s48)
155
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världens villkor. Primärt är emellertid aktören orienterad mot den
sociala världen och med sin handling försöker hon uppfylla det
normativa giltighetsanspråket riktighet, som gäller i förhållande till den
sociala världens normer, värden, roller etc.158
Eftersom handlingar rutiniseras och struktureras till normer och
institutioner159 som påverkar de handlande i form av typifierade interaktionsmönster och handlingsförväntningar160, kan vi inte göra en
skarp åtskillnad mellan olika rationalitetsformer. Målrationellt handlande kan genom dessa processer successivt komma att övergå i
normativt handlande. Gränsdragningar av denna typ försvåras dessutom av att normer, värden och rollinnehav inte bara påverkar vårt
agerande, utan att de i lika hög grad påverkar våra inställningar till
olika företeelser och fenomen161. Av det skälet kan det vara svårt att
t.ex. skilja på normer och fakta. Värdeimpregnerade begrepp som
frihet, jämlikhet och broderskap kan på samma gång vara uttryck för
personliga värden, sociala normer och universella objektiva fakta.
Överskridanden mellan dessa nivåer sker i kommunikativa sammanhang där aktörer tillsammans tolkar, definierar och hanterar praktiska
situationer.162
Summering av villkor för normativ handling
Den normativt handlande aktören strävar efter att agera socialt
korrekt och intar en deltagarorienterad tolkande inställning (hermeneutisk inställning) till aktuell handlingssituation. Relationen till omgivande aktörer kan beskrivas som en subjekt-inter-subjekt-relation. I
fokus står det som finns mellan aktörerna, dvs. det som är intersubjektivt. Aktören orienterar sig därmed mot ett socialt utsnitt ur
livsvärlden, den sociala världen. Giltighetsanspråken för normativ
handling är det rätta och riktighet, i betydelsen av att göra anspråk om
att välja rätt handlingsavsikt i förhållande till aktuell situation och att
göra anspråk om att den faktiska handlingen utförs på ett riktigt
sätt.163
158

Habermas (1977, s107-110, 1982) Habermas talar inte om roll just i detta sammanhang.
Egen och andras roller har jag lagt till.
159
Giddens (1984)
160
Berger och Luckmann (1966)
161
Bourdieu (1980)
162
Habermas (1982, s120)
163
Se Habermas (1977, 1982, 1986)
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Expressiv handling
Vid expressiv handling164 genomför och bevittnar aktörerna
varandras självpresentationer. Handlingsmodell utgår från en teatermetafor, men istället för att vissa aktörer är rollspelare och andra
publik, växlar samtliga aktörerna mellan att vara rollspelare och
utgöra varandras publik. Aktörerna är dock inte hänvisade till att spela
artificiella roller, dvs. att dölja sig bakom masker, utan de kan även
välja att framträda som dem de i själva verket är. Primärt förhåller sig
den som genomför en självpresentation till sitt själv, dvs. till sin
subjektiva värld, som innehåller aktörens personliga upplevelser, som
t.ex. avsikter, attityder, önskningar och känslor. Sekundärt måste
aktörer, för att kunna få sin självpresentation accepterad, förhålla sig
till situationens faktiska omständigheter (den objektiva världen) samt
till normer, värden och rollerdifferentiering (sociala världen). Aktören
har därmed att förhålla sig till både en inre verklighet (den subjektiva
världen) och en yttre verklighet (den subjektiva och objektiva världen
tillsammans). Om aktören framträder med sitt autentiska jag säger vi
att hon agerar uppriktigt (autentiskt eller sannfärdigt). Om aktören
medvetet spelar en roll som inte stämmer överens med hennes sanna
jag, betecknas hennes agerande som cyniskt och manipulativt. Att
aktören kan framställa sig på ett sätt som inte är uppriktigt utan att
genomskådas, beror på att hon har privilegierat tillträde till sin
subjektiva värld (via förmågan till självreflexivitet) som publiken
saknar. Den granskning publiken kan utföra angående en aktörs
expressiva rationalitet, begränsar sig till att vara vaksam på motsägelser i hennes yttranden, samt motsägelser mellan vad hon säger
och gör. Vanligtvis samarbetar aktör och publik för att bevara
varandras ”ansikten”, dvs. att upprätthålla de självpresentationer och
situationsdefinitioner som uttrycks, och det oavsett om dessa
förefaller rimliga eller ej. I normalfallet tar alltså publiken varandras
rollframträdanden för att vara autentiska165. Om en aktör trots det
tvingas argumentera för en handling ur ett expressivt perspektiv,

164

Teorin om den expressiva handlingsmodellen hämtar Habermas från Ervin Goffmans
(1959, 1974) dramaturgiska ansats (Habermas, 1977, s118-119). För en översikt av
Goffmans arbete se t.ex. Johansson (1995), Berg (2003), Harste och Mortensen (2000)
165
Goffman (1959, 1974)
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måste hon utställa giltighetsanspråk om att handlingen är uppriktig i
förhållande till sin subjektiva värld.166
Den expressivt handlande aktören intar alltid en objektiverande
inställning till sin yttervärld och gör därmed ingen åtskillnad på den
sociala och objektiva världen. Yttervärlden behandlas alltid som
sociala fakta, dvs. som något statiskt och oberoende av aktören själv.
Av det skälet förmår inte den expressiva handlingsmodellen bringa
klarhet i hur gemensamma normer och värden uppstår och
utvecklas.167 Habermas försöker överskrida detta problem genom att
introducera ett intersubjektivt förnuft som etableras via
kommunikativ handling168, som är nästa rationalitetsform jag ska
behandla. Först ska jag emellertid sammanfatta den expressiva
handlingsmodellen.
Summering av villkor för expressiv handling
Den expressivt handlande aktören kan välja mellan att genomföra sin
självpresentation på ett mer eller mindre uppriktigt sätt. Det minst
uppriktiga sättet är det cynisk resultatorienterade. Den som handlar
expressivt intar på samma gång en självreflexiv hållning till sin inre
subjektiva värld (sitt själv) och en objektiverande (positivistisk) hållning till yttervärlden som består av den sociala världen (publiken) och
den objektiva världen (faktiska omständigheter). I normalfallet prioriterar aktören den subjektiva världen framför den sociala världen.
Aktören befinner sig därmed i en relation som kan beskrivas som en
subjekt(jag)-objekt(mig)-objekt(roll/publik)-relation.169 Giltighetsanspråken för expressiv handling är det goda och uppriktighet; i betydelsen

166

Habermas (1977, s106-110, 1982), se även Eriksen och Weigård (1999/2004, s49-51).
Habermas (1981, s.93), den normativa modellen har på motsvarande sätt en bristande
förmåga att förklara den subjektiva världen.
Referensgruppsteorin indikerar att de värden och normer som en aktör hyser, varierar efter
vilka personer hon jämför sig med (refererar till) för stunden. Aktörer tycks därmed i
praktiska sammanhang ha svårt att skilja även på subjektiv och social värld. Se Merton
(1949, 225ff).
168
Habermas (1981, s.93)
169
Den dynamiska och aktiva delen av självet (jag) betraktar den statiska delen av självet
(mig) på ett objektiverande sätt. Jag (subjektet) ser på mig (objektet). Mig kan inte se på jag.
Mead (1934) och Berg (1992). Vidare intar jaget ett objektiverande förhållande till den
sociala världen, som innehåller publiken, socialt accepterade roller m.m. och den objektiva
världen av faktiska handlingsomständigheter. Dessa förhållanden behandlas mer utförligt i
kapitel 9 Livsvärld.
167
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av att göra anspråk på att ha en god handlingsavsikt och att den
faktiska handlingen utförs på ett uppriktigt sätt.170

Kommunikativ handling
Vid kommunikativ handling171 strävar två eller fler aktörer tillsammans efter att etablera en intersubjektiv förståelse och ett samförstånd i relation till en gemensam handlingssituation. Syftet är att
uppnå en gemensam situationsdefinition som kan ligga till grund för
frivillig handlingskoordination. Habermas menar att språket, och vårt
bruk av språket, driver oss mot samförstånd och handlingskoordination172. I sin formalpragmatik173 har Habermas redogjort för
vilka generella villkor som, enligt hans perspektiv, gäller för att uppnå
inbördes förståelse och samförstånd på språklig väg. Utgångspunkten
tar han i den kommunikation som utspelar sig i ett förnuftigt
argumenterande samtal (rationellt samtal). Habermas grundtanke är
att den som deltar i rationella samtal implicit reser olika giltighetsanspråk när hon talar (utför talhandlingar). Eftersom giltigheten av
det sagda alltid måste kunna motiveras i rationella samtal, tvingas
aktören, om hon blir ifrågasatt, att försvara sig genom att
argumentera för sanningshalten, effektiviteten, riktigheten och uppriktigheten i sina yttranden. Det sker genom att aktören inlöser sina
implicit utställda giltighetsanspråk.174 Förståelse mellan aktörerna
etableras då lyssnaren vet vad som gör talhandlingen godtagbar.

170

Se Habermas (1977, 1982, 1986)
Habermas (1977, 1981, 1982). Det teoretiska ursprunget till det kommunikativa
handlingsslaget är mer komplext än för de övriga handlingsslagen. Huvudsakligen tar
Habermas stöd i fenomenologins tankar om livsvärlden, Meads arbeten om
socialisationsprocesser och den efterföljande symboliska interaktionismens (och etnometodologins) betoning av samspelet kring olika situationsdefinitioner, samt språkfilosofins
utredningar av vad som kan uttryckas med olika satser.
172
Habermas tar stöd i Meads socialpsykologi som beskriver språkets betydelse för det
mänskliga medvetandet. Språkets inneboende strävan mot samförstånd stämmer väl
överens med den funktion Mead ger den signifikanta gesten (språklig eller kroppslig) i rolltagandet. Se Mead (1934). Se även Eriksen och Weigård (1999, s54).
173
Se Habermas (1976) och t.ex. Andersen (2000). Formalpragmatiken bygger på modern
språkfilosofi, med företrädare som t.ex. Ludvig Wittgenstein (språkspel), John L Austin och
John R Searle (talhandlingar). Habermas första benämning på sin formalpragmatik var
universalpragmatik.
174
Den implicita närvaron av giltighetsanspråk i aktörers talhandlingar samt aktörens
skyldighet att inlösa dem argumentativt är det som ger språket dess
handlingskoordinerande kraft. Se t.ex. Eriksen och Weigård (1999, s56)
171
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Idealt sker detta då lyssnaren själv bejakar de giltighetsanspråk som
talaren reser.175
Låt oss betrakta en praktisk situation för att se vad ovanstående
resonemang kan innebära i praktiken.

Målrationellt respektive kommunikativt bruk av språket
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
I detta avsnitt kompletterar jag scenariot med en beskrivning av en
situation som utspelar sig vid ett utvärderingsmöte. Med hjälp av
denna situation undersöker jag hur aktörer som deltar i organiserad
samverkan kan utvärdera och utveckla sin samverkan genom att
överlägga om villkoren för sin operativa verksamhet. Fortsättningsvis
kommer jag att benämna pågående operativ verksamhet som systemisk
fas. På motsvarande sätt kommer att benämna pågående utvärderingsmöten som utvärderingsfas. Under utvärderingsfasen är den systemiska
avbruten och samverkansvillkoren öppna för legitim förändring.
Genom att yttra sig om vad som är sant, riktigt och uppriktigt och
ömsom förespråka, kritisera och försvara ståndpunkter deltar
aktörerna i en gemensam strävan efter att finna det bättre argumentet
angående hur praktiska situationer bör uppfattas och hanteras.
Argumenten prövas mot bakgrund av vad som tidigare giltigförklarats
i utvärderingsfas, genomförts som fakticitet i systemisk fas och/eller
kan förväntas ske/genomföras i framtida situationer.
Vi kommer in i den situationen när en av aktörerna fäller
följande yttrande: - Det där fungerar inte. Aktören ifråga utför därmed
en talhandling, vilket innebär att hon:
• uttalar vissa ord med en viss betydelse. Utförandet av talhandlingen motsvarar dess lokutionära aspekt.
• gör något i det att talhandlingen utsägs. I detta fall levereras ett påstående. Försöket att få lyssnaren att förstå innebörden av det
sagda motsvarar aktörens kommunikativa bruk av språket, och
talhandlingens illokutionära aspekt.
• gör något genom att utsäga talhandlingen, som t.ex. att upplysa,
glädja, förnärma, förstöra etc. Försöket att påverka lyssnaren motsvarar aktörens målrationella bruk av språket, och talhand175

Habermas (1981, s.295ff)
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lingens perlokutionära aspekt. På vilket sätt aktören försöker
påverka lyssnaren kan vara svårt att avgöra utan tillgång till
kontextuell kunskap. 176
Antag att de kontextuella villkoren för handlingssituationen är
följande: kort efter att Lena klivit in i drivhusprojektet Dreamer tog
man in ytterligare en projektdeltagare, Lenas bästa kompis Emma,
som går sista året på en systemvetenskaplig utbildning. Produkten
man utvecklar i projektet har av olika skäl blivit mer komplicerad än
man tänkt sig från början, bland annat har man adderat en funktion
som larmar om barnet gör andningsuppehåll och en funktion som
larmar om barnet utför häftiga rörelser. Under ett par intensiva
veckor har Emma, tillsammans med teknikutvecklaren Leonardo, försökt utveckla ett användarvänligt gränssnitt för produkten. Projektledaren Lena, som sedan länge varit intresserad av Leonardo, misstänker sedan några dagar att Leonardo och Emma har en relation på
gång. Vi kommer in i handlingssituationen när Leonardo och Emma
förevisar sin lösning för den samlade projektgruppen. Innan Emma
och Leonardo är färdiga med sin presentation klipper Lena av med
orden: - Det där fungerar inte! och så tillägger hon, - Jag och Thomas kan
ta fram ett bättre förslag. Vi har redan en del idéer. Projektgruppen är
medveten om Lenas inställning till Leonardo och drar slutsatsen att
Lena använder sin talhandling för att förstöra för Emma och
Leonardo.
Aktörer kan välja att betona det kommunikativa och målrationella bruket av språket olika mycket177. I ovanstående situation
tycks ett målrationellt bruk av språket dominera.

Argumentativ prövning av giltighetsanspråk och
kommunikation av kunskaper, normer och värden
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
Genom att ifrågasätta huruvida aktören talar sant, riktigt och uppriktigt
kan aktören förmås inlösa sina implicit ställda målrationella,
normativa och expressiva anspråk. Låt oss återgå till den aktualiserade
projektsituationen: Lena sa: Det där fungerar inte, jag och Thomas kan ta
176

Se t.ex. Eriksen och Weigård (1999, s.57-59) för en utredning av talhandlingars
lokutionära, illokutionära och perlokutionära aspekt.
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Ibid.
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fram ett bättre förslag. Vi har redan en del idéer. Emma och Leonardo
skulle kunna bestrida Lenas påstående med hjälp av följande
yttranden:
• Det är inte sant, vår lösning fungerar visst. Genom denna konstativa
talhandling bestrider Emma och Leonardo att Lenas uppfattning
om sakernas tillstånd är realistisk. De kan göra så genom att t.ex.
hänvisa till de konsumenttester man utfört.
• Du har ingen rätt att agera som du gör. Du missbrukar din roll som
projektledare. Vi har faktiskt kommit överens att alla viktigare beslut ska
tas i samförstånd, och vid oenighet genom förhandling eller majoritetsbeslut.
Du förhindrar denna process. Genom denna regulativa talhandling
bestrider Emma och Leonardo att Lenas agerande är riktigt.
• Du ljuger, du vet mycket väl att våra tester varit framgångsrika. När jag
(Emma) visade dem för dig i förra veckan, lät du helt annorlunda. Vi
skulle gärna vilja gå vidare, om du ursäktar ... Genom denna
expressiva talhandling bestrider Emma och Leonardo att Lena
agerar uppriktigt.178
Om Emma och Leonardo ifrågasätter Lena på ovanstående sätt, utgår de från att Lena när hon talar, implicit gör anspråk på att hennes
uttalande är giltiga utifrån att hon talar:
• sant, dvs. att hon har en realistisk bild av verkligheten. Anspråket
avser kunskap om den objektiva världen.
• riktigt, dvs. att hon har en rättighet att påverka gruppens bedömning av Emma och Leonardo på det sätt hon gör. Anspråket
avser yttrandets relation till normer som aktören anser existerar
eller bör existera i den sociala världen.
• uppriktigt, dvs. att hon menar vad hon säger, och att det under
rådande omständigheter är fel att välja Emmas och Leonardos
lösningsförslag. Anspråket avser yttrandets relation till värden som
aktören anser existerar i hennes subjektiva värld.
I den fortsatta utvecklingen av situationen kanske Lena inlöser sina
implicita giltighetsanspråk med följande yttranden:
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Se Habermas (1981, s.99) angående implicita giltighetsanspråk som kommer till uttryck i
aktörers talhandlingar. Talhandlingar som explicit reser anspråk om sanning
kallas för konstativa, anspråk om normativ riktighet för regulativa samt anspråk på
uppriktighet för expressiva eller representativa (Habermas1976 s.207, 1998).
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• Det är visst sant. I rapporten har ni inte tagit med allt som inträffat. Är det
inte så att flera föräldrar missförstått funktionaliteten så att de avaktiverat
funktioner som de trott sig aktivera? Jag fick reda på detta genom Torgny
Ahlberg på Almi Företagspartner, när han frågade om vi kommit till rätta
med problemet ännu. Han blev förvånad när han förstod att jag inte kände
till problemen. Härmed redovisar Lena sin användning av
kunskap (genom anspråket om sanning).
• Min avsikt är inte att såra, men jag känner ett ansvar som projektledare att
ingripa när jag ser hur lite respekt ni visar gruppen genom att presentera
halvsanningar. Härmed redovisar Lena sin användning av
normer (genom anspråket om riktighet).
• Jag ljuger inte. När ni visade mig rapporten i förra veckan hade jag ingen
aning om problemen med den vilseledande funktionaliteten. Det var igår som
Torgny ringde. Han hade tänkt presentera oss inför en affärsängel som han
har kontakt med. Jag hade hoppats slippa redovisa ert hemlighetsmakeri
inför projektgruppen. Men nu tvingar ni mig, genom att ifrågasätta mina
intentioner. Genom detta yttrande redovisar Lena sin
användning av värden (genom anspråket om uppriktighet).
Det är inte säkert att aktörernas inlösning av sina giltighetsanspråk
sker utifrån vad som verkligen är sant, riktigt eller uppriktigt, varför
också själva inlösningen kan komma att bestridas. Den kommunikativa rationaliteten skulle emellertid överlastas om alla implicita
giltighetsanspråk ständigt skulle behöva motiveras. I normalfallet,
som inte är lika laddat som det ovan, tar lyssnarna för givet att
aktören garanterar att inlösa sina giltighetsanspråk, om det skulle
efterfrågas. Ofta är denna implicita garanti tillräcklig för att interaktionen ska kunna fortgå.179 Praktiska interaktioner tar alltså stöd i
livsvärldens taget-förgivet-verklighet. Det som utlöser ett ifrågasättande är om den aktuella talhandlingen av någon anledning uppfattas som problematisk.

Giltighetsanspråk, världsbild och förnuft
Med stöd i Webers teorier, menar Habermas att den västerländska
rationalitetens utveckling utmynnat i att sanning, riktighet och
uppriktighet utdifferentierats som självständiga värdesfärer i
samhället under beteckningarna vetenskap och teknik, rätt och moral
179

Habermas (1981, s302)
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och konst och konstkritik.180 Giltighetsanspråkens tredelning181 har
därmed strukturella motsvarigheter som präglingar såväl vår världsbild, som vårt förnuft och vår kommunikation.
Rationalitet, giltighetsanspråk, världsrelation och talhandling
Förhållandet mellan rationalitet, giltighetsanspråk, världsrelation och
talhandling kan beskrivas på följande sätt:
• Det målrationella handlandet aktualiserar giltighetskriteriet
sanning angående den objektiva världen, och svarar mot en
konstaterande talhandling (vad som är). Om giltighetskriteriet
uppfylls har språkets funktion varit att framställa sakförhållanden
i den objektiva världen.
• Det normativa handlandet aktualiserar giltighetskriteriet riktighet
angående den sociala världen, och svarar mot en regulativ
talhandling (hur man bör handla). Om giltighetskriteriet
uppfyllts har språkets funktion varit att bevara relationer mellan
personer i den sociala världen.
• Det expressiva handlandet aktualiserar giltighetskriteriet
uppriktighet angående den subjektiva världen, och svarar mot en
representativ talhandling (vad man upplever). Om giltighetskriteriet uppfylls har språkets funktion varit att uttrycka
upplevelser i en subjektiv värld.182
Habermas menar att språket är tredimensionellt, vilket kan sammanfattas på följande sätt:
Det handlar om att göra sig förstådd med någon om något.
Habermas finner i språket tre världsrelationer; relationen till en
subjektiv värld av upplevelser (sig), till en objektiv värld av fakta
(om något) och till en social värld av normer (med någon). En
förutsättning för att uppnå samförstånd är att vi kan relatera oss
till dessa tre världar på samma gång. Vi måste alltså veta vilken
”värld” som ett yttrande primärt åsyftar … Om någon talar om
för mig att jag inte bör bestiga ett visst berg i Himalaya, så måste
jag veta om han säger detta eftersom han anser att berget är
180

Habermas (1981)
Tredelningen är besläktad med Kants uppdelning mellan det sanna, det rätta och det
sköna.
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Se Habermas (1976, s. 207, 217) och Andersen (2000, s437). Andersen har valt
benämningen expressiv talhandling istället för representativ talhandling.
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heligt, därför att det är för brant och högt, eller därför att han
själv skulle bli orolig.183

I den strategiska modellen används språket primärt som ett medel för
att påverka den andre i syfte att uppnå egen framgång, i den
normativa modellen för att förmedla sociala värden och i den
expressiva modellen för att genomföra, bekräfta eller tillbakavisa en
självpresentation. För att lyckas med den strategiska, normativa och
expressiva avsikten måste aktörerna lyckas etablera en intersubjektiv
förståelse. Förståelse i sig, utgör emellertid inget mål för övriga
rationalitetsformer. I den kommunikativa handlingsmodellen är däremot förståelse och samförstånd primärt i förhållande till aktörens
motiv.184 Detta förhållande kan formuleras på följande sätt:
… teorin om det kommunikativa handlandet frågar inte efter
vilka motiv aktörerna har, utan hur de samordnar sitt handlande
med andra…Den springande punkten är här att aktörerna låter
sina handlingsplaner vara beroende av att interaktionsparterna
låter sig övertygas med goda argument.185

Habermas visar därmed på språkets och den kommunikativa handlingsmodellens potential till överskridande mellan den subjektiva,
sociala och objektiva världen samt till integrering av de olika
handlingsmodellerna. Genom kommunikativt handlande fyller
aktörerna livsvärlden (den levda erfarenheten) med mening, samtidigt
som livsvärlden görs tillgänglig som förståelsehorisont, och det är
mot denna förståelsehorisont som allt handlande ytterst kan bedömas. Livsvärlden kan i sig inte betraktas utifrån eftersom vi genom
vår levda erfarenhet så att säga står mitt i den.186 Detta förhållande
kan uttryckas som att kunskapen, normernas och värdenas yttersta
gränser sammanfaller med livsvärldens utsträckning187. Den objektiva
världen (med kunskaper), sociala världen (med normer) och
subjektiva världen (med värden) utgör utsnitt av livsvärlden. Som
rationalitetsform utgör den kommunikativa handlingen, med anledning av sin överskridande karaktär, en förutsättning för samtliga
andra rationalitetsformer.
183

Carleheden (1996, s.31)
Habermas (1982)
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Eriksen och Weigård (1999, s66)
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Habermas (1982,s.126ff)
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Habermas (1982, s121-140)
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Ideal talsituation
Som renodlad rationalitetsform existerar den kommunikativa
handlingen endast då giltighetsanspråken sanning, riktighet, uppriktighet prövas argumentativt på ett förståelseorienterat sätt i en maktfri
dialog mellan deltagare som strävar efter att hantera en gemensam
handlingssituation. Det innebär att varje aktör på ett samtidigt vis
måste:
• uttrycka sig förståeligt - för att talare och lyssnare ska begripa
innebörden av kommunikationen på ett identiskt vis.
• ge lyssnaren något att förstå - dvs. uttrycka sig sant - för att
lyssnaren ska kunna dela den kunskap som förmedlas i
kommunikationen.
• göra sig förstådd, dvs. uttrycka sig, och de avsikter hon har med
kommunikationen, på ett sannfärdigt sätt - för att lyssnaren ska
kunna lita på talaren och kommunikationen.
• uppnå en inbördes förståelse - dvs. att tala riktigt med avseende
på etablerade värden och normer för att lyssnare och talare ska
kunna acceptera en gemensam normativ och värdemässig
utgångspunkt.188
Tillsammans måste de lyckas:
• sätta parantes kring handlingssituationen och inta ett gemensamt,
reflexivt och samtidigt förhållande till samtliga utsnitt ur
livsvärlden (den objektiva, sociala och subjektiva världen).189
• förenas i viljan att uppnå gemensam förståelse.
• etablera en respektfull subjekt-subjekt-relation där man ser på
varandra som konkreta unika individer, och att man på ett
symmetriskt och jämlikt sätt växlar mellan att agera talare, tilltalad
och lyssnare.190 Därmed måste den subjekt-objekt-relation191 som
188

Sammanfattning av Habermas(1976, s.144ff)
Habermas (1982, s125f) Habermas (1977, s99-101, 1982)
190
Habermas (1976, 1982, s118). Se även Benhabib (1994) som menar att varje interaktion
bör präglas av att aktörerna i den generaliserade andres ställe sätter den konkrete andre. Jag
finner ståndpunkten eftersträvansvärd, om än en smula utopisk. Om ingen tilläts göra
någon annan till instrument för sina egna syften torde grunden för varje form av förtryck
var eliminerad. Schütz (1944-53) menar att handlingar alltid är riktade mot något i det
handlande subjektets yttervärld. Inom Verksamhetsteorin ses aktörens handling, allmänt sett,
stå i relation till ett handlingsobjekt som förväntas förändras som ett resultat av att
handlingen utförs. När en aktör riktar sin handling mot en människa hanteras detta som ett
specialfall. Då talar man om att det råder en subjekt-till-subjekt-relation. Se t.ex. Engeström
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råder för målrationell handling brytas, och aktörerna måste
avhålla sig från att skapa och använda sig av förenklade och
generaliserade föreställningar kring varandras egenskaper och
ageranden. Med andra ord måste den som vill agera
kommunikativt på ett renodlat sätt, vara beredda på att sätta
parantes kring sina strategiska, normativa och expressiva
intressen.
För att uppnå ovanstående intentioner måste:
• deltagarna ha lika möjligheter att yttra sig. Därmed måste de vara
likaberättigade och jämställda samt erkänna varandra som sådana.
• deltagarna ha lika möjligheter att ifrågasätta påståenden, tolkningar, förklaringar etc. samt diskutera om de överensstämmer
med giltighetsanspråken. Därför måste diskursen föras offentligt.
• deltagarna tala på ett sannfärdigt sätt, alltså mena vad de säger
och inte använda några som helst tricks.
• diskursen vara fri från tvång och maktanvändning.192
Om aktörerna uppfyller dessa villkor ingår de i det som Habermas
kallar för en ideal talsituation. I praktiken är det självklart svårt att
avgöra om samtliga aktörer verkligen ställer upp på dessa villkor. Bilhandlaren som ställt ned miltalsräknaren på den bil han ska sälja, och
vänder sig till kunden med orden: - Den här bilen har sannerligen inte
rullat långt!, gör sken av att handla kommunikativt, men agerar i själva
verket strategiskt på ett manipulativt sätt. Med andra ord gör bilhandlaren anspråk på att uppfylla villkoren för kommunikativt handlande, samtidigt som hon agerar efter en dold agenda. Med den
tävlingsinriktade schackspelaren förhåller det sig annorlunda, hon
försöker inte dölja sin målrationella inställning, utan agerar öppet
strategiskt. Hon hotar inte att undergräva den kommunikativa

(1987) eller Knutagård (2003). Som vi ska se i senare kapitel har rolltypifierade
handlingsmönster en stor betydelse t.ex. för människors handlande i arbetslivet, och
användningen av roller innehåller alltid ett objektifierande moment. Att helt förneka
rollernas existens och betydelse torde vara svårt.
191
I den strategiska modellen behandlas den andre som motspelare (objekt) och i den
expressiva som publik (objekt). I den normativa modellen möter vi den andre som en del
av strukturen (även här som objekt).
192
Habermas (1984, s.174ff)
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rationaliteten, men ger heller inte rationalitetsformen något större
spelrum. I situationen deltar hon för att vinna.193
Habermas jämför förekomsten av ideala talsituationer med förekomsten av demokrati. Inget land i världen kan rimligtvis sägas ha
uppnått en fulländad demokrati, ändå anses det meningsfullt att tala i
termer av demokrati när vi diskuterar reella politiska processer. Det
beror enligt Habermas på att vi ser demokratibegreppet som ett
relativt begrepp. Han menar att begreppet ideal talsituation bör betraktas på ett analogt sätt. Med den ideala talsituationen har vi, menar
Habermas, ett högsta värde mot vilket vi kan jämföra en reell talsituation för att bestämma dess grad av rationalitet.

Svag och stark kommunikativ handling
Man kan skilja på svag och stark kommunikativ handling:
• Svag kommunikativ handling; aktörerna förstår varandras
intentioner utan att dela premisser, vilket förutsätter intersubjektiv förståelse. Det gäller t.ex. vid förhandling mellan
parter med skilda intressen (som arbetsgivare och arbetstagare).
• Stark kommunikativ handling; aktörerna godtar giltighetsanspråk av samma skäl, vilket förutsätter samförstånd. Det gäller
t.ex. vid beslut som fattas i konsensus.194
Summering av villkoren för kommunikativ handling
Den renodlade kommunikativa handlingen innebär att aktörerna
gemensamt intar en förståelseorienterad och samförståndsorienterad
inställning till en gemensam handlingssituation. Inställningen innebär
ett reflexivt och samtidigt förhållande till den subjektiva, sociala och
objektiva världen. Nyttjandet av termerna vi och oss markerar den
kollektiva dimensionen medan handlingssituationen utgör det som
gemensamt kan urskiljas som objektivt existerande. Det
kommunikativa handlandet sker utan inslag av tvång. De enda sociala
rollerna som existerar i kommunikativt språkliga sammanhang är
talare (i egenskap av förespråkare, kritiker eller försvarare), tilltalad
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Habermas (1977, s100). Förtäckt strategiskt handlande kan i sin tur vara uppdelat i
medvetet och omedvetet vilseledande. Vi säger att de med en medvetet dold agenda agerar
manipulativt.
194
För en kritisk utredning av Habermas distinktion mellan svag och stark kommunikativ
handling se Eriksen och Weigård (1999, s.60-64).
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och lyssnare. Den kommunikativa handlingen ingår i samtliga
rationalitetsformer och är den rationalitetsform som producerar och
reproducerar livsvärlden symboliskt, och därmed fyller livsvärlden
med mening. Giltighetsanspråken för kommunikativ handling är
begriplighet, förståelse och samförstånd, i betydelsen av att uttrycka sig begripligt, att förstå vad den andre menar, samt att som resultat av det
kommunikativa handlandet, ha uppnått samförstånd eller intersubjektiv förståelse angående tolkning och hantering av gemensamma
situationer.195

Summering av rationalitetsvillkor för samtliga
handlingsmodeller
Målrationalitet, normativ, expressiv och kommunikativ rationalitet
sammanfattas i tabell 8.1 på nästa sida.

195

Se Habermas (1977, 1982, 1986)
146

Rationalitet

Giltighetsanspråk

livsvärldsrelation

Kunskapssyn

Målrationell
handling:
-instrumentell
-strategisk

Effektivitet:
medelanvändning.
Sanning: tillstånd,
orsak, mål och
resultat.

Den objektiva
världen.

Positivistisk:
Natur och
människor
objektiveras.

Normativ
handling

Riktighet/
det rätta

Den sociala
världen

Hermeneutisk:
Normer/moral/
det rätta

Expressiv
handling

Uppriktighet/
det goda

Den subjektiva
världen.

Självreflexiv eller
empatisk
Värden/etik/
det goda

Kommunikativ
handling

Föståelse vid svag
kommunikativ
handling.
Samförstånd vid
stark kommunikativ
handling.

Reflexivt och
samtidigt
förhållande till
samtliga sfärer av
livsvärlden.

Reflexivt förhållningssätt till
situation och
rationalitetsformer
(parentes kring
situation).

Tabell 8.1
kunskapssyn

Rationalitetsform,

giltighetsanspråk,

livsvärldsrelation

och

Implicit utställda giltighetsanspråk vid systemisk fas
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
I detta avsnitt kompletterar jag scenariot med en beskrivning av en
situation som utspelar sig under systemisk fas. Här är samverkansvillkoren låsta vid den giltighet som producerats i utvärderingsfas.
Den på förhand producerade giltigheten fungerar som styrmedium
för aktörernas interaktioner och begränsar deras behov av att nyttja
kommunikativ handling för att samordna sitt handlande. Att de
legitima samverkansvillkoren är låsta och att aktörerna inte öppet
ifrågasätter varandra, innebär inte att aktörerna upphör att utställa
egna giltighetsanspråk, utan att aktörerna genom att kliva in i den
systemiska fasen gått med på att sätta parantes kring prövningen av
handlingar och giltighetsanspråk som inte uppenbart bryter mot den
redan producerade giltigheten. Med den situation jag lyfter fram,
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försöker jag visa vilka implicita giltighetsanspråk som kan dölja sig i
en systemisk situation. Jag pekar också på aktörernas möjlighet att
skjuta upp överläggningen om skilda situationsdefinitioner tills de
befinner sig i utvärderingsfas.
Vi kliver in i situationen när följande har hänt: Lena har gjort en
del detaljskisser på Dreamer som rönt stor uppskattning bland deltagarna i projektet. På Leonardos inrådan har hon sökt en plats i
projektet som designer. Projektdeltagarna upplever emellertid att man
är i större behov av att rekrytera en projektledare. Lena tillfrågas om
hon kan tänka sig att agera i den rollen istället. Hon accepterade på
ett villkor, och det är att projektledarrollen inte ska utgöra 100% av
hennes arbetsinsats, utan att hon också ska ges möjlighet att arbeta
som designer. Det blir bestämt att Lena under våren ska arbeta 75%
som projektledare, och 25 % som teknikutvecklare med designinriktning. Roger lovar att stödja projektledningsfunktionen med en
50%-ig insats.
Deltagarna är mitt uppe i projektet när Lena, i egenskap av
projektledare, levererar följande yttrande som riktar sig till Leonardo,
i egenskap av teknikutvecklare:
- Du får lägga åt sidan det du håller på med. Jag vill att du jobbar med den
här grejen istället. Den måste vara färdig på fredag. Därefter kan du
fortsätta med det andra.
Vi ser vad Lena säger, och kan naturligtvis ha synpunkter på hennes
auktoritära tilltal av sin studiekamrat, men vi bör ha i åtanke att hon
agerar inom ramen för projektet, och att hon uppträder i en överordnad roll i förhållande till Leonardo.
Frågan är vilka rationalitetsformer som aktualiseras i
situationen, dvs. vilka anspråk på giltighet som Lena skulle tvingas
försvara om Leonardo ifrågasatte hennes ordergivning. En möjlighet
är att Lena göra implicita anspråk på: att hon har en realistisk bild av
projektets mål, projektets nuvarande tillstånd, samt orsaken till att
tillståndet uppträder, att ändringen av Leonardos verksamhetsfokus
är effektivt i förhållande till projekts mål, att hon är kapabel att
bedöma utfallet av Leonardos arbetsinsats, att det är socialt korrekt
av henne att utdela order till Leonardo, samt att ordern i sig är riktig,
och att hennes ordergivning och orderns innehåll är begriplig, giltig
och legitim ur pragmatiskt, moraliskt och etiskt perspektiv, samt att
ordergivningen bygger på tidigare uppnådda samförstånd eller
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förhandlingar som nu omsatts i fakticitet. I tabell 8.2 har jag relaterat
Lenas giltighetsanspråk till korresponderande rationalitetsformer.
Rationalitet

Giltighets
-anspråk

Implicit gör Lena anspråk på:

Målrationell
handling:
-instrumentell
-strategisk

Sanning:
•mål
•tillstånd
och orsak

att hon har en realistisk bild av;
• projektets mål,
• projektets nuvarande tillstånd, samt
orsaken till att tillståndet uppträder.
att ändringen av Leonardos verksamhetsfokus
är effektivt i förhållande till projekts mål
att hon kan bedöma utfallet av Leonardos
arbetsinsats.

•medel
•resultat

>I rollen som teknikutvecklare utgör
Leonardo ett medel (som medspelare) för Lena
och projektgruppens gemensamma strävan
mot måluppfyllelse.
Normativ
handling

Riktighet

att det är socialt korrekt av henne att utdela
order till Leonardo, samt att ordern i sig är
riktig.

Expressiv
handling

Uppriktighet

att hon menar vad hon säger, och att ordern
representerar det rätta.

Kommunikativ
handling

Förståels
e och
Samförstånd

att hennes ordergivning och orderns innehåll
är begriplig, giltig och legitim ur pragmatiskt,
moraliskt och etiskt perspektiv, samt att
ordergivningen bygger på tidigare uppnådda
samförstånd eller förhandlingar som nu
omsatts i fakticitet.

Tabell 8.2 Rollinteraktion: Projektledaren beordrar teknikutvecklaren.
Hur kan teknikutvecklaren Leonardo tänkas respondera på Lenas
ordergivning? En möjlighet är att han svarar med följande yttrande: Okej, jag fixar den där grejen, men nästa vecka måste du och de andra sätta er in
vad jag upptäckt. Det kan förändra hela projektet. Vilka anspråk om giltighet kan Leonardo tänkas basera sitt yttrande på? I så fall kan vi tänka
oss att Leonardo gör implicita anspråk på: att också han har en
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realistisk bild av projektets mål, nuvarande tillstånd och orsaken till
att tillståndet uppträder, att ändringen av verksamhetsfokus kanske
inte är effektivt, att han själv kan komma med relevanta handlingsförslag i förhållande till projekts mål, att även han kan bedöma
utfallet av sin arbetsinsats, att det är socialt korrekt av honom att dels
utföra ordern dels framföra alternativa handlingsförslag som kan visa
sig mer riktiga, att han menar vad han säger och att han avser att lösa
den nya uppgiften (han ifrågasätter samtidigt om ordern verkligen
representerar det rätta och kommer med ett eget förslag), att ordertagandet och orderns innehåll är begriplig, giltig och legitim ur
pragmatiskt, moraliskt och etiskt perspektiv samt att ordergivningen
bygger på tidigare uppnådda samförstånd eller förhandlingar som nu
omsatts i fakticitet. Han ger samtidigt uttryck för idén att nya
kommunikativa handlingar kan komma att förändra vad som blir
giltigt och faktiskt i framtiden. I Tabell 8.3, på nästa sida, har jag
relaterat Leonardos giltighetsanspråk till korresponderande
rationalitetsformer.
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Rationalitet

Giltighets
anspråk

Implicit gör Leonardo anspråk på:

Målrationell
handling:
-instrumentell
-strategisk

Sanning
•mål
•tillstånd
och orsak
•medel

att också han har en realistisk bild av;
•projektets mål,
•projektets nuvarande tillstånd samt orsaken
till att tillståndet uppträder.
att ändringen av verksamhetsfokus kanske inte
är effektivt, och att han själv kan komma med
relevanta handlingsförslag i
förhållande till projekts mål.
att även han själv kan bedöma utfallet av sin
arbetsinsats.

•resultat

>I rollen som projektledare (gruppens legitime
sammankallare, samordnare och verkställare)
utgör Lena ett medel (som medspelare) för
Leonardo.
Normativ
handling

Riktighet

att det är socialt korrekt av honom att dels
utföra ordern, dels framföra alternativa
handlingsförslag som kan visa sig mer riktiga.

Expressiv
handling

Uppriktighet

att han menar vad han säger och att han avser
att lösa den nya uppgiften. Han ifrågasätter
samtidigt om ordern verkligen representerar
det rätta och kommer med ett eget förslag.

Kommunikativ
handling

Förståelse
och samförstånd

att ordertagandet och orderns innehåll är
begriplig, giltig och legitim ur pragmatiskt,
moraliskt och etiskt perspektiv samt att
ordergivningen bygger på tidigare uppnådda
samförstånd eller förhandlingar som nu
omsatts i fakticitet. > Han ger samtidigt
uttryck för idén att nya kommunikativa
handlingar kan komma att förändra vad som
blir giltigt och faktiskt i framtiden.

Tabell 8.3 Rollinteraktion: Teknikutvecklaren responderar på projektledarens
order.
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Utvecklad definition av handling, vanehandling och
beteende, samt definition av rationell handling
Mot bakgrund av den kommunikativa handlingsteorin kan de tidigare
definitionerna av handling och vanehandling fördjupas. Dessutom
kan begreppet rationell handling definieras. Tillsammans med definitionen av beteende får vi följande definitioner:
• Handling kan definieras som aktörens medvetna, avsiktliga och
för aktören själv meningsfulla agerande, vars rationalitetsform kan
beskrivas i termer av målrationella, normativa, expressiva samt
kommunikativa dimensioner.
• Rationell handling kan definieras som en handling som kan försvaras med goda argument, dvs. att innebörden av utsagorna som
är knutna till handlingen är förbundna med giltighetsanspråk som
har samma mening för alla inblandade.196
• Vanehandling utgör ett gränsfall av handling, där ursprunglig
handlingsavsikt och medvetenhet om giltighetsanspråk har
dunstat bort.
• Beteende utgör allt övrigt agerande, dvs. allt oavsiktligt
omedvetet agerande, som regressivt agerande, instinkt etc.
Därmed inte sagt att det är omöjligt att medvetandegöra ett
beteende.

Kritik mot den kommunikativa handlingsteorin
Den kommunikativa handlingsteorin har inte stått oemotsagd. Från
postmodernistiskt håll kritiseras Habermas för att rationell konsensus
inte är möjlig att uppnå på grund av värderingars och olika livsformers mångfald och oförenlighet.197 Enligt min mening överdriver
postmodernisterna tendenserna till relativism och fragmentarisering i
det nutida samhället. Jag förundras istället över i hur stor utsträckning
människor, med tämligen skilda biografier, tycks dela värderingar,
respektera likartade normer, uppleva samhörighet, komma överens,
förmå samverka och leva fredligt sida vid sida. Från postmodernistiskt håll kritiseras Habermas dessutom för att inte ha tagit
hänsyn till rationalitetens destruktiva drag. Med en udd mot
Habermas har t.ex. Zygmunt Bauman visat hur förintelsen i tredje
196
197

Eriksen och Weigård (1999)
Se Andersen (2000/2003, s446)
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riket möjliggjordes genom att människor slaviskt följde en blind
rationalitet.198 Den kritiken parerar Habermas genom att peka på sitt
försök att lyfta fram samtalet mellan jämlikar som grund för
handlingskoordination och samhällsutveckling. Habermas menar att
alla som är berörda måste få komma till tals, inte bara experter som
kan agera både manipulativt och vilseledande. Att det sedan skulle
vara rationaliteten i sig som ledde till förintelsen i tyskland under
andra världskriget har jag svårt att förstå. Däremot har troligen den
hierarkiska byråkratin med förgivettagna mål och medel, med
beslutare isolerade från konsekvenserna av sina beslut och utförare
frikopplade från ansvar för sin verkställighet, med påföljande bristfälliga förbindelser mellan fakticitet och giltighet samt problem för
deltagande aktörer att lära av sina misstag, en hel del att göra med
möjligheten att iscensätta detta folkmord. Den hierarkiska byråkratin
är emellertid inte ett uttryck för hög grad av rationalitet. Tvärtom är
den ett konsekvent uttryck för ytterst begränsad rationalitet. Den
beskriver en situation och organisationsform där nästan samtliga
rationalitetsvillkor är låsta på förhand.
En annan av Habermas kritiker, Hans Joas, anser att uppdelningen i livsvärld och system är en våghalsig konstruktion eftersom teorin om livsvärld, som är baserad på fenomenologiska antaganden, har en kunskapsteoretisk uppgift, medan systemteorin, som
är baserad på funktionalistiska antaganden, är konstruerad för att
förklara hur social integration och social ordning uppnås. På det kan
man svara att det framförallt är just denna överbryggning som gör
teorin intressant, våghalsigt eller ej. Denna överbryggning var ett av
skälen till att jag bestämde mig för att använda Habermas teori för att
förstå organiserad samverkan. Jag instämmer dock till viss del i den
kritik som Joas riktar mot Habermas för att inte se möjligheten av att
kollektivt handlande aktörer kan uppgå i ett kollektivt subjekt, och att
det leder Habermas in i en dualistisk uppdelning mellan system och
livsvärld som är illusorisk.199 I kapitel 12 System behandlar jag teorier
om team, en företeelse som åtminstone till viss del kan betraktas som

198

Bauman (1989)
Hans Joas (1986), min översättning. I Joas kritik av handlingsteorin läser jag in en likhet
med Göran Ahrnes (2002) tanke att vi måste skilja på institutions- och
organisationsbegreppet, se kapitlet System.
199
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ett kollektivt handlande subjekt200. Den kanske mest omfattande
kritiken riktar emellertid Joas mot Habermas målrationella handlingsmodell som han menar utgår från grundantagandet att överväganden av mål och medel i normalfallet görs utanför handlingens
praktiska genomförande. Joas skriver:
Alternativet till en målrationell tolkning av handling, som bygger
på Descartes dualism, är att inte förstå perception och kognition
som något som föregår handling utan snarare som en fas av
handling där handlingen riktas, och riktas på nytt, i sin
situationsspecifika kontext. Alltså sätts inte målet genom en
handling av intellektet före den egentliga handlingen utförs, utan
istället som ett resultat av reflektion över de strävanden och
tendenser som är förreflexiva och alltid redan har blivit
operationaliserade. Vid denna reflektion tematiserar vi strävanden som finns i vårt handlande utan att vi är medvetna om
det.201 Men var exakt är dessa intentioner lokaliserade? De är
lokaliserade till våra kroppar. Det är i våra kroppsliga förmågor,
vanor och sätt att relatera till omgivningen, som formar bakgrunden till all medveten urskiljning och val av mål, med andra
ord till vår intentionalitet. Intentionaliteten själv består därför av
självreflexiv kontroll som vi utför över vårt samtidiga agerande
… Utifrån detta perspektiv tycks vår perception av världen vara
strukturerad av vår förmåga till handling och våra upplevelser av
handling.202

Joas poäng är alltså att Habermas underskattar det kreativa momentet
i handlingens utförandefas. Även denna kritik delar jag.203 Tanke och
handling har en tendens att falla isär i Habermas handlingsteori.
Dessutom finner jag att Habermas tydliga särskiljande av interaktion
och arbete motverkar förståelsen av hur människor lär genom att
agera praktiskt i olika situationer. En annan kritik man kan rikta mot
200

Det torde t.ex. gälla vid kollektiv regression. Se kapitel 12 System.
Om jag uppfattat Joas rätt, menar han att dessa strävanden blir synliga först när vi
handlar.
202
Joas (1996, s158, min översättning). När Joas utvecklar ovanstående resonemang tar han
framförallt stöd i Deweys pragmatism, Merleau-Ponty kroppsligt orienterade fenomenologi
samt Giddens struktureringsteori och Bourdieus habitusteori.
203
I samband med behandlingen av Schöns, Giddens och Bourdieus teorier har jag varit
inne på liknande tankegångar som Joas. Dewey hävdar att människor lär sig genom konkret
handling. Han menar också att man faktiskt lär sig mest om man först har misslyckats med
en handling. Se Stensmo (1994, s174)
201
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Habermas är att; bara för att människor lyckats etablera en inbördes
förståelse genom att de handlat kommunikativt, så behöver det inte
innebära att de är överrens om mer än att de är överens om att de
inte är överens. Samförstånd ledar alltså inte per automatik till frivillig
handlingskoordination. Jag anser emellertid inte att den kritik jag
redovisat eller kommit i kontakt med kan visa att det är omöjligt för
aktörer att föra meningsfulla rationella samtal om vad som är sant,
riktigt och uppriktigt i anslutning till konkreta handlingssituationer,
vilket jag uppfattar som Habermas kärnbudskap. Kritiken ser jag
dock som en värdefull komplettering av Habermas handlingsteori.

Avslutning av kapitel 8 Handling
I detta kapitel har jag redogjort för vad som skiljer handling från
beteende, hur handling relaterar till avsikt och medvetenhet, hur nära
sammanflätade fantasi, reflektion och utförande är, hur rutiniserings/struktureringsprocesser medför att medveten handling successivt
övergår i omedveten vanehandling och hur rutiniseringen/struktureringen medför att utrymme skapas för utveckling. I samband
med det senare visar jag att det just är rutinen/strukturen som måste
brytas om utveckling ska kunna realiseras. Med hjälp av Jürgen
Habermas kommunikativa handlingsteori har jag redogjort för distinktioner mellan livsvärld och system, interaktion och arbete samt
mellan följande rationalitetsformer och giltighetsanspråk:
• målrationalitet; med anspråk om att ha en sann uppfattning om
aktuell situation och att den faktiska handlingen utförs på ett
effektivt sätt,
• normativ rationalitet; med anspråk om att ha valt rätt handlingsavsikt i förhållande till aktuell situation och att den faktiska handlingen utförs på ett riktigt sätt,
• expressiv rationalitet; med anspråk om ha en god handlingsavsikt
och att den faktiska handlingen utförs på ett uppriktigt sätt,
• kommunikativ rationalitet; med anspråk om att uttrycka sig begripligt, att förstå vad den andre menar, samt att som resultat av
det kommunikativa handlandet, ha uppnått samförstånd eller
intersubjektiv förståelse angående tolkning och hantering av en
gemensam situation.
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Vidare har jag diskuterat hur aktörer som deltar i organiserad samverkan kan utvärdera och utveckla sin samverkan genom att
överlägga om giltighetsanspråk som utställts eller tänks utställas under
systemisk fas. Vid aktörernas utvärderingsfas är den systemiska fasen
avbruten och samverkansvillkoren öppna för legitim förändring.
Genom att yttra sig om vad som är sant, riktigt och uppriktigt och
ömsom förespråka, kritisera och försvara ståndpunkter deltar
aktörerna i en gemensam strävan efter att finna det bättre argumentet
angående hur olika systemiska situationer bör uppfattas och hanteras.
Argumenten prövas mot bakgrund av vad som giltigförklarats vid
tidigare utvärderingsfaser, genomförts som fakticitet i systemisk fas
och/eller kan förväntas ske/genomföras i framtida situationer.
Jag har även diskuterat en situation som utspelar sig under
systemisk fas. Här är samverkansvillkoren låsta vid den giltighet som
aktörerna producerat när de befunnit sig i utvärderingsfas. Den på
förhand producerade giltigheten fungerar som styrmedium för
aktörernas interaktioner och begränsar deras behov av att nyttja
kommunikativ handling för att samordna sitt handlande. Att
samverkansvillkoren är låsta, och att aktörerna inte öppet ifrågasätter
varandra, innebär emellertid inte att aktörerna upphör att utställa
egna giltighetsanspråk, utan att de, när de klivit in i den systemiska
fasen, gått med på att sätta parantes kring prövningen av handlingar
och giltighetsanspråk som inte uppenbart bryter mot redan
producerad giltighet. En systemisk situation, som en eller flera av
aktörerna uppfattar som problematisk, kan utlösa framtida
prövningar av de handlingar som utförs och de giltighetsanspråk som
utställs.
I detta kapitel har jag även tagit upp och förhållit mig till en del
av den kritik som riktats mot den kommunikativa handlingsteorin,
samt framfört en del egen kritik.
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9 Livsvärld
Detta kapitel innehåller redogörelser och reflektioner i anslutning till
livsvärldsbegreppet. I kapitlet fokuseras två närbesläktade perspektiv,
Habermas livsvärldsperspektiv respektive Social konstruktionism.
Kapitlet inleds med en placering av livsvärldsbegreppet i sitt
teoretiska och praktiska sammanhang.

Ontologiska och epistemologiska teorier
Livsvärldsperspektivet är en teoretisk konstruktion som består av
ontologiska och epistemologiska teorier. Ontologier är teorier som på
ett generellt plan beskriver hur verkligheten är beskaffad och kan
existera i renodlad form. Vanligtvis ingår de emellertid som implicita
eller explicita grundantaganden i teorier som är ägnade att beskriva
andra fenomen. Det är ur ontologiska grundantaganden som teorier
hämtar sin förklaringskraft. Klassiska ontologiska resonemang går ut
på att försöka klarlägga hur mening uppstår i världen, huruvida
människors handlingar är meningsfulla eller meningslösa, huruvida
människan bör betraktas som fri eller ofri etc. Epistemologier är nära
besläktade med ontologier men fokuserar på kunskap istället för
verklighet.204 Till de klassiska epistemologiska resonemangen hör
utredningar om; vad kunskap är, vad vi kan ha kunskap om, vad som
är kunskapens yttersta grund (sinnen eller förnuft) samt hur kunskap
skapas.
Tillämpade ontologier och epistemologier befinner sig någonstans mellan följande två idealtypiska utgångspunkter; den realistiska
ontologin i kombination med den empiriska epistemologin respektive den
idealistiska ontologin i kombination med den rationalistiska epistemologin.
Det realistiska antagandet, som går ut på att världen existerar
oberoende av vårt medvetande, kompletteras av de empiriska antagandena, som går ut på att vi kan och bör tillägna oss kunskap om
denna värld samt att vägen till kunskap går via induktion. Enligt den
induktiva metoden dras generaliserande slutsatser om fenomen som
är erfarbara via sinnesintryck. Eftersom kunskapens yttre gräns
markeras av sinnesintrycken befinner sig alla fenomen som endast
kan upplevas, utom räckhåll för kunskapsbildning. Av detta följer
204

Epistemologiska antaganden förutsätter alltid ontologiska antaganden, men inte tvärtom.
157

t.ex. att vetenskapen varken kan bekräfta eller förneka existensen av
människans medvetande205. Att försöka studera sådana fenomen är
att ägna sig åt metafysik. Teorier som produceras via det realistiska/empiriska perspektivet bedöms efter hur väl de korresponderar mot den
objektivt urskiljbara verkligheten. Den idealistiska/rationalistiska
utgångspunkten är den realistiska/empiriska utgångspunktens motsats. Enligt detta perspektiv är inte sinnesintrycken tillförlitliga. Det
enda vi kan erhålla kunskap om är våra upplevelser och mentala föreställningar. Av detta antagande följer att vi faktiskt inte kan avgöra
om det existerar någon värld oberoende av vårt medvetande. Eftersom vägen till kunskap går via tänkande betraktas all kunskap som
förnuftsgrundad. Värdet av en specifik föreställning/teori bedöms
efter dess koherens med andra föreställningar/teorier.206
Som tillämpade ontologier möter vi inriktningar som; idealism,
existentialism, dialektik, materialism etc. och som tillämpade epistemologier möter vi kunskapsteoretiska utgångspunkter som; relativism,
konstruktivism, strukturalism etc. och kunskapsansatser som; positivism,
hermeneutik, fenomenologi etc.207 Eftersom forskares ontologiska och
epistemologiska antaganden påverkar deras förförståelse, val av
forskningsmetod, val av förklarande teori etc., är insikter om dessa
antaganden oundgängliga om man vill förstå enskilda vetenskapliga
teorier och teoribildningar på ett fördjupat sätt.208 Emellertid är det
inte bara forskare som gör ontologiska och epistemologiska antaganden. Alla människor gör antaganden av denna typ. Därför är insikter
om dessa antaganden oundgängliga om man vill förstå hur verklighet
och kunskap produceras och reproduceras i vardagliga sammanhang.209 För detta ändamål behöver vi emellertid anlita ontologiska
och epistemologiska teorier som inte är begränsade till att förklara
vetenskapliga förhållningssätt. Det är för detta ändamål som livs205

Behaviorismen är ett exempel på en forskningsinriktning som utgår från den
realistiska/empiriska utgångspunkten.
206
Matematik är ett exempel på en vetenskapsgren som utgår från den idealistiska
utgångspunkten.
207
Se t.ex. Åsberg (2001)
208
Det är relativt vanligt att forskare redogör i klartext för sitt ontologiska och
epistemologiska perspektiv i syfte att hjälpa andra forskare (och praktiker) att tolka och
värdera hennes arbete. En forskares arbete med att beskriva sitt ontologiska och
epistemologiska perspektiv kan också ha syftet att öka hennes självreflexivitet, genom att
göra henne medveten om den observatörsposition hon intar som forskare.
209
Berger och Luckmann (1966)
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världsbegreppet är utvecklat. Begreppet introducerades av Edmund
Husserl, som ställde idén:
… om en förvetenskaplig livsvärld, som bildar grundvalen för
vår naturliga och omedelbara vardagliga erfarenhet, mot det som
han betraktade som vetenskapens artificiellt konstruerade,
objektiva verklighetsuppfattning … Livsvärlden är alltså ramen
kring individernas liv. Det är en kulturellt traderad ram som
binder samman individ och samhälle; den förmedlar ett gemensamt tankegods som ger den enskilde och kollektivet en
(sammanfallande) identitet.210

I Husserls efterföljd har livsvärldsperspektivet kommit att användas i såväl vetenskapskritiska som kunskapssociologiska syften211.
Det faller utanför ambitionen med denna avhandling att diskutera
distinktioner och analogier mellan olika livsvärldsperspektiv. Min
framställning begränsar jag till två, som jag uppfattar dem, kompletterande perspektiv; Habermas livsvärldsperspektiv respektive Berger
och Luckmanns livsvärldsperspektiv, som i sin vidareutvecklade form
går under beteckningen Social konstruktionism.

Habermas livsvärldsperspektiv
Jag ansluter mig alltså till Habermas ståndpunkt att förståelsen av
aktörers handlande i praktiska situationer förutsätter ett dubbelt
observatörsperspektiv, genom vilket verkligheten ses som både livsvärld (fenomenologiskt perspektiv) och system (funktionalistiskt perspektiv). Jag har tidigare sammanfattat Habermas livsvärldsperspektiv
på följande sätt: livsvärlden utgör vår gemensamt levda erfarenhet,
och innehåller de förgivettagna intersubjektiva betydelsemönster som
bildar bakgrund åt all förståelseinriktad interaktion. Livsvärlden är
kulturellt förmedlad och språkligt organiserad. Den kan uppfattas
som världen sedd ur ett deltagarperspektiv och omfattar följande
strukturella komponenter; kulturen, samhället och personligheten.
Livsvärlden produceras och reproduceras genom interaktion mellan
människor som befinner sig i personliga relationer till varandra, vilket
innebär att typiska livsvärldsrelationer återfinns mellan vänner,
familjemedlemmar och andra närstående individer. I livsvärlden del210
211

Eriksen och Weigård (1999, s67)
Se t.ex. Berger och Luckmann (1966).
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tar vi som hela människor, medan vi i systemen, endast deltar med
den del av personligheten och handlingskompetensen som relaterar
till systemets existensberättigande och praktiska funktion. En vardaglig situation i familjen eller i arbetslivet innehåller alltid aspekter av
både livsvärld och system, varför livsvärld och system snarare bör ses
som ett kontinuum än en dikotomi.
Habermas använder framförallt livsvärldsbegreppet för att visa
hur kommunikativ handling är möjlig. Eftersom kommunikativ handling förutsätter frivillig handlingssamordning med utgångspunkt i
gemensamma situationsdefinitioner, är det viktigt att visa hur sådana
kan etableras i praktiska situationer. På grund av vår delaktighet i en
gemensam livsvärld är vi redan innan vi börjar interagera med
varandra, i stora drag överrens om hur de aktuella situationerna bör
tolkas och hanteras. Detta medför att det hör till undantagen att
deltagarna behöver inlösa sina implicit utställda giltighetsanspråk. När
ett yttrande ändå ifrågasätts, gäller ifrågasättandet sällan yttrandet i sin
helhet utan endast en aspekt av yttrandet, och det är mot den
aspekten som den fortsatta diskussionen fokuseras. Även i detta fall
sker interaktionen mot bakgrund av deltagarnas fundament av
gemensamma ståndpunkter. Enligt Habermas fungerar livsvärlden
som en reservoar med förgivettagen kunskap som möjliggör kommunikativ handling. Om vi vore tvungna att börja från scratch vid varje
interaktion och alltid bygga situationsdefinitionerna från grunden,
skulle den kommunikativa handlingsformen överbelastas och avlösas
av strategisk handling. Att vi kan ta stöd i livsvärlden på detta sätt
beror på att vi i vardagssammanhang inte möter några helt obekanta
situationer.212
Livsvärldens förgivettagna kunskap består emellertid av triviala
och omedvetna element, och utgör därför en ytterst osäker form av
kunskap. Habermas skriver:
För inblandade utgör handlingssituationen centrum i deras
livsvärld, som därmed har en flyttbar horisont, vilket pekar på
livsvärldens komplexitet … Så snart som ett relevant element ur
livsvärlden sätts i samband med en viss situation, förlorar
elementet sin trivialitet och förgivettagna ställning … Endast de
begränsade element av livsvärlden som förts in i situations212

Habermas (1981b, s120-128)
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horisonten, utgör kommunikativt tematiserbar handlingskontext
som kan utvecklas till kunskap.213

Livsvärldens triviala och omedvetna element är alltså inte fastcementerade i livsvärldens förgivettagna kunskap, utan kan dras fram
och omvandlas till kunskap av högre kvalitet via kritisk kommunikativ granskning, förutsatt att de någon gång hamnat inom situationshorisonten. Alltså är det handlingssituationerna som ytterst styr vilka
element av livsvärlden som kan omvandlas till kunskap. Att granska
livsvärlden i sin helhet är däremot omöjligt. Eftersom livsvärlden utgör vår yttersta förståelsehorisont kan den endast granskas styckevis214.

Uppdelning i utvärderingsfas och systemisk fas
Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan
I situationen där projektledaren gör följande yttrande:
- Det där fungerar inte, jag och Thomas kan ta fram ett bättre förslag. Vi har
redan en del idéer … och bemöts med:
- Det är inte sant, vår lösning fungerar visst.,
- Du har ingen rätt att agera som du gör. Du missbrukar din roll som
projektledare när du avbryter projektgruppens gemensamma utvärdering. Vi har
faktiskt kommit överens om att alla viktigare beslut ska tas i samförstånd, och
vid oenighet genom förhandling eller majoritetsbeslut. Du förhindrar denna
process.
- Du ljuger, du vet mycket väl att våra tester varit framgångsrika. När jag visade
dem för dig i förra veckan, lät du helt annorlunda. Vi skulle gärna vilja gå
vidare, om du ursäktar ....215
sker en kommunikativ tematisering av element i livsvärlden som förlorat sin förgivettagna ställning på grund av att de uppfattats som
problematiska när de förts in i situationshorisonten. Förutsatt att
kvaliteten på den kommunikativa tematiseringen är tillräckligt hög
transformeras elementen till kunskap.
I situationen där projektledaren säger:

213

Habermas (1981b, s124), min översättning.
Habermas (1981b, s120-128)
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- Du får lägga åt sidan det du håller på med. Jag vill att du jobbar med den här
grejen istället. Den måste vara färdig på fredag. Därefter kan du fortsätta med
det andra … varpå teknikutvecklaren responderar med;
- Okej, jag fixar den där grejen, men nästa vecka måste du och de andra sätta er
in vad jag upptäckt. Det kan förändra hela projektet., 216
sker inget spontant ifrågasättande eftersom den kommunikativa
rationaliteten i situationen är kraftigt beskuren. Här präglas interaktionen av aktörernas systemiska relationer och deras på förhand
uppgjorda och förhandlade, kollektiva och individuella, handlingsplaner. Projektplanen, med sin rollfördelning, uppgiftsfördelning och
tidsdisposition av aktiviteter, framträder som ett styrmedium för
interaktionen som huvudsakligen är av strategisk karaktär.
Deltagarnas blockering av den kommunikativa rationaliteten är
endast temporär. Därför är det bara för stunden som teknikutvecklaren är förhindrad från att ifrågasätta ordergivningens
rationalitet. Eftersom teknikutvecklaren är angelägen om att få
komma till tals, nyttjar han sin rätt att föra upp frågan på dagordningen för projektgruppens kommande utvärderings- och utvecklingsmöte, där interaktionen är av kommunikativ karaktär. Eftersom
det ingår i projektledarens roll att sprida information och kunskap
inom projektgruppen kan hon inte vägra att föra upp frågan på
dagordningen utan att riskera systemrationaliteten.
Så länge element ur livsvärden stannar kvar i aktörernas medvetande och uppfattas som problematiska, utgör de potentiellt
kommunikativt tematiserbara beståndsdelar av livsvärlden.217 Den
tidsrymd som kan förflyta från att en problematisk situation
uppträder innan det är för sent att behandla den kommunikativt
torde vara beroende av hur lång tid de element som befunnit sig
inom situationshorisonten, och uppfattats som problematiska,
stannar kvar i aktörernas medvetande som potentiellt kommunikativt
tematiserbara beståndsdelar av livsvärlden. Dessutom torde tiden
216

Ibid.
Eftersom situationshorisontens position i livsvärlden är avgörande för vilka triviala
livsvärldselement som kan omvandlas till kunskap, normer och värden, är det ur
utbildningssynpunkt därför väsentligt att välja projektens kunskapsområden, systemformer
och deliberationsformer, så att aktörernas projektsamverkan medför att aktuella situationshorisonter förs i riktningar, som innebär att element ur livsvärlden som relaterar till
kunskaper, normer och värden som förmedlas och tas förgivna vid teorikurs, aktiveras som
kritiska, och görs icketriviala genom att behandlas kommunikativt vid projektets faciliterade
deliberation.
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vara beroende av hur dynamiskt projektförloppet är. För att den
kommunikativa tematiseringen ska upplevas som meningsfull får det
inte vara för sent att påverka systemfasens fakticitet.
Förutsättningen för att realisera en kommunikativ rationalitet av
högre kvalitet är att dialogen är maktfri och att deltagarna intar ett
distanserat förståelseinriktat förhållningssätt till fokuserade handlingssituationer.218 Att aktörerna lyckas sätta parantes kring den operativa
verksamhetens systemiska rationalitetsvillkor är alltså en förutsättning
för realiseringen av den kommunikativa rationaliteten. Om aktörernas
utvärderingsfas ska kunna fungera som utvärderings- och
utvecklingsprocess för aktörernas organiserade samverkan måste
aktörernas överläggningar vara fokuserade mot systemfasens tillstånd.
De situationer som jag reflekterat ovan utgör inte beskrivningar
av förhållanden som jag observerat i samband med genomförda
drivhusprojekt. Tvärtom utgör de beskrivningar av interaktionsförlopp som jag saknat i många av dessa situationer. I samband med
genomförda drivhusprojekt har jag observerat hur styrningsprocess
och operativ process flyter in i varandra vilket enligt min uppfattning
tycks bidra till; att aktörerna har problem med att utvärdera och
utveckla sitt system på ett medvetet sätt, att aktörerna har olika
mycket inflytande över systemutvecklingen, att verkställigheten av
fattade beslut är lägre än den skulle kunna vara, att funktionaliteten
och legitimiteten för tillämpade styrmedier är lägre än den skulle
kunna vara, att legitimiteten för formella roller är lägre än den skulle
kunna vara, att belastningen av den kommunikativa rationalitet
ständigt är hög, att interaktioner och kunskapsbildning präglas av en
förgivettagen och begränsad rationalitet, etc.

Skiss till en styrningsmodell
Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan
Mot bakgrund av den problemidentifiering som gjordes, och de
resonemang som fördes i föregående avsnitt, gör jag antagandet att
aktörerna skulle ha nytta av att använda sig av en styrningsmodell
som föreskriver: att deras samverkan sker genom upprepade dialektiska rörelser mellan utvärderingsfas (styrningsprocessen), som syftar
218

Ett annat sätt att säga detta är att deltagarna måste sätta parentes kring projektet och sina
systemiska relationer.
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till att producera giltiga handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska relationer, och systemisk fas (den operativa
verksamheten), som syftar till att omvandla vunnen giltighet och
legitimitet i systemisk handling och resulterande fakticitet, samt att
utvärderingsfasen svarar mot en utvärderings- och utvecklingslogik
med öppna övergripande rationalitetsvillkor och att den systemiska
fasen svarar mot en produktionslogik med låsta övergripande
rationalitetsvillkor, samt att utvärderingsfasen är överordnad den
systemiska.

Livsvärldens strukturella delar och språkets funktion för
dessa
Enligt Habermas består livsvärlden av tre strukturella komponenter;
kulturen, samhället och personligheten. Deras funktionalitet och
relation till språket kan sammanfattas på följande sätt:
• Kulturen: den kulturella reproduktionsprocessen skapar
tolkningsscheman som möjliggör för deltagare att nå fram till en
gemensam situationsdefinition. Dessa tolkningsscheman uppstår
då handlingsförmögna subjekt agerar kommunikativt och
språkligt för att etablera intersubjektiv förståelse i relation till
olika situationer. Språkets funktion är att fungera som medium
för den kulturella produktions- och reproduktionsprocessen.
Måttet på om processen lyckats är om den förmedlat en rationell
kunskap.
• Samhället: den sociala integrationsprocessen håller ihop
samhället och får oss att samordna vårt handlande genom att
upprätta legitima interpersonella relationer som föreskriver hur
interaktion i praktiska situationer ska ske. Hit hör produktionen
och tillämpningen av normer, konventioner och institutioner som
säger oss vad vi förväntas och inte förväntas göra i olika situationer. Språkets funktion att fungera som medium för den sociala
integrationsprocessen. Ytterst vilar processen på kommunikativ
språklig handling och intersubjektiv förståelse för frivillig
handlingssamordning. Måttet på om processen har lyckats är om
samhällsmedlemmarna är solidariska med varandra.
• Personligheten: socialisations- och individueringsprocessen
syftar till att förmågan till handling och interaktion i harmoni med
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de etablerade kollektiva livsformerna överförs till den uppväxande
generationen. Språkets funktion för personligheten är att fungera
som medium för socialisations- och individueringsprocessen.
Måttet på om processen lyckats är om individerna tar ansvar för
sina handlingar.219

Personlighetsutveckling
Personligheten utvecklas enligt Habermas genom en dialektisk
process mellan socialisation, som innebär internalisering av gruppgemensamma normer, och individuering, som innebär utveckling av
varje individs unika karaktär och självständiga agerande220.

Socialisation
Socialisationen kan enligt Habermas betraktas som en tvåstegsprocess:
1. Barnet agerar i förhållande till de krav (befallningar), om att bete
sig på vissa önskvärda sätt, som en omsorgsperson (signifikant
andra) exponerar barnet för. Motivationen utgår från att avvikelse
sanktioneras och efterlevnad belönas. Kraven internaliseras efter
hand som abstrakta handlingsförväntningar. Barnet lär sig därmed
att spela rollen som barn. Barnrollen fungerar i relation till
omsorgspersonernas komplementära vuxenroll.
2. Barnet blir bemött på samma sätt från alla håll, och identifierar så
småningom förväntningarna som gruppens och samhällets generaliserade förväntningar. Dessa förväntningar riktar sedan barnet
dels mot sig själv men också mot andra individer i sin omgivning.
Ett exempel på det senare är när barnet rättar en kamrats agerande
genom att säga: - Nej, du gör fel. Det är så här man gör. När barnet har
generaliserat omgivningens förväntningar på detta sätt har hon tagit
till sig dem som normer, som har till funktion att föreskriva vilket
agerande som är socialt korrekt i aktuell situation. När individen är
kapabel att skilja på egen förväntan, den konkreta andres förväntan
och den generaliserade andres förväntan, har hon uppnått
förmågan att inta rollen som yttre observatör, vilket är en
förutsättning för att hon ska kunna förhålla sig till situationen på
ett principiellt sätt. Förmåga att inta ett yttre observatörsperspektiv
219
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Eriksen och Weigård (1999, s113-117), Habermas (1981, s137-152),
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hänger samman med den språkliga förmågan att uttrycka sig i
första person, andra person och tredje person. Personlighetsutvecklingen (och socialisation) är därför nära kopplad till
individens språkutveckling. George Herbert Mead, som Habermas
använder sig av i detta sammanhang, kallar de generaliserade förväntningarna för den generaliserade andre.221

Rollövertagande
Frågan är då vad det är för processer som leder till att individen
lyckas internalisera omgivningens förväntningar. Mead menar att
barnet mycket tidigt uppvisar en påtaglig känslighet inför hur omsorgspersoner reagerar på dess beteende. Omsorgspersonens reaktion
uppfattar barnet genom att avläsa hennes gester. När barnet uppfattat
gesterna kan det respondera med egna gester som antingen är insignifikanta eller signifikanta. Med insignifikanta gester visar aktören hur hon
intuitivt reagerar på den andres beteende. Om t.ex. en pappa höjer
rösten för att markera att hans barn gjort fel och barnet svarar genom
att falla i gråt, så är gråten att betrakta som en insignifikant gest. Med
signifikanta gester väcks istället samma respons hos den aktör som utför
gesten, som hos den aktör som tolkar gesten. Om t.ex. ett barn
skrattar åt något och skrattet smittar en vuxen, och att skrattet fortsätter genom att skölja i vågor fram och tillbaka mellan dem, så är
skrattet att betrakta som en signifikant gest. Barnet och den vuxne
skrattar inte var och en för sig, utan de skrattar tillsammans.222
När två eller flera individer samtalar på ett öppet och nära sätt
utvecklas de signifikanta gesterna till ett rollövertagande, som innebär att
individerna går in i varandra och föregriper varandras ageranden223.
Upplevelsen av rollövertagandet kan beskrivas på följande sätt:
… i ett samtal finns den andre påtagligt närvarande. Han är i
mig och både tänker och känner i mig, och jag i honom. Jag
föregriper hans väsen och han mitt. Jag kan fullborda hans
meningar, tar tom ordet ur munnen på honom.224
221

Eriksen och Weigård (1999, s76ff) och Mead (1934). Berger och Luckmann kallar dessa
steg för primär socialisation och sekundär socialisation. Se Berger och Luckmann (1966, s.155171)
222
Se Berger Luckmann (1966), Mead (1934) eller Berg (1992, 2003), Johansson (2004),
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Det är förmågan till rollövertagande som gör oss kapabla att överskrida det subjektiva. Därmed det också rollövertagandet som grundlägger vår förmåga att handla kommunikativt. Habermas menar att
rollövertagandet dessutom gör det möjligt att se personlighetsutvecklingen som både individuerings- och socialisationsprocess225 I
vardagliga situationer önskar vi emellertid sällan en helt öppen
kommunikation. Istället strävar aktörerna efter att begränsa och
kontrollera interaktionen. Det kan t.ex. ske genom att aktörerna
distanserar sig till varandra och agerar cyniskt expressivt. Rollövertagandet står dock fortfarande modell för interaktionen, men
rollövertagandet är manipulerat av att aktörerna uppvisar lämpliga
masker.226

Rollhandling vid rollek och spel
Meads teorier innehåller en idé om hur barnets identitetsutveckling är
kopplad till deltagandet i två enkla systemformer, rollek och spel227. I
rolleken, som jag betraktar som system i sin mest embryonala form,
sker ett rollövertagande där barnet leker att det är mamma, pappa,
prinsessa etc. Genom rolleken internaliserar barnet andras sätt att
vara. Rolleken och rolltagandet kan även ske i förhållande till ett
fysiskt föremål. Ett barn som flyger en pappersdrake, och aktivt
kommunicerar med draken genom snöret, kan genom rolltagandet
uppleva att hon själv är draken på himlen. Även om rolleken består
av fler deltagare är det osannolikt att deltagarna delar samma verklighet i någon större utsträckning. I centrum för barnets fokala medvetande står den egna rollen, och det är utifrån den hon tolkar det
meningssammanhang hon ingår i. För de små barnen har rolleken
inga tydliga gränser, utan barnen växlar på ett flexibelt sätt mellan
olika roller. 228
225

Habermas (1982, s120). Individueringsbegreppet förklaras i det kommande avsnittet
Växelverkan mellan socialisation och individuering i detta kapitel.
226
Habermas (1982), Goffman (1959). Man kan hävda att rolltagandet (och dess ansiktemot-ansikte-kommunikation) står modell även för människans interna kommunikation,
dvs. att tänkandet (och självreflexiviteten) har formen av en dialog, med frågor, svar,
påståenden etc., som individen för med sig själv. Johan Asplund (1992).
227
Mead talar själv inte i termer av system eller systemformer, men jag hävdar att det är
rimligt i sammanhanget med tanke på den teoribildning som tagit form efter Mead. Se min
genomgång av systemteori i senare kapitel.
228
Mead (1934) och Berg (1992). Exemplet med drakflygningen som ett rolltagande är
hämtat från Asplund (1987)
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Mot bakgrund av ovanstående resonemang, och det jag tidigare
sagt om system, torde det vara rimligt att betrakta rolleken som ett
diskontinuerligt socialt system, där styrmedierna utgörs av rollerna,
som fungerar som enkla ramar för ”naturligt” agerande i de sociala
sammanhang där rollerna ingår. Rollerna utgör samtidigt enkla
tolkningsramar för det sociala sammanhangets meningsinnehåll.
Efterhand, i barnets identitetsutveckling, ersätts rolleken av spel
som dominerande aktivitet. Mead beskriver betydelsen av denna
övergång med följande ord:
Om vi jämför leken med situationen i ett organiserat spel, lägger
vi märke till den väsentliga skillnaden, att barnet som deltar i
spelet måste vara redo att anta attityden hos varje annan deltagare i spelet, och att dessa olika roller måste ha ett bestämt
förhållande till varandra.229
De andra spelarnas attityd som deltagaren antar, ordnar sig till
en sorts enhet, och det är den organisationen som kontrollerar
individens respons.230

I spel är deltagarna medvetna om flera roller samtidigt eftersom det
man själv gör är beroende av vad alla andra i spelet gör. Lagets
kollektiva förväntan om hur aktören ska spela sin roll i detta system
av roller, dvs. det som nu ordnar sig till en enhet, motsvarar den
generaliserade andre. Spel innehåller flera av de element som ingår i mer
komplexa system. Det gäller t.ex. förekomsten av specifika rollförväntningar (spelarrollen), aktörernas samordnade val av medel
(spelstrategier), aktörernas objektiva utvärdering av resultat (poängberäkning etc.) samt deras nyttjande av övergripande principer för sin
interaktion (spelets regler). Spelet kan på grund av sin stabilitet ses
som ett kontinuerligt socialt system.

Självreflexivitet: självet som jag och mig
Mead menar att barnet lär sig se på sitt agerande och sin person med
den andres ögon genom att delta i kontinuerliga och ideella (ostörda)
rollövertaganden med signifikanta andra. Rollövertagandet resulterar i
att barnet tar den andres attityd till sitt själv.231 Genom rollövertagandena
229
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231
Med stöd i den kommunikativa handlingsteorin finner jag det rimligt att anta att barnets
handlande därmed kontinuerligt värderas utifrån vad som är sant och effektivt (målrationalitet
230
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internaliserar barnet successivt en generaliserad bild av sitt själv.
Mead kallar den generaliserade bilden för mig. Denna internalisering
är en förutsättning för utvecklingen av individens förmåga till självreflexivitet232, dvs. förmågan att reflektera kring sitt själv (sin identitet)
med hjälp av ett yttre observatörsperspektiv. En individ som säger
att: - Jag har gjort mig illa agerar alltså självreflexivt. Yttrandet indikerar
samtidigt att individens själv består av något mer än hennes mig. Det
är jag som har gjort mig illa. Meads idé är att självet består av ett aktivt
jag som handlar, ett passivt mig som bär handlingens konsekvenser
och att miget framträder som ett objekt för jaget.233 Självreflexiviteten
utvecklas efterhand till individens förmåga att ta den generaliserade
andres attityd (samhällets samlade inställning) till sitt mig. Denna
förmåga kommer t.ex. till uttryck då en individ säger att: - Jag vet vad
man (den generaliserade andre) anser om mig. I detta läge har individen
uppnått förmågan att se på sig själv utifrån på ett objektivt sätt. Miget
kan därmed sägas ha blivit en del av den objektiva världen. Samtidigt
som individen utvecklar förmågan att se på sig själv på ett objektivt
sätt, erhåller hon förmågan att ta den generaliserade andres attityd till
det som existerar i hennes yttervärld, som ting, individer, kollektiv
och olika företeelser. Den förmågan ger hon uttryck för när hon t.ex.
hävdar hur man bör uppfatta och hantera en viss situation.234

Växelverkan mellan socialisation och individuering
Att miget är passivt innebär inte att det är statiskt. När vi tänker
tanken att: jag kan ändra på mig, ger vi uttryck för idén att självet på
eget initiativ kan förändra sin personlighet. Människans förmåga att
skapa och omskapa sig själv kan uttryckas på följande sätt:
Människan är inte, utan han/hon blir. Det handlar alltså om en
människa utan egenskaper, men med stora förutsättningar till en
aktiv konstruktion av självet. Minnesbilderna rekonstrueras i
och kunskap), riktigt (normativ rationalitet och normer), uppriktigt (expressiv rationalitet och
värden) och begripligt (kommunikativ rationalitet och förståelse), dvs. att rollövertagandet
präglas av samtliga rationalitetsformer.
232
Mead använder inte begreppet självreflexivitet, utan här ansluter jag till hur Giddens
(1991) använder begreppet.
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Mead (1934). Att endast jaget kan vara aktivt får vi en indikering på om vi försöker
vända på satsen till: mig har gjort jag illa. Språkliga symboliska konventioner gör att det inte
känns rätt att uttrycka sig så. Miget tycks vara lika oförmöget att handla som jaget är
oförmöget att bära handlingens konsekvenser.
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ljuset av de utmaningar som möter människan i nuet. Det förflutna existerar endast som social konstruktion.235

Som jag redan varit inne på ser Habermas utvecklingen av personligheten som en dialektisk process mellan socialisation, som innebär
internalisering av gruppgemensamma normer, och individuering, som
innebär utveckling av varje individs unika karaktär och självständiga
agerande. Medan det socialiserade miget kan ses som en standardiserad människa utan egen vilja som stöps i omgivningens och
samhällets typifierade form, kan det individuerade jaget ses som en
kreativ individ med egen personlighet, egen frihet och egna
handlingsimpulser som skapar och omskapar sig själv. Migets
internalisering av omgivningens konkreta beteendeförväntningar
motsvaras av en beteendeförväntan på jaget som opererar på en hög
nivå, som innebär att vi förväntas förverkliga oss själva som unika
individer och att vi förväntas tillägna oss förmågan att fatta självständiga beslut. Habermas menar inte att jaget bryter sig loss från det
sociala, utan att det nyttjar sin förmåga att sätta parantes kring de förväntningar som präglar den aktuella situationen, och därmed förhåller
sig på ett diskursivt generaliserat sätt till frågan huruvida olika förväntningar verkligen förtjänar ett erkännande.236
Anthony Giddens menar att individen har en utvecklad reflexiv
förmåga att tolka självet som social konstruktion. Han skriver:
Ett grundläggande diskursivt drag hos självidentiteten är den
språkliga differentieringen mellan jag, mig, du etc. Men vi kan inte
nöja oss med George Herbert Meads formulering av jag/mig i
förhållande till självidentiteten … Förmågan att använda jag och
besläktade termer för subjektiviteten är en förutsättning för
uppkomsten av självmedvetenheten, men definierar i sig inte
självmedvetenheten. Självidentiteten är inget specifikt drag –
eller ens en samling specifika drag som individen besitter.
Självidentiteten är självet så som det reflexivt uppfattas av personen utifrån
hans eller hennes biografi. Identiteten förutsätter här fortfarande
kontinuitet i tid och rum, men självidentiteten är denna
kontinuitet så som den tolkas av aktören.237
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Lika kontinuerligt och rutinmässigt som vi reflekterar över vad
vi gör, vika skäl vi har till att göra som vi gör etc., lika kontinuerligt
och rutinmässigt reflekterar vi alltså över hur våra handlingar och vår
person uppfattas av omgivningen. Genom den senare reflexionsprocessen producerar vi vår självidentitet som en biografi. Eftersom
biografin består av tolkningar är den emellertid inte begränsad till vad
vi faktiskt gjort. Historien, och omständigheterna kring vårt handlande, kan ständigt tolkas och omtolkas i ljuset av nya fakta, nya
perspektiv etc. Eftersom våra relationer präglas av en strävan mot
tillit gäller det att uppvisa en biografi som kan accepteras av omvärlden.238 Enligt Habermas framträder inte den andre endast som
granskare av biografin, hon fungerar även som katalysator för självförståelsen. Han skriver:
Den enskilde får ett reflexivt avstånd till sin egen livshistoria
endast inom horisonten av livsformer som han delar med andra
och som å sin sida bildar kontexten för olika individuella livsprojekt. De som tillhör denna livsvärld är potentiella deltagare
och kan i självförståelseprocesser fylla den katalyserande rollen
som opartiska kritiker. Denna roll kan skiljas ut som analytikerns roll så snart ett generaliserat kliniskt vetande kommer in i
bilden.239

När vår reflexiva förmåga är begränsad kan vi gå till en psykoanalytiker i syfte att revidera självförståelsen/biografin.240 Självförståelsen är emellertid inte begränsad till legitimering av gjorda val.
När individen planerar sitt livsprojekt241 upprättar hon planer för hur
hon ska hantera sin framtid. Självförståelsen kan alltså både ses som
biografi och livsplan.
I traditionella samhällen bekräftades individen när hon agerade
enligt fördefinierade roller. Det innebar att miget hade en stark
ställning. I moderna samhällen bekräftas individen när hon agerar
enligt roller som hon definierar själv genom att utgå från vem hon
uppfattar sig vara och vem hon önskar vara. Det innebär att jaget har
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en stark ställning.242 Denna skillnad förklarar varför det reflexiva
förhållningssättet har blivit så viktigt.

Utvärderingsfasens samtal som katalysator för aktörernas
självförståelse och personlighetsutveckling
Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan
Mot bakgrund av resonemangen i föregående avsnitt anser jag att
utvärderingsfasen bör tillåtas fungera som katalysator för aktörernas
självförståelse och personlighetsutveckling. Det förutsätter att
utvärderingsfasens samtal omfattar reflektion av aktörernas medverkan i systemfasen i förhållande till deras livshistorier och
livsprojekt, samt att samtalen är friställda från konkurrens och
präglad av kommunikativ rationalitet. Det förutsätter i sin tur att
aktörerna verkligen lyckas kliva ur sina systemiska roller och etablera
förtroendefulla symmetriska relationer till varandra.

Individens moralutveckling
Om nu individen verkligen är så fri att konstruera sig själv, som
tidigare avsnitt antyder, kanske vi borde fråga oss hur det kan komma
sig att människor trots allt tenderar att agera så normkonformt.
Meads förklaring av detta förhållande, som också är en tämligen
allmänt vedertagen förklaring, går ut på att normer utgör ett slags
socialt fakta som individen motiveras att internalisera genom att
förhålla sig strategiskt till olika auktoriteters sanktioner. Enligt Habermas är dock Meads förklaringsmodell ytterst bristfällig. Om Mead
skulle ha rätt, framhåller Habermas, borde vi snarare internalisera
hotet om sanktion, än känslan av normers riktighet och den moraliska förpliktelsen att följa dem243, vilket trots allt är fallet. Habermas
menar att orsaken till Meads bristande resonemang är att Mead
saknar en teori om moralutveckling. Den moralteori som Habermas
använder sig av för att kunna förklara normkonformiteten är en
bearbetning av Lawrence Kohlbergs moralteori. Enligt Habermas
version av Kohlbergs teori genomgår individen, från småbarnsstadiet,
via adolescensen, till vuxenstadiet, en moralisk mognad som kan delas
in i tre kvalitativt skilda nivåer, som i sin tur kan spaltas upp i två
242
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kvalitativt skilda steg vardera. Dessa nivåer och steg kan sammanfattas på följande sätt:
Prekonventionella nivån: individen spaltar upp världen i en inre
och en yttre värld och är kommunikativt begränsad till rollerna som
talare och lyssnare i en du-jag-relation. En outvecklad form av
normativt agerande som motiveras av auktoritet, avlöses successivt av
en lika outvecklad form av strategiskt agerande som motiveras av
intresse. Den prekonventionella nivån omfattar följande två steg:
1. Komplementaritet mellan befallning och lydnad; individens
uppmärksamhet är riktad mot befallningar från auktoriteter i
hennes omgivning. Det rätta är att agera lydigt. Lydnaden
motiveras ytterst av att undgå straff eller att få belöning.
2. Symmetrisk kompensation; individens uppmärksamhet är riktad
mot tillgodoseendet av egna och andras intressen. Hon inser att
tillgodoseendet kan fördelas olika, och att fördelningen är direkt
beroende av hur respektive deltagare agerar. Hon känner sig
motiverad av att agera på ett sätt som leder till symmetri i hennes
utbytesrelationer med omgivningen. Det rätta är alltså att medverka
till att problem i gemensamma handlingssituationer löses på ett
rättvist sätt. Utfallet av en interaktion är rättvis om egna intressen
skyddas, och andra tillvaratas, på ett sätt som innebär att samtliga
deltagare vunnit och/eller förlorat lika mycket.
Konventionella nivån: premisserna för rätt handlande har
internaliserats i individens personlighetsstruktur. Individen skiljer på
en subjektiv, social och objektiv värld. Förhållandet till dessa världsrelationer är emellertid naivt och oreflekterat. Ändå har talarrollen
och lyssnarrollen kompletterats av en observatörsroll, som ger henne
förmågan att se utifrån på de handlingssituationer hon deltar i och de
roller hon uppbär där. Språkligt sett, innebär nivån att individen kan
skilja på första, andra och tredje person. Kommunikativt sett är nivån
dock begränsad eftersom diskursiva kvaliteter saknas. Detta får till
följd att utställda giltighetsanspråk förblir implicita. Den prekonventionella nivåns motivationskällor, auktoritet och intresse, har nu utvecklats till två handlingsslag: normstyrd, förståelseinriktad och kommunikativ handling respektive intressestyrd, resultatinriktad och strategisk handling. Den konventionella nivån motsvarar Meads mig-perspektiv och
omfattar följande två steg:
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3. Rollkonformitet; individens uppmärksamhet är riktad mot de förväntningar som präglar hennes relationer till omgivande aktörer.
Det rätta är att motsvara omgivningens förväntan genom att visa
hänsyn och vara lojal med andra aktörer i deras komplementära
roller. Individen motiveras av att vara god i egna och andras ögon,
och hon gör upp sin handlingsplan genom att föreställa sig vilken
förväntan hon själv skulle ha haft, om hon befunnit sig i den
andres ställe. Detta medför att individen successivt internaliserar de
förväntningar som är knutna till den roll hon identifierar sig med.
Detta steg motsvarar Meads idé om individens förhållningssätt i
rollek.
4. Normkonformitet; individens uppmärksamhet riktas mot de
kollektiv hon ingår i, som t.ex. gruppen, familjen eller samhället i
stort. Det rätta är att förhålla sig lojalt till kollektivet genom att
följa dess regler så att ordning upprätthålls. Individen motiveras till
normkonformitet av att det skyddar hennes samvete och bevarar
hennes självrespekt. Individen internaliserar härmed de normer
som är knutna till det normsystem hon identifierar sig med. Detta
steg motsvarar Meads idé om individens förhållningssätt i spel.
Postkonventionella nivån: individens självklara identifikation med
roll- och normsystem har upphört. Individen betraktar istället normativa frågor som öppna frågor, som är beroende av moralisk underbyggnad. Hon förhåller sig härmed på ett reflekterat och hypotetiskt
sätt till samtliga världsrelationer, och gör moraliska ställningstaganden
utifrån universella rättigheter, värden och principer. Kommunikativt
sett, innebär nivån att utställda giltighetsanspråk utsätts för en
diskursiv prövning via utbyte av argument, där deltagarna intar
rollerna som proponent (förespråkare), opponent (kritiker) och
respondent (försvarare). Den postkonventionella nivåns talar- och
lyssnarroller har alltså fördjupats. Den konventionella nivåns två
handlingsslag har ersatts av fyra handlingsslag; målrationell, normativ,
expressiv och kommunikativ handling. Den konventionella nivåns
intressebaserade, resultatinriktade och strategiska handling, som var
ickekommunikativ, har genom tillägnelsen av ett förståelseinriktat
förhållningssätt, övergått i en rationalitet som präglas av tävlan med
argument, där interaktionsdeltagarna försöker övertyga varandra i en
gemensam strävan efter att uppnå konsensus. Förutsättningen för
den kommunikativa rationalitetens särställning är att interaktions174

deltagarna har förmågan till ideellt rollövertagande (optimalt
rollövertagande). Den postkonventionella nivån motsvarar Meads
jag-perspektiv, och omfattar följande två steg:
5. Rättviseprinciper; individens uppmärksamhet riktas mot förhållandet mellan samhällets faktiska normsystem och övergripande
principer om rättvisa och rättfärdighet, och relativiserar därmed
mellan normers vara (normer som sociala fakta) och normers böra
(eftersträvansvärda normer). Individen inser att det faktiska normsystemet måste underställas rationell prövning gentemot generella
principer om rättvisa och rättfärdighet. Det rätta är att efter moget
övervägande ansluta sig till övergripande principer. Individen upplever situationen som om hon ingår kontrakt med aktörer i sin
omgivning och samhället i stort. Hon känner sig sedan bunden av
dessa ställningstaganden. Vid normkonflikt mellan varat och börat
kännetecknas det rätta av att agera i enlighet med de generella
principerna.
6. Procedurer för underbyggnad av normer; individens uppmärksamhet riktas mot de procedurella villkor som måste infrias
för att normer ska kunna legitimeras genom universialiserbarhetstest. Därmed är individen tvungen att förhålla sig till universella
principer om mänskliga rättigheter, som t.ex. människors lika värde
som individer. Ställningstagandet för och emot olika principer
bygger på rationell insikt. Det rätta kännetecknas av ett aktivt
ställningstagande, dvs. att efterleva principerna i handling.244

Förmågor som relaterar till utvärderingsfasens samtal
Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan
Enligt föreslagen styrningsmodell syftar utvärderingsfasen till att
producera giltiga villkor för systemfasen via utvärderings- och
utvecklingsinriktad kommunikativ handling. En grundläggande förutsättning för att utvärderingsfasen ska kunna fungera på detta sätt
torde vara att deltagande aktörer har förmågan att inta principiella
244

Habermas (1974, 1990), Eriksen och Weigård (1999, s80-85). Habermas steg 1.
Komplementaritet mellan befallning och lydnad motsvaras av Kohlbergs steg för Straff och lydnad, 2.
Symmetrisk kompensation av Instrumentella syften och utbyte, 3. Rollkonformitet av Ömsesidiga
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förhållningssätt till systemfasens faktiska situationer. Med andra ord
behöver aktörerna nå upp till den postkonventionella nivån för att
deras överläggande ska vara meningsfullt utifrån styrningsmodellens
syfte. Mer specifikt urskiljer jag att utvärderingsfasen är beroende av
att varje aktör förmår:
1. inta en observatörsroll, dvs. att hon kan skilja på egen förväntan,
andra deltagares/berördas förväntan och den generaliserade andres
förväntan, och kan se utifrån på de handlingssituationer hon
deltagit, deltar eller kommer att delta, i.
2. att på ett reflekterat sätt skilja på en subjektiv, social och objektiv
värld, vilket förutsätter att hon tillägnat sig motsvarande språklig
förmåga.
3. uppnå ett ideellt rollövertagande i sina interpersonella relationer
under utvärderingsfasens samtal.
4. inta principiella förhållningssätt till förutvarande, rådande eller tilltänkta handlingssituationer, rollsystem, normsystem, uppgiftstagande etc. i den systemiska fasen.
5. sätta systemfasens faktiska normsystem i relation till övergripande
normativa principer samt relativisera mellan normers vara (normer
som sociala fakta) och normers böra (eftersträvansvärda normer).
6. betrakta systemfasens rollsystem, normsystem, uppgiftstagande etc.
som öppna frågor som är beroende av underbyggnad med
rationella argument.
7. medverka som lyssnare och talare (proponent, opponent och
respondent) vid diskursiva prövning av utställda giltighetsanspråk,
där aktörerna via utbyte av argument försöker övertyga varandra i
en gemensam strävan efter att uppnå konsensus.
8. uppleva utvärderingsfasen som en kontraktssituation genom vilken
hon binds till de ställningstaganden som görs.
9. vid handling i systemfasen efterleva deliberativa ställningstaganden.
10. fokusera och förstå vilka procedurella villkor som måste uppfyllas
för att den diskursiva prövningen ska vara giltig.
I samband med drivhusprojekt är det fråga om en faciliterad verksamhet. Därför är det inte kritiskt att varje projektdeltagare spontant
når upp till den postkonventionella nivåns förmågor. Min erfarenhet
från olika utvärderings- och utvecklingsinriktade samtal säger mig att
det till stor del är karaktären på själva samtalet som avgör i vilken utsträckning deltagarna ger uttryck för dessa förmågor. Befinner sig
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samtalet i sin helhet på den postkonventionella nivån tycks många
deltagare spontant ge uttryck för förmågor på den nivån. På
motsvarande sätt tycks en diskussion som fastnat på en konventionell
nivå, eller i värsta fall, på en prekonventionell nivå, leda till att samtliga diskussionsdeltagares postkonventionella förmågor blockeras.
Facilitatorn har alltså en väsentlig uppgift i att facilitera diskussionen,
som sådan, i riktning mot den postkonventionella nivån. De deltagare
som ändå inte uppvisar de önskvärda förmågorna är i behov av mer
riktad hjälp från facilitatorn.

Den som ger sig in i leken får leken tåla
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
För att delta i rollek på ett reproduktivt sätt behöver individen ha
förmågor som relaterar till den prekonventionella nivån samt den
konventionella nivåns rollkonformitet. För att delta i spel på ett reproduktivt sätt behöver individen ha förmågor som relaterar till den
prekonventionella nivån samt den konventionella nivåns hela register.
Så fort det handlar om att förstå, skapa, etablera, utvärdera och utveckla system, vare sig det gäller rollek, spel eller mer avancerade
system, är aktörerna emellertid tvungna att inta principiella förhållningssätt till normativa frågor, vilket svarar mot förmågor på den
postkonventionella nivån, dvs. förmågorna 2 till 10 i listan ovan.
Om vi nu återgår till projektsituationen där projektledaren säger:
- Du får lägga åt sidan det du håller på med. Jag vill att du jobbar med den här
grejen istället. Den måste vara färdig på fredag. Därefter kan du fortsätta med
det andra … varpå teknikutvecklaren responderar med; - Okej, jag fixar
den där grejen, men nästa vecka måste du och de andra sätta er in vad jag
upptäckt. Det kan förändra hela projektet – så skulle vi kunna fråga oss
vad som måste till för att teknikutvecklaren ska kunna tänka sig att
fullborda en handling som projektledaren påbörjat (tar handlingen
från beslut till utförande), trots att handlingen i sig strider mot
teknikutvecklarens egen definition av situationen. Enligt mitt perspektiv torde ett sådant agerande förutsätta att teknikutvecklaren
upplever utvärderingsfasen som en legitim kontraktssituation, dvs. att
han binds moraliskt vid de ställningstaganden som görs i samband
med den (förmåga 8). Förutsatt att rollerna är förhandlade i
utvärderingsfas har han redan accepterat att projektledaren har en
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överordnad ställning i systemfasen. Genom utvärderingsfasens överläggningar torde han också ha accepterat den inriktning av projektsamverkan och det uppgiftstagande som för närvarande gäller för var
och en i projektet. Genom sitt aktiva agerande visar teknikutvecklaren att han i handling (i systemfasen) förmår efterleva de
kollektiva ställningstaganden som gjorts i utvärderingsfasen (förmåga
9). Vidare visar han genom sitt yttrande att han förmår relativisera
mellan normers vara, det som giltiggjorts i tidigare, och normers böra,
det som kan giltiggöras (förmåga 5). Teknikutvecklaren betraktar
alltså systemfasens rollsystem, normsystem, uppgiftstagande etc. som
öppna frågor som är beroende av underbyggnad med rationella
argument (förmåga 6), men de är endast öppna för omprövning i
utvärderingsfas. Sammantaget torde teknikutvecklarens agerande
svara väl mot de socialisationsprocesser som rör självdisciplinering245
i samband med systemisk aktivitet. Ett tydligt uttryck för denna typ
av processer finner vi i talesättet och uppmaningen: - Den som ger sig in
i leken får leken246 tåla! som vuxna mer eller mindre reflexmässigt tycks
leverera till barn, som de ser vill kliva ur ett spel som de frivilligt valt
att delta i, när det börjat kännas motigt för dem. Man kan fråga sig
varför det kan vara viktigt ur uppfostringssynpunkt att motivera barn
till att hålla sig till spelets regler så länge ett spel pågår, oavsett vad
som händer i spelet, och oavsett hur barnet känner inför händelserna.
Ett möjligt svar kan vara att det förbereder barnet för ett framtida
deltagande i vuxenvärldens system där interaktionerna präglas av styrmedier och fortgår i stort sett oberoende av deltagarnas samtycke och
kommunikation om situationsdefinitioner. I spelsituationen framträder spelets regler som interaktionens styrmedier, och utan regler
som respekteras av samliga deltagare kollapsar spelet. Mellan två
spelsituationer kan aktörerna välja att avstå från vidare spel eller starta
ett nytt spel. Den som följt reglerna i föregående spel uppfattas
sannolikt som pålitlig och torde därigenom ha goda chanser att få
vara med om att välja spel eller utforma nya spel med nya regler.
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Se kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan.
Spel enligt Meads definition.
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Social konstruktionism
Jag har valt att komplettera Habermas livsvärldsperspektiv med det
socialkonstruktionistiska perspektivet, som vuxit fram ur Berger och
Luckmanns teorier247, eftersom detta perspektiv har genererat en
begreppsapparat som gör det relativt enkelt att urskilja väsentliga drag
av verkligheten i komplexa situationer. Här tänker jag särskilt på
begreppstriaden externalisering, objektivering och internalisering,
som hjälper oss att förstå de produktions- och reproduktionsprocesser av verklighet som sker genom kontinuerlig växelverkan
mellan aktörers inre och yttre verklighet. En effekt av enkelheten är
att perspektivet inte skiljer på objektiv och normativ verklighet, vilket
Habermas perspektiv gör. Perspektiven har dock till stor del gemensam idémässig bakgrund och delar flera väsentliga begrepp. Det gäller
t.ex. för begreppet rollövertagande, som jag redan behandlat i anslutning till Habermas livsvärldsperspektiv, och som jag därför utelämnar här. En begränsning med min framställning är att jag inte gör
några större utredningar av koherens och diskrepans mellan
Habermas perspektiv och det socialkonstruktionistiska perspektivet.
Jag konstaterar helt enkelt att båda teoribildningarna kan bidra till att
fördjupa förståelsen av organiserad samverkan på olika sätt.
Det socialkonstruktionistiska perspektivet ligger nära idealismen
eftersom alla aspekter av vår upplevda verklighet ses som socialt
konstruerade, det vill säga som något människor skapar i sitt samspel
med varandra. Vidare anses individen oupplösligt förbunden med
världen genom sin levda erfarenhet av den. Som ett samlat begrepp
för den levda erfarenheten av världen används begreppet livsvärlden.
Det är alltid inom livsvärlden som människor handlar, utvecklar
känslor och så vidare. Livsvärlden är på samma gång subjektiv och
objektiv. Den är subjektiv därför att alla individer erfar den på sitt eget
sätt. Individen delar emellertid livsvärlden med andra som också erfar
den. Därför är den objektiv, i betydelsen intersubjektiv. Individen är
ständigt inbegripen i ett kollektivt meningsskapande som genererar nya
sociala konstruktioner. Livsvärldens kvaliteter är därför inte enbart
knutna till vår subjektiva erfarenhet. Livsvärldens objektiva sida
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överskrider därmed dess subjektiva sida.248 Detta förhållande kan
illustreras på följande sätt:
De flesta europeiska länder har kommit överens om att införa
sommartid mellan april och oktober. När denna överenskommelse är gjord existerar sommartid som en objektiv aspekt
av verkligheten. Att så är fallet blir uppenbart om någon försöker ignorera överenskommelsen genom att agera inom ramen
för normal tid. Personen skulle då omedelbart hamna i svårigheter eftersom den överenskomna sommartiden går ut över
individens enskilda subjektiva erfarenhet av normal tid.249

Externalisering, objektivering och internalisering
Berger och Luckmann menar att dialektiken mellan subjektiv och
objektiv verklighet kan förstås med hjälp av begreppen externalisering,
objektivering och internalisering. När vi genomför aktiviteter, som att gå
ut med hunden, tala med grannen, skälla på barnen, spela musik,
bygga katedraler etc., skapar vi verkligheter, vilket är ett uttryck för
externalisering. Vi erfar samtidigt våra egna och andras aktiviteter
(och därmed förbundna verkligheter) som om de hade en objektiv
existens utanför oss själva. Aktiviteterna är i och med det att betrakta
som objektiverade. Med internaliseringen blir vi delaktiga i den
verklighet som vi eller någon annan skapat. Det sker genom att vi
börjar handla på ett sätt som överensstämmer med den producerade
verkligheten. Internalisering är alltså en socialiseringsprocess.250
För att återanknyta till exemplet med sommartid, så kan vi se de
förberedande diskussionerna om sommartid som ett exempel på
externalisering. Med beslut om, och verkställande av, sommartid blev
den externaliserade verkligheten objektiverad. Vårt sätt att anpassa
oss till sommartid beskriver slutligen internaliseringen.
På motsvarande sätt kan den giltighet som växer fram under
utvärderingsfas i ett drivhusprojekt ses som en externalisering och
internalisering av argument, medan utvärderingsfasens beslut, och
248
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dess verkställighet i systemfas, kan ses som en objektivering, vars
resulterande verklighet i sin tur kan internaliseras.
Man kan skilja på materiell och immateriell verklighetskonstruktion. Sättet som vi erfar konstruktionerna via våra sinnen är
olika, men upplevelsen av dem är ofta lika konkret. Rulltrappor kan
ses som en materiell konstruktion av verklighet. Sättet att bete sig när
man använder dem är huvudsakligen att betrakta som en immateriell
konstruktion. Att stå till höger för att lämna plats åt dem som
springer är ett exempel på immateriell konstruktion. Brott mot denna
konvention kan ge bryska ifrågasättanden från personer i omgivningen. De flesta internaliserar därför konventionen redan efter att
ha nyttjat dessa trappor vid ett fåtal tillfällen. För den person som
ändrar sitt beteende från att stå till vänster till att stå till höger,
konvergerar subjektiv och objektiv konstruktion av att åka rulltrappa.
Handlingen internaliseras som en förgivettagen handling: - så gör man
bara. Den som inte är beredd att göra revolution mot den objektiva
verkligheten är alltså hänvisad till att internalisera.251 Konventionen
att stå till höger i rulltrappan är att betrakta som ett socialt fakta.
Externalisering, objektivering och internalisering kan ske på
flera sätt. I Bourdieus teori om habitus252 (vilket ungefär motsvarar det
vi med vardagligt språkbruk kallar för vanor) möter vi den sociala
konstruktionen av verkligheten framförallt som reproduktion. När
mannen på gatan lyfter sin hatt till hälsning förkroppsligar han en
objektiverad historia som tar sitt ursprung i hur medeltida krigare i
rustning tog av hjälmen för att visa på fredliga avsikter. I människors
habitus framträder samtidigheten av subjektiv och objektiv verklighet.
Teorin om habitus kan jämföras med Giddens struktureringsteori253
som gör gällande att strukturen konstitueras av aktörens handlande
samtidigt som det utgör medium för handlingens konstituering, vilket
innebär att rutiniserade situationer präglas av en strukturell dualitet.

Primär och sekundär socialisation
Berger och Luckmann menar att det går att urskilja två kvalitativt
skilda faser i individens socialisationsprocess, primär- respektive
sekundärsocialisation. Genom primärsocialisationen, som sker i barn251
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domen, lär sig barnet att kommunicera symboliskt via kroppsliga och
verbala gester254, varav språket är dess viktigaste uttrycksform. Barnet
lär sig samtidigt hur det bör uppföra sig i olika sammanhang, vad
roller som mamma och pappa innebär, vad kön är för något och så
vidare. Denna utveckling sker i anslutning till signifikanta andra, dvs.
den egna familjen och andra grupper och individer som står barnet
nära, och leder under gynnsamma omständigheter till att individen
blir en del av samhället.
Under barnets utveckling mot att bli vuxen breddas efter hand
kretsen av signifikanta andra till att omfatta kompisar, lärare, tränare,
grannar och så vidare. Därmed är vi inne på den sekundära
socialisationen som utgörs av varje process som leder den redan
socialiserade individen in i nya sektorer av samhället. Här sker en
internalisering av mer specifika eller abstrakta konstruktioner som
t.ex. tillägnande av ämneskunskaper, tillägnande av allmänna kunskaper om samhället, utveckling av en yrkesidentitet och så vidare.
Skolan är en betydelsefull arena i detta sammanhang.255

Dialektiken mellan subjektiv och objektiv konstruktion av
verklighet
Socialisation och rollövertagande kan ses som dialektiska processer
mellan subjektiv och objektiv konstruktion av verklighet. När individen säger: man ska göra så här, ger hon uttryck för en känsla av
symmetri mellan subjektiv och objektiv verklighet. Upplevelsen förutsätter att verklighetskonstruktion i hög grad är en fråga om reproduktion, och att individen har förmågan att tolka verkligheten på
ett intersubjektivt sätt, dvs. att hon nyttjar intersubjektiva tolkningsramar. Relationen mellan subjektiv och objektiv verklighet blir aldrig
helt symmetrisk. Det finns alltid mer objektiv än subjektiv verklighet.
Dessutom sker en snedvridning på grund av hur kunskap och makt
fördelas i samhället. Den med mest makt har störst möjlighet att få
igenom sin definition av verkligheten.256
Asymmetrin mellan subjektiv och objektiv verklighet torde öka
med ökad arbetsdelning och specialisering. Eftersom inte alla behöver veta allt om alla och allt, så har vi att göra med mängder av
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parallellt existerande verkligheter i samhället. Eftersom livsvärlden är
en taget-förgivet-verklighet kan verklighetsdefinitioner produceras
och reproduceras oavsett om de är explicita eller ej. Skolans s.k. dolda
läroplan utgör ett typiskt och väldokumenterat exempel på detta förhållande. Den dolda läroplanen är inbäddad i skolans institution och
reglerar på ett tyst och omedvetet sätt elevers och lärares förväntningar på varandra. Det är inte ovanligt att innehållet i den dolda
läroplanen står i direkt kontrast till den formellt antagna läroplanen.257 Trots senare decenniers läroplansstödda reformprogram
med fokus på elevaktiva arbetssätt innebär en typisk lärosituation i
skolan att läraren beskriver, ställer frågor och ger instruktioner och
eleven besvarar frågor och inväntar instruktion. Läraren talar och är
aktiv, och eleven lyssnar och är passiv.258 Min personliga erfarenhet
av teknisk högskoleutbildning säger mig att, trots att man i officiella
dokument betonar betydelsen av självständigt, kritiskt och reflexivt
tänkande inriktat mot förståelse, så förväntas studenterna ägna en
ansenlig tid åt att lösa gamla tentor, memorera lösningar på kända
typiska problem, avhålla sig från att ifrågasätta auktoriteter, låta bli att
ställa krångliga frågor vid föreläsningar etc. Att som studerande på
allvar ifrågasätta den praktiska nyttan av en viss kunskap, tycks sällan
falla i god jord. Jag har varit med om situationer där lärare responderat på det med kommentarer av typen: - Ingen har tvingat dig att läsa den
här kursen. Det är du själv som skrivit in dig. Dessutom är du fri att lämna
kursen när du vill.
Att avläsa och lyckas fullgöra den dolda läroplanen innebär för
studenten att uppfylla lärarnas och lärosätets implicita förväntningar
på henne. Att den dolda läroplanen är implicit gör den kanske än mer
kraftfull. Det är svårt för individen att värja sig mot en definition av
verkligheten som inte utgör en explicit social konstruktion. Om en
student lyckas identifiera innehållet i den dolda läroplanen, och väljer
att konfrontera någon ansvarig med det, är det inte osannolikt att den
ansvarige skulle respondera med att förneka dess existens och istället
hänvisar till officiella dokument. Reproduktionen av den dolda läroplanen torde gynnas av den asymmetriska maktrelation som råder
mellan lärare och student. I normalfallet torde studenten internalisera
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den dolda läroplanen som ett habitus, och därigenom på ett
paradoxalt sätt själv aktivt bidra till dess reproduktion.

Språkets betydelse för konstruktion av verklighet
Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan språkets betydelse för
konstruktionen av verkligheten beskrivas som att språket:
• objektiverar erfarenheter genom att kategorisera och organisera
dem i meningsfulla helheter.
• fungerar som förvaringskälla för samlad erfarenhet, pga.
objektiveringen av erfarenheter
• fungerar som tolkningsschema av verkligheten, eftersom erfarenheter objektiveras genom språket.
• utgör medium för överföring av samlad erfarenhet mellan
människor och generationer, det vill säga mellan subjektiv och
objektiv verklighet.259
Eftersom språket spelar en så viktig roll i konstruktionen av verkligheten, samt att det är instabilt på grund av att det själv är en
konstruktion, så är det utsatt för en omfattande kontroll. Människor
rättar spontant varandra när någon säger fel260. Mer formell språkgranskning förekommer på många håll i samhället. Inom vetenskapen, där vi möter språk i form av diskurser, kontrolleras nogsamt
allt från begreppsdefinition till språklig form. Ytterst är samtliga
kontrollfunktioner att betrakta som uttryck för viljan att minska gapet
mellan subjektivt och objektivt språk, och i förlängningen, mellan
subjektiv och objektiv verklighet.261
Luckmann och Berger menar att individen legitimerar sin
tolkning av verkligheten genom språket. Det mest ursprungliga (och
mest grundläggande) behovet av legitimering uppstår då en tolkning,
en överenskommelse, ett sätt att göra något på ska överföras från en
generation till en annan inom en familj:
På det stadiet kan inte … institutionernas (normaliserade sätt att
handla: min tolkning) karaktär av självklara företeelser vidmakthållas med hjälp av individens eget minne och vanemässiga
handlingssätt. Den historiska och biografiska enheten har
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brutits. För att återställa den krävs … förklaringar av och
försvar för de mest framträdande elementen i den institutionella
traditionen. Legitimeringen är den process som förklarar och
försvarar.262

Legitimeringen kan betraktas som att den sker på fyra nivåer:
1. Här möter vi legitimeringen på dess enklaste nivå. Den är
förteoretisk och kommer till uttryck då aktörer, utan att tveka,
säger: så här gör man. Hit räknas de enklaste svar som vi ger barn på
deras varför-frågor. Det handlar alltså om kommunikation av en
självklar kunskap.
2. På denna nivå möter vi enklare teoretiska ansatser, såsom ordspråk
och andra visdomsord.
3. Här återfinns mer explicita teorier som innehåller tämligen omfattande referensramar för institutionellt handlande. Som diskurs
betraktat är de dock av mer lokal karaktär. Det kan vara fråga om
olika kompetenscentra eller tidskrifter som riktar sig till väl
avgränsade yrkeskategorier.
4. På fjärde nivån, som Berger och Luckmann kallar för symboliskt
universum, möter vi teorier som integrerar olika sorters institutionellt
handlande till en helhet. Naturvetenskap är ett exempel på
symboliskt universum. Olika naturvetare förenas i gemensamma
betraktelsesätt och grundläggande teorier, som t.ex. lagen om
energins oförstörbarhet.263
På både nivå tre och fyra möter vi individer som helt specialiserat sig
på legitimerande uppgifter. De arbetar inom yrken som lärare, forskare etc.

Varför agerar Anna och Leonardo så olika?
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
Varje drivhusprojekt utgör en erfarbar immateriell verklighetskonstruktion, som skapas och återskapas av de handlingar och
beteenden som varje student, forskare/lärare, och andra berörda
utför i anslutning till projektet. Verkligheten påverkas samtidigt av
den organisation, de institutioner, och strukturer som präglar den
kontext där projektet ingår. När aktörerna i diskussioner med
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varandra refererar till drivhusprojektet i bestämd form ger de uttryck
för upplevelsen av det egna projektet som en etablerad erfarbar
intersubjektiv verklighet. Det innebär att de upplever sig dela en och
samma verklighet med varandra. Emellertid uppbär de olika roller, tar
på sig olika uppgifter och är individer med olika biografier/livsplaner
och personlighet, vilket ger varje deltagare en egen unik relation till
projektet. Detta medför att alla deltagare erfar och tolkar projektet på
sitt eget unika sätt. Trots att deltagarna upplever sig dela en verklighet
har alltså projektet genererat lika många verkligheter som antalet
deltagare och observatörer. Det som alla ser, och är överens om,
beskriver projektverklighetens objektiva sida, och det som endast den
enskilde uppfattar beskriver projektverklighetens subjektiva sida.. Att
personer som Anna och Leonardo tenderar att agera så olikartat när
de deltar i drivhusprojekt torde bero på att deras verklighetsuppfattningar skiljer sig markant åt. Divergensen mellan deras
verklighetsuppfattningar torde i sin tur gå att spåra i skilda
socialisationsprocesser. Frågan är då hur dessa processer skulle kunna
tänkas se ut för Anna respektive Leonardo.
Annas socialisation
Efter cirka 15 års skolgång är Anna expert på att vara student. De
matematiska, naturvetenskapliga, eller tekniska kurser hon hittills läst
har alla haft ett på förhand givet teoriinnehåll. Kunskapsmålet för
dessa kurser har varit att tillägna sig en förståelse av teorierna samt att
uppnå en färdighet i att använda dem för att analysera och lösa kända
praktiska problem. Hon har lärt sig att svaret på vad som räknas som
relevant teori framförallt finns hos läraren, inte i kursplaner eller
litteraturlistor. Anna uppskattar ansvarstagande lärare som tydligt
deklarerar vad hon ska göra för att få godkänt. Det minskar effektivt
hennes osäkerhet om huruvida hon ska klara kursen eller ej.
Successivt har Anna kommit att utveckla en god förmåga att läsa av
olika lärares implicita förväntningar. Avläsningen sker intuitivt på ett
oreflekterat sätt.
Annas studieteknik innebär att hon memorerar typiserade
problem som gås igenom på föreläsningar och lektioner. Med utgångspunkt i dessa löser hon utdelade övningsuppgifter. Hon
memorerar lösningar till gamla tentor eftersom de hjälper henne att
identifiera önskvärt examinationsbeteende. Kursböcker läser hon
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sällan, utan förlitar sig huvudsakligen på föreläsnings- och
lektionsanteckningar. Böcker får ofta saker att verka mer
komplicerade än de är, tycker hon. Kör hon fast på någon uppgift,
går hon till någon kurskamrat. Om ingen kamrat kan hjälpa henne
vänder hon sig till läraren. Hon är emellertid lite försiktig med att
fråga just lärare, eftersom hon är rädd att framstå som dum inför de
som ska examinera henne.
Anna befinner sig nu i drivhuskurs och drivhusprojekt. Trogen
sin vanliga strategi riktar Anna, även i detta sammanhang, sin uppmärksamhet mot läraren för att ta reda på vilket beteende hon förväntas prestera. Eftersom hon träffat Bengt i flera kurser tidigare vet
hon redan vilka teorier och vilket examinationsbeteende han
premierar. När Anna ger sig i kast med att konstruera detaljen på
Dreamer, genomför hon de moment som faller utanför Bengts
kunskapsdomäner, som t.ex. behovsanalys, funktionsanalys, skissritning m.m., på ett ytligt sätt. Hållfasthetsanalysen däremot, genomför hon mycket grundligt eftersom den svarar direkt mot handledarens egen kunskapsdomän (i egenskap av professor i hållfasthetslära). Hade Bengt varit formgivare kanske hon aldrig nått fram till
någon analys, utan fördjupat sig i skissritning och funktionsanalys
istället. Det är uppenbart att projektet och projektuppgiften inte står i
centrum för Annas verklighetsuppfattning. De rollövertaganden som
Anna gör i samband med projektet sker i huvudsak mellan henne och
Bengt. Det är Bengts blick hon lånar för att se på sitt eget agerande.
Något tillspetsat kan man kanske säga att projektet utgör en kuliss för
hennes lärprocess, inte dess villkor eller yttersta grund. På scenen står
i själva verket endast Anna och Bengt.
Bengts förhållningssätt till Anna
Vid Annas presentation visar Bengt en tydlig tillfredställelse över
hennes insats. Han gläds åt Annas analyser, trots att det är uppenbart
att hon misslyckats med den konstruktiva utformningen och därmed
räknat på fel konstruktion. Att Bengt känner till att Anna valt en
studieinriktning mot konstruktion förändrar inte hans förhållningssätt
till hennes insats.
Frågan är varför Bengt reagerar så positivt på Annas insats.
Bengt är med totalt 36 års skolerfarenhet ännu mer socialiserad i
denna värld än Anna. Under sina tjänsteår på universitetet har han
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huvudsakligen forskat och undervisat i hållfasthetslära. Präglad av
den kultur han så länge varit en del av, har Bengt utvecklat en
pragmatisk och instrumentell kunskapssyn som innebär att han ser på
praktik som tillämpning av redan färdig teori. Detta synsätt medför
att han sällan problematiserar relationen mellan kunskap och handling. Enligt Bengts perspektiv är Annas oförmåga att ge konstruktionen en funktionell form, underordnat hennes framsteg i analytiskt
teoretiskt hänseende. Vidare ser han inte särskilt allvarligt på Annas
isolering, vilket kan bero på att flertalet kursrelaterade läroprocesser
på universitetet är just individuella.
Leonardos socialisation
Leonardo är social och utåtriktad, men sett ur lärosätets perspektiv är
han ingen välsocialiserad student. Eftersom Leonardo vägrar att gå in
i den traditionella studentrollen, som innebär att lyssna, svara på
frågor och invänta initiativ till handling från läraren, hindrar han
lärarna från att gå in i den traditionella lärarrollen, som innebär att
tala, beskriva, ställa frågor och vara den som tar initiativ till handling.
Fram till drivhusprojektet har Leonardo känt sig som en rejält misslyckad student. Han är medveten om att han med en smula ansträngning skulle kunna ha gjort bra ifrån sig på de allra flesta kurser.
Istället gör han, till sin stora förtret, alltid bara det allra nödvändigaste
för att bli godkänd. I den mån det varit möjligt har han flytt sina
studier. Leonardo tror sig sakna drivkraft. Eftersom han förväntar sig
att arbetslivet ska likna utbildningen har han alltsedan första dagen på
utbildningen stadigt blivit allt mindre intresserad av ett framtida
arbetsliv som ingenjör. Lärarna och kurserna utgör därför inte något
dominerande inslag i Leonardos verklighetsuppfattning. Han har
istället blicken riktad mot kompisarna och de aktiviteter som de tar
sig för tillsammans på fritiden. Leonardo har noga räknat tre skäl till
att befinna sig på universitetet: han vill slippa gå arbetslös, det är kul
att vara med kompisarna och han gillar att spela i det band han och
några studiekompisar startat. Han känner att ointresset för studierna
retar upp lärarna.
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Varför ändrar Leonardo inställning till sin utbildning i samband
med sitt deltagande i drivhusprojekt?
Drivhusprojektet öppnar en ny verklighet för Leonardo. För första
gången i studiesammanhang tillåts han kliva ur den passiva studentrollen som skavt så mycket, och övergå i en aktiv roll där han får vara
kreativ tillsammans med sina kamrater. Det handlar inte längre om en
ensidig internalisering. Tillsammans externaliserar, objektiverar och
internaliserar projektdeltagarna en verklighet som de berörs av.
Leonardo gör nu kontinuerliga rollövertaganden gentemot både
studenter, lärare/forskare och andra aktörer. Den sociala förmågan,
lyhördheten inför omgivningen, det utåtriktade sättet, och hans
spontana beteende blir en uppenbar tillgång i projektet. Leonardo
upptäcker att projektarbetet har likheter med att spela i det egna
bandet. Han tänker samtidigt på att man inte kan spela i ett band utan
att kunna sjunga eller spela ett instrument. Utan teoretiska kunskaper
kan han inte bidra fullt ut i projektet. Nu saknar han de kunskaper
han försummat att tillägna sig.
Bengts förändrade förhållningssätt till Leonardo
Man kan fråga sig varför Bengt börjar tycka om Leonardo först när
de möts i drivhusprojektet. I en vanlig kurs känner sig Bengt ständigt
utmanad och ifrågasatt av Leonardo. Dennes vägran att gå in i den
traditionella studentrollen hindrar Bengt från att gå in i sin roll och
därmed från att bedriva undervisning på ett effektivt sätt. I drivhusprojektet utgör Leonardos förnekande av den passiva studentrollen
en tillgång för Leonardo själv, men också för övriga projektdeltagare,
inklusive Bengt. Plötsligt är det studenterna som alltid inväntar handledarens initiativ som utgör problemet, med sina ständiga frågor och
osjälvständiga förhållningssätt. Bengt observerar att Leonardos
kreativa och sociala förmåga fungerar som ett kitt för hela gruppen.
Att Bengt antar att han inte behöver bekymra sig om Leonardos
ämneskunskaper ger friutrymme åt en öppen dialog dem emellan.
Efterhand upptäcker Bengt att det trots allt inte är så stor skillnad
mellan honom själv och Leonardo. När Leonardo och Bengt pratar
om livet, gör Bengt kontinuerliga rollövertaganden gentemot
Leonardo, och det är inte längre en stofil han ser med Leonardos
blick, utan en person med intressant livserfarenhet. Han känner sig
uppskattad.
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Att stimulera språkanvändning för att framhäva en viss
verklighet
Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan
Man kan fråga sig vad som krävs för att Anna ska gå in i sin projektroll. En förutsättning torde vara att drivhusprojektets verklighet
lyckas tränga undan universitetets vardagsverklighet (teorikurs och
traditionella student- och lärarroller). Detta problem har, enligt min
mening, en intressant parallell i hur levande historiska rollspel kan
hanteras. I rollspel med medeltidstema, hanterar deltagarna ständigt
olika situationer med konkurrerande verklighetsdefinitioner. Rollspelarna går aktivt in i sin medeltidsverklighet genom att nogsamt
förbereda spelet. De fångar tidsandan och sätter sig in i sin roll
genom att läsa historia, sy dräkter, bygga spelmiljöer och så vidare.
När rollspelet tar sin början försätts deltagarna i rätt stämning genom
att spelledaren berättar en introducerande historia. Därmed är scenen
satt, och spelet kan ta sin början. I vissa fall styrs spelet aktivt av en
spelledare som driver handlingen framåt och kan lotsa tillbaka spelare
som råkar falla ur sina roller. I andra fall utvecklar sig historien
genom deltagarnas mer eller mindre spontana interaktioner.
Medeltidsverkligheten hotar dock ständigt att kollapsa under trycket
från vardagsverkligheten. Varje händelse som dramatiskt bryter mot
den simulerade verkligheten utgör ett sådant hot. Dessa hot kan t.ex.
handla om att någon utomstående träder in på spelområdet i fel
kläder eller att någon av spelarna börjar uppträda på ett sätt som
uppfattas som irrelevant för rollen. I allvarligare fall måste spelet
avbrytas och startas om på nytt. Genom att tydligt markera var
gränsen går mellan vardagsverklighet och spelsituation lyckas emellertid deltagarna ofta att stänga ute vardagsverkligheten och aktualisera
rollspelet som dominerande verklighetsdefinition.264
Om drivhusprojekt organiseras enligt förslagen styrningsmodell
torde det framförallt vara den traditionella universitetsverkligheten
som hotar att tränga undan aktörernas organiserade samverkan. Om
drivhushandledaren faller tillbaka i en ledarroll under systemfas, är
det sannolikt att studenterna faller ur sina förhandlade projektroller
och övergår i traditionella studentroller, vilket innebär att de kommer
264

Lotten Gustavsson (2002)
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att agera följare i relation till läraren. Det hotar projektledarrollens
existens i grunden. Om drivhushandledaren intar sin traditionella
ledarroll i utvärderingsfasen kommer interaktionen sannolikt att
präglas av en strategisk rationalitet istället för en kommunikativ
rationalitet. Därmed torde utvärderingsfasens utvärderande och
utvecklande funktion blockeras.
Från levande rollspel kan vi lära oss hur introduktionen av en ny
verklighet förutsätter en bearbetning av den kontextuella inramningen samt att man bör använda tydliga markörer för att signalera
vilken verklighetsdefinition som förväntas gälla265. Eftersom språket;
rymmer tolkningsscheman för verklighet, objektiverar vår erfarenhet
av verklighet samt utgör erfarenhetens förvaringsrum och det primära
mediet för överföringen mellan subjektiv och objektiv verklighet, är
det rimligt att sätta språket i centrum för konstruktionen av
aktörernas samverkansverklighet. För att framhäva denna verklighet
som dominerande verklighet torde språkanvändningen kunna
stimuleras på ett riktat sätt. Rent praktiskt kan det handla om att
stimulera deltagarna att kontinuerligt redovisa sina insatser från
systemfasen inför varandra. Då tvingas alla verbalisera sitt handlande,
och därigenom språkligt objektivera sin verklighet. Dagboksskrivande
med reflektioner kring det operativa arbetet är ett annat sätt att
stimulera språkanvändningen. Att använda formell dagordning vid
möten, föra anteckningar och så vidare torde ytterligare accentuera
samverkansverkligheten. Ett annat sätt att framhäva denna verklighet
som prövats framgångsrikt i samband med genomförda drivhusprojekt, är att låta externa intressenter delta aktivt vid olika möten.266
En handledare som är missnöjd med en studentens agerande
bör fundera över om problemet är att studenten inte kan utföra ett
mer önskvärt agerande, eller om studenten inte uppfattar samma
handlingsbehov eftersom hon har en annan verklighetsuppfattning än
handledaren.267
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Lotten Gustavsson (2002)
Drivhusstudenter med många externa kontakter tycks utveckla en viss tvåspråklighet,
där d ena språkligheten relaterar till akademin och den andra till yrkeslivet.
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Se t.ex. Riesbeck, Säljö och Wyndhamn (1999) för resonemang kring lärare och elevers
problem att hantera skilda verklighetsbeskrivningar
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Avslutning av kapitel 9 Livsvärld
I detta kapitel har jag redogjort för begrepp som relaterar till livsvärld. I kapitlets inledning har jag genomfört en diskussion om ontologiska och epistemologiska grundantaganden som syftat till att
placera livsvärldsbegreppet i sitt teoretiska och praktiska sammanhang. Därefter följer en redogörelse för Habermas livsvärldsperspektiv samt det närbesläktade perspektivet Social konstruktionism.
I anslutning till Habermas livsvärldsperspektiv har jag
skisserat en styrningsmodell som föreskriver: att aktörernas samverkan sker genom upprepade dialektiska rörelser mellan utvärderingsfas (styrningsprocessen), som syftar till att producera giltiga handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska relationer, och
systemisk fas (den operativa verksamheten), som syftar till att
omvandla vunnen giltighet och legitimitet i systemisk handling och
resulterande fakticitet, samt att utvärderingsfasen svarar mot en
utvärderings- och utvecklingslogik med öppna övergripande
rationalitetsvillkor och att den systemiska fasen svarar mot en
produktionslogik med låsta övergripande rationalitetsvillkor, samt att
utvärderingsfasen är överordnad den systemiska. Vidare har jag visat
att aktörernas förmåga att på ett gemensamt sätt utvärdera, utveckla
och styra sin verksamhet, förutsätter att de har förmågan att agera
kommunikativt samt att de kan ta stöd i en gemensam livsvärld som
fungerar som en reservoar av förgivettagen kunskap. Jag har visat att
triviala livsvärldselement förlorar sin förgivettagna ställning när de
hamnar inom situationshorisonten, att elementen därmed är tillgängliga för transformation till kunskap via kommunikativ tematisering, att livsvärldens strukturella delar utgörs av kulturen, samhället
och personligheten samt att självet består av ett jag och ett mig.
Utöver det har jag redogjort för begrepp som personlighetsutveckling, socialisation, individuering, signifikanta gester, insignifikanta gester, rollövertagande, rollek, spel, självreflexivitet, biografi,
livsplan samt moralteori; med individens moralutveckling indelad i
följande stadier:
• Prekonventionell nivå; lydnad/befallning respektive symmetrisk
kompensation,
• Konventionell nivå; roll- respektive normkonformitet,
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• postkonventionell nivå; rättviseprinciper respektive procedur för
normunderbyggnad.
Med hjälp av ovanstående begrepp har jag identifierat förmågor
som aktörerna är i behov för att kunna delta aktivt i utvärderingsfasen, och angivit villkor som behöver uppfyllas om samtalen där ska
kunna fungera som katalysator för deras självförståelse och
personlighetsutveckling. Vidare har jag redogjort för skälen till att den
föreslagna styrningsmodellen föreskriver en tydlig separering i
utvärderingsfas och systemisk fas samt försökt ge en förklaring till
varför systemiskt agerande aktörer kan vara beredda att agera tvärsemot egna situationsdefinitioner och handlingsavsikter.
I anslutning till Social konstruktionism har jag diskuterat begreppen externalisering, objektivering, internalisering, primär socialisation, sekundär socialisation, subjektiv konstruktion av verklighet,
objektiv konstruktion av verklighet, habitus samt strukturell dualitet.
Utöver det har jag redogjort för språkets funktion vid konstruktion
av verklighet. Med hjälp av dessa begrepp och företeelser har jag försökt visa hur det kan komma sig att personer, som scenariots Anna
och Leonardo, tenderar att agera så olika när de deltar i drivhusprojekt, samt försökt visa hur en riktad stimulering av aktörers språkanvändning torde kunna bidra till att framhäva deras samverkansverklighet som dominerande verklighet.
I anslutning till Social konstruktionism har jag diskuterat begrepp som externalisering, objektivering, internalisering, primär
socialisation, sekundär socialisation, subjektiv konstruktion av
verklighet, objektiv konstruktion av verklighet, habitus, strukturell
dualitet etc. Utöver det har jag redogjort för språkets funktion vid
konstruktionen av verklighet. Med hjälp av dessa begrepp och
företeelser har jag försökt visa hur det kan komma sig att personer
som Anna och Leonardo tenderar att agera så diametralt olika när de
deltar i drivhusprojekt, samt försökt visa hur en riktad stimulering av
aktörers språkanvändning torde kunna bidra till att framhäva samverkansverkligheten som dominerande intersubjektivt tillgänglig
verklighet.
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10 Avgränsning av syfte och ambition samt
precisering av analysenhet och pragmatisk idé
Avgränsning av syfte
Med frågan som reses i avhandlingens titel: Hur kan akademi organisera
samverkan för tillväxt? ges en kontextuell inramning för avhandlingen,
samtidigt som avhandlingens fokuserade problemkomplex markeras.
Frågan är emellertid formulerad som en öppen fråga och kan därför
besvaras på en mängd olika sätt. Svaren kan gå ut på att visa hur
möten mellan vissa aktörer kan arrangeras, hur avknoppning kan
initieras, hur riskkapital kan identifieras etc. I inledningen avgränsade
jag mitt intresse till att försöka förstå hur universitet och högskola, på
ett integrerat vis, kan organisera för anpassning, påverkan, utveckling
och jämlik kollektiv tillväxtinriktad handlingskraft? Genom kapitel 2
En forsknings- och utbildningspolitik för tillväxt genom samverkan visade jag
att lärosätenas uppdrag att organisera för tillväxtinriktad samverkan är
relativt nytt, att det avviker från både utbildnings- och forskningsuppdrag, att politiken pekar ut vissa samverkansvillkor som förväntas
uppfyllas, samt att lärosäten ofta tycks använda sig av konventionella
projektmodeller för att lösa den nya uppgiften. Problemet är att dessa
modeller inte är avsedda att tillämpas i detta sammanhang och att de
inte tycks bidra till uppfyllandet av utpekade samverkansvillkor. Jag
drar slutsatsen att situationen talar för behovet av att utveckla och
implementera styrningsmodeller som är avsedda att underlätta för
organiserad samverkan i denna kontext.
I samband med beskrivningen av Dreamer och de analytiska och
pragmatiska reflektionerna över scenariot har jag rört mig från samhällets makronivå (utbildnings- och forskningspolitik för styrning av
lärosäten) till dess mikronivå (samverkansaktörers interaktioner).
Genom scenariot har jag förmedlat min upplevelse av hur olika
drivhusaktörers verklighetskonstruktioner kan skilja sig åt. Att
skillnaden kan vara så stor tyder på att aktörerna inte ingår i ett socialt
system som förmår dominera deras konstruktion av verklighet.
Vidare tycks drivhusaktörernas verklighetskonstruktioner avvika
markant från dem som produceras i officiella sammanhang. Från
arenaledningens sida talar man gärna om nyföretagande,
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avknoppning, kommersialisering av kunskap etc. Flertalet av drivhusstudenterna lägger dock ned merparten av sin tid på att producera
och redovisa kunskap som kan godkännas och examineras inom
ramen för sin kurs. Hit tycks inte produktions- och reproduktionsprocessen av deras sociala system268 räknas. Att de lyckas skapa och
upprätthålla ett hållbart socialt system torde dock emellertid vara en
förutsättning för att de ska lyckas realisera ett framtida livskraftigt
företagande. Den systemutveckling och systemutvärdering som trots
allt ändå förekommer, sker utanför aktörernas formella
sammankomster. I och med att dessa processer sker informellt
hindras konflikter, maktkamper, frustrationer, känslor av framgång
etc., från att komma upp till ytan. Aktörernas samverkan tycks
bromsas av suboptimalitetsproblem, som torde kunna överbryggas
kommunikativt om aktörernas förståelse- och viljebildningsprocesser
hanterades under öppna kommunikativt reflexiva former. Min upplevelse är att deltagande studenter och handledare saknar strategier
för att hantera sin styrningsprocess på ett öppet sätt. För att kunna
utvärdera, utveckla och styra sin verksamhet i riktning mot ett
livskraftigt nyföretagande tycks aktörerna alltså vara i behov av en
kommunikativt orienterad styrningsmodell.
Med hjälp av kapitel 8 Handling och kapitel 9 Livsvärld har jag
introducerat idén om att utveckla en styrningsmodell som bygger på
att aktörernas samverkan delas upp i utvärderingsfas och systemisk fas.
Mot bakgrund av denna idé, och ovanstående resonemang, väljer jag
att låta det avgränsade syftet med avhandlingen vara att besvara
följande fråga:
Hur kan en styrningsmodell för organiserad samverkan som tillåter:
att aktörer;
• tillhör olika kunskaps-, norm- och värdesystem,
• uppbär olika yrkesidentitet,
• tillhör olika sociala system och
• tillgodoser olika intressen,
att den operativa verksamheten är;
• faciliterad eller självstyrd
• temporär eller permanent,
268

Sociala system diskuteras i kapitel 12 System.
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• embryonal eller mogen,
• ideellt, offentligt eller kommersiellt inriktad,
• utbildnings- och/eller forskningsbaserad, samt
• vertikalt eller horisontellt organiserad,
se ut?269
Att det är önskvärt att styrningsmodellen kan fungera:
• i anslutning till operativ samverkan mellan aktörer som tillhör olika
kunskaps-, norm- och värdesystem, uppbär olika yrkesidentitet, tillhör olika
sociala system samt tillgodoser olika intressen med sin samverkan; - svarar i
den aktuella kontexten mot att tillåta den heterogena aktörssammansättning som förekommit i genomförda drivhus-, Siriusoch FoU-projekt.
• i anslutning till operativ verksamhet som är faciliterad eller självstyrd,
temporär eller permanent, embryonal eller mogen, ideell, offentlig eller
kommersiell; - svarar i den aktuella kontexten mot behovet av att
aktörernas styrningsprocess klarar en fasövergång från stödbehövande offentligt finansierat nystartat projekt till självständigt
kommersiellt livskraftigt företagande
• i anslutning till utbildnings- och/eller forskningsbaserad verksamhet; handlar i den aktuella kontexten om att tillåta den flexibilitet
mellan utbildnings- och forskningsinriktning som observerats i
samband med Polhemslaboratoriets Sirius- och FoU-projekt.
• i anslutning till vertikalt eller horisontellt organiserad samverkan; - svarar i
den aktuella kontexten mot idén att låta aktörernas utvärderingsoch utvecklingsinriktade möten styra den operativa verksamheten.

Precisering av pragmatisk idé – skiss till DOS
I försöket att utveckla en styrningsmodell som klarar uppställda
samverkansvillkor utgår jag från den introducerade idén till styrningsmodell. Jag låter emellertid kombinera idén med begreppet deliberation,
som jag hämtar från deliberativ teoribildning270. Att deliberera kan
förenklat beskrivas som att utifrån teoretiska, pragmatiska, moraliska
och/eller etiska perspektiv tillsammans överväga, rådslå och
269

De uppställda villkoren är hämtade från kapitel 2 En forsknings- och utbildningspolitik för
tillväxt genom samverkan.
270
Närmare bestämt den deliberativ teori som utgår från Jürgen Habermas handlingsteori
och diskursetik.
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överlägga angående förståelse och hantering av gemensamma
situationer, där handlingsalternativen inte på ett entydigt sätt kan
sorteras in i kategorier av rätt eller fel.271 Syftet med deliberationen är
att låta det bättre argumentet växa fram och göra sig gällande. Styrningsmodellens idé kan därmed formuleras som att aktörernas samverkan
sker genom upprepade dialektiska rörelser mellan deliberativ fas
(styrningsprocessen), som syftar till att producera giltiga handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska relationer, och
systemisk fas (den operativa verksamheten), som syftar till att omvandla vunnen giltighet och legitimitet i systemisk handling och
resulterande fakticitet. Medan den deliberativa fasen svarar mot en
utvärderings- och utvecklingslogik med öppna övergripande
rationalitetsvillkor, svarar den systemiska fasen mot en produktionslogik med låsta övergripande rationalitetsvillkor. Jag har namngivit
modellen till (styrningsmodellen för) Deliberativ organiserad samverkan,
förkortat DOS. Genom att placera Deliberativ före organiserad markerar
jag att den deliberativa fasen är överordnad den systemiska, dvs. att
aktörernas organiserade samverkan förväntas vara styrd via deras
deliberationer. DOS specificerar rationalitetsvillkor för deliberativ fas,
anger villkor för kopplingen mellan deliberativ och systemisk fas,
men ställer systemfasens villkor öppna. I samband med övergången
till denna formulering av styrningsmodellen benämner jag alltså
utvärderingsmöte som deliberation, och utvärderingsfas som deliberativ
fas.

Precisering av analysenhet samt avgränsning av
ambition
Genom avgränsningen av syfte och precisering av pragmatisk idé kan
avhandlingens analysenhet beskrivas som styrning av organiserad
samverkan. Den empiriska basen i avhandlingen utgörs dock huvudsakligen av integrerade utbildnings-, forsknings- och samverkansprojekt i universitetsmiljö, med utbildning som dominerande inslag.
Detta sammanhang utgör därför styrningsmodellens närmast tilltänkta tillämpningskontext. Min förhoppning är att styrningsmodellen ska vara relevant även i andra sammanhang. Under271

Begreppet är närmare beskrivet i kapitlet Deliberation, i avhandlingens fortsättning.
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sökningen av det faller dock utanför ambitionen med denna avhandling.

Överföring av ”Reflektioner för utveckling av
aktörernas samverkan” till DOS
De reflektioner jag gjort i kapitel 8 och 9, i anslutning till underrubriken ”Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan”, förs
härmed till DOS-modellen som rekommenderade samverkansstrategier. Begreppet ”överläggning”, som används i dessa avsnitt, ges
i samband med överföringen den utvidgade betydelsen som läggs i
innebörden av begreppet deliberation.

Undersökning av uppdelning i deliberativ och
systemisk fas
Jag väljer att undersöka och utveckla idén till DOS genom att
introducera styrningsmodellen i scenariot och låta historien utvecklas
vidare. Efter scenariot fortsätter de analytiska och pragmatiska
reflektionerna i nya teoretiskt orienterade kapitel.
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11 Scenario del 2: SafeChild
I detta kapitel kompletteras det fiktionalistiska narrativet Dreamer
med en fortsättning, SafeChild. Med hjälp av fortsättningen genomförs en undersökning av hur en uppdelning i deliberativ fas och
systemisk fas skulle kunna te sig ur olika aktörsperspektiv. Den idé om
deliberation som narrativets aktörer omfattar är att deliberation
handlar om att tillsammans överväga, rådslå och överlägga angående
förståelse och hantering av gemensamma situationer där handlingsalternativen inte på ett entydigt sätt kan sorteras in i kategorier av rätt
eller fel. Vidare är aktörerna medvetna om att deliberation inte kan
gemomföras samtidigt med systemisk aktivitet samt att deliberativ fas
förväntas styra systemisk fas. Efter scenariot följer ett antal teoretiskt
orienterade kapitel där situationer från scenariot reflekteras analytiskt
och pragmatiskt.

Startpunkt för Scenario del 1: Den förgivettagna
projektinriktningen ifrågasätts
I samband med övergången till sommartid hade vintern givit vika för
en efterlängtad vår. Under sina täta turer mellan korridoren och
universitetet hade Emma och Leonardo, medan de kryssat fram
mellan sjöar av smältvatten, observerat hur snöskulpturerna i Regnbågsallén förvandlats från gnistrande kubistiska monument till små
upphöjningar i marken av grå oformlig sörja. Utöver promenaderna
hade de inte satt näsan utanför dörren på flera veckor. Det kändes
som om de aldrig gjorde något annat än att arbeta. Var det inte
projektarbete så var det lektion, förläsning eller laboration. Trots det
kände båda att livet lekte. Arbetet med att integrera Dreamer med en
elektronisk barnvakt hade fyllt dem med en anda av tillförsikt. Till
helgen hade de bokat in sig på en fjällresa med idrottsföreningen
STIL för klättring och övernattning i glaciärgrottor. Det kändes som
en bra förberedelse inför måndagens deliberation, när de för första
gången skulle redovisa sitt arbete inför den övriga gruppen.
Vid måndagens inträde är det tydligt att resan givit Emma och
Leonardo en välbehövlig återhämtning. När deliberationen börjar
redogör de på ett avslappnat sätt för sitt arbete. De beskriver vad de
försökt uppnå, hur de uppfattade utgångsläget, hur de löst de
problem som dykt upp, hur de resonerat när de valt strategier, vilka
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resultat arbetet givit samt vilka lärdomar och slutsatser de drar av
process och resultat med avseende på projektets fortsättning.
Successivt övergår Emmas och Leonardos redogörelse i ett samtal
där flertalet av deliberationens aktörer tillsammans, försöker fördjupa
förståelsen av uppdagade problem och problematiska situationer,
utvärdera tillämpade lösningar och resultat samt bidra med idéer till
nya lösningsalternativ. I samtalet växlar aktörerna mellan att förespråka, kritisera och försvara aktualiserade ståndpunkter och argument. När samtalet avstannar tar Stina, projektets affärshandledare,
som hittills suttit tyst och lyssnat när de andra pratat, till orda: - När
jag hör er prata om integrationen av Dreamer och den elektroniska barnavakten,
slår det mig att ni har en helt annan idé om varför föräldrar använder
elektroniska barnvakter, än jag har. Om jag förstår er rätt tänker ni att
föräldrar använder sådana här apparater för att t.ex. kunna se på teve, arbeta
ostört eller delta i en fest som försiggår i en annan del av bostaden. Jag har själv
en elektronisk barnvakt, men använder den varken av bekvämlighetsskäl eller för
att kunna arbeta. Jag är helt enkelt livrädd för att Lisa ska göra sig illa om hon
vaknar och försöker ta sig ur sängen själv … Ändå är det inte det jag är mest
rädd för. Flera gånger har jag drömt hur jag går fram till Lisas säng för att
kontrollera att hon ligger på rygg och andas som hon ska. När jag lyfter på täcket
upptäcker jag till min förtvivlan att hon är alldeles tyst, blå och kall. Jag vaknar
i panik och utan att kunna skilja på dröm och verklighet rusar jag badande i
kallsvett fram till hennes säng. När jag konstaterat att hon lever, tackar jag
innerligt min lyckliga stjärna och lyfter över henne i Görans och min säng. Innan
jag somnar tänker jag alltid samma tanke; - Hoppas, hoppas att Göran inte
rullar över på henne i sömnen … Jag kanske är nojig, men jag önskar verkligen
att jag hade något som kunde larma om hon slutade andas. Då kunde hon få
sova i sin egen säng hela natten. Det är där hon sover allra bäst.
Stinas inlägg stimulerar flera projektdeltagare att utmana den
tidigare situationsdefinitionen genom att byta perspektiv angående
produktbehovet. Med fokus på barnsäkerhet, istället för föräldrars
välbefinnande, följer en annan önskad funktionalitet. Flera projektdeltagare skjuter nu det ordinarie arbetet åt sidan för att läsa på om
sjukdomar, funktionsnedsättningar och olyckor som innebär fara i
samband med barns vila. Därefter vidtar ett omfattande arbete med
intervjuer av föräldrar, barn och vårdpersonal för att ytterligare ringa
in olika manifesta och latenta behov. Man går vidare i projektarbetet
genom att urskilja och undersöka ett antal lösningar för övervakning
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av barnets andning, puls, temperatur, ljud och rörelse, samt ett antal
metoder för identifiering och signalering av riskrelaterade tillstånd
och händelser. Eftersom man inser att funktionerna torde vara
intressanta även för barn som inte har problem med att somna
släpper man koncentrationen på utvecklingen av produkten Dreamer.
De sista veckorna i projektet kantas av en öppen konflikt mellan
de som engagerat sig i projektets nya inriktning och de som försökt
hålla fast vid projektets ursprungliga målsättning. Den första gruppen
känner att de precis kommit igång med något spännande och hyser
förhoppningar om en framtida fortsättning av projektet i samma
anda, medan resten, som känner sig djupt frustrerade över att
produkten Dreamer inte färdigställts, hoppas på en återställning i ett
uppföljande projekt. Projektets muntliga redovisning genomförs i två
delar. Det är med nöd och näppe som deltagarna lyckas lämna in en
gemensam rapport.
När höstterminen startar är det dags att dra igång nya drivhusprojekt. Flertalet av dem som deltog i Dreamer vill fortsätta med sitt
arbete där de slutade. Efter vårens reportage i lokaltidningen, med
rubriken ”Ingenjörer och ekonomer intresserar sig för barnsäkerhet”,
har arenaledningen tagit emot intresseanmälningar från ett tiotal
studenter med bland annat beteendevetenskaplig, hälsovetenskaplig
och systemvetenskaplig inriktning. Arenaledningen tvivlar inte på att
det är rimligt att låta projektarbetet gå vidare, men medvetenheten
om motsättningen mellan de som är intresserade av produkten
Dreamer och de som är intresserade av inriktningen mot barnsäkerhet gör dem osäkra om hur de bör agera. Helst vill de starta om
verksamheten som två projekt. Det är dock problematiskt eftersom
Roger står som ensam ägare till samtliga resultat från det föregående
projektet. Om barnsäkerhet startas som eget projekt måste deltagarna
undvika att använda sig av det föregående projektets resultat. Arenaledningen inser att bollen ligger hos Roger. Eftersom man vill visa att
man respekterar de avtal som studenterna upprättat, undviker man att
lösa problemet genom att ta ett enskilt samtal med Roger. Man inser
att risken med ett sådant samtal är att Roger skulle gå på deras linje,
inte för att han ansåg att deras lösning var rätt och rättvis, utan för att
han skulle känna sig pressad därtill eftersom arenaledningen utgör en
auktoritet i hans ögon.
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Arenaledningen startar endast ett projekt, men ger projektgruppen ett löfte om att komplettera handledningsfunktionen om
deltagarna själva väljer att dela upp sig på två projekt. Förutsättning
för att löftet ska infrias är emellertid att deltagarna löser den nuvarande intressekonflikten och att det redovisas genom att deltagarna
lämnar in ett skriftligt avtal som samtliga undertecknat, där rättigheterna till det kommande projektets resultat och det föregående
projektets resultat regleras. Ett absolut krav från arenaledningens sida
är att konflikten löses i öppen form genom deliberation samt att ett
utförligt protokoll upprättas därifrån och inlämnas jämte avtalet.

Första deliberationen
Anspänningen är stor när första deliberationen inleds. Alla är
medvetna om att ingen projektsamverkan kan ske förrän konflikten
är löst. Eftersom hälften av projektdeltagarna är nya ägnas stort utrymme åt att diskutera olika perspektiv på historien kring det
föregående projektet. Både gamla och nya projektdeltagare får tillfälle
att redogöra för sina intressen av projektet. Så småningom visar det
sig att precis hälften av deltagarna är intresserade av produkten
Dreamer och hälften av barnsäkerhet. Vidare står det klart att Roger
inte är beredd att släppa ifrån sig de föregående projektresultaten som
relaterar till barnsäkerhet eftersom han vill att de ska användas i
produkten Dreamer. De som engagerar sig i barnsäkerhet är å andra
sidan inte intresserade av att delta överhuvudtaget om de inte får ta
del av de tidigare resultaten. Dessutom ställer de som krav att bli
ensamma ägare av resultaten i det framtida projektet. Det står strax
klart att man inte kan etablera någon konsensus om hur situationen
ska hanteras. Man kommer därför överens om att övergå i förhandling. Resultatet blir en kompromiss som innebär att deltagarna
som följt med från det första projektet, Anna, Lena, Leonardo,
Emma och Roger, delar lika på rättigheterna för det tidigare projektet
och det kommande projektet, med undantaget att Roger står som
ensam ägare av de framtida immateriella rättigheterna kring
produkten Dreamer. Man beslutar samtidigt att ca 30 % av projektarbetstiden ska ägnas åt att färdigställa Dreamer. Eftersom ägarna
inte litar fullt ut på varandra införs en lojalitetsklausul i avtalet. Denna
klausul har följande ordalydelse: Den part som, av vårdslöshet eller med
direkt uppsåt, agerar egenmäktigt på ett sätt som äventyrar värdet av övriga
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parters rättigheter som regleras i avtalet, förverkar de rättigheter som hon/han/de
tillskrivs i avtalet.
Genom den fortsatta diskussionen bestäms projektets huvudfokus till: affärs- och teknikutveckling med sikte på realiseringen av ett
ekologiskt hållbart samt etiskt och moraliskt försvarbart företagande inom
barnsäkerhet. För att markera verksamhetens nya inriktning väljer man
ett nytt projektnamn; SafeChild. Vidare beslutar man att frågan om
rättigheterna till resultaten av SafeChild ska behandlas under
deliberativa former vid åtminstone tre tillfällen innan projektet
avslutas, varav det sista tillfället ska ske någon gång under projektets
två sista veckor. Tanken är att även projektets nyanlända deltagare
ska ha en chans att bli delägare av projektets resultat.
Utöver de tidigare projektresultaten utgörs SafeChilds tillgångar
framförallt av arbetspotentialen hos de tio studenterna i projektet
som är inskrivna på drivhuskurs. Två av studenterna är andraårsstudenter, en är tredjeårsstudent, tre är fjärdeårsstudenter och fyra är
femteårsstudenter. I projektet ingår studenter med teknisk,
ekonomisk, beteendevetenskaplig respektive hälsovetenskaplig inriktning. De studenter jag intresserar mig närmare för i scenariot är
affärsutvecklaren Linus (tredjeårstudent), projektledaren Rebecka
(fjärdeårsstudent) och de fem studenter vi redan möt: teknikutvecklaren Emma (fjärdeårsstudent), samt Anna, Lena, Leonardo
och Roger som nu gör sina examensarbeten och deltar i projektet
som forskare. Anna har valt en inriktning mot projektstyrning, Lena
mot behovsanalys och design, Leonardo mot barnsäkerhet och riskreducerande teknologi och Roger mot teknikbaserat nyföretagande.

Andra deliberationen
För att undvika att åter hamna i den kaotiska och orättvisa situation
som rådde under senvåren, då flertalet projektdeltagare helt saknade
inflytande över villkoren för sin projektsamverkan eftersom alla
frågor av vikt avgjordes informellt mellan projektets inofficiella och
självutnämnda ledare, beslutar sig deltagarna för att göra en tydlig
uppdelning mellan projektets systemiska och deliberativa faser. För
att få kontroll över systemfasen tydliggör man i projektplanen, på ett
mer detaljerat sätt än tidigare, vilket ansvar, vilka uppgifter och vilka
befogenheter som är knutna till respektive person, roll och funktion.
I projektplanen specificeras även villkoren för projektets deliber205

ationer. Likaså genomförs en detaljerad tidsplanering med tydliga
deadlines, inlämningar samt tidsangivelser för inplanerade deliberationer. Rebecka hade, när hon sökte rollen som projektledare, förväntat sig att arbeta enligt en horisontell organisationsmodell med
kontinuerliga och informella utvärderings- och utvecklingsprocesser.
Hon inser att projektets historia talar för en hårdare styrning, men
upplever att det är obekvämt att inta en explicit ledarroll i förhållande
till sina studiekamrater. Samtidigt känner hon att hon har ett stöd i
Anna som ska undersöka, utvärdera och försöka hjälpa henne att utveckla projektets styrprocess.

Något har gått snett
Anna, Lena, Emma, Rebecka, Linus och Leonardo sitter och fikar på
Bibliotekscaféet. Utanför den stora glasväggen får virvlande
januarivindar snön att yra i cirklar. Småhuttrande pratar de om det
som hände när allt kraschade. Successivt glider samtalet över på tiden
före, när allt kändes så hoppfullt. I samband med det vänder sig
Linus till Anna och frågar: - Hur träffade du Angelica egentligen?

Affärsängeln
Anna berättar att hon just var färdig med ett träningspass på Nautilus
när hon såg hur en tjej i andra änden av lokalen fastnat i bänkpressen.
Tjejen hade haft stången farligt nära halsen, oförmögen att vare sig
pressa tillbaka vikterna eller ropa på hjälp. Anna hade rusat till undsättning och lyckats baxa upp stången i hållaren. Det var Angelica
som låg där. När Angelica väl kommit loss hade hon säkert skrattat i
fem minuter. Anna kände sig försvarslös och skrattade lika mycket
hon, fast hon inte riktigt förstod det roliga i situationen. Efter
träningspasset satt de kvar länge och pratade i omklädningsrummet.
När de upptäckte att de skulle åt samma håll, slog de följe. Anna förvånades över det intresse som Angelica visade för drivhusprojektet.
Angelica hade fått henne att berätta om alla turerna i projektet, om
konflikten, den nya inriktningen, om omförhandlingen av avtalet etc.
Som om Angelica hade kunnat läsa hennes tankar sa hon: - Du kanske
undrar varför jag är så intresserad av ert projekt? – Jag har väl kanske inte stött
på någon som varit särskilt intresserad förut, men …tvekade Anna. – Om jag
får bjuda dig på ett fika så ska jag berätta, sa Angelica och nickade med
huvudet mot ett närbeläget Café. När de slagit sig ner gick Angelica
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rakt på sak: - Jag är en affärsängel. Anna tittade frågande på henne. - Jag
hjälper unga företagare att utvecklas, fortsatte Angelica, men hon såg att
Anna fortfarande verkade osäker och fortsatte med: - Du har ju
berättat din historia så det är väl inte mer än rätt att jag berättar min.
Angelica berättar nu om hur det var att växa upp med en far
som arbetade som manager för en av världens mest kända popgrupper. När hon var sju år gick hennes mor bort. Pappan tänkte
först att rollen som ensamstående förälder var oförenlig med hans
kringflackande yrkesliv. Samtidigt hade han svårt att svika gruppen
just när de var på väg att slå igenom internationellt. När allt kom omkring var det ju han som förmått dem att verkligen satsa på musiken.
Han bestämde sig till slut för att hänga kvar ett tag till. För att
Angelica skulle kunna följa med på resorna anställde pappan en
privatlärare åt henne. Därmed kom hon att växa upp mitt i pappans
arbete. Hon var med när skivinspelningar och turnéer planerades och
genomfördes, när medlemmar slutade och när nya tillkom, när man
gjorde upp om ekonomin etc. Konflikterna upplevde hon som
familjegräl och festerna som familjefester. När det var dags för henne
att välja yrke kände hon att hon längtade bort från musikindustrin.
Hon var trött på livet i kappsäck och flyttade in i mormors gamla
lägenhet. Hon tog en examen i industridesign och började arbeta på
ett större konsultföretag i Stockholm. Hon trivdes egentligen inget
vidare, men stannade kvar i brist på bättre alternativ. Så en dag för
snart tio år sedan, när hon var mitt uppe i ett större projekt, omkom
pappan i en bilolycka. Hon hade just genomgått en separation och i
och med pappans död stod hon praktiskt taget utan nära anhöriga.
Hon kände marken svikta under sina fötter och var sjukskriven en
tid. Händelsen fungerade som en väckarklocka för henne. I samband
med att krafterna återvände vågade hon för första gången erkänna för
sig själv att hon inte passade särskilt bra som designer. Hon hade
varken den rätta blicken eller engagemanget som krävdes för att
lyckas. Den sista tiden hade hon haft allt svårare att ta sina kollegors
framgångar med glädje. Successivt hade hon börjat känna sig motarbetad. I efterhand kunde hon se att det inte var kollegornas fel. De
hade helt enkelt haft svårt att stå ut med hennes alltmer förbittrade
inställning. Med dessa insikter sa hon upp sig från sitt arbete och
började fundera över vad hon skulle göra resten av sitt liv. Pengar
hade hon så hon klarade sig.
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En dag blev hon stående framför en affisch med tre förhoppningsfulla pojkar som sydde på ett gigantiskt segel i Jamaikanska
färger till en flotte gjord av returnerade PET-flaskor. Längst ned på
affischen hade någon mödosamt textat med läppstift: Verkligheten
består av förverkligade drömmar. Var snäll mot dagdrömmarna! Plötslig insåg
hon vad hon faktiskt var bra på: Att hon inte tänkt på det tidigare. Hon
var ju sin pappa upp i dagen! Hon kom att tänka på hur hon stormtrivts
när hon coachat tre Nyzeeländska stipendiater på firman för fyra år
sedan. Hon hade verkligen fått dem att blomstra. Nu drev trion Nya
Zeelands andra största designbyrå. Faktum var att de redan gjort sig
ett namn i den internationella designvärlden. Angelica insåg att hon
borde bli manager, inte för popgrupper, utan för unga entreprenörer i
teknikbaserat nyföretagande. Branschen kände hon redan utan och
innan genom sitt arbete på konsultföretaget, och yrket som manager
hade hon ju praktiskt taget fötts in i.
Angelica fixerar Annas blick: - Jag sysslar inte med välgörenhet, men
jag har heller ingen anledning att utnyttja mina klienter. Det handlar alltid om
att skapa en ömsesidig relation som är till fördel för bägge parter. Eftersom jag
vill att mina klienter ska växa och utvecklas till självständiga företagare gäller
inte mitt engagemang för evigt. Det kan låta paradoxalt, men jag arbetar hela
tiden för att reducera klienternas behov av mig och mina tjänster. Till slut når vi
alltid en punkt när det är dags att klippa banden och gå skilda vägar. Rent
praktiskt samverkar jag med klienterna genom att gå in med egna ekonomiska
medel i verksamheten, delta aktivt i ledningen, coacha klienterna i sina inbördes
roller, dela med mig av mitt personliga nätverk, ordna kontor etc. Mitt arbete och
mina satsade medel byter jag mot delägande i verksamheten.
När pappa skulle sammanfatta sitt affärsmässiga förhållningssätt till sina
klienter, brukade han begagna sig av Wallenbergarnas maxim; Esse non videre,
verka men inte synas. Själv brukar jag göra tillägget; verka utan att ta över. När
det är dags att klippa banden avyttrar jag min ägarandel, vilket vanligtvis
innebär att förhållandet mellan mig och klienterna övergår i en social nätverksrelation grundad på vänskap … Nu kanske du förstår vad en affärsängel är för
något. Angelica söker en bekräftelse hos Anna, som nickar försiktigt
till svar.
Det hade blivit sent och personalen på Caféet hade börjat torka
av borden och ställa i ordning stolarna inför morgondagen. Innan
Angelica och Anna skiljs åt trycker Angelica sitt visitkort i Annas
hand. - Jag tycker ert projekt verkar väldigt spännande. Jag ska till Hongkong
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en vända, Angelica himlar med ögonen för att visa att hon fortfarande
hatar att resa, - men när jag är tillbaka skulle jag gärna träffa dig och några av
dina kamrater för att prata affärer. - Och du, tack för att du hjälpte mig ur
bänkpressen, jag trodde verkligen att min sista stund var kommen, avrundar
Angelica, och ger Anna en vänskaplig kram.
Vid nästa deliberation berättar Anna att hon har kontakt med en
affärsängel som är intresserad av projektet. Samtliga i projektgruppen
ställer sig positiva till att Anna bokar ett möte med henne. Man enas
om att det är lämpligt att Anna tar med sig projektledaren och en av
affärsutvecklarna till mötet. Roger frågar om det är okej att han följer
med, vilket ingen har något att invända emot.
När mötet med Angelica väl kommer till stånd har det hunnit
bli december. Man träffas på Angelicas kontor som är beläget vid
teknikparken på universitetsområdet. Med på mötet är Angelica,
Rebecka, Linus, Roger och Anna. Efter att alla presenterat sig ber
Angelica gruppen att beskriva projektet: Roger inleder genom att utförligt redogöra för Dreamer. Han avslutar genom att demonstrera
den fungerande prototyp man precis tagit fram. Det märks att
Angelica blir imponerad. Rebecka och Linus fortsätter genom att
redogöra för de produkter som är under utveckling:
Safe Chat: Rebecka beskriver att intervjuer med föräldrar visat att
många av dem bär på en stor oro för att deras barn ska råka illa ut
genom sitt chattande på nätet. Aktuell brottsstatistik visar att föräldrarnas oro är befogad. Därför har SafeChild inlett ett samarbete
med en chattsajt för att utveckla en programvara som syftar till att
stänga ute pedofiler och andra som kan tänkas vilja utnyttja barnen.
Idén är att samtliga som vill nyttja chatten först måste registrera sig.
Registreringen görs av en förälder till barnet som efter identifiering
med hjälp av e-legitimation, fyller i sin e-postadress, barnets personnummer, önskat användarnamn samt lösenord. Efter det att släktskapet mellan förälder och barn bestyrkts via registerkontroll,
bekräftas registreringen i en e-post till föräldern. Proceduren görs om
en gång i halvåret eller då användaren själv önskar byta användarnamn eller lösenord. Inför varandra är deltagarna på sajten anonyma.
I utvecklingsarbetet har man saknat kompetens från flera håll varför
en stor del av arbetstiden lagts på rekryteringsarbete. Insatsen har
givit god utdelning. Vid årsskiftet kliver fyra nya studenter på
projektet för att uteslutande arbeta med Safe Chat.
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Safe Call: Linus fortsätter med att beskriva en produktidé som går ut

på att utveckla en mobiltelefon för barn, som inte är stöldbegärlig,
inte kan övernyttjas, inte stör lektioner i skolan, men ändå underlättar
kontakten mellan barnet och dess nära anhöriga. Man tänker sig att
telefonen ska vara fästbar i barnets kläder via ett lås som måste
öppnas om inte plagget eller telefonen ska gå sönder. När barnet
deltar i lektion är telefonen i kapprummet eller i barnets skåp.
Telefonen ska kunna ta emot sms och e-post och, när barnet tar på
sig plagget, tydligt signalera om något meddelande är mottaget.
Vidare ska telefonen vara låst till ett begränsat antal nummer som
barnets föräldrar väljer. För att få ner stöldrisken till ett minimum har
man för avsikt att formge telefonen så att den tydligt avviker från
ordinära telefoner. För tillfället är man inne på att den ska se ut som
en fastsydd reflex och dessutom fungera som en sådan. Även i detta
delprojekt har man arbetat med rekrytering men inget är klart kring
det ännu.
Safe heat-up: Linus fortsätter med att beskriva försöket att utveckla
en barnsäker mikrovågsugn där uppvärmningen avstannar och
temperaturen utjämnas till ett värde som är inställt i förväg. Luckan
ska inte gå att öppna förrän temperaturen är utjämnad. Kompetensen
i projektgruppen måste breddas om man ska komma vidare.
Safe luminous waistcoat: Linus avrundar sin redogörelse genom att
beskriva reflexvästen som blinkar när den används i mörker. Ursprungligen tänkte man uteslutande på användning i dåligt upplysta
trafikmiljöer, som t.ex. i byar på landet. På senare tid har man börjat
fundera över hur en väst för storstadsmiljöer kunde se ut. Den
kanske skulle kunna larma med ljud, och lysa hjälp eller taxi, eller
något i den stilen. Till detta projekt är ingen knuten på heltid. För
tillfället används projektet som uppvärmning och samverkansövning
innan man sätter igång med annat.
Safe tracker: Rebecka tar vid och redogör för utvecklingen av en
inopererbar mänsklig positionsgivare som ska möjliggöra lokalisering
av kidnappade personer. Idégivare är en barnpsykolog och officer
som tillsammans fått idén i samband med deras FN-uppdrag att
spåra, frita och rehabilitera kidnappade barn som använts som barnsoldater. Deras tanke var att sprida givaren bland barn i utsatta byar. I
efterhand har projektgruppen insett att produkten torde vara
intressant även för fler grupper. Om givaren kan göras osynlig för de
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flesta former av visiteringsutrustningar och signalmässigt utformas så
att den endast röjer sig för den som söker efter den försvunna
personen, torde den vara intressant för alla som är hotade av
kidnappning. För detta projekt har man lagt upp ett brett
rekryteringsarbete. Det är för tidigt att säga mer om kompetensförsörjningen än att en kirurg visat intresse för att medverka i projektet.
När Rebecka tystnat frågar Angelica: – Har ni inga fler produkter
mellan himmel och jord. – Jo, men de är hemliga, replikerar Linus
gravallvarligt. Man skrattar tillsammans. Angelica verkar nöjd och tar
initiativ till att boka ett nytt möte före jul. Det är bara Roger som kan,
men man väljer att boka in mötet i alla fall. Angelica lovar att ha granskat affärsplanen till dess.

Missbrukat förtroende
Roger går ensam till mötet med Angelica. De slår sig ner i fiket.
Medan Roger läppjar på sitt kaffe förklarar Angelica att hon studerat
affärsplanen noga och att hon är beredd att gå in med ekonomiska
medel. - Först måste ni som är idéägare i projektet emellertid ha bildat bolag.
Medveten om konflikten fortsätter hon: - Vidare föreslår jag att min
affärsjurist ser över det delägaravtal som ni redan upprättat mellan varandra,
troligen måste det skrivas om i samband med bolagsbildningen. Eftersom ni
kommit längst med Dreamer föreslår jag att vi börjar med att försöka föra ut den
på marknaden. Det är viktigt att ni kommer igång och får göra er första affär.
Enligt er marknadsanalys torde intäkterna från Dreamer kunna täcka utvecklingskostnaden för ett par av era övriga produkter, förutsatt att ni inte
behöver ta ut lön på ett tag, utan kan hålla er flytande på studiemedel eller någon
annan form av bidrag. Min första ekonomiska insats kommer att vara i storleksordningen ett par tre hundra tusen. Förutom ekonomiska medel kommer jag att
bidra med rådgivning, egna kontakter, kontorsutrustning samt kontorsutrymme
här i teknikparken. Jag vill ha ledningsgruppen stationerad i min närhet så att vi
får en daglig kontakt. Detaljer kring relationen mellan mig och er får vi prata
vidare om efter jul. Till nästa möte vill jag att du undersöker om alla idéägare
ställer sig positiva till mitt förslag. Om alla är positiva vill jag att ni tillsammans
tar reda på vilket stöd ni kan få från olika regionala utvecklingsbolag. Angelica
avslutar med att fråga om vad som hänt i projektet sedan förra mötet.
Lite omtumlad efter Angelicas utläggning berättar Roger att man har
tagit kontakt med två företag. Det ena har specialiserat sig på att samordna resurser för tillverkning och logistik och det andra på att sam211

ordna resurser för utveckling av varumärke, försäljning, kundkontakt
och service. - Om vi använder oss av dem kan vi koncentrera oss på produktutveckling, säger Roger, och fortsätter med att summariskt redogöra
för vad som hänt i arbetet med övriga produkter. När Roger tystnat
frågar Angelica om den tionde januari är en bra dag för nästa möte.
Roger nickar: - Vi har deliberation på morgonen. Om vi tar mötet efter
deliberationen så har jag hunnit diskutera igenom ditt förslag med samtliga
projektdeltagare. Utvecklingsbolagen får jag kontakta själv. Vad tror du om att
vi inleder träffen med lunch på Sarajevo? Jag kan boka ett bord. Angelica
tycker att förslaget låter bra, och räcker fram sin hand till avsked.
Roger går därifrån med blandade känslor. Han tänker: - Angelicas
förslag låter fantastiskt. Äntligen börjar allvaret! men jag borde nog ha berättat
för henne om felet i den version av Dreamers marknadsanalys som hon har.
Försäljningsprognosen är ju fortfarande bra, men att produkten snabbt skulle
kunna generera ett så stort överskott att det kan täcka utvecklingskostnaderna
för flera andra produkter, är väl tveksamt. Fast det är väl upp till affärsängeln
att vara kritisk och ställa relevanta frågor. Hade hon frågat om analysen
fortfarande var aktuell, så hade jag sagt som det är. Hela vägen hem ältar
Roger samtalet med Angelica utan att kunna frigöra sig från känslan
av att ha agerat falskt och omoraliskt. Så fort han kommit innanför
dörren knäpper han på datorn för att skaka av sig olustkänslan. Han
öppnar ett nytt brev i e-posthanteraren, markerar ”projektdeltagare SafeChild” i adressfältet och börjar skriva. Han sammanfattar mötet
på några få rader. Han nämner inget om att han undanhållit information från Angelica och hoppas innerligt att ingen börjar ställa
några knepiga frågor. Han lovar att höra sig för hos utvecklingsbolagen angående vad de kan bidra med. Han avslutar med ett God jul
önskar Roger, och trycker sänd. Pust! Han kommer på att han kanske
borde skicka en kopia av brevet till Angelica, men avstår.

Projektet går i baklås
Deliberationen börjar med att var och en redogör för vad de gjort
sedan sist. När turen kommer till Roger försöker han återberätta
samtalet utan att komma in på vilken information som Angelica
saknar, vilket visar sig svårt. När Linus frågar vad Angelica sa om den
reviderade marknadsanalysen faller Rogers korthus. Snart inser alla
vad som hänt. Det är emellertid långt ifrån alla som tycker att Roger
agerat fel. När Roger börjar kritiseras kontrar flera deltagare med att
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det varit för mycket etiksnack på sistone. De hävdar samtidigt att det
är naivt att tro att det skulle gå att realisera ett företagande utan att
trampa någon på fötterna. Anna känner hur kinderna blossar. Hon
betraktar ju Angelica som en vän. Hon ångrar nu att hon inte berättat
för de andra hur hon träffat Angelica. Hade de vetat det skulle de nog
inte kunna tänka sig att utnyttja henne så här. Hon ser emellertid att
fler än hon själv tycker att Roger förstört relationen till Angelica.
Flera börjar också ifrågasätta hur det ska gå att under lång tid arbeta
nära någon som man medvetet fört bakom ljuset: - Hon vill ju träffa
ledningen dagligen. Dessutom blir hon ju delägare i samma stund hon går in med
kapital i bolaget. Flera deltagare upplever nu att det är orimligt att
bygga en samverkan med Angelica på dessa premisser. Att komplettera informationen i efterhand vågar man inte eftersom Angelica
kanske skulle förstå att hon blivit förd bakom ljuset. Även om hon
inte förstod det till en början skulle det nog komma fram efterhand.
Efter en längre diskussion står valet mellan att ta finansieringen utan
att komplettera informationen, eller att avstå från finansieringen med
hänvisning till något oantastligt men konstruerat skäl. Frågan avgörs
genom en omröstning där det senare alternativet vinner. Kontakten
med Angelica avbryts. Alla känner sig som förlorare.

Tillbaka på bibliotekscaféet
När Lena, Emma, Rebecka, Linus och Leonardo lyssnat färdigt till
Annas beskrivning av hur hon träffat Angelica, säger Leonardo: - Men
vi har ju avtalet! Roger har ju faktiskt agerat egenmäktigt. Jag tycker att det är
dags att vi går skilda vägar nu. Tror ni inte att vi skulle kunna återknyta
kontakten med Angelica, om vi lägger alla kort på bordet. De fem vännerna
kommer överens om att försöka boka ett möte med Angelica, men
eftersom de inte vill gå bakom ryggen på någon i projektet, bestämmer de sig för att ta upp frågan vid deliberation innan de träffar
Angelica.

Projektet delas upp
Stämningen är inte särskilt god vid deliberationen. Alla är där, men
inget har hänt i projektet sedan sist. Systemfasen har gått i baklås.
Deliberationen övergår i ett rättegångsliknande tillstånd när Anna,
Lena, Leonardo och Emma konfronterar Roger med att de uppfattar
att han gjort sig skyldig till ett avtalsbrott genom att ha agerat egen213

mäktigt på ett sätt som uppenbart har reducerat värdet på deras
rättigheter. De menar att Roger endast kan ha haft Dreamer, som han
äger själv, för ögonen när han undanhöll informationen för Angelica.
De ifrågasätter om Roger överhuvudtaget bryr sig om hur det går för
andra produkter än sin egen. Om inte, menar de, är avtalsbrottet att
betrakta som ett lojalitetsbrott mot projektet och projektgruppen i sin
helhet. De avslutar med att fråga sig om Rogers agerande skett av
vårdslöshet eller med direkt uppsåt. Roger känner sig tillintetgjord
och orättvist behandlad. Han förklarar än en gång vad som hänt vid
samtalet med Angelica. Han säger också att han ångrade sig så fort
han gick därifrån, men att det kändes för sent att göra något åt saken.
De flesta tycker att Anna, Leonardo och Emma gått för hårt åt
Roger, men anser samtidigt att de har rätt i sak. Roger har agerat felaktigt. I det läget lägger Lena, Leonardo och Emma fram sitt förslag:
- Vi anser att du har förverkat dina rättigheter, men vi vill inte ha någon
juridisk process på halsen. Dreamer är färdigutvecklad och vi är inte intresserade
av den produkten. Vi föreslår att du tar rättigheterna till Dreamer, men att du
avstår från rättigheterna till samtliga övriga projektresultat. Vidare vill vi se en
omedelbar uppdelning av projektet.
Roger går med på förslaget. Ett nytt avtal upprättas och undertecknas av samtliga projektdeltagare. Tillsammans med mötesanteckningar lämnas avtalet till arenaledningen som omgående verkställer uppdelningen. SafeChild som blir det större projektet behåller
sina handledare, medan Dreamer får nya.

Projektsamverkan och företagande som parallella processer
Anna, Lena, Leonardo och Emma bildar nu aktiebolaget SafeChild
dit samtliga rättigheter till projektresultaten knyts. Kort därefter kliver
Angelica in som delägare. Tillsammans utgör de företagets ledning.
Anna, Lena, Leonardo och Emma delar ett större rum som ligger
direkt i anslutning till Angelicas kontor. Kontorsutrustning, olika
konferensutrymmen, kök, fikarum och en del mer fritidsorienterade
rekreationsutrymmen delar de med andra företag. Några är nystartade
medan andra har varit med ett tag. Med de andra företagen utbyter de
erfarenheter och praktiska råd. Ibland sportar man eller går ut och tar
en öl tillsammans. Universitetets lektions- och föreläsningssalar känns
avlägsna. Trots att kvartetten fortfarande deltar i universitetets kursverksamhet och har sin huvudsakliga utkomst från studiemedel upp214

lever de att de helt bytt verklighet. Ändå har de kvar alla kontakter
och andra resurser Eftersom företaget lever på sin kunskap har man
t.ex. stor hjälp av biblioteket.
Under en tid framöver skuggas företaget av drivhusprojektet
SafeChild som åstadkommer en stor del av verksamhetens affärsutveckling, produktutveckling, forskning och rekrytering av personal
och nya delägare. Genom att företagandet skuggas av drivhusprojekt
reduceras behovet av såddkapital. När SafeChild startar är Rebecka
projektledare. Eftersom den stora konflikten är borta förslår hon att
man organiserar systemfasens arbete horisontellt med delat ansvar
och diffus rollfördelning. Förslaget antas vid första deliberationen.
Samtidigt kommer man överens om att företaget inte har något som
helst mandat att besluta om vad som ska göras i projektet. Projektarbetet ska även fortsättningsvis kontrolleras av projektdeltagarnas
deliberationer. Man slår fast att relationen mellan företaget och
projektet ska bygga på frivillighet, ömsesidigt ansvarstagande samt
dubbelriktad kommunikation. Så länge relationen består ska det vara
lika naturligt för projektet att komma med förslag till företagets verksamhet som det ska vara för företaget att komma med förslag till
projektets verksamhet. Dessa punkter antas även i företagets stadgar.
När företaget är inne på sitt andra verksamhetsår har Rebecka
just anställs som företagets VD. Anna har gått vidare från projektstyrning till ekonomifrågor och har ett övergripande ansvar för
företagets ekonomiska transaktioner. Linus har fortsatt med affärsutveckling. Han arbetar nära Anna och har ett ansvar för marknadsutveckling och kundkontakt. Leonardo bedriver forskarstudier inom
barnsäkerhet på halvtid. Övrig tid ägnar han åt att vara företagets
behovsanalytiker. Han arbetar nära Lena som är teknikansvarig och
dessutom formger en hel del av Safe-produkterna. Emma arbetar
halvtid med teknikutveckling och halvtid som företagscoach åt olika
drivhusprojekt. Dessutom är hon företagsrepresentant i ett kompetenscentra på universitetet. Angelica är osynlig för utomstående, men
drar fortfarande i många trådar. Hon har aviserat att det snart är dags
att klippa banden, men de flesta tror att hon nog hänger med något år
till.
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Frågeställningar inför avhandlingens analytiska och
pragmatiska reflektioner
I scenariot har jag visat hur jag föreställer mig att aktörernas samverkan kan bryta ihop om systemfasen tillåts programmera sig själv.
Detta motsvaras av situationen som inleds med att aktörerna utan
formell deliberation splittrar upp sig i två falanger: barnsäkerhet
respektive ursprunglig projektinriktning. Jag har också visat hur
aktörernas samverkan kan bryta ihop om inte den kommunikativa
rationaliteten upprätthålls i den deliberativa fasen. Detta motsvaras av
situationen som inleds med att Lena, Emma, Rebecka, Linus och
Leonardo gör upp med varandra om hur de ska bli av med Roger vid
nästa deliberation. Frågan är hur dessa typer av situationer kan förstås
på ett fördjupat sätt och hur aktörerna skulle kunna hantera dem utan
att de leder till sammanbrott. För att undersöka detta redogör jag för
begrepp som relaterar till system, roll, deliberation och pedagogik,
och använder dessa vid de analytiska och pragmatiska reflektionerna.
I nästa kapitel fokuseras system.
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12 System
Detta kapitel innehåller redogörelser och reflektioner i anslutning till
systemteori. Systemteori är ett samlingsnamn för teorier som behandlar
tekniska, biologiska eller sociala system. Eftersom avhandlingen
behandlar mänsklig organiserad samverkan koncentreras framställningen till systemteori som behandlar sociala system272. Det minsta
sociala systemet utgörs av två aktörer och det största tänkbara av
globalsamhället273. I avhandlingen begränsas intresset till intervallet
mellan arbetsgrupp och organisation. Med ett systemperspektiv
betraktas världen ur ett observatörsperspektiv, där systemrelaterade
fenomen framträder som objektivt erfarbara opersonliga fenomen.
Kapitlet inleds med en diskussion om hårt och mjukt systemperspektiv.

Mjukt och hårt systemperspektiv
Det systemteoretiska forskningsfältet rymmer divergerande teoretiska
ansatser. Denna avhandling är inte rätt plats att föra en djupare analys
av skillnader och samband mellan dessa ansatser. Vissa klargöranden
av mer allmän och övergripande karaktär kan dock vara på sin plats
att göra. Inom det systemteoretiska fältet har man fört en långvarig
diskussion angående om system bör betraktas som öppna eller slutna.
Inom tidig systemteori, samt den nutida systemteoretiska gren som
kan betecknas som hårt systemperspektiv, fokuseras analysen på
systemens interna processer. Enligt detta perspektiv betraktas
systemen som självreglerande. Här görs grundantagandet att
systemen präglas av en slutenhet gentemot omgivningen, samt att
systemprocesserna inte kan förklaras med utgångspunkt i aktörernas
intentionalitet. Andra forskare och forskningsgrupper har visat att
system både påverkar, och påverkas av, sin omgivning. Detta har
banat väg för ett mjukt systemperspektiv, med grundantaganden om att
systemen är socialt konstruerade, att de har öppna och otydliga
gränser mot omgivningen, samt att information, kunskap, värderingar
etc. flyter fritt mellan system och omvärld. Någon paradigmatisk om272

En delmängd av de dessa teorier går även under beteckningen organisationsteori.
Eftersom möjligheten till närhet och direkthet (spontanitet) i relationen mellan systemets
aktörer avtar med systemets storlek är det emellertid tveksamt om globalsamhället i
praktiken kan betraktas som ett system.
273
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svängning av det systemteoretiska forskningsfältet har emellertid inte
skett.274 Följande formulering, som tar sin början i en kritik av mjukt
systemperspektiv, kan ses som en nyansering och integrering av
bägge ansatserna:
… ändå är alla organisationer i någon mån slutna. De har
gränser mot omvärlden som de bevakar och de har låsta dörrar
och bara de som tillhör organisationen släpps in (t.ex. genom
personalingången i ett varuhus). Transaktioner över gränserna
kontrolleras, t.ex. köp av varor och tjänster. Ändå kan naturligtvis inte alla gränsöverskridanden alltid kontrolleras, t.ex. anställdas telefonsamtal eller e-post. Slutsatsen blir att alla
organisationer samtidigt är både slutna och öppna, även om
graden av öppenhet och slutenhet kan variera t.ex. mellan ett
kloster eller ett fängelse å ena sidan och en friluftsförening å den
andra.275

Jag finner ovanstående integrerade ansats rimlig vad gäller att förstå
fenomenet sociala system på ett generellt plan. Däremot ser jag inget
som hindrar att perspektiven renodlas vid analys, förutsatt att gjorda
avgränsningar framhävs.

Habermas systemperspektiv
Habermas menar, som bekant, att förståelsen av aktörers handlande i
praktiska situationer förutsätter ett dubbelt observatörsperspektiv,
genom vilket verkligheten ses som både livsvärld (fenomenologiskt
perspektiv) och system (funktionalistiskt perspektiv).
Jag har tidigare sammanfattat Habermas systemperspektiv på
följande sätt: system syftar på sociala handlingssystem där det målrationella handlandet är organiserat och koordinerat genom de
institutionaliserade styrningsmedierna pengar och makt. Systemet
fungerar relativt oberoende av systemaktörernas samtycke och
kommunikation om situationsdefinitioner och sociala normer.
Systemen produceras och reproduceras genom människors
systemiska handlande, dvs. handlingar, och aspekter av handlingar,
som är organisatoriskt relaterade till systemens funktion och existens.
274

För en översikt av utvecklingen inom det systemteoretiska fältet se t.ex. Checkland
(1999), Moe, (1996) eller Hagen (2003).
275
Göran Ahrne (1999a, s14), med anledning av kritiken mot att betrakta system som
slutna.
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Systemiska handlingar får därmed sin mening (rationalitet) genom
systemens funktion. Det innebär att rationaliteten i systemiska handlingar uttrycks i termer av systemens självreferens. Systemiska
handlingar utförs av människor som befinner sig i opersonliga
systemiska relationer till varandra. De agerar då i systemiska roller,
som t.ex. försäljare – kund, lärare – elev etc. I systemen är endast den
del av personligheten och handlingskompetensen, som relaterar till
systemets funktion (t.ex. egen arbetsuppgift) och systemets existens,
relevant och synlig. Man skulle kunna uttrycka det som att människor
deltar i livsvärlden som hela människor, och i systemen som avpersonifierade människor. En vardaglig handlingssituation, vare sig
den försiggår i familjen eller arbetslivet, innehåller normalt både
aspekter av livsvärld och system.
Habermas systemiska ansats är knuten till Niklas Luhmanns
systemteori. Inom denna teoribildning antas systemen fungera på ett
sätt som är analogt med biologiska organismer. Systemens självreflexivitet, liksom syn på omvärlden, antas vara begränsad till
systemets självdefinition. Individer (delsystem) antas ha en mycket
begränsad rörlighet mellan olika system, och förmodas inte kunna ta
med sig perspektiv utifrån som kan påverka systemets interna och
externa processer. Luhmann menar vidare att endast den del av
människan som systemet uppfattar eller erkänner som relevant
utifrån systemets egen självdefinition, dvs. individens systemrelaterade roll, befinner sig i systemet. Resten av individen befinner
sig i systemets omvärld, oförmögen att påverka systemets funktionalitet. Människors egna intentioner är därmed tämligen ointressanta
för systemen. Följaktligen innehåller denna systemteori inget inslag av
handlingsteori. I systemanalyserna fokuseras istället systemets interna
och externa selektions- och kommunikationsprocesser. Habermas val
av systemteori präglas alltså av ett hårt systemperspektiv.276

En ansats med både mjukt och hårt systemperspektiv
Jag delar, som bekant, Habermas ståndpunkt att förståelsen av
aktörers handlande förutsätter ett dubbelt observatörsperspektiv,
276

Det teoretiska intresset mellan Habermas och Luhmann är inte ömsesidigt. Eftersom
Luhmann anser sig kunna prestera en enhetsteori för samhället utan en handlingsteori
anser han att Habermas Kommunikativa handlingsteori är överflödig. För en översikt av
Luhmanns systemteori se Moe (1996/1995), Hagen (2003) eller Jönhill (1997)
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genom vilket verkligheten ses som både livsvärld och system. Jag
delar däremot inte Habermas ståndpunkt att samhället kan delas in i
olika sektorer, präglade av endera livsvärld eller system277. Eftersom
människor, oberoende av aktuell handlingssituation, tycks vilja veta
vilka system som den andre tillhör, och vilken position den andre
innehar, innan de börjar interagera med varandra278, har jag svårt att
urskilja praktiska handlingar som är opåverkade av sociala system.
Enligt mitt perspektiv har Mead på ett övertygande sätt klargjort
att system ingår som en naturlig del av allt mänskigt handlande. Det
har han gjort genom att visa hur socialisation och individens förmåga
till rollövertagande, symbolisk gestik m.m. kopplar till deltagande i
rollek (embryonalt system) och spel (system). Med den kommunikativa handlingsteorin har Habermas visat hur individer har förmågan att, under kommunikativa former, sätta parantes kring aktuella
handlingssituationer, och inta reflexiva, kreativa och omprövande
förhållningssätt till systemiska villkor. Han har också visat hur
individens moraliska medvetande utvecklas mot en förmåga att inta
principiella förhållningssätt i normativa frågor. Dessa förmågor torde
vara betydelsefulla vid upprättande, etablering och utvärdering av
system. Systemens faktiska existens är emellertid beroende av att deltagande aktörer verkligen samordnar sitt handlande efter upprättade
normativa principer och/eller inrättade styrmedier. Det förutsätter i
sin tur att deltagande aktörer sätter parantes kring den kommunikativa rationaliteten när de agerar systemiskt. Men, liksom vid
reflektionen och parentesen kring handlingssituationen, är parentesen
kring kommunikativ handling endast temporär. Även om inte verksamheten avbryts för formell deliberation, kommer systemets aktörer
förr eller senare att, under kommunikativa former, utbyta tolkningar
av och idéer om hantering av systemiska situationer med varandra.
Vid denna reflektion är de hänvisade till att ta stöd i livsvärlden. För
aktören torde livsvärld och system vara verksamma dimensioner av
varje handlingssituation. Den eventuella dominansen för den ena eller
andra dimensionen torde snarare vara knuten till aktuell tidpunkt än
till aktuell kontext.

277
278

Habermas (1981b, s320)
Ahrne (1999)
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Ett system torde, ur ett operativt perspektiv, kunna beskrivas
som ett socialt handlingssammanhang av begränsad fördefinierad
rationalitet, där aktörernas handlande primärt koordineras strategiskt
och/eller normativt efter systemspecifika mönster. Är handlandet
strategiskt koordinerat motiveras aktörernas handlingssamordning av
styrmedier, vilket reducerar behovet av yttre kommunikativa legitimeringar av systemets egenskaper. Är handlandet normativt koordinerat motiveras aktörernas handlingssamordning med hjälp av på förhand legitimerade normer och värden, vilket även det reducerar behovet av kommunikativa legitimeringar av systemets egenskaper, i alla
fall för stunden. Med min systemdefinition kan såväl organisationer,
företag, arbetsgrupper, som sammanhållna familjer, vänkretsar, föreningar etc. uppfattas som system.
Jag förstår Habermas val av teoretisk ansats som att han velat
renodla mellan det socialfenomenologiska perspektivet, där varje
social företeelse anses gå att spåra till individernas intentionalitet, och
det slutna systemiska perspektivet, där sociala företeelser spåras till
systemens rationalitet och egenreferens. Det perspektivet förfaller
mig fruktbart när man försöker förstå individens relation till samhället på en generell övergripande nivå. Jag finner det emellertid svårt
att tillämpa Habermas ansats på min empiri som utgörs av drivhusoch Siriusprojekt, FoU-projekt, kompetenscentra etc. I dessa sociala
system har varje aktörs avsikter och handlande stor betydelse för
systemets faktiska egenskaper. Det finns en hel del sociala teorier
mellan de renodlade fenomenologiska och systemteoretiska perspektiv som Habermas har tillämpat. För att kunna närma mig
fenomen som t.ex. groupthink, socialt nätverkande, aktörers utbytbarhet etc. behöver jag anlita såväl mjukt som hårt systemperspektiv, dock inte så hårt som Habermas och Luhmanns.
Eftersom mjukt systemperspektiv tar hänsyn till såväl
aktörernas intentionalitet som mer irrationella beteenden och gruppdynamiska processer, lämpar det sig för att beskriva sociala system av
horisontellt snitt, med symmetrisk makt och ansvarsvarsfördelning.
Eftersom hårt systemperspektiv är strukturellt orienterat lämpar det
sig för att beskriva system av vertikalt snitt, med fasta positioner,
befattningsbeskrivningar, tydlig ordergivning och tydlig systemreglerad rationalitet. I projektsamverkan enligt DOS väljer aktörerna
själva (i den deliberativa fasen) om de vill tillämpa horisontell eller
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vertikal organisation i sin organiserade samverkan. Även detta är ett
skäl till att lyfta fram både mjukare och hårdare systemperspektiv.
Det mjukare systemperspektivet jag valt att fokusera på representeras
av Tavistockskolan, och det hårdare av Göran Ahrnes systemperspektiv.

Mjukt systemperspektiv med relation till
Tavistockskolan
Här integreras psykoanalytisk teori, socialpsykologisk teori och allmän systemteori i en modell där individer, grupper och organisationer
betraktas som öppna interagerande system. I en organisation ingår därför alltid andra system. Respektive systems överlevnad hänger på
effektiviteten i de interna processerna samt hur väl de lyckas i sitt
samspel med omgivningen, som i huvudsakligen anses bestå av andra
system. I Tavistockskolans systemansats görs ett grundläggande antagande om att människors agerande har såväl rationella som irrationella grunder. Aktörerna utför därmed både handlingar och beteenden. Individernas känslor, värderingar och andra föreställningar
beskriver en inre värld som antas påverka en yttre värld, bestående av
yttre system.279 Likväl som logik har en viktig funktion i systemet
styrs det av deltagarnas känslor, värderingar och föreställningar som
kan vara omedvetna eller förnekas av systemet. Gränshanteringen och
transaktionsprocesser mellan system och omvärld utgör viktiga analysenheter inom denna ansats. Genom den psykoanalytiska inriktningen
har teorier utvecklats om hur omedvetna processer hanteras i
organisationer.280
Om ovanstående perspektiv används för att förstå relationerna
mellan barn, familj, skola och andra samverkande system, kan:
… såväl skolan som barnet och familjen betraktas som öppna
system. Barnet lever förutom i sin egen värld, i två skilda världar
– skolans värld och hemmets värld … När det gäller skolan sker
många gränstransaktioner av olika slag. Barnet blir det system
som rör sig mellan systemen. Det går emellan familjen som ett
privat system och skolan som en offentlig institution. Barnet bär
279

Jämfört med Habermas livsvärldsperspektiv med tre världsrelationer innebär
Tavistockskolans perspektiv en förenkling.
280
För en översikt av Tavistockskolan se t.ex. antologierna Jern m.fl. (1984) och Boalt
Boëthius m.fl. (1996)
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därvid med sig egna föreställningar om sig själv och omvärlden.
Man skulle kunna se det som att barnet för sin egen läroplan
eller agenda in i skolan och agerar utifrån den. Utbytet mellan de
olika systemen regleras genom den kontakt som sker vid
exempelvis de utvecklingssamtal som läraren ska ha tillsammans
med elever och föräldrar.281

För organisationer är gränsfrågor som relaterar till dess uppgift av
central betydelse. Frågor om: vem som har mandat att fatta beslut om
vilket arbete som ska utföras, vem som ansvarar för att det blir gjort,
och vem som utför, är relevanta i detta sammanhang. När dessa
frågor behandlas av organisationen dras gränser mellan ansvar, befogenheter och konkreta arbetsuppgifter som korresponderar mot
specifika yrkesroller och positioner i organisationen.
Organiserade system kan designas på många sätt. Vi ska se
närmare på vilka egenskaper som präglar ett antal existerande
organisationsformer.

Organisationsformer
Vid en första gruppering av organiserade system brukar man skilja på
system av mekanisk och organisk form. Mekaniska system kännetecknas
av centralt beslutsfattande, auktoritär lydnad, individuella prestationer, klart uppdelade individuella ansvarsområden och konfliktlösning via regler. Organiska system kännetecknas av delat ansvar för
beslut, ömsesidigt förtroende, samarbete, delat ansvar för utvärdering
och konfliktlösning via uppgörelse eller problemlösning.282 I
kommande avsnitt ska vi titta närmare på ett antal systemmodeller
som opererar på en mer detaljerad nivå.

Hierarkisk organisation
Den hierarkiska organisationen, som är ett exempel på mekaniskt
system, präglas av vertikal ordergivning via överordnade, blind lydnad
och verkställighet av underlydande, uniformt beteende på lägre nivåer
samt av att var och en vet sin plats och uppgift. Arbetskraften delas
281

Guvå (2001, s.56f)
Granström (2000, s5-34) samt Johansson (1996b). Även termerna rationella respektive
naturliga system förekommer. För den rationella modellen, som är nära besläktat med den
mekaniska, står målrationalitet i centrum. Den naturliga modellen är besläktad med den
organiska modellen och i samband med denna modell ses organisationen som ett kollektiv
som präglas av sin strävan att överleva.
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in i beslutare och utförare, vilket leder till problem med att föra in
erfarenhet av tidigare besluts verkställighet i beslutsprocessen. Bristen
på medinflytande, humanism och rättvisa har medfört att krav rests
om att förändra eller avskaffa den hierarkiska organisationsmodellen.283

Matrisorganisation
Matrisorganisationen utgör en syntes mellan den mekaniska och
organiska modellen. I syfte att undvika den hierarkiska organisationens statiska karaktär låter man arbetsmetoder och personalgrupperingar anpassas efter verksamhetens skiftande behov. Arbetet
bedrivs som samarbete i tidsbegränsade projekt. Projektgrupper
utses, och projektuppgifter fördelas via vertikal ordergivning. Inom
projektgruppen råder emellertid en horisontell organisation med
jämlik ansvarsfördelning och problemlösning. Matrisorganisationen
är uppgifts- och probleminriktad. Att hålla deadline kan innebära
övertid och helgarbete, dvs. uppgift går före individuellt behov. Det
är sällan så att allt arbete i en organisation bedrivs i projektform.
Större företag har ofta sin basorganisation uppdelad i olika funktioner, vilka kan vara indelade i marknad, personal, produktion,
utveckling etc. Det är primärt från dessa funktioner projektdeltagarna
hämtas. En projektdeltagare som t.ex. är med i två projekt, och har en
ordinarie plats i en av organisationens funktioner, kan alltså
exponeras för motstridiga ledningskrav från tre håll. Ett annat
problem som dyker upp i samband med matrisorganisationen är
svårigheten att föra erfarenhet och kunskap mellan projekt och
funktion.284

Teamorganisation
Teamorganisationen präglas av horisontell ledning och ansvarsfördelning, och utgör en mer eller mindre renodlad form av organisk
organisationsmodell. Teamen har en självständig ställning gentemot
moderorganisationen, de har en kontinuerlig existens, och ett totalansvar för en hel produkt. Alla i teamet står på samma ansvarsnivå
och ställer sin hela kompetens till gruppens förfogande vid utförandet
av den gemensamma uppgiften. Ingen är klar förrän hela gruppen är
283
284

Svedberg (2003, 252-258), Granström (2000, 8-12)
Granström (2000, 12-15), Svedberg (2003, s258-262)
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färdig. I homogent sammansatta team har alla samma kompetens och
ansvar för gruppens uppgift och alla förväntas rycka in för alla om
behov uppstår. I de fall teamen har en ledare fokuseras hennes
uppgift mot samordning. Teamledaren ser till att möten hålls och att
relevant informations sprids mellan deltagarna. Ett problem för
homogent sammansatta team är att ha tillräcklig kompetens för att
kunna hantera alla frågor som dyker upp. För att lösa problemet
anlitas specialister utifrån som sedan ges en jämlik placering i
gruppen. I övrigt präglas denna organisationsform av frånvaron av
formella regler och instruktioner.285

Mål- och resultatstyrd organisation
Den mål- och resultatstyrda organisationen utgör en organisationsform som bär drag av både matris- och teamorganisation. Många
tidigare hierarkiska organisationer har på senare tid kommit att omvandlas till mål/resultatstyrda verksamheter. Flera grundskolor och
gymnasieskolor utgör exempel på detta. Med mål/resultatstyrningen
följer ofta en så kallad platt organisation med självstyrande arbetslag.
Den mål/resultatstyrda organisationen kännetecknas av dynamiken i
sitt uppgiftssystem, där dynamiska roller kopplas till dynamiska funktioner i ett lika dynamiskt lagspel. Rollen utgör kopplingen mellan
individen och hennes uppgift. Funktionen utgör kopplingen mellan
arbetsgruppen och dess uppgift. Den egna uppgiften (rolluppgiften)
utgör en delmängd av funktionens uppgift (funktionsuppgiften) som i
sin tur utgör en delmängd av organisationens uppgift (organisationsuppgiften). Genom uppgiftssystemet kopplas alltså uppgifter,
individer, roller, funktioner till en helhet som utgörs av organisationen och dess totala uppgift. Modellen är anpassad till den typ av
organisation där verksamheten är uppdelad i olika funktioner, till
vilka lämpliga roller (och individer) är knutna.286
Genom att den mål/resultatstyrda organisationen är horisontellt
organiserad kompletteras den strategiska rationaliteten, med sin
fokusering vid livsvärldens objektiva utsnitt, av en kommunikativ
rationalitet som markerar en reflexiv öppning mot livsvärldens sociala
och subjektiva utsnitt. Relationen till det sociala utsnittet är samtidigt
mjukare än det är för hierarkins strukturellt normativa rationalitets285
286

Granström (2000, 15-19), Svedberg (2003, s262-265)
Guvå (2001) och Rice (1969)
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villkor, med normer som sociala fakta. Vid en övergång från hierarki
till mål/resultatstyrd organisation kanske inte dessa upplöses, men de
torde inte längre tillåtas dominera relationen mellan organisationens
aktörer. Den ideala bilden av en målstyrd skola kan tecknas på följande sätt:
I skolan som målstyrd organisation förutsätts personalen inte
”sitta” på befattningar där var och en har sin stol och sitt bord.
Istället utgår denna organisationsprincip från rörliga interaktionistiska (läs kommunikativa: min anm.) systemroller, där
samspelet mellan olika funktioner möjliggör organisationens
uppgiftstagande (jmf fotbollslaget).287

Dynamiskt växelspel mellan konkurrerande
organisationsmodeller
I en och samma organisation kan ett flertal organisationsmodeller
existera parallellt på ett konkurrerande sätt, vilket innebär att i:
… ena ögonblicket förväntas personal ta eget och fullständigt
ansvar för arbetet inom arbetslaget (teammodellen). I nästa
ögonblick skapas projektgrupper med uppgift att ta fram ett
underlag för hur man ska arbete med speciella frågor (matrismodellen). Både teamets och projektgruppens arbete slås dessutom ibland sönder av hierarkiska beslut och kontraorder som
fattas av ledningen, fackliga organisationer eller bestämmelser
och avtal (hierarkisk modell).288

Systemfasens organisationsform
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
När drivhusprojekt startar exponeras projektdeltagarna för en förväntan från handledare och arenaledning om att realisera en
organisationsform som bär drag av både målstyrd organisation och
matrisorganisation. Inslaget av målstyrd organisation märks t.ex.
genom att den enskilde rollaktörens uppgift förväntas utgöra en delmängd av funktionens uppgift, som förväntas utgöra en delmängd av
projektets uppgift. Inslaget av matrisorganisation märks t.ex. genom
att arbetstiden förväntas delas in i tydliga deadlines samt att aktörens
287
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Guvå (2001, s67)
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226

rolluppgift förväntas svara mot egen studieinriktning (placering i
matrisen). Att projektgruppen förväntas fungera på ett autonomt sätt
i förhållande till handledare och arenaledning svarar väl mot båda
organisationsformerna, men även mot idén med självstyrande team.
Under projektets startfas fungerar gruppen emellertid tämligen osjälvständigt. I brist på förmåga till självstyrning försöker gruppen vanligtvis förmå sina handledare att gå in i traditionella lärarroller. Handledarna undviker normalt sett att tillmötesgå gruppens önskan och
försöker istället inspirera projektgruppen att ta eget ansvar och egna
initiativ. Det kan ske genom att hänvisa till projektplan och rollprofiler eller med yttranden som: - Det är ert projekt, inte vårt. Trots det
tycks dragen av målstyrd organisation och matrisorganisation i stort
sett utebli under projektets första tid. En orsak kan vara att det är
svårt att dela upp en uppgift och ett arbete som till stor del är okänt.
Den första tiden utmärks istället ofta av en gemensam undersökning
av uppgiften som är präglad av symmetrisk ansvarsfördelning och
ostrukturerad arbetsdelning, vilket svarar mot organisation enligt
teammodell.
När uppgiften väl är definierad och arbetet kommit igång på
allvar varierar organisationsformerna från projekt till projekt och över
tid. Nära förestående deadlines, fripassagerarbeteenden eller kriser
kan t.ex. föranleda en uppdelning i beslutare och utförare, vilket
svarar mot drag i den hierarkiska organisationsmodellen.:
I scenario 2: SafeChild undviker projektdeltagarna en ostrukturerad projektsituation, kontrollerad av självutnämnda ledare, genom
att dela upp projektet i systemfas och deliberation samt underställa
systemfasen deliberationens kontroll. Projektplanen, systemfasens
styrmedium, upprättas vid deliberationen som alltid är horisontellt
organiserad. Därmed etableras möjligheten av en återkommande och
kommunikativ utvärdering och utveckling av systemfasen. I projektplanen regleras tidsanvändning samt vilket ansvar, vilka uppgifter och
vilka befogenheter som är knutna till respektive person, roll och
funktion.
När SafeChild startas om utan Dreamer är konflikten med
konkurrerande och oförenliga intressen undanröjd. Därmed kan
deltagarna släppa något på kontrollen av systemfasen och organisera
arbetet horisontellt, med delat ansvar och diffus rollfördelning.
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Val av organisationsform via deliberation
Reflektion för utveckling av DOS
Om deltagarna ska kunna pröva och ompröva villkoren för sin
organiserade samverkan måste deliberationerna behandla konsekvenser av systemfasens aktuella organisationsform, samt ställa
organisationsformen i relation till alternativa organisationsformer.
Från organisationsformer tar vi oss nu till gruppdynamiska
processer.

Gruppdynamiska processer
Som vi sett kan det inom en och samma organisation förekomma
konkurrens mellan olika organisationsmodeller. Dessa är i sin tur
utsatta för konkurrens av gruppdynamiska processer. Kommande
avsnitt behandlar gruppdynamiska processer som kan ha betydelse
vid organiserad samverkan.

Regression genom splitting, projektion och introjektion
Med splitting åsyftas individens tendens att uppleva den inre världens
objekt (det egna självet) och den yttre världens objekt som antingen goda
eller onda. Till yttervärldens objekt räknas de individer eller sociala
system som individen har en relation till. Denna typ av relation kallas
objektsrelation. Splitting omfattar dessutom individens tendens att
också dela in upplevelsen av objekten i goda och onda analytiskt
separerbara delar. Genom projektion tillskriver aktören individer
och/eller sociala system i yttervärlden, goda eller onda delar ur
hennes inre värld (det egna självet). Genom Introjektion tillskriver hon
istället den inre världen, goda eller onda delar från den yttre världen.
Projektion och introjektion beskriver en transaktion mellan inre och
yttre verklighet, som innebär att vi kan överföra oönskade kvaliteter
hos oss själva och ta in attraktiva kvaliteter som vi identifierar hos
andra i oss själva. Projektiv identifikation innebär att individen tillskriver
sig de egenskaper som den andre projicerar mot henne, och börjar
uppvisa dem i sitt beteende.289
289

Granström (2000, s35-45), Olson (1998, s184-185), Svedberg (2003, s127-134).
Begreppet splitting (eller klyvning) introducerades inom objektrelationsteorin av Ronald
Fairbairn på 50-talet och utvecklades vidare av Melanie Klein under nästkommande
decennium. Byggstenarna i transaktionens innehåll utgörs av ett eko från den eller de projicerandes och introjicerandes egna förflutna. Introjektionen har en viss motsvarighet i det
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Ovanstående processer är problematiska. För barn som befinner sig i den primära socialisationsfasen innebär de en utveckling,
men för vuxna innebär de alltid en tillbakagång. Det kan uttryckas
som att:
Barnet använder olika objekt, som exempelvis mamman, som
ett redskap för växande och utveckling. När vuxna visar prov på
sådana processer kan det ses som en form av regression, genom
att de beter sig på ett sätt som var ändamålsenligt tidigare i
livet.290

När vuxna förhåller sig till verkligheten med hjälp av dessa
processer kan det betraktas som att de nyttjar primitiva försvarsmönster för att undvika inre konflikt och ångest. För att bli av med
ångest kan individen genom splitting reducera personer i sin omgivning till t.ex.:
… ”goda mödrar” och ”onda mödrar”. I enlighet med teorin är
risken för splitting stor när livsvillkoren är svårbegripliga eller
när situationer är svårhanterliga för en individ.291

Genom den projektiva identifikationen kan starka personer i en
grupp dölja egna dåliga egenskaper, genom att lägga ut dem på syndabockar, som tillskriver sig egenskaperna, och ger dem en objektiv
existens utanför den starka personen.

Kollektiv regression
I grupper förekommer kollektiva projektioner, introjektioner och
projektiva identifikationer. Sammantaget beskriver den kollektiva
regressionen hur man i grupper skapar gemensamma inre föreställningar om omgivningen (organisationen, andra grupper etc.), den
egna gruppen, ledaren eller någon annan deltagare i gruppen.292

sociologiska begreppet internaliseringen som dock inte opererar efter en dualism mellan
gott eller ont, och heller inte begränsas till transaktioner av fragment från individens egna
föreställningar från primära socialisationen. Ekvivalenta förhållanden gäller för relationen
mellan projektion och externalisering.
290
Granström (2000, s45)
291
Granström skriver (2000, s.45). Se Moxnes (1993) för fler roller som kan dyka upp
genom splitting.
292
Granström (2000, s49-55)
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Arbets- respektive grundantagandegrupp
Med arbetsgrupp avses normalt en grupp individer som satts samman
för att lösa en arbetsuppgift. I detta sammanhang behandlas arbetsgrupp och grundantagandegrupp som de olika tillstånd en arbetsgrupp
kan befinna sig i. I arbetsgruppen är deltagarna uppgiftsinriktade och
problemlösande. I grundantagandegruppen agerar deltagarna som om
de hade en annan uppgift att genomföra än den verkliga uppgiften.
Gruppens aktiviteter baseras då på underförstådda grundantaganden
som inte är medvetna för deltagarna i gruppen.293
Arbetsgruppens agerande kan definieras på följande sätt:
• Arbetsgruppen har uppgiften i fokus hela tiden och kan när som
helst definiera och omdefiniera uppgiften om så skulle behövas.
• Arbetet är verklighetsförankrat och arbetssättet är ”vetenskapligt”, åtminstone i en allmän mening.
• Deltagarna handlar med utgångspunkt i att man har ett gemensamt intresse av att få ett arbete utfört.
• Det finns en tydlig samarbetsanda i gruppen. Detta innebär
emellertid inte att deltagarna löper risk att förlora sin individualitet eller integritet.
• Deltagarna är beredda att avstå från sociala belöningar, de sätter
uppgiften framför individuell uppmärksamhet.
• Tankar, inlägg och idéer i en arbetsgrupp är inriktade mot
handling.294
I gruppen ställer deltagarna frågor som är okända för dem själva men
som de förväntar sig kan ha betydelse för gruppens arbete. Frågorna
ingår i problemlösningen för att söka ledtrådar. Ledaren sammanfattar och formulerar sig i termer av därför-att-argument. Sammanfattningarna fungerar som en undersökning av om man är överens.
Arbetsgruppens rationella tillstånd hotas ständigt av känslomässigt
påverkade psykiska aktiviteter som kan leda gruppen över i ett grundantagande. Bland dessa tillstånd finner vi:
• beroendegruppen som tar sin säkerhet från någon enskild
individ i gruppen. Inga verklighetsanalyser förekommer. Ledaren
293

Teorin om arbetsgrupp och grundantagandegrupp ingår i Wilfred Bions gruppteori, som
har ett tydligt släktskap med Kleins objektsrelationsteori. Liksom Klein var även Bion
verksam inom Tavistockskolan. Granström (2000, s.56-89), Svedberg (2003, s188-191)
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uppfattas som omnipotent och övriga deltagare är hjälplösa och
ansvarslösa. Skillnader i kompetens erkänns inte och ledarens
krav att deltagarna ska ta eget ansvar slås genast ned. Gruppen
visar tillit till strukturer, traditioner, procedurer och bestämmelser.
Gruppen uppvisar stor rädsla för att pröva nya vägar. De frågor
som ställs i gruppen är av retorisk art och handlar om att bekräfta
deltagarens egen hjälplöshet.
• kampgruppen som attackerar någon eller något. Aggressiva
känslor ackumuleras i syfte att anfalla eller försvara gruppen.
Objektet för kampen, som ges funktionen av en syndabock, kan
finnas inom eller utanför gruppen. Objektet kan utgöras av personer, institutioner eller regelverk. Om ledaren inte själv är syndabocken, förväntas hon leda kampen. Djungelns lag råder i
gruppen som inte visar någon medkänsla med sina syndabocksoffer. Paranoida myter och konspirationsteorier frodas.
• flyktgruppen som flyr från inre och yttre krav. Liksom i kampgruppen frodas paranoida fantasier. Någon är ute efter gruppen.
Irrelevanta kommentarer och utläggningar används i syfte att
slippa ta i tu med det upplevda hotet. Flams och trams löser upp
spänningar och gör narr av hoten. Ledaren förväntas förbereda
gruppens reträtt. De frågor som ställs är skämtsamma och leder
bort från uppgiften.
• parbildningsgruppen som går ut på reproduktion av vissa konstellationer i gruppen. Ledare existerar endast i formell mening.
Här råder hoppfull förväntan och tillförsikt inför att en Messias
skall komma som ska råda bot på nuvarande ledarskapsbrist.295
Kampen mot en upplevd fiende kan fungera som ett behövligt peptalk. Den tillfälliga flykten från ett besvärligt problem kan ge den vila
som behövs för att deltagarna ska orka ta sig an problemet med det
allvar som behövs. En permanent hög stressbelastning kan dock
resultera i utdragna faser av grundantaganden som inverkar negativt
på gruppens arbetsförmåga.296
En individ som går in i ett grundantagande kan t.ex. framträda i
rollen som: den ängslige som håller samtalet igång (jmf. beroende295

Sammandrag av Granström (2000, s62-68), Olson (1998, s185-186), Svedberg (2003,
s188-190)
296
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gruppen), sexidolen som utgör objekt för andras fantasier (jmf.
parbildningsgruppen), den bedrägliga som gruppen misstänker för att
ha en dold agenda (jmf. kampgruppen) eller outsidern som inte passar
in (jmf. kampgruppen). En individ som går in i ett beteende som
svarar mot arbetsgrupp kan t.ex. framträda i rollen som sammanfattaren
som initierar förlikningar mellan deltagare och avdramatiserar
dispyter.297

Valens och propens
Med valens avses individens tendens att övergå in i ett visst grundantagande. Med propens avses gruppens tendens att övergå i ett visst
grundantagande. Eftersom olika grupper, som är verksamma inom
samma organisation, uppvisar likartad propens tycks fenomenet vara
relaterat till organisationens kultur. I organisationskulturer som
präglas av konkurrens och förändringsvilja tycks organisationens
grupper pendla mellan kampgrupp och arbetsgrupp. Inom organisationer med otydliga mål tycks beroendegrupper vara vanliga.298

Groupthink
Med groupthink avses att deltagarnas strävan efter inbördes enighet
begränsar deras vilja och kapacitet att ställa upp verklighetsanknutna
handlingskalkyler. Deltagarna känner sig osårbara, överskattar
gruppens egen förmåga och moral, bortser från inre och yttre
varningssignaler, utövar tryck mot enighet genom att hålla sig med
åsiktsvakter. Gruppen identifierar sig med sin egen förträfflighet och
ofelbarhet. Utlösande faktorer till fenomenet kan vara homogen
gruppsammansättning, isolering, starka yttre eller inre hotbilder och
starka ledare. Groupthink kan ses som en form av kollektiv
regression. Kennedyadministrationens beslut att invadera Kuba, trots
upprepade varningssignaler utifrån med fakta som talade emot
agerandet, utgör ett klassiskt exempel på omnipotent groupthink. Dess
motpol är depressiv groupthink, och motsvaras av en uppgiven kraftlöshet. Den som försöker genomföra en förändring i detta sammanhang bemöts med attityder som: - det är ändå ingen idé, vi har redan
försökt allt. Inställningen till förändring i den omnipotenta varianten är
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lika nedslående. Förslag till förändrad kurs tigs ihjäl eller bemöts med
nedvärderande kommentarer av åsiktsvakter. Groupthink tycks vara
vanligare i hierarkiska organisationer än uppgiftsstyrda organisationer.299

Regression i anslutning till deliberation och systemfas
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
I anslutning till genomförda drivhusprojekt har jag observerat tydliga
uttryck för både individuell och kollektiv regression. Den senare
formen märks framförallt genom projektgruppernas problem att
producera och reproducera sig som arbetsgrupp (istället för grundantagandegrupp). En orsak till att de regressiva processerna tycks
vara vanliga i drivhusprojekt, torde vara att drivhusprojekten bryter
mot universitetets taget-för-given-verklighet genom att hindra
lärare/forskare och studenter från att använda sig av traditionella
roller, och att aktörernas möjlighet att ta stöd i etablerade rutiner
därmed blockeras. För att hantera den osäkerhet, ångest och de
konfliktsituationer som uppstår på grund av blockeringen av rutin,
ligger det nära till hands för aktörerna att nyttja olika primitiva
försvarsmönster som projektion, introjektion och projektiv
identifikation vilket leder projektgruppen in i tillstånd av beroendegrupp, kampgrupp, flyktgrupp, parbildningsgrupp och/eller groupthink.
I första och andra delen av scenariot antyder jag att Emma och
Leonardo utvecklat en nära relation i samband med att de tagit itu
med sin gemensamma projektuppgift. Det kan ligga nära till hands att
tänka på relationen som ett uttryck för parbildning och därmed
automatiskt betrakta relationen som ett hot mot arbetsgruppens
förmåga att reproducera sig som arbetsgrupp. Så länge relationen inte
påverkar aktörernas deltagande i projektets systemfas eller deliberation på ett negativt sätt torde det dock inte finnas någon anledning att
uppfatta relationen som ett problem. Men även om projektgruppen
har anledning att uppfatta relationen som problematisk, är det ytterst
tveksamt om ett ingripande från projektgruppens sida kan motiveras.
Ett ingripande vore att sätta kollektivets behov före individens. När
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den organiserade samverkan sker i ett utbildningssammanhang torde
det eventuella ingripandet diskvalificeras på grund av att utbildning
går ut på att tillfredställa just individens behov.
Mer uppenbart problematisk ur gruppens perspektiv, och i
behov av motåtgärd, finner jag istället den kampgrupp som Anna,
Lena, Emma, Rebecka, Linus och Leonardo upprättar i samband
kraschen i SafeChild. Genom Leonardos replik: - Men vi har ju avtalet!
Roger har ju faktiskt agerat egenmäktigt. Jag tycker att det är dags att vi går
skilda vägar nu. Tror ni inte att vi skulle kunna återknyta kontakten med
Angelica, om vi lägger alla kort på bordet, utpekas Roger som en syndabock som utan pardon bör offras för att återupprätta förbindelsen
med Angelica. Genom Leonardos inlägg upparbetas aggressiva
känslor för ett gemensamt anfall. När kampgruppen sedan går i strid
genom att överrumpla Roger vid deliberationen, anklagar de honom, i
hela projektgruppens närvaro, för att uppsåtligt ha åsidosatt alla
andras intressen än sina egna, vilket innebär att det förmodade avtalsbrottet mot ägarna av projektresultaten framställs som ett lojalitetsbrott mot hela projektgruppen. När Roger försöker försvara sig visar
kampgruppen ingen medkänsla. Istället utdelar de nådastöten med
orden: - Vi anser att du har förverkat dina rättigheter, men vi vill inte ha
någon juridisk process på halsen. Dreamer är färdigutvecklad och vi är inte
intresserade av den produkten. Vi föreslår att du tar rättigheterna till Dreamer,
men att du avstår från rättigheterna till samtliga övriga projektresultat. Vidare
vill vi se en omedelbar uppdelning av projektet, varpå offret av syndabocken
kan anses fullbordat.
Anna, Lena, Emma, Rebecka, Linus och Leonardo visar inte
bara tecken på kampgrupp. Genom att uteslutande knyta hoppet om
framgång till möjligheten av att återupprätta bandet till Angelica visar
de även tendenser till beroendegrupp. När gruppen väl uppnått sitt
mål och tryggt lutar sig mot Angelicas hjälp försöker Angelica dämpa
beroendet genom att påminna om att deras relation inte varar för
evigt.
Nu är det inte så att projektgruppens process ständigt övergår i
olika grundantaganden. I inledningen av scenariots andra del, när
affärshandledaren säger: - När jag hör er prata om integrationen av Dreamer
och den elektroniska barnavakten, slår det mig att ni har en helt annan idé om
varför föräldrar använder elektroniska barnvakter, än jag har … Jag vet att jag
kanske är nojig, men jag önskar verkligen att jag hade något som kunde larma
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om hon slutade andas …, responderar flertalet i projektgruppen genom
att verkligen ta till sig handledarens ifrågasättande, trots att de redan
satsat stora resurser på ett annat spår och trots att de befinner sig i en
slutfas av projektet. Härigenom visar gruppen att de förmår undvika
groupthink.

Deliberativ prövning av regressiva beteenden
Reflektion för utveckling av DOS
Att regression är ett uttryck för omedvetet agerande, omöjliggör varken identifiering eller medvetandegörande av regressiva situationer,
eller rationell prövning och omprövning av regressiva beteenden.
Genom deliberativ prövning torde såväl individuella som kollektiva
regressiva processer i aktörernas projektsamverkan kunna brytas. En
förutsättning torde vara att den deliberativa processen, i den
utsträckning det är möjligt, hålls fri från regressiv påverkan. Drivhushandledarna borde alltså ha ingripit aktivt när deliberationen i
scenariot övergick i ett rättegångsliknande tillstånd, men inte för att
förhindra en förestående separation, utan för att slå vakt om villkoren
för kommunikativ rationalitet för att på så sätt förmå deltagarna att
tänka klart och möta varandra med tillbörlig respekt. Ett sätt att häva
destruktiva grundantaganden torde vara att vidga förståelsen hos
berörda för varför regressiva processer uppträder, vilka uttrycksformer de kan ta och vilka effekter de kan ge, följt av en fokusering
av villkoren för arbetsgrupp samt en diskussion om huruvida det
senare tillståndet är önskvärt att etablera och hur det i så fall kan ske.

Göran Ahrnes systemperspektiv
Som apriorisk utgångspunkt för Ahrnes systemperspektiv finner vi
den begreppsliga distinktionen mellan organisation och institution,
genom vilken han beskriver organisation som en specifik och
formellt sammansatt grupp av individer som tillsammans utgör en
kollektiv aktör och institution som ett kognitivt fenomen, vars innehåll går under beteckningar som värderingar, regler, föreställningar,
kunskaper etc.300 Han menar vidare att organisationer kan ses som
förverkligade institutioner301 samt att de utgör:
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förmedlande länkar mellan samhällets mikro och makronivåer.
302

Han fortsätter den tankegången genom att slå fast att:
Samhällets struktur formas genom interaktion mellan
organisationer samtidigt som organisationer utgör de viktigaste
formativa elementen i människors vardagsliv. I organisationer
förvandlas och samordnas människors handlingar till samhällsprocesser.303

I sin ansats integrerar Ahrne mjukt och hårt systemperspektiv genom
att hävda att organisationer är både öppna och slutna.304

Tillhörighet, utbytbarhet, kontroll, kollektiva resurser och
auktoritetsrelation
Ahrne menar att den samhällsvetenskapliga dualismen mellan aktörsoch strukturperspektivet resulterar i att människors handlande antingen ses som helt fria eller i det närmaste helt determinerade av
strukturen. Han framhåller samtidigt att en stor del av vårt handlande
är att betrakta som organisatoriskt, men att organisation inte är det
samma som struktur, samt att handlingar inte kan tillskrivas antingen
organisationen eller individen, utan att båda dimensionerna existerar
parallellt.305 Vidare hävdar han att ovanstående orimliga förklaringsmodeller bottnar i att många forskare ryggar inför fenomenet organisation.306 Ahrne skriver:
Man talar hellre om grupper, sociala rörelser, demokratier eller
helt enkelt kollektivt handlande … I dessa begrepp tar man fasta
på vad som spontant håller människor samman i grupper och
vad som överhuvudtaget gör att människor agerar tillsammans.
När man talar om grupper eller rörelser utgår man från att
gemenskapen är naturlig eller åtminstone spontan och man
bortser från urvalsprocesser, uteslutningsprocesser och auktoritära gränsprocesser. Det verkar ofta i sådana framställningar
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som om alla som vill får vara med och det är inte något problem
att få folk att komma i tid.307

Angående våra organisatoriska handlingar skriver Ahrne att:
Människors egna unika avsikter kan ha betydelse, men det är
också en otrolig massa andra människors avsikter som har
betydelse. Och dessa avsikter sammanfaller sällan.308

Ahrne menar att vi, för att förstå den organisatoriska handlingen,
måste förstå vad organisation är. Enligt hans perspektiv präglas
organisationer av sin självständighet gentemot individen. Självständigheten garanteras via formaliserade aktörsroller som kan fungera
relativt oberoende av vem som besätter rollen. Individen är således
utbytbar. Organisationens slutenhet markeras av att den noga kontrollerar om individen tillhör organisationen eller ej, dvs. om hon är
behörig att vistas i organisationen. Bortsett från specialfall som medborgarskap, släktskap, deltagande i undervisning i grundskola etc.
sker aktörens deltagande i organisationer på frivillig basis. Emellertid
är det alltid organisationen som bestämmer vem som ges medlemskap.
Organisationen bestämmer även vilka befogenheter och skyldigheter som
individen tilldelas. Formen av tillhörighet växlar mellan dess medlemmar. T.ex. har en lärare i en kommunal grundskola sin organisationstillhörighet via sin anställning i kommunen, medan eleven
tillhör skolan via skolplikt samt genom att vara invånare i en viss
kommun. Formen av medlemskap påverkar befogenheter och skyldigheter. Med ett medlemskap följer alltid vissa åtaganden från
individens sida, som att komma tillbaka, att delta i arbete etc.
Relationen präglas av sin ömsesidighet. Om individen uppfyller sitt
åtagande så åtar sig organisationen att ställa vissa kollektiva resurser till
förfogande. Aktörens beroende av de kollektiva resurserna kan vara
av flera slag: - som anställd uppbär aktören lön, - som medlem i en
ideell organisation får aktören tillfälle att ge uttryck åt egna
värderingar, - genom organisationens kollektiva resurser kan aktören
förstärka sitt egna handlande (vilket kan ske genom bruk av
organisationens materiella resurser som kapital, byggnader, maskiner,
koordinering av andra deltagande aktörers handlande etc.), –
organisationens symboliska resurser kan ge dess medlemmar ökade
307
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handlingsmöjligheter, status eller makt att styra andras handlingar. genom medlemskapet kan aktören komma i åtnjutande av den säkerhet som organisationen etablerat kan i en annars osäker värld. Dessutom sitter aktören ofta fast i organisationen eftersom hon har
investerat egna resurser som hon inte kan ta med sig om hon lämnar
organisationen. 309
Mellan individ och organisation råder alltid en auktoritetsrelation.
Medlemmarna kontrollerar och ställer krav på varandra, framförallt
med avseende på att fattade beslut efterlevs. Att någon eller några
smiter från sina sysslor gör de andra medlemmarna minde benägna
att göra ett bra arbete. Kontrollen sker alltså inte utifrån, utan det är
medlemmarna själva som kontrollerar varandra. I organisationer och
positioner där man enkelt kan mäta någons produktivitet inför man
gärna prestationsrelaterade belöningsformer. Då tillämpas en strategisk dimension i syfte att koordinera och kontrollera människors
handlingar. I mer komplexa organisationer där aktörerna på samma
gång förväntas fungerar självstyrt och i samverkan med varandra, har
man vanligtvis ett kontrollproblem som kan delas upp i ett övervakningsoch ett sanktionsproblem. Befattningsbeskrivningar existerar sällan här
och kan därför inte fungera som mätinstrument. Produkten är ofta
kollektiv till sin karaktär. Det är därför svårt att avgöra vem som
bidragit mest (övervakningsproblemet) och borde belönas mest.
Dessutom motverkar stor lönespridning viljan till kollektiv samverkan (sanktionsproblemet). Vägen ur detta går ibland via olika
försök att administrera fram en önskvärd organisationskultur. Idén är
att man genom att etablera gemensamma värden och normer, hoppas
kunna få samtliga organisationsmedlemmar att vilja göra ett gott
arbete tillsammans.310
Auktoriteten avser de handlingar som individer fordras att göra
i egenskap av att de är organisationsmedlem och uppbär en viss
position. Chester Barnard har myntat begreppet zone of indifference för
att beskriva denna auktoritetsrelation. Genom tillhörigheten har
medlemmen givit upp kontrollen över en viss del av sitt handlingsutrymme. Zone of indifference kan vara olika stor beroende på
organisation och form av medlemskap. I militären omfattar zonen allt
309
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från klädsel till nästintill total hörsamhet inför överordnades ordergivning, medan den i ideella föreningar oftast inte omfattar annat än
att ge ett visst ekonomiskt bidrag.311

Tillhörighet, utbytbarhet och kontroll vid organiserad
samverkan
Reflektion för analys av aktörernas samverkan samt reflektion för
utveckling av DOS
Drivhusprojektens formaliserade aktörsroller medför att den enskilde
projektdeltagaren är utbytbar, vilket gynnar projektets förmåga att
hantera och överleva personalomsättningar. Utbytbarheten är särskilt
markant för de projektdeltagare som är inskrivna på drivhuskurs utan
att ha något ägaranspråk vad gäller produktidé och projektresultat.
De som är inskrivna på drivhuskurs och har ägaranspråk är utbytbara
ur ett processperspektiv men inte ur ett ägarperspektiv. Eftersom
båda kategorierna har lika koppling till projektets arbetsprocess (de
uppbär formella projektroller och har via deliberationen lika stort
inflytande på projektets genomförande) är formen av deras tillhörighet och medlemskap samt tillhörande ansvar och befogenhet
lika. Därmed gäller också samma villkor för deras zone of
indifference. Idéägaren som inte är inskriven på drivhuskurs har i
avsaknad av projektroll ingen tillhörighet, inget medlemskap, inget
ansvar och ingen befogenhet med koppling till projektets
arbetsprocess.
De förhållanden som präglar drivhushandledarnas tillhörighet,
medlemskap, ansvar och befogenhet i relation till projekten är tämligen oklara och obestämda. Grunddragen kan dock skönjas i drivhushandledarnas vanliga och återkommande yttrande: - Det är ert
projekt, inte mitt. Jag är er handledare, inte er projektmedarbetare.
Genom detta yttrande markerar handledarna att deras tillhörighet till projektet är knuten till uppgiften att handleda och examinera
studenter på drivhuskurs och inte till att aktivt delta i deras arbetsprocess. Att det är aktörernas agerande i projektet som ska handledas
och examineras medför endast ett behov av att kunna observera och
stimulera aktörernas handlande i systemfas och deliberation. Genom
markeringen: Det är ert projekt ger handledaren upp såväl direkt med311

Ahrne (1999, s13-16)
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lemskap, som direkt ansvar och direkt befogenhet. Det får till följd
att projektdeltagarnas ansvar och befogenheter i projektets systemfas
inte kan legitimeras via delegering från handledaren. Varje ansvar och
befogenhet som tillskrivs respektive individ och roll måste istället
utgå från projektdeltagarna själva, vilket förutsätter att de tillsammans
är suveräna i sitt handlande och själva kan kontrollera sin besluts- och
utförandeprocess. Om projektdeltagarnas samverkan ska kunna ske
på frivillig bas, måste gemensamma normer och värden (gemensam
kultur) etableras, vilket förutsätter ett stort mått av kommunikativ
interaktion. Detta förhållande aktualiserar högt ställda kommunikativa krav på projektets deliberationer.
När projektdeltagarna, i början av scenariots andra del, betonar
uppdelningen i systemfas och deliberation, med systemfasen underordnad deliberationen, markerar de sitt autonoma och gemensamma
ansvar för projektets besluts- och utförandeprocess. Om ansvaret
fullföljs legitimeras och kontrolleras aktörernas tillhörighet, medlemskap, ansvar, befogenheter övriga systemiska styrmedier uteslutande
via projektets deliberationer. Därmed är det endast via deliberation
som Rebecka skulle kunna uppbåda stöd för en explicit ledarroll, inte
via Anna som gör examensarbete i projektstyrning eller från någon av
projektets drivhushandledare.
Att systemfasen underställs deliberationens kommunikativt
organiserade kontroll torde främja identifiering och utvärdering av
problematiska situationer och handlingssätt. När Rogers undanhållande av information från Angelica uppdagas vidtar en argumentation och en kollektiv viljebildningsprocess där deltagarna formerar sig som förespråkare, kritiker och försvarare. I scenariot
gestaltas detta förlopp med följande stycke: Deliberationen börjar med att
var och en redogör för vad de gjort sedan sist. När turen kommer till Roger
försöker han återberätta samtalet utan att komma in på vilken information som
Angelica saknar, vilket visar sig svårt. När Linus frågar vad Angelica sa om
den reviderade marknadsanalysen faller Rogers korthus. Snart inser alla vad som
hänt. Det är emellertid långt ifrån alla som tycker att Roger agerat fel. När
Roger börjar kritiseras kontrar flera deltagare med att det varit för mycket
etiksnack på sistone. De hävdar samtidigt att det är naivt att tro att det skulle
gå att realisera ett företagande utan att trampa någon på fötterna. Anna känner
hur kinderna blossar. Hon betraktar ju Angelica som en vän … Anna ser att
fler, än hon själv, tycker att Roger förstört relationen till Angelica. Flera börjar
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också ifrågasätta hur det ska gå att under lång tid arbeta nära någon som man
medvetet fört bakom ljuset: - Hon vill ju träffa ledningen dagligen. Dessutom blir
hon ju delägare i samma stund hon går in med kapital i bolaget. Flera deltagare
upplever nu att det är orimligt att bygga en samverkan med Angelica på dessa
premisser.

Tillgång till kollektiva resurser via deltagande i
drivhusprojekt
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
Via deltagande i drivhusprojekt kommer studenter i åtnjutande av
olika kollektiva resurser. Min erfarenhet är att drivhusstudenters
motiv att delta i drivhusprojekt varierar kraftigt från person till
person. Ett axplock av de motiv jag kommit i kontakt med är att de
via sitt deltagande har möjlighet att: tillägna sig relevanta yrkeskunskaper, bli delaktiga i en intressant kollektiv lärprocess, förverkliga
egna idéer, generera en framtida vinst, realisera ett företagande,
genera högskolepoäng, utveckla sitt sociala nätverk, förstärka egen
handling, utöva ledarroll samt tillgå egna resurser som de redan
investerats i projektet.

Organisatorisk handling som social hybrid
Den organisatoriska handlingen är en social hybrid. Ahrne skriver:
När organisationer gör saker är det alltid människor som agerar.
Även om vi kan tala om organisationer som aktörer i vissa
sammanhang får vi inte glömma bort att det bara är människor
som kan utföra de handlingar som organisationen, dvs. de andra
som tillhör organisationen, kräver eller planerar. Organisationer
har regler och resurser, men kan varken tala eller flytta sig, de
har inga ben att gå med eller ögon att se med. Men när
människor i organisationer gör saker är det ändå inte helt deras
egna handlingar … Eftersom det ändå är människor som
handlar med egna erfarenheter och tankar finns det alltid en
spänning mellan det organisationen kräver och vad den
mänskliga aktören vill. Organisatoriskt handlande är därför en
social hybrid. Den som utför handlingen är en mänsklig individ,
men handlingen är ändå organisatorisk. Och handlingens
effekter är beroende av att den koordineras med andra organisa241

tionsmedlemmars handlingar. Man kan tala om organisatoriska
kentaurer som är delvis människor och delvis organisation.312

Ahrnes idé om den organisatoriska kentauren går tillbaka på Charles
Horton Cooleys tanke om att organisationer består av roller och inte
hela individer samt Erving Goffmans teori om dual involvement. I
Goffmans teori användes termen expressions given för att beskriva den
del av handlingen som individen utför och som motsvarar organisationens förväntan. Med Expressions given off beskriver Goffman den
del av handlingen som motsvarar individens uttryck för sin egen vilja
och sitt själv. Med expressions given off överskrider individen den
organisatoriska kontexten genom att t.ex. beskriva sin kluvna inställning till handlingen. Det kan ske i form av en kroppslig gest som
t.ex. markerar att härtill är jag nödd och tvungen. Interaktionen mellan
människor som handlar för organisationens räkning kan präglas av
närhet, men sker ofta utan spontanitet eftersom aktörens reaktioner
måste godkännas av organisationen.313

Organisatorisk handling vid organiserad samverkan
Reflektion för utveckling av DOS
I systemfasen deltar aktörerna som organisatoriska kentaurer.
Därmed utför de organisatoriska handlingar som både svarar mot
projektgruppens förväntan och den egna viljan och personligheten.
Förhållandet mellan projekt och individ är dock inte symmetriskt
utan projekt går före individ. I projektets deliberation deltar aktörerna
som hela individer. Emellertid är det just det organisatoriska handlandet som fokuseras.

Organisationens centripetala och centrifugala krafter
I organisationens omgivning finner vi, enligt Ahrne, enskilda individer, andra organisationer samt olika former av kultur. Organisationen hålls samman av centripetala krafter. Här ingår förmågan att
koordinera och kontrollera individers handlingar, hantera
ackumulerade kollektiva resurser och hantera individers beroende av
organisationen. Organisationen hotas av upplösning genom olika
centrifugala krafter. Hit hör konkurrerande organisationer, medlemmars
312
313

Ahrne (1999, s.17)
Ahrne (1993, 1999, s17-18), Goffman (1959)
242

engagemang i omvärlden samt medlemmarnas självständighet gentemot organisationen. Det är inte bara centrifugalkrafterna som utgör
ett hot. Om centripetalkrafterna blir för stora riskerar organisationen
att tappa kontakten med sin omgivning. När allvarliga förändringar i
omgivningen uppstår kan en organisation hotas av sönderfall. Då
tvingas den att offra delar av sin verksamhet. Men alla delar kan
organisationen inte avvara utan att sönderfallet blir totalt. Den kan
inte undvara sin tekniska kärna, dvs. kärnverksamheten.314

Drivhusprojektens centripetala och centrifugala krafter
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
Eftersom drivhusprojekten i princip saknar egna ackumulerade
resurser och eftersom koordinering och kontroll av aktörernas handlande bygger på frivillighet, utgår projektets centripetala krafter framförallt från de kollektiva resurser som arenaledningen ställer till
projektens förfogande samt de personliga motiv aktörerna knyter sitt
deltagande till. Drivhusprojektens centrifugala krafter är flerfaldiga.
Studenters möjlighet att delta i hela projekt (5p+5p) begränsas av fördefinierade studieplaner. Viljan att delta drivhusprojekt konkurrerar
med viljan att delta i andra kurser. Vidare står det varje student fritt
att när som helst kliva av drivhusprojekt och drivhuskurs. Genom de
omsättningar som sker av studenter hotas ständigt projektens kärnverksamhet. Detta förhållande bidrar till att rekrytering och kompetensförsörjning ständigt är aktuella frågor för projektgrupperna.

Organisationsformer enligt hårdare systemperspektiv
I kommande avsnitt återvänder vi till organisationers strukturella
former. Den teoretiska utgångspunkten är emellertid annorlunda här
eftersom Ahrnes systemteori utgår från ett hårdare systemperspektiv
än Tavistockskolans. Därmed kommer andra drag hos systemen än
de gruppdynamiska processerna att framträda.

Maskinbyråkrati och professionell byråkrati
Enligt Ahrne uppvisar Max Webers idealtypiska byråkratimodell
följande särdrag: en specialisering till vissa områden, en verksamhet
som följer generella regler (som kräver viss inlärning), skrivna doku314

Ahrne (1999, s27-29) och Ahrne och Papakostas (2002, s75-76, s89-101)
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ment som bevaras, en klart definierad hierarki av beslutsfattare med
olika uppgifter och kompetens, rekrytering och befordring av anställda enligt utbildningskompetens, fasta karriärvägar och intern befordringsgång samt heltidsarbete som går att leva på. Vidare präglas
byråkratin av sin separering av makt (beslut) och maktutövning
(utförande) på olika aktörer i organisationen. Byråkratins aktörer gör
halva handlingar genom att tanke och utförande separerats. Byråkratin ses ibland som ett maskinliknande redskap, i vilken utförandeaktörernas värderingar och känslor stängts av315. I sammanhang av
det kan man tala om en maskinbyråkrati. Byråkratins normativa
dimension kan emellertid användas för att skapa handlingsutrymme
åt aktörerna. I sammanhanget av det talar man istället om den
professionella byråkratin, som istället för att standardisera utförliga
regler, standardiserar vilka kunskaper som krävs av en viss befattningshavare. Som exempel på professionell byråkrati möter vi
universitet, sjukhus etc.316

Den ofullkomliga organisationen
I syfte att urskilja generella drag hos organisationer som förekommer
i verkligheten har man inom delar av organisationsforskningen, i
reaktion mot Webers idealtypiska byråkratimodell, studerat vad man
kallar den ofullkomliga organisationen. Problem kring kommunikation
mellan beslutare och utförare har resulterat i ett intresse för hur olika
positionsinnehavare kommunicerar med varandra. Man har då uppmärksammat att aktörerna tillämpar olika standardiserade koder och
rutiner för rapportering av viktiga händelser och att positionerna i
organisationen utformas för att kunna möjliggöra kommunikation
om den verksamhet som positionsinnehavaren bedriver. Eftersom
kommunikationen tycks bli viktigare än verksamheten anpassas
arbetet efter vad som kan mätas och rapporteras. Genom att koderna
begränsar vad som kommuniceras påverkar det vad organisationen
kan uppfatta av sin omgivning. Omgivningen är alltid mer komplex
än organisationen. Genom koderna reduceras omgivningens
komplexitet, så som den uppfattas av organisationen själv, och görs
315

Bauman (1989) visar t.ex. hur den byråkratiska formen gjorde det möjligt att organisera
folkmordet på judar och andra folkgrupper under andra världskriget utan större protester i
den egna organisationen.
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hanterbar. Eftersom kommunikationen inom organisationen måste
föras enligt organisationens egna koder och språkbruk, om den ska
kunna påverka organisationens agerande, är svårt för utomstående att
komma till organisationen och berätta om hur det verkligen förhåller
sig med omgivningen. Det leder i sin tur till att de personer i
organisationen som klarar att hantera de interna koderna samt har
stor kunskap om omgivningen, normalt sett, ges stor makt.317
Att koordineringen blir viktigare än arbetet, och att koordineringen styrs av vad som är möjligt att rapportera (koderna) tar sig
märkliga uttryck i praktiken. T.ex. kan en lärare ägna mer tid åt att
fundera ut hur studenter kan examineras än hur hon kan medverka
till att de lär sig något av vikt. Omvänt läser många elever för att se
resultat i form av betyg, snarare än att lära för livet och arbetslivet.
Som en parallell till detta kan läkare vara mer fokuserad på att ställa
rätt diagnos än att faktiskt hjälpa patienten att bli frisk. Det är alltså
rimligt att hävda att organisationer präglas av en begränsad rationalitet. I sammanfattande form kan denna rationalitet beskrivas på
följande sätt:
• Istället för att sträva mot att optimera resultat och lösningar
tvingas organisationer att sträva mot tillfredställande resultat eller
lösningar.
• Alternativa lösningar på problem och deras konsekvenser är
något som organisationer prövar i tur och ordning genom olika
sökprocesser. Organisationer prövar sig fram - går det, så går det.
• Organisationer utvecklar en repertoar av standardlösningar (action
program) vilka kommer att fungera som de olika valmöjligheterna i
olika situationer.
• Varje standarlösning är anpassad till en begränsad situation och
en begränsad uppsättning resultat.
• Varje standardlösning tillämpas oberoende av andra standardlösningar – de är endast löst kopplade.318
Aktörens position i organisationen fungerar som ett filter mellan
aktörens mänskliga och organisatoriska handlande och kan beskrivas
utifrån dimensioner av specialisering och auktoritet. Positionen anger
personens organisatoriska handlingsutrymme. Specialiseringen svarar
317
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Ahrne (1999, s45-49), Moe, (1996), Hagen (2003) och Jönhill (1997)
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245

mot kvalifikationsvillkor och kan anges i vertikalt led som kunskapsdjup eller i horisontellt led som kunskapsområde. Positionen kan
omfatta ett mindre antal väl avgränsade förmågor, vilket reducerar
organisationens beroende av individen. Desto fler förmågor, och ju
större del av en individs kompetens som tas i anspråk, desto mer
beroende blir organisationen av individen. När beroendet mellan
olika positioner i en organisation är litet, krävs en låg grad av
kommunikation mellan positioner i organisationen. Då saknas
behovet av en hierarkisk organisering. Om beroendet ökar över tid
kan en hierarkisk organisering aktualiseras. Vid ännu större beroende
kan hierarkin överlastas kommunikativt (problemet med beslutare/utförare). Då kan decentralisering vara ett alternativ.319

Flexibla organisationer
Här möter vi begrepp som adhocracy, organisk organisation (system),
platt, postmodern organisation etc. Idén är att organisationen för att
möta en ständigt föränderlig omgivning måste lita till anställdas egna
kunskaper och bedömningar. Positionerna uppfattas här som
dynamiska och anpassade till aktörer som omfattar specialistkunskaper, som är viktiga för organisationen. Arbetsuppgifter tillåts
emellertid variera. Med lösare positioner försvinner personernas utbytbarhet. Kommunikationsmängden i dessa organisationer är
mycket stor. Denna organisationsform är svår att behålla över en
längre tidsperiod. Den hotas antingen av byråkratisering eller av nedläggning. 320

DOS i relation till byråkrati, ofullkomlig organisation och
flexibel organisation
Reflektion för utveckling av DOS
Uppdelning i deliberation och systemfas har en motsvarighet i
byråkratins separering av makt (beslut) och maktutövande (utförande). I byråkratin delas individerna in i beslutare och utförare.
Enligt DOS växlar samtliga aktörer mellan rollen som beslutare och
utförare. Eftersom det är samma personer som utför och beslutar
torde denna form av separering inte leda till byråkratins problem med
319
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erfarenhetsbaserat lärande. DOS torde heller inte leda till problem
med avstängning av känslor eftersom dessa kan kanaliseras tämligen
öppet vid deliberation. DOS torde emellertid inte kunna göras
immun mot problemen som relaterar till den ofullkomliga organisationen. Så länge aktörernas organiserade samverkan genomförs i
samband med utbildning torde arbetet anpassas och kodifieras efter
vad som är intressant att mäta och rapportera med avseende på
examination och annan akademisk legitimering. Risken är att planeringen av hur den operativa verksamheten ska genomföras samt hur
den faktiskt genomförs, hamnar i skymundan för behovet att sköta
den kodifierade kommunikationen mellan deltagarnas roller/positioner, vilket i så fall medför en begränsad rationalitet. Emellertid
torde denna begränsning av rationalitet kunna motverkas genom att
tillse att systemfasen verkligen underställs deliberationens kommunikativa rationalitet.
Att genomföra drivhusprojekt enligt DOS med en systemfas
som präglas av flexibel organisation torde innebära att verksamheten
utsätts för ett dubbelkommando med avseende på makt och beslut.
Genom flexibel organisation skulle dessutom aktörernas utbytbarhet
reduceras vilket gör projekten sårbara för personalomsättningar.

Flexibilitet som social kompetens
Ahrne ger en bild av hur det sociala landskapet (den sociala världen)
domineras av de organisationer som aktören möter i samhället. De
flesta av organisationernas dörrar är låsta för oss. De som finns där
inne kontrollerar noga att inte någon obehörig släpps in. I de semiorganiserade fälten (som affärernas kundutrymmen, företag och myndigheters receptioner etc.) släpps vi in, men interaktionen sker alltid på
organisationens villkor. Utan organisatorisk tillhörighet begränsas
vårt inflytande i samhället kraftigt, eftersom det är organisationerna
som är samhällets strukturerande kraft. Samtidigt som det sociala
landskapet förtätas, genom att organisationerna blir allt fler, minskas
organisationernas beroende av människor. Det sker via rationaliseringsprocesser där organisationernas åtaganden ökar samtidigt som
de rationaliserar bort personal. Anställningsformerna blir allt lösare.
Transaktionsprocesserna ökar mellan organisationerna vilket ställer
allt högre krav på individerna att kunna handla för organisationers
räkning. Det är inte ovanligt att en person är anställd vid en organisa247

tion men företräder en annan i relation till en tredje. De stora kraven
på individens flexibilitet, innebär att hon inte kan falla tillbaka på
inlärda roller och rutiner, utan ständigt är hänvisad till att distansera
sig till sig själv och andra, genom att kontinuerligt se egna och andras
roller i nya sammanhang. Det är i detta sammanhang som den sociala
kompetensen efterfrågas. Risken är dock att karaktären krackelerar321,
när individen ställs inför så höga krav om flexibilitet.322

DOS som förbindelse mellan aktör och samhällets sociala
processer
Reflektion för utveckling av DOS
Aktörer som tillämpar DOS växlar mellan att vara deltagare i system
(systemfas) och att vara observatör och skapare/omskapare av
system (deliberationen). Att delta i systemfasen innebär att ge sig in i
leken, och leken tåla, dvs. att hålla sig till den fördefinierade rationalitet
med redan uppgjorda roller och normer som präglar det etablerade
systemet. Att delta i deliberation innebär att kliva ur leken, förändra den
eller se sig om efter en ny, dvs. att kritisera eller försvara det etablerade
systemet eller förespråka ett nytt. Att växla mellan systemfas
respektive deliberation innebär att växla mellan den konventionella
nivåns roll- och normkonformitet respektive den postkonventionella
nivåns principiella förhållningssätt. Om DOS används i samband
med utbildning förväntar jag mig att denna växelverkan kommer att
ge individen en handlingsberedskap inför arbetslivets högt ställda
krav på individens flexibilitet. Vidare förväntar jag mig att den
kontinuerliga träningen i att utvärdera, förändra och upprätta nya
system resulterar i en förmåga hos individen till att förmå påverka befintliga organisationer eller skapa nya organisationer, som därmed
möjliggör ett konkret inflytande över samhällets sociala processer.

Summering av Ahrnes systemperspektiv
Den sociala världen kan ses som ett socialt landskap bestående av
individer, kompisgäng, företag, marknader, myndigheter etc. De
sociala system som kan beskrivas med hjälp av: tillhörighet, resurser,
kontroll och utbytbarhet kan betecknas som organisationer. Organisa321

Richard Sennet (1999). Se även Fuchs Ebaugh (1988) om hur det senmoderna samhället
ställer krav på individen om att på ett flexibelt sätt kunna gå in och ur roller.
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tioner kan inte agera (det är det bara individer som kan) men däremot
kan de samordna individer och individers handlingar. Genom organisationerna förstoras individens handlingar och omvandlas till sociala
processer. Det är handlingsförstoringen som utgör det primära
motivet för individen att ansluta sig. Beroendet mellan individ och
organisation är inte symetriskt. Förvisso kan organisationen inte
handla utan individen, men organisationen existerar oberoende av
unika individer eftersom varje individ är utbytbar. Den handlande är
en individ, men handlingen är dock alltid organisatorisk. Det som
individen vinner genom handlingsförstoring riskerar hon att förlora i
handlingsutrymme. I spänningen mellan individ och organisation
återfinns den organisatoriska kentauren som är delvis människa och delvis organisation. Eftersom de handlande agerar på organisationens
vägnar präglas de sociala relationerna i allmänhet av närhet utan motsvarande grad av spontanitet. Position blir allt viktigare och hierarkin
tilltar. Deltagarna vet vem man ska tala med om man vill påverka
processen. Genom att arbetet i en organisation normalt sett kräver
rapportering efter standardiserade mönster (koder) blir kommunikationen om arbetet viktigare än arbetet i sig. Koderna begränsar
rationaliteten och medverkar till en slutenhet gentemot omvärlden.

Utvecklingsfaser som drivhusprojekt genomgår
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
När drivhusstudenterna söker till drivhuskurs för att delta i ett nytt
projekt, ansöker de om medlemskap i ett system som ännu inte
existerar. Man skulle kunna uttrycka det som att de ansluter sig till
den institutionella idén om drivhusprojekt. Först vid den faktiska
projektstarten förverkligas denna idé som system. Förhållandet skulle
kunna betecknas som att ett system utdifferentierats ur livsvärlden.
Systemet innehåller i detta läge endast en löst beskriven affärsidé, sina
deltagare, en preliminär definition av deltagarnas systemiska relationer (rollprofilerna) samt vissa givna procedurer för handledning,
examination och utvärdering/utveckling av projekt och projektdeltagande. Projektet saknar i stort sett målsättning, förhandlade
relationer och ackumulerade kollektiva resurser. Dessutom är frågan
om vem och vilka som bör ha rättigheterna till de immateriella
resurser som systemet förväntas producera outredd och oförhandlad.
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I drivhusprojektets inledande fas är graden av organisering liten.
Aktörerna är inte utbytbara, deras skyldigheter och befogenheter
gentemot varandra och systemet är oreglerade och kontrollen av tillhörighet och arbetsinsats är låg. Eftersom projektet inte ackumulerat
några kollektiva resurser är individen inte särskilt beroende av
projektet. Den enda lön som är knuten till projektinsatsen är kurspoäng. Den låga graden av organisering medför att projektet inte kan
förstärka det egna handlandet. Vidare har projektet inte etablerat
någon säkerhet som deltagaren kan ta del av. Eftersom aktörerna inte
hunnit göra några personliga investeringar i projektet känner de sig
fria att när som helst lämna projektet. I den inledande projektfasen är
projektet mer beroende av individen än tvärt om.
I projektens mest mogna fas har organiseringen tilltagit. Alla
som är inskrivna på kurs tillhör projektets arbetskraft och har en legitimitet i processen som är knuten till projektets uppgift. Det är tydligt
vem som tillhör systemet respektive står utanför.323 Deltagandet sker
alltmer på det upprättade systemets villkor. Uppgift går före individuella behov. Skyldigheter och befogenheter är reglerade och projektet
förstärker den enskildes handlingar samtidigt som det begränsar
dennes handlingsutrymme. Kontrollen mellan deltagarna har tilltagit.
Man håller koll på vem som bidrar och vem som agerar fripassagerare. Har projektet varit framgångsrikt har det också lyckats
ackumulera kollektiva resurser som är attraktiva för sina deltagare.
Allteftersom organiseringen fortskrider minskar projektets beroende
av den enskilde. Frågan om rekrytering av nya deltagare, samt vilka
som ska sluta i projektet, blir allt vanligare deliberationsteman. Enskilda deltagare kan tveka inför att lämna projektet eftersom de gjort
personliga investeringar i projektet som de inte kan ta med sig om de
slutar. I den mogna projektfasen är individen mer beroende av
projektet än tvärt om. I den mogna fasen har aktörernas position
kommit att bli allt viktigare. Deltagarna vet vem man ska vända sig till
för att påverka processen.
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Dock är tillhörigheten till processens resultat, som sagt, fortfarande outredd vilket har en
destabiliserande effekt.
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Deliberativ förhandling om fördelning av ägande
Reflektion för analys av aktörernas samverkan samt reflektion för
utveckling av DOS
I vissa drivhusprojekt upprättas alltså sekretessavtal mellan idéägare
och projektdeltagare, som innebär att idéägaren står som ensam ägare
till de immateriella tillgångar som projektet genererar. Detta tillvägagångssätt har t.ex. tillämpats när idéägaren själv inte ingått i
projektgruppen. Eftersom en stor del av de resurser som ackumuleras
i projektet relaterar till aktörerna själva (personlig kunskap, nätverk
etc.) och deras inbördes relationer, kan ägandet av de immateriella
rättigheterna, av strategiska skäl, komma att omförhandlas vid en
eventuell kommersialisering.
I normalfallet sker emellertid ingen formell reglering av
projektets immateriella tillgångar utan handledare, projektdeltagare,
regionala utvecklingsbolag och andra berörda undersöker informellt
vem eller vilka som är intresserade av att driva processen vidare.
Jag har observerat hur projektdeltagare som skrivit under
sekretessavtal tidigt i projektet, uppvisat bristande motivation när de
insett konsekvenserna av avtalet, samt att de med anledning av detta
hållit inne med goda idéer. Samma fenomen har jag observerat i
anslutning till projekt där rättigheterna till resultaten är oreglerade.
Eftersom Arena itf och drivhusprojekt är tänkta att stimulera en
utveckling av deltagarnas entreprenöriella förmåga är det tveksamt
om det är rätt att ”göra bort” förhandlingen av projektets
immateriella rättigheter i den inledande projektfasen. Enligt mitt perspektiv torde det vara rimligare att hålla liv i förhandlingen under
projektets hela livstid samt förankra den i projektets utvärderingsoch utvecklingsprocess (deliberationen). Att förhandlingen därmed
sker under kommunikativa och jämlika former innebär inte att de
immateriella tillgångarna kommer eller ens bör fördelas symmetriskt.
Av åtta deltagare i projektet är det kanske två eller tre som bör gå ur
projektet som företagare, men hur den fördelningen ser ut är något
som deltagarna måste komma överens om själva. Handledarnas uppgift torde vara att ansvara för att deliberationsvillkoren324 uppfylls så
att aktörerna verkligen agerar kommunikativt.
324
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Från organisation och organisering ska vi nu ta oss till socialt
nätverk och socialt nätverkande.

Sociala nätverk
Begreppet socialt nätverk kan förstås på flera sätt. T.ex. kan det
förstås som:
• Fenomen, vilket innebär att nätverk ses som en social entitet.
Nätverkets aspekter och former kan därmed beskrivas utifrån
empiriska iakttagelser.
• Perspektiv, vilket innebär att nätverk ses som en fruktbar
teoretisk modell med vilken man kan urskilja intressanta aspekter
hos sociala fenomen som existerar i verkliga livet. I stället för
konkret företeelse avses alltså en logisk struktur.
• Forskningsmetod, vilket innebär att nätverk ses som ett analysverktyg, närmare bestämt som nätverksanalysen. Metoden är
empirisk på ett utpräglat kvantitativt sätt.
• Utvecklingsmetod, vilket innebär att nätverk ses som en metod
för utveckling av personer, organisationer regioner etc.325
Avhandlingens framställning koncentreras framför allt till nätverk
som fenomen och perspektiv. Med utgångspunkt i Göran Ahrnes
organisationsbegrepp (tillhörighet, kollektiva resurser, individens
utbytbarhet och kontroll) kan man göra följande distinktion mellan
organisation och nätverk:
I organisationen markerar tillhörigheten vilka som ingår samt vilka
som står utanför. Förhållandet beskrivs som ett antingen eller. Tillträde kräver erkännande och igenkänning. Även nätverket präglas av
tillhörighet, men på ett annat sätt. I organisationen definieras tillhörigheten utifrån individens koppling till organisationen. I nätverket
är det inte individens koppling till nätverket som är intressant utan
individens kopplingar till andra individer i nätverket.
I organisationen finns kollektiva resurser som enbart de med
organisationstillhörighet har tillgång till. Resurserna förklarar
organisationens attraktionsvärde för individen. Nätverket kan inte
samordna handling eller lagra resurser på samma sätt som organisationer. De resurser som står till buds i nätverket tilldelas inte heller
individen via formella maktpositioner, utan existerar i och mellan
325
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individerna i nätverket. Utbytet av resurser i nätverket kännetecknas
av låga transaktionskostnader (vänskap byts mot kunskap), hög innovationskapacitet, flexibelt samarbete, personlig stimulans etc.
I organisationen är individen utbytbar. Detta eftersom organisationen strävar efter kontinuitet i sina åtaganden, oberoende av individers sjukdom, benägenhet att byta arbete etc. I nätverk upprätthåller varje individ en unik kombination av individuella relationer till
nätverkets övriga individer. Detta medför att individen inte är utbytbar.
I organisationen kontrolleras individen på grund av sin inneboende motvilja mot att låta sig organiseras. Fallerar kontrollen
riskerar organisationen att individen smiter från sina åtaganden. Kontrollen kompletteras av att individens organisatoriska agerande registreras och sparas. Registren ligger sedan till grund för helhetsbedömningar som utgör grunden i organisationens belöningssystem.
Kontroll förekommer även i nätverket. Här är kontrollen decentraliserad till individerna i nätverket. Informationen om kontrollen
sprids genom nätverket som rykten om en persons anseende. 326
I organisationens positioner återfinner vi organisatoriska kentaurer, medan vi i nätverkets noder återfinner hela människor. Därför
torde det vara svårt att organisera fram nätverk genom tvång. Organisationen måste i så fall lägga beslag på hela individen. Idén om socialt
nätverk som en organisationsmodell kan ses som ett utslag av mjukt
systemperspektiv, där endast den horisontella aspekten betonas.
Ovan har jag endast beskrivit nätverket där noderna utgörs av
individer. Alla former av aktörer kan ingå i nätverk. Därför kan också
organisationer ingå i nätverk.

Deliberation som uttryck för nätverk eller organisation
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
Det kan kännas frestande att tänka på deliberationen som en nätverksrelation mellan individer, men det vore att tänja på nätverksbegreppet. Aktörerna deltar visserligen som hela individer, men de
knyts inte samman av sina personliga relationer till varandra, utan av
att de berörs av gemensamma systemiska situationer. Dessutom är
deliberationen i sig ett uttryck för organisation eftersom den inte
326

Listan utgör en bearbetning av Lind (2002, s131-136)
253

uppstår spontant. Det torde däremot vara rimligt att betrakta Anna,
Lena, Emma, Rebecka, Linus och Leonardos relation som en nätverksrelation som bygger på personliga vänskapsband snarare än
band till gruppen som helhet. Att relationen är uppbyggd på det sättet
förhindrar inte aktörerna från att gå till gemensam handling när de
upptäcker att de har ett gemensamt intresse. Den gemensamma
handlingen förutsätter inte att allas intressen sammanfaller. Någon av
dem kan känna sig tvungen att delta för att inte riskera bandet till
någon eller några i gruppen. En annan nätverksrelation som vi möter
i scenariot är relationen mellan Anna och Angelica. Den övergår
senare i en relation till hela gruppen och Angelica. När relationen
hotas genom Rogers agerande är man rädd för att det som skett ska
fortplanta sig som dåligt rykte bland de affärsänglar, riskkapitalister
etc. som ingår i Angelicas nätverk. Vidare är de rädda för att bli av
med Angelica. Hon representerar en möjlighet till realisering av företagandet som de inte stött på tidigare, och kanske inte stöter på igen.

Nätverkens form och strukturella egenskaper
Genom nätverksanalys kan man beskriva ett nätverks form och
strukturella egenskaper. En sociocentrisk nätverksanalys beskriver ett avgränsat socialt system som t.ex. en organisation eller en arbetsgrupp,
medan en egocentrisk nätverksanalys utgår från den enskilde aktörens
relationer. Antag att tre personer (A, B och C) tillsammans ingår i ett
gemensamt nätverk. Varje person utgör därmed en nod i nätverket.
Mellan dem går en länk (en linje) som symboliserar relationen. Om
relationen är ömsesidig markeras det med en linje som har en pil i
vardera ända. Om relationen är riktad (dvs. om beroendet är
enkelriktat) markeras det med en pil som är riktad ut från den som är
beroende. Avsaknad av linje markerar att relation saknas.
Fall 1 (figur 12.1 till vänster) beskriver ett helt symmetriskt
nätverk. Alla noder i nätverket är ömsesidigt beroende. Man säger att
alla noder är direkt kopplade eller att varje nods grannskap omfattar
hela nätverket. Den kortaste vägen mellan två noder betecknas som
det geodektiska avståndet, och bestäms som antalet linjer som förbinder
noderna. Det geodektiska avståndet mellan noderna i fall 1 har alltså
värdet 1.
Fall 2 (figur 12.1 till höger) beskriver ett asymmetriskt nätverk, där
både A och C uppvisar enkelriktade beroenden gentemot B. Att A
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och C inte är sammankopplade bidrar till deras beroende av B. Det
geodektiska avståndet mellan A och B samt B och C är 1, medan det
mellan A och C är 2. Nod B betraktas här som en central nod i
nätverket och kan ses som en förmedlare mellan aktör A och C.
1)

A

B

2)

C

B

A

C

Figur 12.1 Nätverk i grafisk representation
Antalet möjliga relationer (linjer) mellan noderna ökar snabbt med
antalet noder i nätverket. T.ex. har vi 3 möjliga relationer mellan 3
noder, 71 mellan 9, 630 mellan 36 och 4950 mellan 100. Antalet
möjliga relationer bestäms med hjälp av formeln: (x) = n(n-1)/2, där
x är antalet möjliga relationer och n är antalet noder i nätverket. Olika
nätverk har olika täthet (eller densitet). Om l beskriver antalet faktiska
relationer i ett nätverk, beskriver l/x nätverkets täthet. I fall 1 (figur
12.1) är tätheten alltså 3/3 dvs. 1, och i fall 2 (figur 12.1) är tätheten
2/3.327

De svaga bandens förmåga att överbrygga strukturella
tomrum
Verkliga nätverk kan vara mycket stora. Även om kontakten mellan
två noder är direkt kan den vara kontextuellt avlägsen genom att t.ex.
sträcka sig över olika organisationsgränser. Nätverk som existerar
inom homogena kulturer tenderar att förmedla samma sorts
information hela tiden. Man kan säga att aktörerna ständigt bekräftar
varandra. Mark Granovetter lade under början av 70-talet fram en
teori om de svaga bandens styrka. Hans teori kan beskrivas på följande
sätt: Om aktörerna (individer eller organisationer) befinner sig i en
ständigt föränderlig omgivning så har möjligheten av att nå mångfacetterad information av omgivningen en stor strategisk betydelse.
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Aktörerna är därmed förtjänta av att upprätthålla relationer som
sträcker sig över kontextuella gränser. Dessa relationer kallar
Granovetter för svaga band. En närbesläktad teori, Ronald Burts
teori om strukturella tomrum, tar fasta på det strategiska värdet av att ha
en position (lokalitet) i nätverket där man binder samman aktörer
som saknar egna kopplingar till varandra. I analogi med Burts teori
överbryggar aktör B, till höger i figur 12.1, ett strukturellt hål mellan
aktörerna A och C. Aktörerna i ett verkligt nätverk kan endast
upprätthålla ett begränsat antal relationer. Därför gör de klokt i att
odla kontakter som överbryggar stora tomrum. Genom varje kontakt
får aktören en potentiell tillgång till den information som finns i den
aktörens grannskap.328
I fall 2 (figur 12.1 till höger) har B, med sin centrala placering,
ett stort inflytande (handlingsutrymme) i nätverket, eftersom både A
och C är beroende av B. En nod med hög centralitet har emellertid inte
automatiskt ett stort inflytande. Om vi vänder på pilarnas riktning i
figuren, så illustrerar den ett nätverk med en annan polaritet, där B står
i beroendeställning till både A och C. B-nodens centralitet markerar
då en maktlös position.

Vikten av nätverksrelationer som överbryggar strukturella
tomrum
Reflektion för analys av aktörernas samverkan samt reflektion för
utveckling av DOS
Annas nätverksrelation till Angelica överbryggar ett stort strukturellt
tomrum. För att realisera ett företagande måste projektgruppen
etablera relationer med verksamma aktörer utanför universitetet och
Angelica verkar vara en person som verkligen kan hjälpa dem. Det
strategiska värdet av relationen är alltså avsevärt. Anna ger emellertid
bort sin strategiska position genom att omgående låta hela gruppen
komma i kontakt med Angelica. Vid organiserad samverkan där
tillgång till ackumulerade kollektiva resurser saknas, är upprättande
och nyttjande av nätverksrelationer en strategisk möjlighet som kan
ge aktörerna och det egna systemet kraft till handlingskoordination
som sträcker sig utanför systemgränsen. När nyttjandet av nätverksrelationen syftar till att göra det egna systemet starkare, är det rimligt
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att relationen behandlas vid deliberation. Därför låter jag DOS föreskriva deliberativ behandling av nätverksrelationer som överskrider
den egna systemgränsen.

Nätverksrelationens innehåll
De relationer som binder samman aktörerna i ett nätverk kan vara av
varierande innehåll. De kan t.ex. utgöras av:
• transaktionsrelationer, där aktörerna är involverade i någon form av
utbyte, som t.ex. försäljning och köp på en marknad.
• kommunikationsrelationer, där länkarna mellan noderna utgör
kanaler för information.
• gränsgenomträngande relationer, där länkarna beskriver ett delat förhållande mellan flera formella grupper, som t.ex. om en VD för
ett företag sitter i styrelsen för ett annat företag.
• instrumentella relationer, där aktörerna kontaktar varandra i ett
bestämt syfte.
• känslorelationer, där relationerna mellan aktörerna ger uttryck för
kärlek, beundran eller fientlighet.
• auktoritetsrelationer, där aktörernas relationer präglas av olika
rättigheter och skyldigheter att ge respektive följa order.
• släktskapsrelationer, där relationerna består av familjeband.329

Transformering av symboliskt, socialt och ekonomiskt
kapital via nätverksrelationer
Bourdieus kapitalteori beskriver hur olika relationella kapitalformer,
som symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital, kan tranformeras till
varandra. Med symboliskt kapital avses innehavet av ett kapital, som
har ett värde därför att en viss grupp som ingår i en gemensam kontext, erkänner det ett värde. Hit räknas institutionellt kapital som t.ex.
utbildnings- och vetenskapskapital. Med Socialt kapital avses just individens sociala nätverk. Lagring sker genom att upprätta och vidmakthålla nätverksrelationer. Med ekonomiskt kapital avses materiella
tillgångar som pengar och annan egendom.330
Praktiska implikationer av Bourdieus kapitalteori kan t.ex. vara
att en individs brist på utbildning (symboliskt kapital), som kan verka
329
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Knoke och Kuklinski, fritt återgivet enligt Johansson (1996a, s27).
Lind (2002, s.118-121)
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hämmande för hennes karriärutveckling, kan kompenseras av goda
kontakter (socialt kapital). Eller att en banks ovilja att låna ut till en
viss person kan avhjälpas genom en annan persons goda ord eller
ekonomiska säkerhet.

Transformering av symboliskt, socialt och ekonomiskt
kapital vid organiserad samverkan
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
När Angelica säger till Anna att: - Jag tycker ert projekt verkar väldigt
spännande. Jag skulle gärna träffa dig och några av dina kamrater för att prata
affärer. - Och du, tack för att du hjälpte mig ur bänkpressen, jag trodde verkligen
att min sista stund var kommen och ger Anna en vänskaplig kram,
markerar hon att deras relation är både en transaktionsrelation och en
känslorelation. Därmed är relationen öppen för en transformering
mellan socialt och ekonomiskt kapital.
När SafeChild startas som bolag utbyter man erfarenheter och
praktiska råd, delar kontorsutrustning, konferensutrymmen, fikarum
etc. med andra företag. Vidare sportar man och går ut för en öl tillsammans. Därmed möjliggörs en transformering av såväl symboliskt,
socialt som ekonomiskt kapital.
Relationen mellan bolaget och drivhusprojektet SafeChild upprättas som en nätverksrelation byggd på frivillighet, med ömsesidigt
ansvarstagande och dubbelriktad kommunikation. Så länge relationen
består förväntas det vara lika naturligt för projektet att komma med
förslag till företagets verksamhet som för företaget att komma med
förslag till projektets verksamhet. Varken företaget eller projektet har
emellertid någon befogenhet att fatta besluta om den andres verksamhet. Den affärsutveckling, produktutveckling, forskning och
rekrytering av personal som åstadkoms i projektet byts mot delägande och anställning i bolaget.

Organisationens behov av individens nätverkande
Organisationers förmåga till ledning och kunskapsutveckling tycks
vara direkt beroende av individernas förmåga att bygga och underhålla sina sociala nätverk. T.ex. tycks ledarskap utvecklas informellt331,
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dvs. utanför organisationens egentliga kontroll332. Vidare tycks det
interna kunskapsutbytet mellan aktörer inom en och samma organisation hämmas av att aktörerna konkurrerar om samma positioner,
vilket leder till prestigeladdade relationer. Aktörer med lång erfarenhet tycks dessutom försöka motverka sin utbytbarhet genom att inte
sprida kunskaper som de är ensamma om att besitta. Det får till
konsekvens att oerfarna aktörer, för att klara sina arbetsuppgifter,
tvingas söka nödvändig kunskap utanför den egna organisationen,
trots att kunskapen redan finns inom väggarna. De oerfarna blir härigenom hänvisade till att nyttja sitt personliga nätverk, där relationerna
präglas av tillit och nära vänskapsband, samt full tillgång till den
andres kunskap, så länge dennes organisation inte riskerar att
skadas.333

Omvänd organisering
Reflektionen angående aktörernas organiserade samverkan
Om en aktör är missnöjd med en organisering av henne, torde hon
kunna nyttja sitt nätverk för att anlägga moteld mot organisationen.
Praktiskt torde detta kunna ske genom att aktören samlar ihop vänner
och likasinnade för att tillsammans påverka organisationens mål/medel-processer så att de bättre stämmer överens med egna preferenser. I dessa fall torde användningen av nätverket kunna betecknas som en omvänd organisering, initierad av individen/individerna
och riktad mot organisationen, där kraften ansamlats horisontellt och
sedan riktats uppåt.
Anna, Lena, Emma, Rebecka, Linus och Leonardos gemensamma ansträngning för att förändra projektet genom att separera
Dreamer och SafeChild kan ses som ett exempel på omvänd
organisering.

Avslutning av kapitel 12 System
I detta kapitel har jag redogjort för begrepp som relaterar till system.
I kapitlets inledning genomförde jag en diskussion om mjukt och hårt
systemperspektiv och identifierade Habermas systemperspektiv som
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ett utslag av hårt systemperspektiv. Därefter angav jag vilka skäl jag
ser till att anlita både mjukt och hårt systemperspektiv för mina
analytiska och pragmatiska reflektioner. När det gäller mjukt
systemperspektiv har jag anlitat teorier som relaterar till Tavistockskolan och objektrelationsteorin, och för hårt systemperspektiv har
jag anlitat teorier som relaterar till Göran Ahrnes systemperspektiv.
Att jag valt att inte använda mig av Niclas Luhmanns systemperspektiv, som Habermas anlitar, beror på att jag bedömer att det är för
strukturellt orienterat för att jag med hjälp av det ska kunna få ut
något av mina analytiska och pragmatiska reflektioner som främst behandlar företeelser på aktörs- och gruppnivå.
I anslutning till mjukt systemperspektiv har jag redogjort för
begreppen hierarkisk organisation, matrisorganisation, teamorganisation, målstyrd organisation, gruppdynamik, regression,
splitting, projektion, introjektion, arbetsgrupp, grundantagandegrupp,
beroendegrupp, kampgrupp, flyktgrupp, parbildningsgrupp, valens,
propens, groupthink, socialt nätverk, nätverksrelationens innehåll,
strukturella tomrum, symboliskt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital.
I anslutning till dessa begrepp har jag via analytiska reflektioner
redogjort för vilka organisationsformer som jag observerat i anslutning till genomförda drivhusprojekt samt hur regressiva
beteenden av individuell och kollektiv natur torde kunna inverka på
deliberativ fas och systemisk fas. Vidare har jag visat att deliberation
snarare är ett uttryck för organisation än socialt nätverk, att nätverkande kan ses som en organisering som utgår från den enskilde
aktören samt att symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital kan transformeras i nätverksrelationer. Med utgångspunkt i dessa analytiska
reflektioner har jag genom pragmatiska reflektioner kommit fram till
att låta DOS föreskriva att aktörerna väljer och utvärderar systemfasens organisationsform vid deliberation, att deliberationen i
möjligaste mån hålls fri från regressiva beteenden, att deliberationen
omfattar identifiering och prövning av regressiva beteenden, samt att
nätverksrelationer som sträcker sig utanför systemgränsen stimuleras
och behandlas vid deliberation.
I anslutning till hårt systemperspektiv har jag redogjort för begreppen tillhörighet, utbytbarhet, kontroll, kollektiva resurser,
organisatorisk handling, maskinbyråkrati, professionell byråkrati,
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ofullkomlig organisation, begränsad rationalitet, flexibel organisation,
position, socialt landskap och flexibilitet som social kompetens. I
anslutning till dessa begrepp har jag via analytiska reflektioner redogjort för: vilka organisatoriska utvecklingsfaser som projekten tycks
genomgå, hur den enskilde aktörens utbytbarhet kan se ut, hur
aktörens tillhörighet till systemet kan se ut, hur den enskilde aktörens
tillgång till kollektiva resurser torde påverkar hennes arbetsinsats, hur
systemets aktörer tenderar att kontrollera varandras arbetsinsatser,
hur aktörer som agerar enligt DOS genomför organisatoriska
handlingar i systemfas och kommunikativa handlingar vid
deliberation, hur aktörer hanterar problemet med att deras
organiserade samverkan hotas av centrifugala krafter, hur DOS torde
fungera i anslutning till en systemfas som är organiserad som en
byråkrati, hur DOS torde fungera i anslutning till en systemfas som är
organiserad som en ofullkomlig organisation, hur DOS torde fungera
i anslutning till en systemfas som är organiserad som en flexibel
organisation, att DOS torde kunna fungera som en förbindelse
mellan individen och samhällets sociala processer samt att ett
deltagande i utbildningsverksamhet som är organiserad enligt DOS
torde förbereda aktören inför arbetslivets krav på individens
flexibilitet. Dessutom har jag genom pragmatiska reflektioner kommit
fram till att, i de fall behov av detta existerar, låta DOS omfatta
deliberativ förhandling angående fördelning av ägandet av de
kollektiva resurser som växer fram genom aktörernas organiserade
samverkan.
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13 Roll
Detta kapitel innehåller redogörelser och reflektioner i anslutning till
rollteori. Det rollteoretiska fältet består av en heterogen samling
teorier baserade på skilda ontologiska och epistemologiska antaganden. Ett bejakande av perspektivens mångfald möjliggör en rik
förståelse av roll och rollinteraktion, men förutsätter samtidigt klargöranden av perspektivens inbördes relationer. Med utgångspunkt i
den handlingsteori, det livsvärldsperspektiv och den systemteori som
förts fram i föregående kapitel, utvecklas i detta kapitel en ansats till
integrerad rollteori med komplementära rollbegrepp.
Lingvistiskt går rollbegreppet tillbaka på grekiskans ord för
rulle, använt med hänsyftning på skådespelarnas manuskript. Idén om
rollinteraktion har alltså uppstått som en liknelse mellan teater och
samhällsliv. I Som ni vill ha det uttrycker William Shakespeare (1599)
denna teatermetafor med orden:
Världen är en scen
Och alla män och kvinnor är aktörer;
De har sina entréer och sortier,
Och en gör många roller i sitt liv:
Sju åldrar ska han spela upp.
Först barnet som kräks och ylar i sin ammas famn;
Sen skolpojken som hasar med sin väska
Och otvättat morgonansikte till skolan,
Motvilligt, trögt som snigeln.
Och så älskaren. Suckande som en masugn med ballader
Om flickans ögonbryn.
Så en soldat … snarstucken med sin heder …
Jagande efter bubblan ära. In i kanonens gap.
Sen kommer domaren … Sträng blick …
Fullsmälld med ordspråk och banaliteter …334
I sjätte åldern byter han till en mager narr i tofflor …
Med glasögon på näsan, pung i bältet …
Allra sista scenen, som slutar detta rika skådespel,
Är andra barndomen, fullkomlig glömska,
Och utan tänder, syn och smak och allt.
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Enligt teatermetaforen335 kan aktörers vardagliga interaktion med sin
omgivning liknas vid skådespelarens sceniska framträdande inför sin
publik. Teatermetaforen belyser aktörens ständiga balansgång mellan
att förhålla sig:
• sant eller osant till situationens objektiva sida, som liknas vid
skådespelarens sätt att förhålla sig till dramat, scenen, manuskriptet etc.,
• riktigt eller oriktigt till situationens sociala sida, som liknas vid
skådespelarens sätt att förhålla sig till publiken,
• uppriktigt eller falskt till situationens subjektiva sida, som liknas
vid skådespelarens sätt att förhålla sig till det egna självet.
Teatermetaforen fångar rollinteraktionens karaktär av reglerad interaktion efter en på förhand konstruerad verklighetsuppfattning (manuskriptet), där det sociala samspelet mellan rollerna försiggår i ett
större sammanhållet händelsesammanhang (dramat och det sceniska
framträdandet), i vilket varje roll har en förväntad funktion att fylla,
samtidigt som den visar på aktörens möjlighet att styra omgivningens
tolkning av situationen genom att skifta scenens möblering och/eller
genomföra maskbyte.
Som vetenskapligt begrepp dyker roll upp i mitten av 1930-talet,
i samband med att Ralph Linton publicerar sin bok The study of
Man.336 Här betecknas rollen som den del av aktörens agerande som
svarar mot de skyldigheter och rättigheter som följer av innehavarens
position i samhällsstrukturen.337 Enligt detta perspektiv ses roll som
något statiskt och överindividuellt. Rollerna utgör ett slags sociala
fakta, som individerna har att anpassa sig till oberoende av deras egen
vilja. Lintons makroteoretiska strukturella rollperspektiv har övertagits av många forskare inom det samhällsvetenskapliga fältet.
Gemensamt för dessa är att de:
… utgår från samhället, organisationen eller gruppen som ett
organiserat system av positioner338,
335
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där rollen definieras som:
… den uppsättning beteenden som en individ förväntas uppvisa
när han uppfyller en given position i en given grupp,
organisation eller i ett visst samhälle, eller vidare: En roll är
summan av de normer som hänför sig till en viss uppgift eller
position.339

Det strukturella makroteoretiska rollperspektivet har förts vidare och
bland annat utvecklats till det systemiska rollperspektiv som återfinns
inom hårt systemperspektiv, med Parsons Strukturfunktionalism och
Luhmanns systemteori som två namnkunniga perspektiv340.
Mot de makroteoretiska rollperspektiven har olika mikroteoretiska rollperspektiv ställts. Det kanske mest framträdande utgörs
av den symboliska interaktionismen.341 Styrkan med det interaktionistiska
perspektivet är att det genom att fokusera på människors sociala
meningsskapande samspel i konkreta interaktioner får kontakt med
individen och gör det möjligt att förstå hur individen kan påverka
rollen.342 Svagheten är att roller framträder som plastiska handlingsmönster som i stort sett är frikopplade från samhällets kulturella och
sociala utveckling343. Det interaktionistiska rollperspektivet har därmed problem att knyta an till nutida samhällsvetenskapliga diskurser
där den ömsesidiga relationen mellan kulturell förändring och förändrade identiteter behandlas.344
Medan mikroteoretiska ansatser genererar rollteorier lösryckta
från strukturen, genererar makroteoretiska ansatser teorier lösryckta
från aktörerna. Eftersom varken mikro- eller makroperspektiven
lyckas beskriva rollfenomenet på ett uttömmande sätt finner jag mig
hänvisad till att förstå roller på flera sätt. Jag är inte ensam om denna
tanke. Per Månsson menar att det strukturella rollbegreppet och det
interaktionistiska rollbegreppet bör ses som två komplementära roll-
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För Parsons strukturfunktionalism se t.ex. Boglind (2003) eller Fauske, (2000) för en
översikt. För Luhmanns systemteori se t.ex. Jönhill (1997) för en översikt.
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begrepp.345 Gunilla Guvå utvidgar Månssons dubbla rollbegrepp
genom att lägga till ett systemiskt och ett psykologiskt rollbegrepp.346
Innan jag anger avhandlingens rollteoretiska ansats ska jag
diskutera några allmänna reflektioner som kan göras angående rollinteraktion. För att göra det behöver jag en vardaglig situation med
ett tydligt inslag av typifierad interaktion: antag att vi betraktar en
familj som äter sin middag. Mellan tuggorna samtalar familjen om vad
som hänt under dagen. I ögonvrån ser mamman hur sonen för
kniven mot munnen, varpå hon nästan reflexmässigt utbrister: - Du
vet att man inte sätter kniven i munnen! Det blir tyst och allas blickar riktas
mot sonen, som genast förstår hur fel han har agerat. Han svarar: Förlåt mamma, jag lovar att inte göra så igen, varpå familjen återgår till sin
gemensamma reflektion av dagen. Den belysta interaktionen mellan
mamman och barnet sker mot bakgrund av ett komplex av sociala
förväntningar som omgivningen exponerar mamman och barnet för i
egenskap av att de ingår i en mamma/barn-relation. De aktualiserade
förväntningarna handlar t.ex. om att barn ska uppfostras, att barn ska
lyssna på sina föräldrar och göra som de blir tillsagda, att föräldrar
inte får slå barn för att förändra deras beteende, att föräldrar ska sätta
sina barns bästa i första rum, att ingen får sätta kniven i munnen etc.
Situationens reflexmässiga karaktär signalerar att det rör sig om en
typifierad situation/interaktion, där mammans ingripande och sonens
svar följer ett i stort sett givet mönster av förväntade initiativ och
responser. I interaktionen aktualiseras två ömsesidigt beroende
typifierade funktioner. Den ena är rollen som kvinnlig förälder och
den andra är rollen som barn. De ömsesidigt beroende rollerna kan
betecknas som korresponderande roller. Var och en av dessa roller
innehåller normativa livsvärldselement som föreskriver rollinteraktionen i sin helhet. Skillnaden mellan respektive roll gäller rollinnehavarens deltagarposition, dvs. från vilket håll interaktionen
betraktas och hanteras (mammans eller barnets). Mammans och
barnets rollinteraktion ramas in av situationens generaliserade handlingskontext (familjen) samt styrs av den generaliserade handlingssituationens (att
uppfostra, mammans perspektiv, respektive att uppfostras, barnets
345

Månsson (1975)
Guvå (2001). Granström (2003) renodlar Guvås rollbegrepp, och stryker samtidigt det
psykologiska rollbegreppet. Han talar i termer av förenkling, men det framgår inte om detta
utgör det faktiska skälet till strykningen.
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perspektiv) inbäddade avsikter.347 Med andra ord kan rollinteraktion
förstås som en typifierad interaktion mellan aktörer som agerar i
ömsesidigt beroende roller i generaliserade handlingskontexter och
generaliserade handlingssituationer. Om vi använder denna modell på
en situation där en läkare, som arbetar vid en vårdcentral, ställer
diagnos på en patient, så utgör situationens korresponderande roller
av yrkesrollen som läkare respektive klientrollen som patient. Den
generaliserade handlingskontext som ramar in interaktionen är vårdcentralen och den generaliserade handlingssituationen handlar om att
ställa diagnos respektive att få diagnos ställd.
Personer som deltar i en rollinteraktion förväntas agera enligt
handlingsmönster som inkluderar och/eller exkluderar mängder av
enskilda handlingar.348 Av en lärare i grundskolan förväntar vi oss
t.ex. att hon rättar sina elever, men med lärarrollen följer samtidigt ett
ansvar för elevernas välbefinnande som innebär att lärarens rätt att
kritisera är kraftigt begränsad. Läraren får inte såra sina elever, utan
förväntas kritisera sina elevers agerande på ett konstruktivt sätt som
uppfattas positivt av eleverna själva. Lärarrollen omfattar utöver
pedagogiskt ansvar, att öppna dörrar till klassrum vid bestämda
klockslag, att motverka mobbing mellan elever, att hålla kvartsamtal
etc. Relationen mellan lärare och elev belyser beroendeförhållandet
mellan interaktionens korresponderande roller. Om eleverna vägrar
att agera rollenligt, som t.ex. att lyssna på lärarens förklaringar, följa
hennes pedagogiska uppmaningar, att komma till lektioner etc.,
blockeras lärarens möjlighet att utöva sin roll.349 Eftersom lärare och
elever har olika tillhörighet till skolan, läraren via sin anställning och
eleven via sin skolplikt, regleras inte deras ansvar och befogenheter
på samma sätt. Lärarens ansvar och befogenheter regleras explicit i
skollag, i befattningsbeskrivningar, i skriftliga lokala överenskommelser mellan lärare och elever, lärare och skolledning, lärare och
föräldrar etc., medan elevens explicita ansvar och befogenheter
huvudsakligen är oreglerade. Det medför att mötet mellan lärarnas
och elevernas ansvar och befogenheter till stor del sker implicit i
anslutning till dold läroplan.
347

Analysen av rollinteraktionen är utvecklat med stöd i Berger Luckmann (1966) och
Mead (1934).
348
Berger och Luckmann (1966)
349
Guvå (2001)
267

Exemplet från skolans värld talar för att rollinteraktion i stor utsträckning styrs av förgivettagna, typifierade handlingsmönster och
handlingsförväntningar som återfinns i form av mer eller mindre
explicita institutioner.350 Rollinteraktion innebär alltid en strukturerad351 interaktion, vilket medför att interaktionen kan fortgå på
ett kontinuerligt sätt utan större inslag av kommunikativ handling.
Genom teorin om habitus352, struktureringsteorin353 och Joas teori
om kreativ handling354 inser vi emellertid att roll inte uteslutande kan
reduceras till en reproduktion av strukturen, eftersom människors
interaktioner alltid påverkas av aktörernas kreativa och medvetna
handlande. Vid rollinteraktionen sammanflätas struktur och handling
som en strukturell dualitet355, där rollen producerar interaktionen,
samtidigt som handlingen producerar rollen.

Mitt rollteoretiska grundantagande
Rollinteraktion sker i generaliserade handlingssituationer och
handlingskontexter. Varje roll föreskriver, i explicit eller implicit
form, vad samtliga interaktionsdeltagare tillåts göra, hur de förväntas
agera eller måste agera, när de tar initiativ till handling eller
responderar på övriga rollaktörers handlande. I rollinteraktionen
sammanflätas struktur och handling som en strukturell dualitet, där
rollen producerar interaktionen, samtidigt som handlingen
producerar rollen, vilket medför att roller är strukturella och
dynamiska på samma gång. Förståelsen av roll som komplext
fenomen förutsätter enligt min mening ett fenomenologiskt livsvärldsperspektiv, ett systemiskt perspektiv samt ett psykologiskt
perspektiv. Genom att relatera roll till den kommunikativa handlingsteorin kan rollens relation till olika rationalitetsformer förstås. I
enlighet med det menar jag att varje handlingsslag (rationalitetsform)
korresponderar mot ett visst rollslag. Den strategiska handlingens
korresponderande roll benämner jag som strategisk roll, den
instrumentella handlingens som instrumentell roll, den normativa
handlingens som normativ roll, den expressiva handlingens som
350

Berger Luckmann (1966, s.69-84, s89-96), Schütz, Alfred (1944-53, s.45)
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expressiv roll och den kommunikativa handlingens som kommunikativ
roll. Genom att relatera roll till psykologiska förklaringsmodeller kan
rollens relation till omedvetna och/eller irrationella beteenden
förstås. Beteendets korresponderande roll benämner jag psykologisk
roll. Eftersom jag emellertid avgränsar mig till regressiva beteenden i
denna avhandling, har jag valt att benämna den aspekt av den
psykologiska rollen som jag behandlar för regressiv roll. Se tabell 13.1
på nästa sida.
Med mitt rollteoretiska grundantagande ansluter jag mig till den
princip om komplementära rollbegrepp som förespråkas av Månsson
och Guvå. På grund av skilda rollteoretiska grundantaganden
sammanfaller emellertid inte våra rollbegrepp.356

356

Månsson utgår från ett aktörsperspektiv (interaktionistisk roll) och ett strukturellt
perspektiv (strukturell roll), vilket Guvå ansluter sig till, men samtidigt kompletterar med
ett systemperspektiv som utgår från Tavistockskolan (systemisk roll) och ett psykologiskt
perspektiv som utgår från Objektrelationsteorin356, medan jag låter mina rollbegrepp utgå
från den kommunikativa handlingsteorins rationalitetsformer, kompletterat av Guvås
psykologiska roll, som jag kallar för regressiv roll
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Rationalitet
(handlingsslag)
Målrationell
handling:
- instrumentell
- strategisk

Giltighetsanspråk

Livsvärldsrelation

Kunskapssyn

Rollslag

Den objektiva
världen.

Positivistisk:
Natur och
människor
objektiveras.

Strategisk
roll

Normativ
handling

Effektivitet:
medelanv.
Sanning:
tillstånd, orsak,
mål och
resultat.
Riktighet/
det rätta

Den sociala
världen

Hermeneutisk:
Normer/moral
/ det rätta

Normativ
roll

Expressiv
handling

Uppriktighet/
det goda

Den subjektiva
världen.

Självreflexiv
eller empatisk
Värden/etik/
det goda
Reflexivt förhållningssätt till
situation och
rationalitetsformer
(parentes kring
situation).
Känslor
(värden)

Expressiv
roll

Kommunikativ Förståelse
handling
(svag)
Samförstånd
(stark)

Reflexivt och
samtidigt
förhållande till
samtliga sfärer
av livsvärlden.

Regressivt
beteende

Inre/yttre

Ond/god

Kommunikativ roll:
-talare
-tilltalad
-lyssnare
Regressiv roll

Tabell 13.1 Rationalitetsform, giltighetsanspråk, livsvärldsrelation, kunskapssyn
och rollslag

Strategisk roll
Den som handlar strategiskt reser giltighetsanspråk om att handlingskalkylen är uppställd mot bakgrund av en förståelse av situationen
som är objektivt sann och att den framkalkylerade och utförda
handlingen är effektiv med avseende på uppsatta mål. Den strategiska
rollaktören intar en objektiverande och beräknande hållning gentemot andra rollaktörer. I prognosen om den förestående interaktionen ingår de andra aktörernas förväntade respondering på det
egna agerandet. De andra aktörerna kan förväntas agera strategiskt,
normativt, expressivt eller kommunikativt, medan aktören själv förhåller sig strategisk i interaktionen.
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Den strategiska rollen kan vara öppen eller dold strategisk.
Interaktionen mellan två hockeyspelare som tillhör varandras motståndarlag kan betecknas som öppen strategisk rollinteraktion. Interaktionen mellan bilhandlaren som alltid ställer ned miltalsräknaren på
de bilar han säljer, och kunden som har för vana att på ett förljuget
sätt anspela på sin fattigdom, kan betecknas som dold strategisk rollinteraktion.

Strategisk rollinteraktion och spel
Vid rollek kliver barnet ut och in i olika roller på ett flexibelt sätt. I
spelet har rollerna stabiliserats och generaliserats, och därmed blivit
intersubjektivt tillgängliga. Spelet fungerar som en ordnad interaktion
mellan spelare som agerar utifrån roller som både föreskriver det
egna och övriga deltagares förväntade initiativ och responser. Man
kan se hur barn, när de lärt sig spelet som idé, själva formulerar egna
spel och spelregler. I dessa bjuder de sedan bredvilligt in intet ont
anande kamrater.357 Väl inne i spelet måste alla slaviskt följa spelets
regler enligt devisen att: den som ger sig in i leken måste leken tåla.
Eftersom den strategiska rationaliteten endast mäts i termer av
effektivitet och framgång saknar det betydelse om utförda spelhandlingar är moraliskt riktiga, förutsatt att de inte bryter mot någon
fördefinierad regel. Med andra ord förväntas varje spelare ha för
avsikt att följa spelets regler samt att vilja vinna. För att försöka öka
chansen att vinna kan aktörerna använda sig av på förhand uttänkta
spelstrategier. En strategi kan vara att försöka genomskåda motståndarens strategi för att kunna förutsäga den andres agerande, och
med hjälp av det, förbättra den egna handlingskalkylen och öka
chansen att vinna. En förutsättning för att spelets strategiska rollinteraktion ska fortsätta utan att avbrytas av andra rollslag torde vara
att aktörerna definierar situationen på ett likartat sätt. T.ex. kan en
hockeymatch urarta till slagsmål om inte spelarna tolkar situation och
regler på ett entydigt sätt. I spel aktualiseras roller som medspelare,
motspelare och domare. Den senare har till uppgift att opartiskt
kontrollera att varje deltagare följer spelets regler.

357

Mead (1934)
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Strategisk rollinteraktion och mål- och resultatstyrd
organisation
Vid utformningen av en mål- och resultatstyrd organisation urskiljs
de funktioner som måste skötas för att organisationen ska klara den
uppgift som motiverar organisationens existens. Till skillnad från den
tayloristiska organisationen lägger sig den målstyrda organisationen
inte i hur individerna som bemannar organisationens funktioner väljer
att utföra sitt arbete. Arbetet utförs av individer som tillsammans
med sina närmaste medarbetare på ett autonomt sätt förväntas kunna
upprätta fungerande handlingsplaner i relation till funktionens och
organisationens övergripande mål. Den mål/resultatstyrda organisationen ställer därför höga kompetenskrav på sin arbetskraft. Eftersom
aktörernas handlingar inte är fördefinierade måste var och en i
organisationen vara uppmärksam på den andres handlande. Eftersom
det ömsesidiga beroendet är stort går aktörernas handlingskalkylering
till stor del ut på anpassning. Samtidigt måste de uppvisa en inbördes
självständighet eftersom de förväntas ta hänsyn till organisationens
mål och funktionens delmål.358 Den mål/resultatstyrda organisationens roller ses som dynamiska, och genom:
… att träna upp samspel och lyhördhet kan rollerna snabbt anpassas och förändras till uppkomna behov.359

Eftersom den mål/resultatstyrda organisationen inte förlitar sig på
strukturellt fördefinierade handlingsmönster torde den ha ett stort
behov av kommunikativ handling och kommunikativ rollinteraktion,
vilket t.ex. realiseras med hjälp av utvärderings- och utvecklingsinriktade personalmöten.
1990-talets stora satsning på att införa arbetslag i skolan är ett utslag av att vilja tillämpa strategiska roller och målstyrd organisation.
Det motstånd som denna omorganisation mötte, visar att det inte är
lätt att ändra en organisation där traditionen av normativt rolltänkande är djupt rotad. I den normreglerade verksamheten kunde
lärarna i princip agera som de ville med de egna klasserna. Genom
arbetslagen skapades ett ovälkommet ömsesidigt beroende mellan

358
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Se systemiska roller i Guvå (2001) och Granström (2003)
Granström (2003, s.189)
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lärarna, som resulterade i ett krympt handlingsutrymme för den
enskilde läraren.360
I en mål/resultatstyrd organisation aktualiseras roller som t.ex.
ledare, medarbetare, kollega och klient.

Instrumentell roll
Den som handlar instrumentellt intar ett beräknande och objektiverande förhållningssätt till sina handlingsobjekt. I normalfallet är
handlingsobjekten ting, men handlingsobjekten kan även vara
människor som aktören betraktar och behandlar på ett reifierat sätt,
dvs. genom att bortse ifrån att de är förmögna att upprätta egna
handlingsplaner som är relevanta i sammanhanget. Den instrumentella rollen är motsägelsefull. Frågan är hur ett egocentriskt handlande kan ge upphov till en social företeelse. Det sociala momentet
bottnar dock inte i aktörens handlingsavsikt utan i omgivningens
motiv att efterfråga handlingen. Om en aktörs typifierade instrumentella handlande röner ett positivt socialt intresse finns det förutsättningar för att aktören ska exponeras för en typifierad yttre
handlingsförväntan. Därmed är ett grundläggande villkor för rollinteraktion aktualiserat. Ingenjören som är mer engagerad i att lösa
tekniska problem än att verka för företagets överlevnad, organisten/kantorn som älskar att spela men är ointresserad av övriga arbetsuppgifter och läkaren som är mer fokuserad mot att bota sjukdomar
än att hjälpa människor, utövar alla instrumentella roller.361

Normativ roll
Den som handlar normativt reser giltighetsanspråk om handlingens
riktighet i relation till den sociala världen. Den normativa rollaktören
styr därmed sitt agerande efter vad som anses som korrekt agerande i
förhållande till aktuell generaliserad handlingssituation, generaliserad
kontext och inblandade korresponderande roller. I analogi med det
kan en 18 årig elev vid gymnasiet under en lektion helt obesvärat
fråga sin lärare om det går bra att hon går på toaletten. Läraren kan
lika obesvärat svara att han föredrar att hon väntar till efter lektionen.
360

Granström (2003)
Även aktörer vars typifierade handlande röner negativt socialt kan mötas av typifierade
yttre handlingsförväntningar. Bland de negativa instrumentella rollerna möter vi t.ex.
psykopaten, översittaren, den kriminelle och missbrukaren.
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Situationen följer den etablerade fördelning av ansvar och befogenheter som råder i relationen mellan elev och lärare, och är så vanlig
att den anses naturlig. Däremot skulle det anses som underligt om
eleven ställde samma fråga till en annan elev. Det skulle strida mot
den etablerade fördelningen av ansvar och befogenheter mellan elev
och elev. Lika underligt skulle det anses vara om eleven ställde frågan
till sin lärare utanför lektionstid där den generaliserade handlingssituationen och handlingskontexten är en annan än i klassrummet.
Eftersom normativ rollinteraktion i hög grad korresponderar mot
verkligheten så som den tas för given är intuition, rutin och institution betydelsefulla aspekter av en normativ roll. Med andra ord
bekräftar normativ rollinteraktion redan etablerade situationsdefinitioner snarare än skapar nya. En renodlad normativ rollinteraktion
förutsätter att aktörerna omfattar gemensamma värden och normer.
Rollinnehavarnas övriga personliga egenskaper är dock ovidkommande.362
Oftast kan en mängd handlingar uppfattas som riktiga vid en
och samma normativa rollinteraktion. Det beror på att det inte alltid
är så att normer och värden föreskriver vad vi bör göra. T.ex. föreskriver våra lagar inte vad vi får göra utan vad vi inte får göra. Detsamma gäller i stor utsträckning våra seder. Talesättet att inte sätta
kniven i munnen, säger åt oss vad vi inte bör göra med kniven, utan
att peka ut några socialt accepterade användningsområden. Ännu
ovanligare är det att normer och värden förskriver hur vi bör gå
tillväga i olika situationer. Därmed skulle aktörens kreativitet363, i det
normativa fallet, kunna beskrivas som hennes förmåga att urskilja
lämpliga handlingar inom ett negativt definierat handlingsutrymme,
dvs. ett utrymme som avgränsas av vad man inte bör eller får göra.
Med en normativ yrkesroll följer vissa befogenheter och rättigheter respektive ansvar och skyldigheter. En läkare har rätt att behandla sjuka men måste samtidigt iaktta sekretess. Rollen påverkas av
såväl explicita som implicita regler. Sammantaget kan man säga att
regelföljande, ansvar och position i hierarkin står i fokus för denna
roll. Den normativa rollen kan därför ses som en garant för ordning
och stabilitet i en organisation och förenklar umgänget mellan dess
362

Vid strategisk interaktionen förhåller det sig tvärtom, här står aktörernas
handlingskompetens i centrum för respektive handlingskalkyl.
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aktörer.364 Den ordning som etableras har en trygghetsskapande
funktion. Det är t.ex. så:
att den lärare som inte lever upp till den strukturella rollen (den
normativa rollen: min anmärkning) skapar stor ångest och
förvirring hos eleverna, liksom att elever som inte lever upp till
elevrollen kan skapa stor irritation hos läraren.365

Att någon eller några aktörer saknar roller i en interaktion har
en tydlig destabiliserande verkan. Av trygghetsskäl kan därför aktörer
självmant välja att ikläda sig roller som den/de finner mindre
passande.366 Att aktörernas agerande förväntas följa givna mönster
medför att taktiska drag eller alltför uppriktiga framträdanden har en
störande inverkan på den normativa rollinteraktionen. Emellertid
torde aktörer som slaviskt håller sig inom ett normativt handlingsutrymme uppfattas som irriterande byråkratiska. I interaktion mellan
människor uppstår ofta komplikationer: någon råkar göra fel, deltagarna tolkar situationen olika, kanske uppstår problem som inte kan
lösas genom fördefinierat handlande etc. Dessa komplikationer kan
tvinga rollaktörerna att tillgripa andra rationalitetsformer eller kanske
tvinga dem att övergå i andra rollslag.
Som exempel på normativt reglerade yrkesrelationer finner vi
chef/medarbetare, medarbetare/medarbetare, psykolog/klient och
försäljare/kund.

Normativ rollinteraktion och mekanisk organisation
Den hårt strukturerade normativa rollen där både handlingarnas mål
och utförande är givna på förhand, ses som något som existerar utanför individerna och oberoende av dem själva. Aktören ikläder sig
denna roll likt en färdig kostym och i interaktionen med andra följer
hon i princip ett färdigt manus. Den normativa rollen står som en
garant för uniformt beteende, opåverkat av inblandade personers
unika egenskaper. Att en person som vänder sig till Försäkringskassan i Göteborg kan förvänta sig att bli behandlad på samma sätt
som om hon hade vänt sig till Försäkringskassan i Piteå, är ett utslag
av organisatorisk tillämpning av normativa roller. Den normativa
rollen fungerar alltså som en förbindelse mellan struktur och aktör,
364
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där inflytandet kanaliseras uppifrån och ned. I den tayloristiska
organisationsmodellen (mekanisk organisation) är detta rollbegrepp
satt i systematiskt bruk. I enlighet därmed identifierar organisationens
planeringsansvariga vilka roller som behövs för att organisationen ska
fungera effektivt. Rollerna beskrivs ingående i s.k. befattningsbeskrivningar och ges en tydlig placering i organisationsstrukturen. När en
roll ska besättas matchas individens personliga egenskaper mot
befattningsbeskrivningens kvalifikationskrav. Den aktör som besätter
rollen förväntas sedan i detalj följa givna handlingsplaner.367 Som
exempel på en strukturellt organiserad normativ yrkesrelation finner
vi beslutare/utförare.

Expressiv roll
Den som handlar expressivt reser giltighetsanspråk om handlingens
uppriktighet i relation till sin subjektiva värld. Den subjektiva världen
kan hon dela med andra om hon ingår i en värdegemenskap. Den
expressiva rollaktören förväntas vara kontinuerligt uppriktig i vissa
generaliserade handlingssituationer och handlingskontexter. Att en
konstnär levererar ett visst uttryck med den strategiska tanken om att
tjäna pengar torde uppfattas som yrkesmässigt suspekt. Om konstnären vill agera på det sättet utan att uppfattas som yrkesmässigt
suspekt torde hon vara hänvisad till att arbeta som designer, reklamman eller något i den stilen. Eftersom konstpubliken har svårt att på
egen hand avgöra om de utsätts för spekulation sker kontrollen av
konstnärernas uppriktighet via sakkunniga ombud, konstkritikerna.
Denna yrkeskår förutsätts beskriva sina uppriktiga upplevelser av
konstnärernas verk samt delge sina uppriktiga meningar om huruvida
konstnärerna är uppriktiga i sin konst eller ej. Kritikerna tillåts alltså
inte heller ge uttryck för dold strategisk handling eller rollinteraktion.
Eftersom aktörers yrkesroll och självidentitet aldrig sammanfaller fullständigt möter vi sällan några helt uppriktiga interaktioner i
arbetslivet, förutom i de fall då aktörer gör regelrätta uppror mot den
organisering de är utsatta för. Normalt sett riggar aktörerna
situationen så att de kan framträda på ett sätt som framhäver dem
själva och/eller deras organisationer på ett positivt sätt. Aktörerna är
medvetna om skillnaden mellan det egna självet och den spelade
367

Se strukturella roller i Guvå (2001) och Granström (2003)
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rollen (uppvisade fasaden). Eftersom publiken sällan gör någon åtskillnad mellan uppvisad roll och personens verkliga identitet,
tillskrivs aktören normalt de egenskaper hon uppvisar.368 Omgivningens uppfattning om henne, internaliseras i sin tur av aktören
själv, vilket får till följd att nästa gång hon framträder med samma
egenskaper, kan hon agera uppriktigt, eftersom egenskaperna nu
ingår i hennes självidentitet.369 Det finns således starka strategiska
motiv för att inte alltid agera helt uppriktigt.
Som exempel på expressiva rollrelationer finner vi ärlig-rollspelare/publik samt cynisk-rollspelare/publik. Som ett exempel på
förväntade uppriktiga expressiva yrkesrollsrelationer finner vi konstnär/publik och kritiker/publik.

Kommunikativ roll
Aktörer som agerar renodlat kommunikativt ingår i en ideal talsituation med varandra. Därmed strävar de med förenade krafter
efter att uppnå en intersubjektiv förståelse och ett samförstånd angående hur en gemensam situation kan och/eller bör förstås respektive hanteras. Deltagarnas förhållningssätt till varandra präglas av
respekt för den andre som unik individ och deras förhållningssätt till
situationen är reflexivt på en postkonventionell nivå. Interaktionen
sker genom att deltagarna under jämlika former växelvis agerar talare,
tilltalad, och lyssnare genom att ömsom förespråka, kritisera och försvara situationstolkningar och handlingsargument. När de talar, gör
de det med avsikten att uttrycka sig begripligt och sanningsenligt
angående den objektiva världen, begripligt och riktigt angående den
sociala världen samt begripligt och uppriktigt angående den subjektiva världen. Lyssnar gör de med avsikten att förstå det som sägs. Att
ideal kommunikativ interaktion förutsätter existensen av en kommunikativ roll (som innefattar växelverkan mellan rollerna som talare,
tilltalad, lyssnare, förespråkare, kritiker och försvarare) visar att
kommunikativ interaktion förutsätter kommunikativ rollinteraktion
samt att kommunikativ handling förutsätter kommunikativ roll. Att
inta en roll för att agera kommunikativt kan tyckas motsägelsefullt,
eftersom det tycks bryta mot regeln att alla deltagare måste behandla
368
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Goffman (1959)
Goffman (1974)
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varandra som unika individer. I vardagliga språkspel skiljer vi på
individ och handling men inte på individ och roll. Om en tävlingssimmare kan vi fälla kommentaren att hon är simmare. Därmed låter vi
roll och vår uppfattning om individen (hennes identitet) sammanfalla.
Den som endast simmar vid sporadiska tillfällen betraktas dock inte
som att hon är sitt simmande. Handlingen och individens identitet
tolkas här som två separata fenomen. Regeln om att den andre måste
erkännas som subjekt för att ideal kommunikativ interaktion ska vara
möjlig avser enligt mitt perspektiv endast aktörerna i sig, inte deras
handlingar och inte deras roller. Med det perspektivet följer insikten
om att aktörer som agerar kommunikativt på ett idealt sätt måste
kunna skilja på individ och handling samt individ och roll. I
vardagliga sammanhang stöter vi på samma insikt i form av yttranden
som gör gällande att: man måste skilja på sak och person. Enligt mitt
perspektiv är aktören aldrig sin roll370, utan rollen är något hon
använder sig av i ett bestämt syfte. För mig framträder den kommunikativa rollen som ett verktyg för att realisera kommunikativ interaktion.
Genom att använda sig av en kommunikativ roll markerar aktören att
andra kan förvänta sig av henne att hon på en och samma gång
kommer att uppträda begripligt, sanningsenligt, riktigt och uppriktigt
och genom att växelvis agera talare (som förespråkare, kritiker, försvarare), tilltalad och lyssnare, samt att hon inbjuder andra berörda att
delta i en gemensam interaktion på dessa villkor.

Kommunikativ rollinteraktion och mål- och resultatstyrd
organisation
I de system där deltagande aktörer är ömsesidigt beroende av varandra, där komplexa, problematiska situationer uppträder och utrymmet för användningen av strukturella förhållningssätt och rutinlösningar är litet, torde behovet av kommunikativ rollinteraktion vara
stort. Mål/resultatstyrd organisation utgör ett exempel på ett sådant
370

Att roll och individ skulle kunna sammanfalla helt är förövrigt en absurd tanke, som
förvisso framförs ibland. Konsekvensen skulle bli att all subjektivitet skulle upphöra och att
individen inte skulle tillföra något nytt till livsvärlden. Om alla individer skulle internalisera
sina roller fullständigt skulle samspelet mellan produktion och reproduktion avstanna och
avlösas av en statisk reproduktion. Vi skulle leva i en rakt igenom deterministisk värld.
Detta skräckscenario målar Karin Boije upp i Kallocain och George Orwell i 1984. De gör
det i blotta förskräckelsen över att det totalitära samhällets tyranni över individen en dag
skulle kunna bli absolut.
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system. Eftersom verksamheten bedrivs gemensamt med stort inslag
av horisontell ansvarsfördelning måste också utvärderingen av verksamheten och utveckling av nya mål och arbetssätt genomföras
gemensamt. Om alla ska kunna delta i utvärderingen/utvecklingen
(deliberationen) måste den operativa verksamheten avbrytas. Vid
deliberationen förväntas alla medarbetare ta bladet från munnen och
uttrycka sig sanningsenligt, riktigt, uppriktigt och begripligt kring de
systemiska aktiviteterna genom att ömsom agera talare, tilltalad och
lyssnare. Eftersom den kommunikativa interaktionen inte tillåter
över- och underordning kan inte chefer agera chefer och följare agera
följare. Alltså måste samtliga deltagare genomföra ett rollbyte från
systemfasens normativt och strategiskt orienterade roller till deliberationens kommunikativt orienterade roller. För att försöka blockera
den systemiska interaktionen kanske utvärderings- och utvecklingsarbetet lokaliseras till en plats på behörigt avstånd från deltagarnas
ordinarie arbetsplats. Kanske arrangeras lekar och samkväm för att
stimulera deltagarna att ta av sig de systemiska maskerna (rollerna)
och framträda inför varandra på ett uppriktigt sätt. Eftersom det ändå
kan vara svårt att bryta invanda interaktionsmönster kanske konsulter
anlitas i syfte att facilitera en kommunikativ interaktion mellan
deltagarna.
När den kommunikativa interaktionen kommer igång vidtar
diskussioner av principiell karaktär som upplöser en del av de suboptimalitetsproblem som relaterar till systemfasens begränsade rationalitet. Efter genomförd deliberation har nya normer, roller och
strategier upprättats samtidigt som tidigare normer, roller och strategier bekräftats eller reviderats. Verkställigheten av normerna, rollerna
och strategierna sker i den systemiska fasen. I mål/resultatstyrda
verksamheter finns det alltså, enligt mitt perspektiv, en förväntan om
att deltagande aktörer, på ett flexibelt sätt, ska kunna växla mellan
systemiska och kommunikativa roller och mellan systemiska och
kommunikativa interaktionsformer. Organiserad kommunikativ interaktion behandlar jag på ett fördjupat sätt i kapitel 14 Deliberation.
Det är inte så att den ordinarie verksamheten måste avbrytas för
att kommunikativ interaktion ska vara möjlig. Systemiska och
kommunikativa roller existerar alltid parallellt i tiden. Informella
utvärderande och utvecklande samtal kan genomföras parallellt med
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utförandet av annat arbete, vid fikapauser, tillfälliga korridormöten
etc.

Regressiv roll
Den eller de som beter sig regressivt uppfattar genom splitting
egenskaper i den inre världen respektive i den yttre världens objekt
som antingen goda eller onda. Genom projektion och projektiv
identifikation transporteras upplevelser och faktiska egenskaper
mellan individens inre och yttre värld och mellan kollektivets inre och
yttre värld. Processen kan beskrivas som att aktörerna lägger ut sina
fantasier om varandra i den yttre verkligheten. Det regressiva beteendet är omedvetet och irrationellt utifrån situation och kontext. I
arbetslivet kan de fungera som försvarsmekanismer mot svårhanterlig
ångest. Arbetsgrupper som inte lyckas genomföra sin uppgift kanske
projicerar egna icke önskvärda egenskaper på någon person i eller
utanför gruppen, eller kanske på något system utanför gruppen. En
grupp som inte orkar ta sitt ansvar kan föra över ansvaret på sin
ledare genom att idealisera henne och visa sitt beroende av henne.
Blir gruppens resultat negativt kan ledaren göras om till en syndabock
som bör stötas ut. Regressiva fenomen är vanliga i mål/resultatstyrda
organisationer och att värja sig mot dem är mycket svårt, särskilt när
de tar sig kollektiva uttryck. Regression kan tyckas enbart negativt
men den resulterande ångesthanteringen hjälper ofta gruppen att orka
ta itu med sin uppgift.371
När personer återkommande utsätts för samma typ av
regressiva förväntningar och återkommande infriar dessa har vi att
göra med en typifierad interaktion som kan betecknas som regressiv
rollinteraktion. Den ängslige, mobbaren, den bedrägliga, syndabocken
och outsidern utgör exempel på roller som ingår i en sådan interaktion. Eftersom regression inte bygger på rationalitet kan inte
aktörers regressiva beteenden/roller integreras med aktörernas strategiska, normativa och expressiva handlingar/roller via kommunikativa handlingar/roller. Emellertid kan regressionen medvetandegöras
och utsättas för en kommunikativ prövning som kanske innebär att
individen/gruppen väljer att fortsättningsvis interagera mer rationellt.

371

Granström (2000)
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Sammansatta roller
Den strategiska, normativa, expressiva, kommunikativa samt regressiva rollen kan i sina renodlade former ses som analytiska roller, som
framträder som dimensioner av verkliga roller. Verkliga roller är vanligen sammansatta av flera rollslag. Jag ger ett exempel för att illustrera hur en sammansatt roll kan analyseras: antag att en kvinna stiger
in i på en bensinstation. Istället för att ta en korg och börja samla
ihop varor, går hon med resoluta steg fram till kassabiträdet, drar
fram ett vapen och säger med hotfull stämma: - Ge mig pengarna, annars
skjuter jag! Situationens deltagare kommer förmodligen att tolka situationen som den generaliserade handlingssituationen av ett rån. Därmed aktualiseras två sammansatta komplementära roller, rånare och
rånoffer. En möjlig tolkning av de giltighetsanspråk som rånaren
implicerar i denna rollinteraktion skulle kunna se ut så här:
• Målrationalitet: det är troligt att rånaren har en klar bild av vad
hon vill ha ut av situationen; hon vill ha pengar (målet). Det är
inte lika säkert att hon har en klar och objektiv bild av den
situation hon befinner sig i, och vad som är orsaken till att hon
befinner sig i den (tillståndet och orsaken till att tillståndet
uppträder). Kanske har hon studerat bensinstationen i förväg för
att avgöra när kassan är välfylld, när det är lite folk där, vilka larm
som är installerade etc., för att avgöra lämpligt tillvägagångssätt
vid rånet (val av medel). Förmodligen har hon noga övervägt
huruvida hennes uppträdande kan medföra att hon uppnår sitt
mål (uppskattning av medlets effektivitet). Vidare kommer hon
sannolikt att utvärdera konsekvensen av sin handling; kanske får
hon pengarna, men till priset av att någon dödas, eller att hon blir
gripen för dådet (utvärdering av medelanvändningens resultat).
• Normativ rationalitet: det är inte särskilt troligt att rånaren
menar att det är rättvist att stjäla och göra andra till rånoffer
(handlingens riktighet). Undantaget skulle vara om rånaren anser
sig handla utifrån ideologiska motiv, som hon på något sätt anser
överskrider ordinära sociala normer.
• Expressiv rationalitet: rånaren måste få rånoffret att verkligen
tro att hon skjuter om hon inte får pengarna, dvs. att hon uppriktigt menar att hon värderar bytet högre än den andres liv.
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• Kommunikativ rationalitet: rånaren och rånoffret måste förstå
varandras intentioner (svag kommunikativ handling) om de ska
kunna agera på ett optimerat sätt. De behöver dock inte agera
efter samma premisser. Därför är inte någon strävan efter
konsensus/samförstånd (stark kommunikativ handling) aktuell.
I tabell 13.2 har jag sammanställt en profil för rationaliteten i rånarens
agerande. I tabellen har jag även tagit med några andra typifierade
roller och handlingssituationer. Jag kommenterar dessa på ett kortfattat sätt:
• Att agera som skådespelare handlar om att framställa sig som någon
man inte är, dvs. att inte agera uppriktigt. En skådespelare på teater
och en skådespelare i verkliga livet torde ha nytta av samma sorts
kunskaper. På teatern är rollspelandet ett riktigt agerande, men i
verkliga livet ses det som manipulativt och destruktivt.
Skådespelaren i verkliga livet agerar dolt strategiskt genom att
dölja sin verkliga identitet och framställa handlingssituationen på
ett förvrängt sätt.
• En konstnär förväntas vara uppriktig i sin konst. Om hon vill
agera kommersiellt borde hon kanske valt att arbeta som designer.
För en designer ingår manipulation (som t.ex. reklam) i spelets
regler.
• Aktieköparen agerar målrationellt med en strävan att maximera
egen vinst, medan börsanalytikern agerar kommunikativt med en
strävan att sprida kunskap.
Ovanstående uppställning samt tabellen 13.2 indikerar att det inte
räcker med att se till vilken sorts kunskap, vilka normer och värden
som en aktör utgår ifrån, om man vill avgöra efter vilken rationalitet
hon opererar, man måste även se till hur aktören använder dessa
kunskaper, normer och värden. 372
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Se även Habermas (1981a, s11)
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Ja

Börsanalytiker

-

Aktieköpare

Ja
Nej
Ja

-

Designer

Ja

Konstnär

Effektivitet:
medelanvändning
Sanning:
tillstånd,
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mål
och
resultat.

Skådespelare i
verkliga livet

Målrationell
handling

Skådespelare
på teater

Giltighetsanspråk

Rånare

Rationalitet

Ja

-

Ja

Ja

Ja

Ja
Ja
Ja

-

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Ja

Ja
Ja
Nej

Ja

Ja

Ja

-

Ja

Normativ
handling

Riktighet

Nej

Ja

Nej

-

Ja
och
Nej

-

Ja

Expressiv
handling

Uppriktighet

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

-

Ja

Kommunikativ
handling

Förståelse
(svag)
Samförstånd
(stark)

Ja

Ja

Ja

?

Ja

Ja

Ja

Nej

-

Nej

-

Nej

-

-

Tabell 13.2 Rationalitet, giltighetsanspråk och rollinnehav

Individualiserade yrkesroller
Eftersom roller är institutionaliserade mönster av handlingar som kan
förstås intersubjektivt så är det rimligt att säga att roller föregår
individen och dennes handlande. Om någon aktör allvarligt avviker
från att handla rollenligt är risken att denne blir betraktad som irrationell, även om det handlar om att individen vägrar att ta på sig en
regressiv roll som t.ex. syndabock. Här märks samhällets tryck utifrån
mot individen. Vid barndomens primära socialisation råder en djupt
asymmetrisk maktrelation mellan barn och föräldrar. Barnet har i
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princip att internalisera en mängd roller och påtvingas ständigt situationsdefinitioner utifrån. Det råder emellertid alltid en spänning
mellan individ och roll. Den vuxne kan göra uppror genom att vägra
spela en viss roll eller aktivt påverka utformningen av den roll hon
uppbär.373
Den målstyrda organisationen tycks gynna en individualisering
av yrkesrollen. Skolpsykologrollen utgör ett illustrativt exempel på
detta. I samband med att många grundskolor i landet övergick från
strukturell organisation till mål/resultatstyrning förlorade skolpsykologen sin fasta position i organisationen. Hennes tidigare normativa
roll var explicit beskriven i olika befattningsbeskrivningar. Behovet av
skolpsykologens kompetens kvarstår i den mål/resultatstyrda organisationen, men dess karaktär har förändrats. I den tidigare organisationen hade hon en särskiljande uppgift som gick ut på att ta reda på
vilka som inte passade in i ordinarie skolgång och borde förflyttas till
särskilda åtgärdsprogram. Uppgiften kunde dels tolkas som att
etablera erforderlig hjälp till behövande elever, men lika gärna som att
eliminera störande element som hotade systemets (klassens och
skolans) funktion. Parallellt med skolans organisatoriska förändring
har samhället givit skolan en ny uppgift. Man ska nu ta emot alla
elever som inte har någon svårare utvecklingsstörning eller fysiskt
handikapp. Skolpsykologen förväntas genom konsultation stödja
lärarna så att de på egen hand kan ta hand om sin nya elevgrupp.
Innehållet i hjälpen och formerna för samverkan mellan psykolog,
lärare och elever kan utformas på en mängd sätt. Detta ger skolpsykologen en stor möjlighet att själv utforma sin roll. Man kan säga
att dagens skolpsykologroll är mer diffus än den tidigare samt att den
är mer dynamisk.374 Styrningen från samhällets sida, med avseende på
skolpsykologens roll, begränsas primärt till en standardisering av
hennes kompetens (genomgången utbildning).
Ett annat exempel på hur yrkesroller individualiseras möter vi i
ledarrollen. Inom ledarskapsforskning har man visat att ledarrollen
huvudsakligen utvecklas i det småprat som sker i olika informella
sammanhang på arbetsplatsen.375 Detta talar för att utvecklingen av
nya roller förutsätter ett stort mått av kommunikativ handling, vilket i
373

Månsson (1975).
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Sandberg, Sjöstrand och Tyrstrup, red. (1999)
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sin tur förutsätter att aktörerna på ett flexibelt sätt kan växla mellan
systemisk och kommunikativ rollinteraktion. Genom denna flexibla
växelverkan är individerna på samma gång rollernas bärare som deras
skapare.

Deliberativ reglering av systemisk rollinteraktion
Reflektion för analys av aktörernas samverkan samt reflektion för
utveckling av DOS
När arbetet med Dreamer inleds känner sig samtliga deltagare inbjudna att delta i skapandet av en ny produkt och ett nytt företag. I
detta läge saknas systemiska normer, roller och strategier. Interaktionerna präglas till stor del av en diffus kommunikativ och
expressiv rollinteraktion som handlar om att identifiera individuella
och kollektiva mål.
Vid halvtid i första projektomgången har en liten informell
grupp tagit form som sinsemellan, i det fördolda, gör upp om företagandet. I samband med det känner sig Anna utnyttjad. Att Anna
hamnar vid sidan av hänger samman med att hon agerar som om hon
befann sig i en teorikurs med traditionella normativa student- och
lärarroller. Annas roll kan betecknas som normativ, utan direkt
koppling till projektet. För Leonardo är det annorlunda. Han deltar i
projektsituationen genom att agera som om det gällt att träna med det
egna bandet inför en spelning. Han stimulerar andra att agera genom
att flitigt nyttja sitt nätverk på ett expressivt kommunikativt sätt. På
det hela taget är projektrollerna diffusa för närvarande. Emellertid har
deltagarna tagit på sig konkreta uppgifter att lösa. Samtidigt har vissa
gruppgemensamma normer och strategier utvecklats och verkställts,
vilket gör att arbetet trots allt går framåt samt att utpekade deadlines
kan hållas. Deltagarnas projektsamverkan fungerar dock mer som ett
socialt nätverkande än som en organiserad verksamhet.
När Stina för in perspektivet om barnsäkerhet kollapsar det
normsystem och de strategier som trots allt etablerats. Samtliga
projektdeltagare börjar agera expressivt genom att uteslutande följa
sina personliga intressen. Så småningom formerar sig projektdeltagarna i två regressiva grupper som bekämpar varandra. I detta läge
saknas såväl systemisk som deliberativ fas helt.
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När projektet startas upp på nytt, som SafeChild, försöker
deltagarna neutralisera kampgrupperna genom att förhandla om den
bakomliggande intressekonflikten. Det befintliga ägaravtalet revideras
och en tilläggsklausul förs in som begränsar ägarnas möjlighet att
agera egocentriskt. För att ta kontroll över systemfasen upprättar deltagarna ett tydligt normsystem, tydliga strategier samt en tydlig rollfördelning som klargör vilket ansvar och vilka befogenheter var och
en har i processen. För att inte systemfasen ska programmera sig själv
kommer man överens om att alla beslut av övergripande karaktär ska
tas vid deliberation. Efter några månader bryter även detta system
samman. Den direkt utlösande faktorn är inte Rogers agerande i
förhållande till Angelica (affärsängeln) utan det faktum att Annas,
Linus, Emmas, Leonardos och Rebeckas egocentriska intresse och
regressiva beteende får fritt spelrum i samband med att den kommunikativa interaktionen blockeras när en av gruppens deliberationer
tillåts övergå i en tvivelaktig rättegång.
Medan det första sammanbrottet möjliggörs av att deliberationen saknar reellt inflytande över systemfasen, vilket innebär att de
normsystem, de roller och de strategierna som deltagarna försöker
upprätta saknar legitimitet och handlingskoordinerande kraft, så
möjliggörs det andra sammanbrottet av att deliberationens kommunikativa rationalitet inte upprätthålls, varvid enskilda medlemmar kan
använda deliberationens inflytande över systemfasen för personlig
vinning.
I samband med att projektet delas upp i två helt separata
projekt, Dreamer och SafeChild, samt att företaget SafeChild bildas,
klargörs relationen mellan ägandet av projektets resultat respektive
ägandet av projektets arbetsprocess. Vidare klargörs villkoren för omförhandling av äganderätten. Det medför att tillhörighet, utbytbarhet,
kontroll, ansvarsfördelning, befogenheter etc. kan redas ut, vilket
torde ha en stabiliserande verkan på aktörernas interaktioner.
Förutsatt att deltagarna i drivhusprojekt förväntas äga sin samverkansprocess själva på ett gemensamt sätt, kan projektets normsystem, roller och strategier endast legitimeras på kommunikativ väg
av deltagarna själva. Deltagarnas samverkan måste alltså bygga på en
frivillig organisering som tar stöd horisontellt. Eftersom kommunikativ interaktion förutsätter jämlik förbehållslös interaktion mellan
handlande subjekt, kan den inte ske under systemiska villkor med
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asymmetrisk maktfördelning och begränsad rationalitet. Slutsatsen är
att om aktörernas organiserade samverkan ska omfatta en systemisk
interaktion måste den systemiska interaktionen underställas en
kommunikativ interaktion. Eftersom den systemiska och kommunikativa interaktionen följer olika norm- och rollsystem bör dessa interaktioner urskiljas som tydligt separerade faser, som är synliga och begripliga för samtliga interaktionsdeltagare.
Ovanstående resonemang utgör argument för att låta DOS
föreskriva en indelning av aktörernas samverkan i systemfas och
deliberation, ett underställande av systemfasen gentemot deliberationen samt ett föreskrivande av att deliberationen realiseras som en
kommunikativ handlings- och rollinteraktion som behandlar systemfasens aktiviteter.

Avslutning av kapitel 13 Roll
I detta kapitel har jag redogjort för begrepp som relaterar till
roll. I kapitlets inledning diskuterade jag fördelar och nackdelar med
etablerade makro- och mikroteoretiska rollperspektiv samt argumenterade för behovet av ett rollperspektiv med komplementära rollbegrepp byggt på handlingsteori och psykologisk teori. I samband
med konstruktionen av ett sådant perspektiv har jag redogjort för begreppen rollinteraktion, generaliserad handlingskontext, generaliserad
handlingssituation, korresponderande roller, strategisk roll,
instrumentell roll, normativ roll, expressiv roll, kommunikativ roll,
psykologisk roll, regressiv roll, yrkesroll samt individualiserad roll.
Med hjälp av dessa begrepp har jag visat hur typen av rollinteraktion
påverkas av systemets organisationsform. Dessutom har jag med
hjälp av analytiska reflektioner redogjort för hur rollinteraktionen i
scenariot inleds via diffus expressiv och kommunikativ rollinteraktion
följt av en diffus strategisk och normativ rollinteraktion baserad på
det normsystem som aktörerna upprättar på deliberativ väg. Eftersom
deliberationerna saknar reell legitimitet och handlingskoordinerande
kraft kollapsar aktörernas normsystem så fort det utsätts för konflikt.
Vid den omstart av systemet som följer, beslutar sig aktörerna för att
låta systemfasen underordnas den deliberativa fasen samtidigt som de
inför normativa roller med tydliga gränser. Efter en tid kollapsar
systemet igen. I detta fall sker sammanbrottet på grund av att den
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kommunikativa rationaliteten inte upprätthålls under den deliberativa
fasen. I anslutning till dessa sammanbrott kan man föra följande
argumentation: eftersom aktörerna förväntas äga sin samverkansprocess på ett gemensamt sätt kan projektets normsystem, roller och
strategier endast legitimeras på kommunikativ väg av deltagarna
själva. Eftersom kommunikativ interaktion förutsätter jämlik förbehållslös interaktion mellan handlande subjekt kan den inte ske
under systemiska villkor med asymmetrisk maktfördelning och
begränsad rationalitet. Om aktörernas samverkan ska omfatta en
systemisk interaktion måste alltså den systemiska interaktionen
underställas en kommunikativ interaktion. Denna argumentation talar
far att DOS bör föreskriva en indelning av aktörernas samverkan i
systemfas och deliberation, att systemfasen bör underställas deliberationen samt att deliberationen realiseras som en kommunikativ
handlings- och rollinteraktion som behandlar systemfasens villkor,
inklusive de villkor som ska gälla för ägande av arbetsprocess
respektive samverkansresultat.
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14 Deliberation
Detta kapitel innehåller redogörelser och reflektioner i anslutning till
deliberativ teori. Den lexikala betydelsen av verbet deliberera, som
utvecklats ur latinets delibera´tion och deli´bero, kan beskrivas som
att på ett samtidigt vis överväga, överlägga och rådslå376. Att överväga kan
beskrivas som att tänka igenom olika handlingsidéer som allvarligt
menade möjligheter med avseende på en specifik handlingssituation,
att prognostisera konsekvenserna av idéernas förverkligande samt att
med utgångspunkt i dessa tankeakter, välja ut den idé som ska förverkligas.377Att överlägga kan beskrivas som att noga diskutera
igenom lösningen av ett komplicerat problem378Att rådslå kan beskrivas som att försöka komma fram till ett gemensamt ställningstagande. Den deliberativa reflektionen är på samma gång individuell
och kollektiv:
Det handlar både om det man gör själv, det noggranna
övervägandet av egna och andras argument, och det man
gör tillsammans, rådslåendet (och överläggningen: min
anm).379
Att överväga argument kan beskrivas som att väga skäl som anförts för
en handling (argumenten) gentemot skäl som anförts mot handlingen
(motargumenten). I deliberationen integreras övervägandet av argument, överläggningen och rådslåendet i ett öppet samtal som är
fokuserat mot generering och identifiering av det bättre argumentet. Det
öppna samtalets underlättande funktion kan beskrivas på följande
sätt:
När olika argument och uppfattningar ventileras och vägs
mot varandra i ett öppet samtal är det lättare att se vilket
som är det bästa argumentet.380
Den deliberativa processen kan beskrivas på följande sätt:
Processes of deliberation take place in argumentative form, that
is, through the regulated exchange of information and reasons
376

NE (2004)
Fritt efter NE (2004)
378
NE (2004)
379
Theodorsson (2003, s14)
380
Theodorsson (2003, s14)
377
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among parties who critically test proposals. Deliberations are
inclusive and public. No one may be excluded in principle; all of
those who are possibly affected by the decisions have equal
chances to enter and take part. Deliberations are free of any
external coercion. The participants are sovereign insofar as they
are bound only by the presuppositions of communications and
argumentations. Deliberations are free from any internal
coercion that could detract from the equality of the participants.
Each has equal opportunity to be heard, to introduce topics, to
make contributions, to suggest and criticize proposals. The
taking of yes/no positions is motivated solely by the unforced
force of the better argument.381

Den deliberativa diskursen har genomgått en kraftig utveckling under
senare decennier.382 Expansionen har framförallt skett i anslutning till
ämnen som statsvetenskap, sociologi och pedagogik.383 Gemensamt
för diskursens deltagare är att man tar avstamp i en kritik som riktats
mot nuvarande demokratiformer384 för att de inte förmår stimulera
och utgå från viljebildning som tar form bland dem som berörs av
fattade beslut, samt för att de inte ger berörda möjlighet att påverka
beslutens verkställighet. Som komplement eller alternativ lyfts
deltagardemokratiska ansatser, med betoning på jämlika kvalificerade
samtal mellan berörda, fram. Ur statsvetenskapligt perspektiv kan
deliberativ demokrati beskrivas som en sammansmältning av liberal
rättviseteori, klassisk republikanism och klassisk direktdemokrati.385
Den deliberativa diskursen tar även avstamp i senare decenniers kritik
av vetenskapens oförmåga att hantera moraliska frågor. Inom
kunskapsteori har moral länge ansetts vara något man endast kan
uttala sig om, men inte i386. Med utgångspunkt i den kommunikativa
handlingsteorin har Habermas utvecklat en diskursiv moralteori,
diskursetiken387, som anger procedurella villkor som måste uppfyllas
för att aktörer ska kunna dra moraliskt hållbara slutsatser. Habermas
381

Joshua Cohen enligt Habermas (1992, s305-306)
Diskursen omfattar både teoretiska som empiriska ansatser. Premfors & Roth (2004),
Theodorsson (1993, 1994).
383
Se t.ex. Premfors & Roth (2004) eller Rinkikainen & Reitberger (2004)
384
Representativ demokrati, majoritetsbeslut etc.
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Rinkikainen & Reitberger (2004)
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Roth (2004). Denna hållning kritiseras i den kommunikativa handlingsteorin och t.ex. i
Rawls (1971)
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Habermas (1983,1985,1991)
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diskursetik intar en central ställning inom den deliberativa
diskursen388. Vidare har diskursen en tydlig koppling till
pragmatismen och John Deweys teorier om nödvändigheten av
kommunikation och deliberativa samtal i samhälle och skola. Dewey
ser demokratin som en livsstil genom vilken deltagarna kontinuerligt
överväger kunskap, värden och normer när de rådslår om det som
berör dem.389
Den deliberativa diskursen har påverkat diskussionen kring det
svenska styrelseskicket. En tydlig effekt är att Sverige, i officiella
deklarationer, markerar att man eftersträvar ett styrelseskick som
utmärks av deltagardemokrati med deliberativa kvaliteter390 och man
vill realisera en skola som kännetecknas av deliberativa samtal391.
Inom den pedagogiska forskningen har man börjat analysera förekomsten av deliberativa samtal, vilka förutsättningar som finns för
dessa samtal i undervisningssituationer samt i vilken utsträckning den
politiska styrningen av skola och utbildning främjar deliberation392.
Den deliberativa ansatsen har påverkats positivt av det sociokulturella
perspektivets framväxt, och pragmatismens renässans, inom den
utbildningsvetenskapliga diskursen. Sammantaget innebär denna
utveckling att forskningsintresset för att förstå hur kommunikativa
aspekter kring meningsskapande, gemenskapande etc. påverkar
individers och gruppers lärande393, är starkt. Som komplement eller
alternativ till skolans förmedlingstradition utvecklas för närvarande
en deliberativ pedagogik394 som beskriver villkor, och anger
procedurella riktlinjer, för deliberativa samtal i skola och andra
utbildningssammanhang395.

Deliberation som en kombination av kommunikativt
och strategiskt handlande
I detta och efterföljande avsnitt knyts Jürgen Habermas
kommunikativa handlingsteori, formalpragmatik, diskursteori och
388
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livsvärldsteori till deliberativ diskurs. En inledande frågeställning rör
deliberationens relation till strategisk och kommunikativ handling.
Den senare Habermas har närmat sig den empiriska nivån
genom att försöka pröva och visa på handlings- och diskursteorins
relevans i förhållande till praktiska situationer. I samband med det har
inkonsistenta drag i hans teorier blivit synliga vilket fått honom att
ompröva en del tidigare ståndpunkter. En viktig fråga i detta
sammanhang gäller relationen mellan kommunikativ och strategisk
handling. Den tidige Habermas menar att den som deltar i ett samtal
genom att utföra talhandlingar bör välja mellan att antingen agera
kommunikativt, med en strävan att uppnå förståelse, eller att agera
strategiskt, med en strävan att uppnå framgång genom att övertyga
motparten.396 Han framhåller att det visserligen är möjligt att agera
både kommunikativt och strategiskt på samma gång, men att det är
poänglöst, eftersom, som han uttrycker saken, ett:
”… samförstånd förlorar karaktären av gemensamma övertygelser så snart den berörde inser att det är ett resultat av någon
annans yttre påverkan på honom”397.

Den tidige Habermas kan kritiseras för att han har en:
… märklig definition av påverka: om allt som kan leda fram
till att en person ändrar uppfattning är otillbörligt och så att
säga diskvalificerar det kommunikativa handlandet och gör
det strategiskt, då finns det ingen möjlighet att inom ramen
för ett kommunikativt handlande få någon att ta till sig ens
egna (förment bättre) argument. Det innebär att vi aldrig,
inom ramen för det kommunikativa handlandet, kan få
någon att byta uppfattning. Påverkan är bara OK om den
som påverkar inte avsåg att göra det.398
Jag instämmer i denna kritik. Deliberation tycks i själva verket
förutsätta en kontinuerlig växelverkan mellan strategisk och
kommunikativ handling. Den insikten kan sammanfattas på följande
sätt:
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398
Theodorsson (2004, s.27-28)
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Det finns skäl att hålla isär begreppen (strategiskt och
kommunikativ handling: min anm.) teoretiskt, men det är
inte samma sak som att de skulle vara oförenliga i ett verkligt pågående samtal. Det är tvärtom precis det som är
deliberation – att växla mellan de båda sätten att förhålla sig,
att både vilja förstå och övertyga samtidigt.399
Alla former av strategisk handling är dock inte godtagbara. De
aktörer som utger sig för att handla kommunikativt men i själva
verket agerar strategiskt snedvrider deliberationen på ett manipulerande sätt. Det torde däremot inte vara problematiskt att aktörerna
deltar i en tävlan med argument, för att övertyga varandra, så länge
kunskapsanvändningen redovisas på ett öppet sätt och inget förtryck
gentemot enskilda deltagare förekommer. Deliberativa samtal är
emellertid inte begränsade till strategisk och kommunikativ rationalitet utan ger även utrymme för normativ och expressiv rationalitet.
Det deliberativa samtalet kan ses som en kollektiv och holistisk
värderingsprocedur av erfarenheter och upplevelser i relation till
praktiska handlingssituationer. Det innebär att det deliberativa samtalet präglas av en förnuftig förståelseorientering som innebär att legitimiteten hos alla former av yttranden bör undersökas, prövas och
rättfärdigas argumentativt.400 Därmed är det inte bara sanningar om
den objektiva världen som bör prövas argumentativt, utan även
utsagors sociala riktighet, såväl som deltagande individers uppriktighet401.

Deliberation och diskurs
Ett villkor för att deliberation ska vara möjlig är att deltagarna
diskuterar frågor de är berörda av402. Deliberation förutsätter därmed
att deltagarna ingår i det Habermas, i sin diskursetik403, kallar för
399

Theodorsson (2004, s27)
Roth (2004, s77, 80, 89, 90)
401
Theodorsson (2003, 2004) har i sin analys i stort sett bortsett från den normativa och
expressiva dimensionen. Vilket är en lite märklig avgränsning med tanke på att hon studerar
hur deliberationen påverkar aktörernas självidentiteter, dvs. aktörernas förståelse av sin
subjektiva värld.
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Roth (2004)
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Diskursetiken, som kanske egentligen borde ha kallats Diskursmoral, innehåller
Habermas diskursiva moralteori, där han hävdar att moral ur ett kommunikativt perspektiv
fungerar på ett sanningsanalogt sätt. Även om fokus vilar på diskursiv behandling av
400
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praktisk diskurs. Vid praktisk diskurs försöker aktörer som berörs av
gemensamma handlingssituationer fastställa hur dessa situationer bör
förstås och hanteras. De identifierar, diskuterar och försöker lösa
problem genom att under kollektiva, reflexiva och medvetna former,
undersöka, pröva och utveckla berörda individers talhandlingar och
giltighetsanspråk i relation till handlingskontext och handlingssituation. Den diskursiva behandlingen genomförs utanför handlingssituation och utan överhängande handlingspress.404 Den praktiska
diskursen kan genomföras med följande inriktningar:
• pragmatisk diskurs med fokus på sanning, vilket innebär en
argumentativ prövning och formulering av mål och medel efter
positivistiskt mönster, med fokus på orsak och verkan. I praktiska
frågor där målet redan är fastlagt kan en ensidig behandling i
pragmatisk diskurs vara tillräcklig.
• moralisk diskurs med fokus på riktighet, vilket innebär en argumentativ prövning och utformning av moraliska principer under
åsidosättande av etnocentriska och egocentriska perspektiv.
Processen förutsätter att samtliga deltagare respekteras samt att
deras intressen tas till vara. En norm är endast giltig om den kan
accepteras av samtliga deltagare i praktisk diskurs. Habermas
menar att normativ riktighet kan behandlas på ett sanningsanalogt
sätt. Förutsättningen är att deltagarna utsätter sina vardagliga
moraliska frågor för rationell prövning405. Vid prövningen
undersöker deltagarna om aktualiserade normer uppfyller
diskursetikens grundsats: endast de normer kan göra anspråk på
giltighet, som alla berörda skulle kunna instämma i såsom deltagare i
praktisk diskurs406, vilket innebär att: ifråga om giltiga normer måste
resultat och biverkningar, som ett allmänt hörsammande av dessa normer
medför med hänsyn till var och ens tillfredställande av sina intressen, frivilligt
kunna accepteras av alla407. Habermas hävdar alltså att
handlingsnormers rättfärdigande är beroende av om normerna är
universialiserbara eller ej.
moralfrågor, ingår även villkoren för diskursiv behandling av etiska, pragmatiska samt i viss
mån sanningsrelaterade frågor. Se Habermas (1983, 1985, 1991)
404
Habermas (1983, 1985, 1991, s15-32)
405
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406
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• etisk diskurs med fokus på uppriktighet (autencitet/-sannfärdighet), vilket innebär en argumentativ prövning och
formulering av individers förståelse av sig själva, andra individer
eller kollektiv de ingår i. Eftersom aktörerna har en privilegierad
tillgång till den subjektiva världen kan yttranden om det
subjektiva inte underställas samma intersubjektiva och rationella
prövning som yttranden om den objektiva och sociala världen. 408
Teoretisk diskurs, som genomförs med fokus på sanning, innebär
en konversation som syftar till att blottlägga fakta om sakernas
tillstånd och orsaken till att så är fallet, vilket sker genom
argumentativ prövning av teoriers korrespondens med upplevd
verklighet. Teoretisk diskurs ingår inte på ett självklart sätt i praktisk
diskurs, men pragmatisk, moralisk och etisk diskurs kan ta stöd i den
vid praktisk problemlösning. Det gäller när förhållanden i den
objektiva världen behöver klargöras och förstås på ett djupare sätt för
att nå en godtagbar lösning av aktuell problematisk situation.409

Diskurs och rationalitet
Tabell 14.1 beskriver innehållet i respektive diskurs samt hur de förhåller sig till rationalitetsform och utsnitt ur livsvärld.

408
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Diskurs relaterat till handling och
utsnitt av livsvärld

Argumentationsformens egenskaper

Diskurs

Handlingstypologi

Utsnitt

Innehåll

Uppgift

Giltighetsanspråk &
normativt
ideal

Teoretisk

Konversation

Obj.
värld

Teorier,
beskrivningar

Blottlägga
fakta

Det sanna

Pragmatisk
(praktisk)

Målrationellt
handlande

Teknologier,
strategier

Anvisa
rationella val

Det
effektiva
& det
nyttiga/ändamålsenliga

Moralisk
(praktisk)

Normativt
handlande

Soc.
värld

Normer

Rättvis
lösning av
normativa
konflikter

Riktighet
&
det rätta

Etisk
existentiell
(praktisk)

Expressivt
handlande

Subj.
värld

Värden,
principer för
livsföring

”Klinisk”
vägledning
för personligt
självförverkligande

Uppriktighet
&
det goda

Tabell 14.1 Diskurs, handlingstypologi och utsnitt av livsvärld, i förhållande till
argumentationsformers innehåll, uppgift samt giltighetsanspråk och normativt
ideal. 410
Tabell 8.1 (från kapitel 8: Handling) kan därmed vidareutvecklas till
tabell 14.2, som syftar till att illustrera att aktörerna kan välja mellan
att inta en handlingsinriktad inställning eller en kunskapssökande inställning. Den senare innebär att aktörerna sätter parantes kring den
aktuella situationen.

410

Tabellen utgör en bearbetning av Eriksen och Weigård (1999, s104)
296

Rationalitet

Giltighetsanspråk

Livsvärldsrelation

Kunskapssyn

Målrationell
handling:
- instrumentell
- strategisk

Sanning: mål,
nuvarande tillstånd
samt medlets
effektivitet och
resultat.

Den objektiva
världen.

Positivistisk:
Natur och
människor
objektiveras.

Normativ
handling

Riktighet/
det rätta

Den sociala världen

Hermeneutisk:
Normer/moral/
det rätta

Expressiv
handling

Uppriktighet/
det goda

Den subjektiva
världen.

Självreflexiv eller
empatisk
Värden/etik/
det goda

Kommunikativ
handling

Förståelse eller
samförstånd

Reflexivt och
samtidigt
förhållande till
samtliga utsnitt av
livsvärlden.

[Teoretisk diskurs]
Praktisk diskurs;
pragmatisk,
moralisk och etisk.

Handlingsinriktad
inställning

Relation mellan handling och
kunskap

Kunskapssökande
inställning

Aktören kan välja någon av
dessa inställningar, eller
kombinera båda.

Tabell 14.2 Handlings- och/eller kunskapssökande inställning, i förhållande till
rationalitet, giltighetsanspråk, livsvärldsrelation och kunskapssyn

Deliberativ hantering av oenighet
I deliberativa processer uppträder olika former av oenighet som
kräver olika former av diskursiv behandling. Detta ställer krav på deltagarnas förmåga att sortera problem efter rationalitet. Om:
• deltagarna inte är överens om hur nuvarande tillstånd och dess
orsaker bör beskrivas, hanteras oenigheten i teoretisk diskurs.
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Vetenskap kan bidra med teorier och undersökningsmetoder för
att analysera situationen.
• deltagarna är överens om beskrivningen av nuvarande tillstånd,
dess orsaker, samt om vilket mål de vill uppnå, men är inte
överens om vilka medel som bör väljas, hanteras oenigheten i
pragmatisk diskurs. Om situationen är typisk kan sakkunniga eller
yrkeskunniga, som t.ex. läkare, socialarbetare, ingenjörer etc.,
bidra med strategier som löser problemet.
• deltagarna är överens om beskrivningen av nuvarande tillstånd
och dess orsaker men är oense om mål, hanteras oenigheten i
etisk diskurs. Resultatet av den diskursiva behandlingen kan bli att
deltagarna antingen finner ett gemensamt intresse eller att olika
intressen utkristalliseras. För att undvika att det senare leder till
handlingsförlamning kan val av mål t.ex. realiseras genom omröstning enligt majoritetsprincip. Ett annat alternativ är att via
förhandling identifiera ett mål som utgör en kompromiss som alla
kan ställa sig bakom.
• deltagarna är överens om beskrivningen av nuvarande tillstånd
och orsakerna därtill men har motstridiga åsikter om vilka mål
och medel som är rättvisa, hanteras konflikten i moralisk diskurs.
Varje önskvärd mål- och medelanvändning måste därmed
uttryckas i form av en norm som prövas mot sin universialiserbarhet.411

Deliberativ prövning i teoretisk och praktisk diskurs
Reflektion för analys av aktörernas samverkan samt reflektion för
utveckling av DOS
Affärsutvecklarens avsiktliga undanhållande av information från
affärsängeln i scenariots andra del medför att frågan om hur projektgruppen ska ställa sig till affärsängels erbjudande uppfattas som
problematisk. Om projektgruppen låter frågan behandlas deliberativt
är det tänkbart att gruppen genom en djuplodande prövning i:
• teoretisk diskurs, inser att det verkliga skälet till att den
problematiska situationen uppträder är att affärsutvecklaren
undanhållit informationen eftersom han varit rädd att informa411

Uppställningen utvecklad med stöd i Habermas (1991, s15-32)
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tionen kunde ha fått affärsängeln att avstå från hela affären, och
att han därmed i själva verket agerat med projektgruppens samlade intresse för ögonen. Med andra ord skulle anklagelsen om att
han endast agerat utifrån ett egenintresse vara osann och behandlingen av honom varit orättvis. Vidare kanske projektgruppen inser att fler än affärsutvecklaren skulle ha kunnat agera
på samma sätt om de befunnit sig i hans situation.
• pragmatisk diskurs, gör bedömningen att affärsängeln varit
intresserad av affären även om affärsutvecklaren gått ut med all
information. Samtidigt gör de kanske bedömningen att det vore
riskfyllt att komplettera informationen i efterhand, eftersom
affärsängeln i så fall kunde uppfatta projektgruppen som opålitlig,
och som en följd därav bryta finansieringslöftet. Om affärsängeln
dessutom skulle välja att berätta om incidenten för sina
affärsbekanta, kunde det ge projektgruppen ett dåligt renommé,
som skulle kunna hindra finansiering från annat håll. Vidare
kanske projektgruppen gör bedömningen att man, med lånet som
hjälp, på mindre än ett år kan omvandla projektet till ett
vinstgivande företag med ett flertal anställda. Detta skulle i så fall
lösa situationen för projektets två ex-jobbare, som annars, mot
sin vilja, måste flytta från studieorten för att få arbete. Slutsatsen
av behandlingen i den pragmatiska diskursen kanske blir att valet
står mellan att: 1) ta finansieringen utan att komplettera
informationen, eller att 2) avstå från finansieringen med
hänvisning till ett oantastligt men konstruerat skäl.
• moralisk diskurs, inser att det måste betraktas som negativt ur
affärsängelns intresse att hon inte är medveten om hela risken
med sin finansiering. Dessutom inser de kanske att de inte skulle
vilja att alla andra, som befann sig i samma situation som de,
skulle välja att ta finansieringen utan att komplettera informationen. Om alla gjorde så skulle samtliga marknadsrelationer vara manipulativa. Slutsatsen av behandlingen i den
moraliska diskursen är kanske att det vore omoraliskt att ta
finansieringen under rådande omständigheter.
• etisk diskurs, drar slutsatsen att de genom att ta finansieringen
kan uppnå ett uppriktigt/autentiskt förverkligande av gruppens
möjligheter och ambitioner med det gemensamma livsprojektet.
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Gruppen har slutligen att genomföra en sammanvägning av resultatet
från behandlingen i teoretisk, pragmatisk, moralisk och etisk diskurs.
I scenariot avslutas deliberationen i frågan med en omröstning mellan
de två alternativ som förs fram genom den pragmatiska diskursen.
Innan vi lämnar exemplet vill jag peka på att en renodlad behandling i teoretisk diskurs varken kan hjälpa deltagarna att identifiera
situationer som problematiska, peka ut önskvärda tillstånd eller
formulera strategier. Teoretisk diskurs kan dock hjälpa deltagarna att
förstå hur situationen faktiskt är, och vad som är orsaken till att den
uppträder. Dessa kunskaper är viktiga när idéer om lösningar ska
genereras. Därför är det viktigt att den deliberativa processen
omfattar både teoretisk och praktisk diskurs. Eftersom forskning och
utbildning vanligtvis är begränsade till teoretisk diskurs, torde den
stora utmaningen gälla faciliteringen av praktisk diskurs, samt att
medverka till att teoretisk och praktisk diskurs kopplas samman.
DOS föreskriver alltså att deliberationen genomförs i teoretisk och
praktisk diskurs på ett integrerat vis.

Deliberativa rättigheter och skyldigheter
Försöket att realisera en deliberativ samtalssituation präglas av en
strävan mot offentlighet, likaberättigande, uppriktighet och frihet från
tvång412. Infriandet förutsätter att:
• alla har lika stor rätt att; introducera ämnen, påstå, förespråka,
ifrågasätta samt bli lyssnade på.413
• alla har en skyldighet att lyssna när andra pratar och göra det med
föresatsen att förstå det som sägs, ta till sig de påståenden som
andra kommer med, vara uppriktiga och ärliga med sina åsikter
och önskemål samt ta ett ansvar för att samtalet fortskrider.414
En konsekvens av dessa rättigheter och skyldigheter är att alla former
av förtäckt strategisk handling ses som störningar av det deliberativa
samtalet, eftersom dessa handlingar syftar till att manipulera övriga
deltagare415.
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Deliberativa roller
Den deliberativa interaktionen präglas av dialektiken mellan en
målrationell inställning, som innebär att deltagarna försöker övertyga
varandra genom att växelvis förespråka, kritisera eller försvara416, och
en kommunikativ inställning, som innebär att de försöker förstå
varandra och göra sig förstådda genom att uttrycka sig sant, riktigt
och uppriktigt. Deltagarnas framträdande sker genom att de avlöser
varandra som talare, tilltalad och lyssnare.

Störningar och dold strategisk påverkan
Deliberativa samtal motverkas av följande samtalsstörningar:
• osynliggörande – vilket betyder att en eller fler personer
ignoreras, avbryts eller överröstas systematiskt.
• tolkningsföreträde – vilket innebär att en eller flera personer tar
sig rätten att definiera verkligheten, dvs. att de t.ex. bestämmer
vad som är ovidkommande frågor och rationella beslut.
• ämnesundvikande – vilket innebär att inget bör vara på förhand
undanskuffat från dagordningen, med undantag för beslut som är
fattade där ingen ny information tillkommit.
• pacificering – vilket innebär att en fråga görs för liten och trivial,
eller för stor och komplex, för att ta i.
• förlöjligande – vilket innebär att man gör sig lustig över någon,
utan att det finns grund för att det hon säger är oviktigt eller
ointressant.
• avbrytande – vilket innebär att någon inte tillåts utveckla sina
resonemang.417
Störningarna kan bero på asymmetriska maktrelationer eller gruppdynamiska processer som kan relatera både till system och livsvärld.
Till de gruppdynamiska processerna hör t.ex. regressiva beteendemönster som kamp, parbildning och att utse syndabockar.418

416

Eftersom deltagarna i en deliberation måste kunna inta principiella förhållningssätt till
faktiska situationer, måste de på egen hand eller med stöd förmå nå upp till den
postkonventionella nivån i Habermas moralteori.
417
Theodorsson (2003, s35-37)
418
Jag diskuterar asymmetrisk maktfördelning och gruppdynamiska processer i senare
kapitel i avhandlingen.
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Annika Theodorssons studie av föräldrakooperativa förskolor
visar att störningar som riktar sig mot enskilda personer kan få tydliga
negativa konsekvenser för dessa personers självbild. Det är allvarligare att bli osynligjord, utsatt för tolkningsföreträde eller ämnesundvikande, än att bli bemött med motstånd men ändå få sitt
yttrande diskuterat. För personernas självidentitet är störningar som
riktar sig mot den deliberativa samtalsformen, i sig, mindre allvarliga.
Hit räknas att man t.ex. avbryter eller talar i mun på varandra.419
Utöver ovanstående samtalsstörningar måste deliberationer
skyddas mot olika former av medveten dold strategisk påverkan,
eftersom:
… den förståelseinriktade kommunikationen kan perverteras
inifrån och i det fördolda genom att maktlystna och ekonomiska
intressen utnyttjar livsvärldens förgivettagande strategiskt.420

Situationen uppträder då aktörer som agerar strategiskt ger sken av
att agera kommunikativt.

Deliberativa samtal
Vid deliberation förs argumentativa samtal för att belysa gemensamma problem utifrån skilda synvinklar i syfte att nå en lösning som
alla berörda kan acceptera. Det innebär att skilda synsätt ställs mot
varandra och olika argument ges utrymme. Auktoriteter och
traditionella uppfattningar ifrågasätts. Detta ställer krav på tolerans
och respekt för ”den konkreta andra”. Det handlar om att lyssna på
den andres argument.421 Deliberation kan sammanfattningsvis
definieras som en situation där deltagare i praktisk diskurs överväger
och samråder i dialogform. Berörda individers talhandlingar,
giltighetsanspråk och rationaliteter, i olika sammanhang och
situationer, undersöks, prövas och utvecklas under kollektiva,
reflexiva och medvetna former. Deliberationen kan vid behov
omfatta teoretisk diskurs, som innebär en gemensam kunskapsbildning i syfte att blottlägga fakta angående sakernas tillstånd samt
orsakerna till att tillståndet uppträder. Det övergripande syftet med
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deliberationen är att låta det goda argumentet växa fram och göra sig
gällande.

Deliberativa samtal i utbildningsmiljö
Deliberativa samtal i utbildningsmiljö kan beskrivas som samtal:
1. där skilda synsätt ställs mot varandra och olika argument ges
utrymme.
2. som alltid innebär tolerans och respekt för den konkreta andra; det
handlar om att lära sig lyssna på den andres argument.
3. med inslag av kollektiv viljebildning, dvs. strävan efter att komma
överens eller åtminstone komma till temporära överenskommelser
(även om icke-överenskommelser föreligger)
4. där auktoriteter / traditionella uppfattningar må ifrågasättas.
5. utan direkt lärarledning, dvs. argumentativa samtal för att lösa olika
problem respektive belysa olika problem utifrån skilda synvinklar
men utan närvaro av läraren.422
En förutsättning för att ovanstående rättigheter, skyldigheter och
kriterier ska kunna omsättas praktiskt, är att varje samtalsdeltagare är
beredd, samt har förmåga, att på ett flexibelt och lyhört sätt växla
mellan rollerna som aktiv talare, lyssnare och tilltalad. Angående
lärarens roll i samtalet kan följande sägas:
Det är i de flesta fall läraren som har att göra de professionella
bedömningarna vad gäller möjligheten och lämpligheten av att
såväl starta, auktorisera, leda samt föra det deliberativa samtalet
(vidare), liksom att om nödvändigt avsluta det (om det misslyckas eller förts så långt det är möjligt)423.

Punkt 5, ovan, anger att läraren har ett ansvar för att utveckla
elevernas deliberativa kompetens så att de klarar att genomföra
deliberativa samtal på egen hand, samt att läraren bör stimulera
eleverna att självmant initiera sådana samtal.424 Att förverkliga
deliberation i utbildningssammanhang är emellertid inte problemfritt.
Samtidigt som lärarens auktoritet kan användas i syfte att organisera
deliberativa samtal, kan hennes roll som examinator störa det
deliberativa samtalet genom att påverka deltagarna så att de agerar
strategiskt. Dessutom riskerar deliberationen gå förlorad om viljan att
422

Englund (2004, s62)
Englund (2004, s.67)
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lära överskuggar intresset för problemlösning.425 Denna risk torde
vara överhängande om deltagarna inte känner sig personligt berörda
av den behandlade situationen.

Fakticitet och giltighet
Habermas visar hur normativ giltighet (vad som är riktigt) som
etableras vid kommunikativ handling kan övergå i en objektiv
observerbar giltighet (vad som är sant), dvs. vad som är faktiskt.
Habermas menar att rätten i en rättsstat har en nyckelfunktion i
denna övergång, och att rätten fungerar som ett kommunikationsmedel mellan den sociala världen och den objektiva världen. Som
medborgare kan vi diskutera enskilda rättsfall. Vi kan t.ex. uppröras
över olika domar, och det inte bara därför att rätten tillämpats på ett
irrationellt sätt i domstolen, utan därför att vi anser att rätten i sig inte
är riktig. I en modern rättstat av demokratiskt snitt, kopplas våra
åsikter om rättens innehåll till dess utformning426. Att rätten kan
fungera som ett kommunikationsmedel mellan det giltiga och det
faktiska beror på att rätten är kopplad till samhällets maktmedel. Det
vi kommer överens om via samtal, om vad som är normativt riktigt,
omvandlas i en rättsstat (via maktmedel) till en objektiv erfarbar
fakticitet. Det normativt giltiga utvecklas därmed till faktiska
betingelser för handling, som kan motiveras i en rationell teoretisk
diskurs.427
Om vi frågar oss vad det är som motiverar individen att följa
lagen, så kan man resonera på följande sätt: eftersom alla är (bör vara)
lika inför lagen, behöver vi inte följa den med mindre än att alla andra
också följer den. Det leder till att normbrott måste sanktioneras. Det
leder i sin tur till att lagen upplevs som faktiskt giltig. Emellertid har
människor en benägenhet att följa lagen även om risken för upptäckt
och sanktion är obefintlig. Därför tycks det vara något annat än
sanktionen (lagens faktiska giltighet) som motiverar vårt normkonforma handlande. Ett sätt att se saken är att vi följer lagen för att
425

Eriksen och Weigård (1999, s267)
Rent praktiskt kan det gå till så att brottsoffer och andra berörda i ett uppmärksammat
rättsfall får kommer till tals via media. I intervjuer och dylikt kommer de ge uttryck för hur
de t.ex. de ser på domen. När politiker vid ett senare tillfälle har att ta ställning i lagstiftande
frågor kommer de att ta stöd i den diskussion som förts i media.
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vi känner oss moraliskt förpliktade till det. Lagen måste i så fall förtjäna vårt erkännande. Detta kan uttryckas som att:
Rättens faktiska förmåga att stabilisera beteendeförväntningar
sammanhänger med att den gör det på ett sätt som anses vara
legitimt. Det finns en spänning i rätten, menar Habermas, som
har att göra med att rätten inte kan fungera effektivt med
mindre än att den framstår som en resurs för rättvisa, dvs. som
resultatet av en förnuftig viljebildningsprocess.428

I ett demokratiskt samhälle innebär det att rätten måste rättfärdigas
under deliberativa former. Därmed utgör den kommunikativa rationaliteten en förutsättning för vår laglydnad.429

Deliberativ legitimering av systemrationalitet
I systemen samordnas aktörernas handlande med hjälp av styrmedier,
som t.ex. makt och pengar. Styrmedierna tillåter strategisk handlingssamordning, vilket avlastar systemaktörerna från behovet av att
ständigt motivera sitt handlande kommunikativt. Systemets begränsade rationalitet medför emellertid att det är oförmöget att
legitimera sina egna processer eftersom legitimeringen förutsätter
förståelseinriktad kommunikativ handling där samtliga berörda har
möjlighet att komma till tals som hela individer. I systemen deltar
aktörerna endast i de roller som erkänns av systemet. Dessutom ingår
inte samtliga berörda i systemen. Det senare gäller t.ex. för flertalet
människor som bor nära en miljöfarlig industri. Kort sagt behövs
livsvärlden för att vi ska undgå Webers dystopi med ”järnburen”.430
Inom skolvärlden kan lärarmakt och betyg betraktas som två
styrmedier. Läraren har makt att organisera lärprocesser och fördela
betyg som svarar mot vissa kunskaper. Genom tillämpningen av
dessa styrmedier behöver inte läraren motivera varje enskild aktivitet.
Eftersom läraren befinner sig i systemet kan inte hon legitimera användningen av betyg, det är det bara medborgarna, via regering och
riksdag, som kan.
428
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villkor och verksamhet.
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Att system inte uteslutande kan stödja sig på strategisk handling
visas även av resultat från spelteorin431. I kollektiva situationer där alla
aktörer agerar utifrån sina egenintressen genereras ett resultat som är
mindre rationellt för alla inblandade än i situationer där aktörerna
samverkar kommunikativt. I normala situationer är det endast ett
fåtal aktörer (fripassagerare) som uteslutande agerar utifrån sina egenintressen. Att det är ekonomiskt för den enskilde fripassageraren att
handla som hon gör, förklaras av att hon, trots att hon inte
medverkar i någon produktion, ändå får del av kollektivets resultat.
Två exempel på spelteoretiska strategier som syftar till att få bukt
med fripassagerarproblemet är att antingen skapa avtal som gör det
lönsamt att samarbeta eller införa ett metaspel som går ut på att
straffa den/de som sviker det kollektiva målet.432 Det har dock visat
sig svårt att få bukt med problemet utan att ta normativt handlande i
anspråk433. Habermas moralteori visar att individer som befinner sig
på den postkonventionella nivån, har förmågan att inta ett reflexivt
och principiellt förhållande till kollektiva situationer, samtidigt som
de har förmågan att delta kommunikativt i kollektiva interaktioner.
Därmed har deltagarna en möjlighet att tillsammans komma överens
om vilka spelregler och normer som ska tillämpas i faktiska
situationer. Deliberation är alltså ett alternativ till avtal och metaspel.

Deliberation i arbetslivet
Även om man inte kan besluta om allt i arbetslivet har man ofta ett
tillräckligt stort gemensamt handlingsutrymme för att deliberation ska
vara möjlig kring många frågor. Eftersom arbetslivets interpersonella
relationer präglas av systemrationalitet måste emellertid deltagarna
göra en tydlig åtskillnad mellan sak och person. Vidare måste
deltagarna kunna skilja på fakta och norm samt norm och privat
begär. Deliberation inom system ställer alltså höga krav på
distansering och kritisk reflektion.434 I normalfallet kan och får inte
431

Som ingår i Rational Choice under valhandlingsteorin. Hagen (1996)
Guneriussen, Willy (1996, s.92), Hagen (1996, s274-276)
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Se t.ex. Jon Elster (en förgrundsgestalt inom Rational Choice) omsvängning: ”Tidigare
hävdade Elster (1979) att rational choice skulle kunna bli ett allomfattande program för
samhällsvetenskapliga förklaringar, men senare säger han (1989) att vi behöver ett begrepp
om sociala normer förutom begreppet rationella val.”. Hagen (1996, s277)
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Eriksen och Weigård (1999, s261f, 266, 275), Fritzell (2003, s40). Den professionella
byråkratin utgör ett exempel på att deliberation förekommer inom system.
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alla berörda närvara vid deliberationer, man har samtidigt begränsat
med tid, och ofta är handlingskonsekvenserna så oöverskådliga att
strategival endast kan avgöras av vetenskaplig expertis. Vidare är det
ofta bättre att fatta ett dåligt beslut än inget alls. Detta leder sammantaget till att behovet av legitimitet hamnar i konflikt med behovet av
effektivitet.

Systemisk fakticitet och deliberativ giltighet
Reflektion för analys av aktörernas samverkan
Vid drivhusprojektens interaktioner är inslaget av behandling av
normativa frågor stort. Den normativa aspekten är särskilt tydlig i
utvecklingsinriktade diskussioner där deltagarna sätter upp mål, väljer
tillvägagångssätt och väljer vem eller vilka som bör stå för utförandet.
Den normativa aspekten är också tydlig i utvärderingsinriktade
diskussioner där deltagarna avgör om ett visst utförande kommit tillstånd, om det faktiska resultatet motsvarar det giltiga resultatet, om
det faktiska tillvägagångssättet motsvarar det giltiga tillvägagångssättet
samt om de som agerat utförare verkligen är de som utsetts till utförare. I den utvecklingsinriktade diskussionen utformar deltagarna
den normativa måttstock som de mäter det faktiska agerandet mot i
sina utvärderingsinriktade diskussioner. Att det som förklarats
normativt giltigt omsätts i faktisk giltighet utgör förutsättningen för
att deltagarna ska kunna erfara konsekvenser av sitt normativa
handlande på ett objektivt sätt. Omsättningen av giltigt i faktiskt
kompliceras av projektdeltagarnas begränsade medvetenhet om vad
som förklarats giltigt samt deras begränsade förmåga eller vilja att
bidra till realiseringen. Ett sätt att möta problemet kring deltagarnas
begränsade medvetenhet är att synliggöra den normativa måttstocken.
Det görs vid framställning och revidering av projektplanen. Synliggörandet medför samtidigt att kontrollen av överensstämmelsen
mellan giltigt och faktiskt agerande underlättas. I systemfasen framträder projektplanen som ett statiskt styrmedium för den objektiva
världen och vid deliberationen som ett dynamiskt reviderbart
kommunikationsmedel mellan den sociala och objektiva världen.
Även de ansvar och befogenheter som deltagarna tilldelas vid
deliberation, men som aldrig förs in i projektplanen, framträder som
styrmedier i den systemiska fasen. Att styrmedierna endast utformas
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och legitimeras i deliberationen utgör en garanti för att systemfasen
inte programmerar sig själv.435 För att deliberationen ska kunna styra
systemfasen måste deliberationen behandla systemfasens giltighet och
behandla relationen mellan systemfasens giltighet och systemfasens
uppnådda fakticitet436, samt ha reellt inflytande över beslutens verkställighet. Det senare kräver att samtliga inflytelserika aktörer inkluderas i deliberationen437 och att inga övergripande beslut avgörs
utanför deliberationen, såvida inte särskilda mandat för detta har utdelats i förväg438.

Facilitering av deliberation i systemiska sammanhang
Reflektion för utveckling av DOS
Med utgångspunkt i tidigare resonemang drar jag slutsatsen att
aktörernas deliberationer torde kunna stimuleras genom att en
facilitator:
• agerar katalysator för att triviala livsvärldselement som hamnar
inom situationshorisonten i systemfasen och identifieras som
problematiska, transformeras till kunskap via kommunikativ
tematisering. I utbildningssammanhang bör element som relaterar
till kunskaper som förmedlas vid teorikurser lyftas fram.
• är vaksam på samtalsstörningar som t.ex. osynliggörande,
tolkningsföreträde, ämnesundvikande, pacificering, förlöjligande
och avbrytande. Strategin kan vara att blockera störningarna eller
lyfta in dem till öppen diskussion.
• är vaksam på regressiva beteenden som kamp, parbildning och
utpekande av syndabockar. Strategin kan vara att blockera
regressiva beteenden eller att lyfta in dem i öppen diskussion.
• identifierar självmotsägelser och lyfter in dem i öppen diskussion.
• ställer utsagor mot utsagor.
• ställer utsagor mot göra-attityd, dvs. pröva viljan ”att gå från ord
till handling”
• ställer giltighet mot fakticitet.
435
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• stimulerar deltagarna att själva träna på rollen som deliberativ
facilitator.
Enligt detta perspektiv är en deliberativ facilitator inte en person som
i förväg sitter inne med rätt svar, utan en person som har förmågan
att stimulera processen så att kritiska frågor ställs, bättre argumentet
växer fram och att vunnen giltighet omsätts i fakticitet. Samtidigt
stimulerar facilitatorn lärprocesser som stödjer kritisk reflektion kring
vunna erfarenheter, och möjliggör för grupp och deltagare att
successivt fungera alltmer autonomt.

Avslutning av kapitel 14 Deliberation
I detta kapitel har jag redogjort för begrepp som deliberation,
övervägande, rådslående, överläggande, diskursetik, praktisk diskurs,
pragmatisk diskurs, moralisk diskurs, etisk diskurs, teoretisk diskurs,
deliberativa rättigheter, deliberativa skyldigheter, deliberativa roller,
samtalsstörningar etc. Dessutom har jag redogjort för företeelser som
deliberation i arbetslivet, deliberativ legitimering av systemrationalitet,
deliberativ giltighet och systemisk fakticitet samt facilitering av
deliberation.
Vid deliberation försöker aktörer som berörs av gemensamma
handlingssituationer och ingår i praktisk diskurs fastställa hur dessa
situationer bör förstås och hanteras. De identifierar, diskuterar och
försöker lösa problem genom att under kollektiva, reflexiva och
medvetna former, undersöka, pröva och utveckla berörda individers
talhandlingar och giltighetsanspråk i relation till handlingskontext och
handlingssituation. Den diskursiva behandlingen genomförs utanför
handlingssituation och utan överhängande handlingspress och kan
genomföras med följande inriktningar: - pragmatisk diskurs med
fokus på sanning, vilket innebär en argumentativ prövning och
formulering av mål och medel efter positivistiskt mönster, - moralisk
diskurs med fokus på riktighet, vilket innebär en argumentativ
prövning och utformning av moraliska principer, - etisk diskurs med
fokus på uppriktighet, vilket innebär en argumentativ prövning och
formulering av individers förståelse av sig själva och det kollektiv de
ingår i. När aktörer som försöker nå en godtagbar lösning av en
aktuell problematisk situation, genomför pragmatisk, moralisk och
etisk diskurs, kan de behöva ta stöd i teoretisk diskurs för att klargöra
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förhållanden i den objektiva världen. Teoretisk diskurs genomförs
med fokus på sanning och innebär en konversation som syftar till att
blottlägga fakta om sakernas tillstånd inklusive orsaker till att aktuellt
tillstånd uppträder. Det övergripande syftet med deliberationen och
den diskursiva prövningen är att låta det goda argumentet växa fram
och göra sig gällande.
Vid deliberation gäller att alla har lika stor rätt att introducera
ämnen, påstå, förespråka, ifrågasätta och bli lyssnade på, samt att alla
har en skyldighet att lyssna när andra pratar och göra det med föresatsen att förstå det som sägs, ta till sig de påståenden som andra
kommer med, vara uppriktiga och ärliga med sina åsikter och önskemål samt ta ett ansvar för att samtalet fortskrider. Vid deliberationen
deltar aktörerna i egenskap av lyssnare, tilltalad och talare och växlar
på ett flexibelt sätt mellan att förespråka, kritisera och försvara olika
ståndpunkter och tolkningar. Deliberationen kan motverkas av
samtalsstörningar som osynliggörande, tolkningsföreträde, ämnesundvikande, pacificering, förlöjligande och avbrytande, samt av
regressiva beteenden som att utse syndabockar, upprätta kampgrupper etc.
Utifrån analytiska och pragmatiska reflektioner drar jag slutsatsen att aktörers deliberationer torde kunna stimuleras genom att en
facilitator agerar katalysator för att triviala livsvärldselement transformeras till kunskap via kommunikativ tematisering, blockerar eller
lyfter in samtalsstörningar till öppen diskussion, blockerar eller lyfter
in regressiva beteenden till öppen diskussion, lyfter in självmotsägelser till diskussionen, ställer utsagor mot utsagor, prövar viljan att
gå från ord till handling, ställer giltighet mot fakticitet samt stimulerar
andra att agera deliberativ facilitator.
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15 Pedagogisk påverkan och deliberativ
samverkan
Som visats i tidigare kapitel tvingas aktörer som deltar i drivhusprojekt och drivhuskurs att hantera konflikter mellan generella förväntningar, som beror på förekomsten av traditionella student- och
lärarroller etc., och specifika förväntningar, som beror av gruppens
unika interaktion. Mot denna bakgrund, samt det faktum att idén om
deliberativ samverkan knutits nära Habermas teoribildning, vore det
intressant att ställa vedertagna teorier och förgivettagna föreställningar om formellt och informellt lärande439 i relation till
Habermas perspektiv på lärande. Ett problem är att Habermas inte
har framställt explicita generella teorier om lärande. Habermas har
visserligen inspirerat andra att konstruera teorier i den riktningen.
Med hjälp av formalpragmatiken och valda delar av den
kommunikativa handlingsteorin har teorier om kollektivt lärande440
genererats, med hjälp av diskursteorin och den kommunikativa
handlingsteorin har teorier om deliberativt lärande441 framställts, etc.
Däremot tycks det saknas teorier om lärande som integrerar
Habermas olika ansatser, den kommunikativa handlingsteorin,
formalpragmatiken, diskursteorin och livsvärldsteorin, med
korresponderande systemteorier och deliberativa teorier. Sådana
teorier vore enligt min mening önskvärda att utveckla, även om det
innebär att varje delansats måste reduceras kraftigt för att den
integrerande teorin ska bli hanterbar. Utvecklingen av en integrerande
teori, liksom granskning av teorier som tar stöd i mer avgränsade
delar av Habermas teoretiska bidrag, faller emellertid utanför
ambitionen detta avhandlingsarbete. Undersökningen här fokuseras
på ett avgränsat sätt mot att försöka konkretisera relationen mellan
processer för pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan. Inledningsvis utreds vad som kan avses med att beteckna en process
som pedagogisk.

439

Skolverket 1999:121
Se t.ex. Mezirov m.fl. (2000), Wilhelmsson (1998, 2005), Fritzell (2003) och Ohlsson
(2001, 2004)
441
Se t.ex. Roth (2000, 2003b, 2004) och Englund (2003, 2004).
440
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Pedagogisk process
Begreppet formellt lärande används för att peka på det medvetna och
planerade lärande som sker inom ramen för en väl avgränsad utbildningsaktivitet442. Om ansvaret för det formella lärandets organisering vilar i händerna på en pedagog kan det formella lärandet beskrivas som en pedagogisk process, ur vilken följande tre faser kan
urskiljas:
… uppställande av mål för uppfostran och undervisning,
organisering av inlärningstillfällen samt utvärdering och kontroll
av inlärningen.443

Den eller de som planerar den pedagogiska processen bör alltså ställa
sig och besvara följande frågor:
• vilken kunskap ska den lärande tillägna sig genom den
stimulerade lärprocessen (kunskapsmål)? I kortform; vilken
kunskap?
• hur kan lärprocessen styras/faciliteras (lärstrategi) så att den
lärande når uppsatt kunskapsmål? I kortform; hur lära?
• hur kan resultatet av lärprocessen utvärderas (examination) så att
fastställande sker av i vilken grad den lärande uppnått uppsatt
kunskapsmål? I kortform; hur examinera?
I verkliga sammanhang kompletteras ofta utvärderingen av den
lärandes lärprocess av en utvärdering som avser den pedagogiska
processen i sig. För att organisera den pedagogiska processen på ett
rationellt sätt krävs någon form av strategi.

Förmedlingspedagogik
Förmedlingspedagogiken utgör ett exempel på strategi som tillämpas
i organiseringen av formella lärsituationer. Enligt det ontologiska och
epistemologiska perspektiv som denna pedagogik implicerar:
… värnas uppfattningen om att det finns en objektiv värld av
kunskap som kan beskrivas och målrelateras i läro- och
kursplaner, utbildningsprogram, vetenskapen och läroboken.

442
443

Skolverket 1999:121
Torsten Husén (1994)
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Pedagogens uppgift är att tillämpa verkningsfulla metoder för
kunskapsöverföring.444

Med det förmedlingspedagogiska synsättet följer en fokusering av
pedagogens aktivitet och hennes sätt att lära ut445, snarare än ett fokus
mot den lärandes sätt att lära sig. I sin mest extrema form, undervisningsteknologin, som utvecklats på behavioristisk grund, ses utbildning som ett system där följande delprocesser; behovsanalys,
befattningsanalys, elevanalys, utbildningsbehovsanalys, ramfaktoranalys, målanalys, stoffanalys, metodanalys, läromedelsproduktion,
genomförande, utvärdering och revidering, ska kontrolleras och
optimeras av pedagogen.446 Den viktigaste delprocessen utgörs av
målanalysen, där målen ska:
• beskriva förväntat resultat, inte kursinnehåll.
• formuleras i beteendetermer som beskriver vad eleven gör när
han visar att han uppnått målet.
• vara entydiga. Ordvalet är viktigt, det gäller att välja ord med få
tolkningsmöjligheter. Ord som att förstå, att inse, att kunna
utnyttja har vida tolkningsmöjligheter och är olämpliga. Ord med
få tolkningsmöjligheter är till exempel; att räkna upp, att
identifiera, att jämföra.
Behavioristernas intresse för att utforma strategiska undervisningsvillkor i syfte att forma individen så att hon uppvisar önskvärda yttre
beteenden följs av ett motsvarande ointresse av, och respektlöst förhållningssätt till, den studerandes egna intentioner samt hennes
erfarande av, och tankar om, den subjektiva, sociala och objektiva
världen. Undervisningsteknologin har en motsvarighet i den
industriella rationaliseringsmodellen Scientific Management, vilken i
korthet går ut på att separera arbetets utförande från dess planering,
för att möjliggöra en rationell utredning av hur arbetet kan organiseras på effektivast tänkbara sätt. Med denna rationaliseringsmodell
följer en indelning av arbetskraften i utförare och planerare. Om vi
låter undervisningsteknologin liknas vid Scientific Management så
framstår eleven som råvaran som ska förädlas, läraren som arbetaren
som ska förädla råvaran, rektorn som arbetsplatsens förman,
444

Granberg (2004, s27f)
Läraren lär inte sig, läraren lär den andre.
446
Granberg (2003, s234ff)
445
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läromedelsförfattaren som tidsstudiemannen som detaljplanerar
lärarens arbete samt läroplansförfattaren som systemets övergripande
planerare. Mot förmedlingspedagogiken (och därmed också undervisningsteknologin) har Pablo Freire riktat följande kritik:
En noggrann analys av relationen lärare-elev på vilken nivå som
helst, i eller utanför skolan, avslöjar dess fundamentalt förmedlande karaktär. Denna relation inbegriper ett förmedlande
Subjekt (läraren) och tålmodigt lyssnande Objekt (eleverna).
Innehållet, vare sig det rör sig om värderingar eller om
empiriska dimensioner av verkligheten, tenderar att bli livlöst
och förstenat i förmedlingsprocessen. Undervisningen lider av
förmedlingssjukan ... Förmedlingen av innehållet (med läraren
som förmedlare) får eleverna att mekaniskt lära in det förmedlade innehållet. Än värre, det förvandlar dem till ”behållare”, till ”förvaringsrum” att ”fyllas av läraren” … Undervisningen blir sålunda en insättningsakt, där eleverna är banken
och läraren är den som sätter in … Det är ”banksynen” på
undervisning, som gör att elevernas aktionsradie inskränker sig
till att ta emot, registrera och förvara insättningarna. De har
visserligen möjlighet att bli samlare, eller ”katalogiserare” av de
saker de förvarar. Men ytterst är det människorna själva som
”lagras undan” genom bristen på kreativitet, förändring och
kunskap i detta (i bästa fall) missriktade system. För utan egen
undersökning, egen praxis kan människan inte bli verkligt
mänsklig. Kunskap växer fram endast genom uppfinning och
återuppfinning, genom den ständiga, otåliga, kontinuerliga,
hoppfulla undersökning människor företar i världen och med
varandra. I banksynen på undervisning är kunskap en gåva given
av de som betraktar sig själva som kunniga till dem som inget
kan. Genom att projicera en absolut okunnighet på andra, ett
kännetecken på förtryckets ideologi, negerar man undervisning
och kunskap som undersökningsprocesser.447

Den pedagogiska processen som en öppen eller förtäckt
strategisk påverkansprocess
Under de senaste decennierna har dominansen inom de teoretiska
diskurserna om lärande och pedagogik förskjutits från mer eller
447

Freire (1970, s71f)
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mindre lärarcentrerade perspektiv (att lära ut448), till elevcentrerade
perspektiv (att lära in449), och slutligen över till perspektiv som
betonar den lärandes aktiva lärande i hennes sociala sammanhang450.
Trots denna diskursiva utveckling, tycks det mig, som om Freires
drygt tre decennier gamla kritik av förmedlingstraditionen träffar den
pedagogiska praktiken med tämligen oförminska styrka. T.ex. styrs
den pedagogiska processen i svensk gymnasieskola sedan ett drygt
decennium av målrelaterade kursplaner och betygskriterier som svarar
väl mot den förmedlingspedagogiska modellen. Jag har svårt att
uppfatta någon skarpare kritik av detta förhållande från forskarhåll.
Vidare är min erfarenhet att många av dem som fortfarande befinner
sig i utbildningssystemet ler igenkännande åt följande porträtt av
skolvärldens kommunikationsmönster:
• Läraren ställer frågor som hon redan vet svaret på.
• Läraren har alltid ordet om ingen annan begärt ordet.
• Eleverna vet att de förväntas svara med ett eller ett par ord och
inte breda ut sig när de får en fråga.
• Elevernas yttranden möts nästan alltid med en bedömande
reaktion.451,
Igenkänningen skulle inte finnas där om den förmedlingspedagogiska
praktiken försvunnit. Den dominerande skolverkligheten tycks vara
att läraren talar, beskriver, ger instruktion, ställer frågor och bedömer
respons, och att den lärande lyssnar, inväntar instruktion och försöker besvara lärarens frågor på ett sätt som tillfredställer den
pedagogiska processens redan uppställda kunskapsmål452. Att responsen förväntas vara normkonform, innebär samtidigt en förväntan
om att den ska vara icke-kreativ. Att läraren står för de kreativa
handlingsinitiativen och den lärande för det granskade responderandet, producerar och reproducerar en fri aktiv lärarroll och en
kontrollerad reaktiv elevroll. Lärandesituationen som sådan förvandlar alltså den lärande till lärarens passiva klient, eller om man så
vill till det lydiga redskap som möjliggör lärarens eget förverkligande
448

T.ex. förmedlingspedagogiken och undervisningsteknologin. Se Granberg (2003, 2004)
Konstruktivismen. Se te.x. Kolb (1984)
450
Se t.ex. Säljö (2000), Dyste red. (2001), Engeström (1987, 1990, 1996a, 1996b) och
Engeström m.fl. (1999)
451
Linde (2000, s52)
452
Se Roth (2003b, s22f) och Englund (2003, s59ff)
449
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av den pedagogiska processen. Jag har svårt att se att förmedlingspedagogiken någonsin tidigare skulle ha haft en starkare ställning än
den har i dag. Ett bidragande skäl till förmedlingspedagogikens starka
ställning torde vara den allmänna orienteringen i samhället mot måloch resultatstyrda processer453, men även utan en sådan tendens i
samhället har jag svårt att se hur pedagogiken som sådan, helt ska
kunna frigöra sig från det förmedlingspedagogiska synsättet. Låt oss
t.ex. betrakta följande utsaga:
Pedagogikens kärnfråga är synen på relationen mellan subjektet,
den som lär, och objektet, det som ska läras.454

Jag känner mig tveksam till riktigheten av denna utsaga. För vem är
det egentligen som förväntas definiera och hantera pedagogikens
kärnfråga? Så länge pedagogiska processer förväntas handla om i förväg planerade påverkansprocesser455, måste vi förutsätta att det finns
någon i den lärandes omvärld som är redo att aktivt gripa in i den
lärandes lärprocess efter en i förväg upprättad handlingsplan. Är det
inte i själva verket alltid så att det är i den eller de som griper in som vi
finner den pedagogiska processens verkliga subjekt? Så länge den
lärande ingår i någon annans strategiskt utformade handlingsplan är
hon per definition redan objektifierad. Till och med i själva utpekandet av någon som den lärande vilar en objektifiering. Det som
torde skilja från fall till fall mellan olika pedagogiska processer förefaller vara huruvida ingripandet sker under öppet eller förtäckt
strategiska former. Att med särskilda metoder påverka en människa i
riktning mot tillstånd456, som definierats av maktinstanser som
individen är beroende av, och att på samma gång försöka erkänna
henne som autonomt handlande subjekt förefaller mig vara ett
hopplöst projekt. I bästa fall misslyckas projektet helt. I sämsta fall
genereras ett falskt medvetande hos den lärande som gör henne
oförmögen till frigörelse från den manipulerig hon utsätts för.
Minimikravet för att upprätta den som lär som subjekt torde vara att
hon ges ett jämlikt inflytande över frågorna; vad lära, hur lära och hur
examinera, samt att hennes deltagande i den pedagogiska processen
453

Se tidigare kapitel eller Granberg (2003, s235)
Se t.ex. Otto Granberg (2004, s22)
455
Se Ohlsson (2004) om den pedagogiska påverkansprocessen och pedagogiska
ingripanden.
456
Kunskapsmål och eftersträvade förmågor enligt kurs- och läroplan.
454
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sker på helt frivillig grund. Eftersom jag drivit kritiken av den
pedagogiska processen tämligen långt är det kanske dags att fundera
över vad det innebär att lära.

Lärande som deliberativ reflexiv transformering av
erfarenhet till kunskap, normer, värden och intressen
När individer457 eller ett kollektiv458 lär genomgår de processer som
medför mer eller mindre varaktiga förändringar i deras livsvärld.
Genom att skilja på erfarande och lärande respektive erfarenhet och
kunskap459, markeras en kvalitativ skillnad mellan oreflekterat och
reflekterat handlande respektive förgivettagna och kritiskt granskade
livsvärldselement460. Enligt Mezirovs teori om transfomativt lärande ses
lärande som den reflektionsprocess genom vilken erfarenheter (förgivettagna element ur livsvärlden) transformeras till kunskaper461.
Erfarenheten omvandlas emellertid inte endast till kunskap. När
individer eller grupper lär, transformeras erfarenhet även till normer,
värden och intressen462. En förutsättning för att en erfarenhet ska
kunna tranformeras på detta sätt är att den förlorat sin förgivettagna
ställning i livsvärlden genom att ha befunnit sig, alternativt befinner
sig eller förväntas komma att befinna sig inom situationshorisonten
för den lärandes handlande463. Reflektionen kan ske som reflektion-ihandling eller som reflektion-över-handling464. Den reflexiva
processen kan ses som ett utslag av aktörens strävan mot att uppnå
457

Se t.ex. Säljö (2000), Marton m.fl. (1997), Engeström (1987), Ellström (1996) eller Illeris
(1999).
458
Ellström (1996)
459
Se t.ex. Rolf (1995) som menar att individen eller kollektivet riskerar att hamna i
förtrogenhetsfällan om inte kunskap lyfts upp till ytan via kritisk reflektion.
460
Se kapitlet Livsvärld eller Habermas (1981b, s124).
461
Mezirov (2000), Wilhelmson (1998, 2005) och Kolb (1984, s.38).
462
Här bygger jag på den pragmatiska idén att all reflektion ytterst relaterar till handling (se
t.ex. Deweys pragmatism enligt Roth (2003a)), vilket innebär att all reflektion omfattar såväl
en förståelseprocess som en viljebildningsprocess. Det medför att kunskapsutveckling inte
kan frikopplas från intresseutveckling eftersom de utvecklas inom ramen för samma
process (lärandet). Vad gäller normer och värden så utgör de, i sig, olika föreningar av
aktörers kunskaper och intressen som uppstår genom reflektion. Alltså genererar lärande
såväl kunskaper, normer, värden som intressen.
463
Se kapitlet Livsvärld eller Habermas (1981b, s124). Den prognostiserande aspekten har
jag dock lagt till själv.
464
Se tidigare kapitel. Schön (1983) Joas (1995). Se Molanders (1996) invändning om att
reflektionen förutsätter frånvaron av handlingspress.
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ett mer medvetet och rationellt handlande465. Av kommunikativa skäl
torde kollektiv reflektion av högre kvalitet endast vara möjlig i samband med reflektion-över-handling, dvs. i det läge då den direkta
handlingspressen är borta466 och aktörerna har möjlighet att etablera
ett distanserat förhållningssätt till situationen. Den form av kollektiv
reflektion som Habermas lyfter fram, är den deliberativa reflektionen,
där samtliga deltagare som berörs av en viss situation, i störningsfri
dialog, genomför en kommunikativ, diskursiv och problemlösande
tematisering av situationen i försöket att upprätta gemensamma
handlingsplaner som uppfattas som giltiga av samtliga beröra. Den
deliberativa reflektionen sker i relation till samtliga handlingsslag och
sfärer av livsvärlden. 467

Anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande
Hantering av återkommande och oproblematiska situationer ställer
inga krav på berörda aktörer att kritiskt ifrågasätta situationernas
grundvillkor. Förmågan till kompetent hantering av dessa situationer
kan därför ske inom ramen för ett anpassnings- och bemästringsinriktat
lärande468 som är inriktat mot tillägnande av redan etablerade kunskaper. Denna form av lärande svarar t.ex. mot det lärande som sker i
traditionella skolsituationer där elever tillägnar sig förgivettagna kunskaper och kompetenser via någon form av pedagogisk påverkansprocess469. Klart definierade kunskapsmål och undervisningsmetoder
tycks bidra till ett positivt utfall av dessa anpassningsinriktade lärprocesser.470 Hanteringen av problematiska situationer som inte kan
lösas inom situationens grundvillkor förutsätter ett överskridande,
vilket i sin tur förutsätter ett utvecklingsinriktat och kreativt lärande som
innehåller ett kritiskt ifrågasättande av situationens grundvillkor471.
Till skillnad från det anpassningsinriktade lärandet tycks det ut465

Alexandersson (1999)
Se t.ex. Molander (1996)
467
Se tidigare avsnitt i avhandlingen.
468
Ellström (1996, 2001, 2002, 2004)
469
Anpassningsinriktat lärande står även i centrum för så kallat mästarlärande, där
mästarens kunskaper och kompetenser överförs till novis via ett successivt ökat deltagande
i en arbetspraktik. För resonemang om mästarlärande se t.ex. Illeris (1999), Nielsen, Kvale
(1999) eller Lave, Wenger (1991).
470
Ellström (2001, s34f, 2004, s31).
471
Ellström (1996, 2001, 2002, 2004).
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vecklingsinriktade lärandet påverkas negativt av klart definierade
kunskapsmål.472
Dubbelbindande situationer och växelverkan mellan
produktions- & utvecklingslogik
Idén om ett utvecklingsinriktat lärande hör samman med insikten om
att aktörers handlande normalt begränsas av att de ingår i dubbelbindande situationer, dvs. situationer där samtliga tillfredställande
lösningar inom situationens grundvillkor är blockerade av maktinstanser som aktören är beroende av.473 Gregory Bateson, som utvecklat begreppet dubbelbindning, visar hur en pedagog kan exponera sin elev för en dubbelbindande situation med syftet att initiera
en lärprocess hos henne som går ut på att hon ska lära sig hur
situationen kan överskridas; han skriver:
I den österländska religionen zenbuddism är målet att uppnå
klarhet. Zenmästaren strävar efter att skapa klarhet hos sin elev
på olika sätt. Han håller till exempel en käpp över elevens huvud
medan han med eftertryck säger: ”Om du säger att käppen är
verklig, slår jag dig med den. Om du säger att käppen inte är
verklig slår jag dig med den. Om du inte säger någonting, slår jag
dig med den.”474

I ovanstående pedagogiska påverkansprocess pekar läraren själv på
situationens grundvillkor, vilket medför att eleven kan koncentrera
sig på att finna den överskridande lösningen. Till de mer uppenbara
överskridandena av situationen hör att eleven gör ett försök att ta
käppen från sin mästare. Eleven skulle i och för sig kanske kunna
undkomma käppen genom att springa sin väg, men det skulle inte
innebära ett överskridande av situationen, utan en flykt från den.
I verkliga livet ställs aktörer sällan inför dubbelbindande
situationer med uppenbara grundvillkor och konkreta maktinstanser.
Enligt Michael Foucault beror detta på att kunskap och makt är två
sidor av samma mynt:

472

Ellström (2001, 34f, 2004, s31).
Bateson (1972, s206-208). Se även t.ex. Engeström (1987) angående expansivt lärande,
Ellström (1992) angående utvecklingsinriktat lärande, Foucault (1986) angående
självdisciplinering, samt Illeris (1999) om expansivt lärande och teorin om dubbelbindning.
474
Bateson (1972, s.208).
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Man bör medge att makten producerar vetande; att makt och
vetande förutsätter varandra; att det inte finns något maktförhållande utan att ett därmed sammanhängande område av
vetande skapas och att det inte heller finns något vetande som
inte samtidigt utbildar ett maktförhållande.475

samt att maktutövning vanligtvis sker via kunskapsöverföring476.
Maktutövningen sker därför på ett opersonligt sätt, vilket medför att
makten snarare existerar överallt än återfinns i tydliga instanser477.
Makt är inte något som innehas utan något relationellt som finns
mellan människor478. Vidare ökar makten sitt inflytande genom att
producera kunskap479. Detta förhållande gäller i synnerhet för vetenskapen, som genom att alliera sig med andra maktapparater, kan bidra
till att skapa den ordning som gör den sann480. Via skolan kan vetenskapen kanalisera makten att peka ut och att definiera481. Genom
utpekandet informeras aktören om åt vilket håll hon ska rikta sin blick
och genom definitionen om vad hon ser när hon följer riktningsangivelsen. Frågan är hur individen ska kunna genomskåda olika
situationers dubbelbindande grundvillkor när de linser482 hon har att
se med utgörs av den kunskap som produceras av makten, i vars
intresse det ligger att hålla henne omedveten om såväl dubbelbindningarnas existens som deras karaktär483. Foucault menar att det hör
till undantaget att individen faktiskt upplöser de dubbelbindningar
hon ingår i och att det inte heller är särskilt vanligt att hon flyr484 från
dem. Istället vidtar en självdisciplinering485 som innebär att hon anpassar sig till rådande omständigheter486. I mina ögon framstår
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aktörernas självdisciplinering efter dubbelbindande situationer som
den process som möjliggör reproduktionen av Webers järnbur487.
Om man ser saken på det sättet blockeras utförarnas överskridanden
snarare av beslutarnas kunskapsproduktion än av beslutarnas faktiska
intentioner, vilket tycks stämma med teorierna om organisationers
begränsade rationalitet488. Järnburen kan därmed sägas följa en snäv
produktionslogik som upprätthålls genom ett anpassningsinriktat
lärande489 som ytterst bottnar i en självdisciplinerande process som
utlösts genom existensen av diffusa dubbelbindningar. Eftersom omvärlden ständigt förändras är emellertid flertalet sociala system
hänvisade till att förena en produktionslogik med en utvecklingslogik
för att kunna överleva490. Medan produktionslogiken förutsätter en
anpassning till befintliga dubbelbindande situationer förutsätter
utvecklingslogiken en upplösning av de dubbelbindande situationer
som begränsar anpassning till, och inflytande över, systemets
omvärld. Enligt Yrjö Engeström är frigörandet av individuellt och
kollektivt utvecklingsinriktat lärande491 direkt knutet till möjligheten
av systemförändring492 och faktiska överskridanden av de dubbelbindningar som aktörerna identifierar. På samma sätt som systemförändring förutsätter utvecklingsinriktat lärande förutsätter utvecklingsinriktat lärande systemförändring. Med andra ord är dessa
länkade företeelser som endast kan separeras analytiskt. Trots att
utvecklingsinriktade processer kan vara nödvändiga för ett systems
överlevnad, är det emellertid sällan så att de som handlar utvecklingsinriktat får positiv respons från övriga systemaktörer493. Tvärtom
stämplas deras agerande normalt som undergrävande verksamhet494.
Det kan enligt mitt perspektiv bero på att när dubbelbindningar bryts
upp och system förändras så ogiltigförklaras tidigare kunskaper, vilket
torde leda till irritation bland de som producerat den ogiltigförklarade
kunskapen. En annan förklaring kan vara att när maktens ordinarie
styrning av situationen (kunskapsöverföringen) blockerats, så uppstår
487
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det en osäkerhet bland de som representerar makten om hur de ska
kunna hantera situationen, vilket t.ex. skulle kunna ta sig uttryck i
form av negativa projektioner mot utvecklarna. Sannolikt är det även
så att aktörer som tidigare låtit sig disciplineras under vissa dubbelbindningar kan känna sig ifrågasatta av aktörer som tar genvägar
genom att överskrida samma dubbelbindningar. Nu kanske vi borde
fråga oss om det går att göra sig av med dubbelbindningarna. Enligt
min mening torde det vara både svårt och inte särskilt önskvärt. När
mer omfattande dubbelbindningar inom ett system bryts upp infinner
sig alltid frågor kring upprättande av nya mål och val av nya medel
för verksamheten. I och med att frågorna besvaras och omvandlas i
fakticitet begränsas rationaliteten åter i systemet, vilket betyder att nya
dubbelbindningar uppstår. Dubbelbindningarna kan således inte undvikas med mindre än att produktionslogiken går förlorad. Kombinationen av en utvecklings- och produktionslogik förutsätter alltså
existensen av både anpassnings- och utvecklingsinriktade lärprocesser. Medan det anpassningsinriktade lärandet behövs för att utvärdera befintliga dubbelbindande situationer, bryta upp oönskade
dubbelbindningar och planera nya mer önskvärda situationer, behövs
det anpassningsinriktade lärandet för att operationalisera resultatet av
det utvecklingsinriktade lärandet i kollektiv form, vilket sker med
hjälp av kunskapsöverföring och självdisciplinering.
Teorierna om anpassnings- och utvecklingsriktat lärande
levererar inga verktyg som underlättar för aktörerna att handskas med
de kommunikativa förståelseprocesser och kollektiva viljebildningsprocesser som ingår i utvärderingen, överskridandet och utvecklingen
av kollektiva dubbelbindande situationer. Eftersom dessa processer
ställer krav på hantering av rationalitet inom ett brett spektrum torde
det vara fruktbart att integrera teorierna om anpassningsinriktat och
utvecklingsinriktat lärande med Habermas kommunikativa handlingsteori, hans formalpragmatik, diskursteori och livsvärldsteori med
olika deliberativa ansatser och systemteoretiska perspektiv. Om
denna förening skapas torde processer för utvecklingsinriktat lärande,
kollektiv viljebildning samt systemförändring kunna stödjas och/eller
analyseras på ett sammantaget vis. Ett första steg i den riktningen är
att knyta anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande till den
kommunikativa handlingsteorin. Om vi antar att aktörer kan inta
anpassnings- respektive utvecklingsinriktat förhållningssätt till samt322

liga livsvärldssfärer, måste det existera såväl instrumentella/strategiska och normativa som expressiva former av anpassnings- och
utvecklingsinriktat lärande, som fungerar efter tämligen skilda logiker.
När det gäller det lärande som svarar mot kommunikativ handling så
tycks fördefinierade inriktningar (anpassning/utveckling) strida mot
själva grundvillkoren för en öppen störningsfri dialog. Därför torde
det endast vara rimligt att tala om ett kommunikativt lärande, utan
inriktningsprefix. Med deliberation förhåller sig det något annorlunda. Deliberationen förutsätter ett genomförande av praktisk
diskurs (med eventuellt inslag av teoretisk diskurs), vilket innebär att
aktörer som berörs av gemensamma handlingssituationer försöker
fastställa hur dessa situationer bör förstås och hanteras. De
identifierar, diskuterar och försöker lösa problem genom att under
kollektiva, reflexiva och medvetna former, undersöka, pröva och
utveckla berörda individers talhandlingar och giltighetsanspråk i
relation till handlingskontext och handlingssituation. Deliberationen
är alltså alltid utvecklingsinriktad. Detta medför att det skulle vara
något av en tautologi att tala om utvecklingsinriktat deliberativt
lärande. Rimligare är därför att kort och gott tala om deliberativt
lärande. Om vi summerar så är det alltså relevant att i detta sammanhang tala om: dels ett anpassnings- respektive utvecklingsinriktat;
strategiskt/instrumentellt, normativt och expressivt lärande, dels ett
kommunikativt respektive ett deliberativt lärande. När vi nu har
närmat oss det deliberativa lärandet, är det kanske rimligt att fråga sig
om en deliberativ pedagogik skulle kunna utgöra ett alternativ till den
pedagogiska påverkansprocessen.

Deliberativ pedagogik och pedagogisk påverkansprocess
”Kunskapsmålet” för den lärande som ingår i en deliberativ
pedagogisk process kan beskrivas som:
… att lära sig värdera kunskap, normer och handlingsnormer
holistiskt, med utgångspunkt från deliberativa samtal som
värderingsprocedur. 495

Det innebär rimligtvis, om deltagandet förväntas ske på en postkonventionell nivå, att lärare och elever delibererar om vilka svar som
är giltiga på den pedagogiska processens frågor; vad lära, hur lära och
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hur examinera, samt att de delibererar om huruvida frågorna i sig är
relevanta eller ej. Deliberativ pedagogik innebär alltså en kritisk pedagogik, ställd på demokratisk grund, med skolans diskursiva praktiker i
sitt fokus496. Överskridandet av förmedlingstradition förväntas alltså
ske genom ett fokus mot kommunikativ handling och viljebildning.
Enligt mitt perspektiv innebär denna ansats ett upphävande av
pedagogik som påverkansprocess, vilket i sin tur begränsar betydelsen
av kurs- och läroplaner. Det enda som tycks finnas kvar att planera
för pedagogen (och kurs- och läroplansutformarens sida) är vilka
procedurella villkor som måste uppfyllas vid deliberationerna för att
processen ska kunna betecknas som deliberativ. Men kan den process
som då uppstår betecknas som pedagogisk? Är det inte så att i princip
varje form av påverkan har blockerats? Spänningen mellan demokrati
och pedagogik kan uttryckas på följande sätt:
Den elev som ska utöva demokratisk påverkan på sin situation
tycks få finna sig i att också vara utsatt för den pedagogiska
påverkan som sägs ligga i en undervisnings karaktär. Hur ska
man få ihop detta egentligen? Slutsatsen blir ju – när vi alltså
betänker den egentliga undervisningspraktiken – att individen/eleven ska å ena sidan vara ett aktivt subjekt som påverkar och
tar vara på sina demokratiska rättigheter men å andra sidan
också någon som är föremål för, därmed kanske rent av ett
passivt objekt för, någon annans/lärarens påverkan. Det hela
verkar motsägelsefullt … Skulle eleverna kunna bestämma vad
de ska lära sig när de inte ens vet vad de inte vet? Är det
verkligen så att för att barnen ska bli fria, för de vill vi ju att de
ska bli, så måste vi, vuxna och lärare, utsätta dem för strikt
syrning och kontroll? För att nå målet ska vi använda medel
som tycks innebära motsatsen?497

Formellt lärande med inslag av både pedagogisk påverkan
och deliberativ samverkan
Att teoribildningar om lärande gång på gång tycker sig finna vägar att
upprätta den lärande som subjektet kan bero på att dess forskare inte
behöver leverera något sammanhållet svar på: vad lära, hur lära och
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hur examinera. Genom att uteslutande fokusera på den mellersta
frågan och välja att ställa sig på elevens sida, genom att elevcentrera
forskningen, kan forskaren undvika att själv drabbas av pedagogikens,
som det tycks, ofrånkomligt auktoritära drag. Detta undanglidande är
inte möjligt för pedagogen. För vem är beredd att friskriva henne
från ansvaret för att besvara och hantera samtliga tre frågor? Ännu
har jag inte sett något initiativ i den riktningen från de instanser som
ger pedagogen uppdraget att undervisa. Tvärtom binder man henne
hårdare till det pedagogiska ansvaret genom att på samma gång
tydliggöra kunskapsmålen och föra över hela ansvaret för utförandet
på henne själv. Genom att framhålla att hon ska avgöra hur undervisningen ska bedrivas i samråd med sina elever, hänvisar man henne
till en demokratisk process som urholkar hennes möjligheter att agera
öppet strategiskt.498 Att hon samtidigt exponeras för trycket från de
vetenskapliga diskurserna som förklarar hur ”fel” det är att tänka i
termer av att ”lära ut”, ”lära in” etc. torde inte underlätta hennes
situation i någon större utsträckning. Det är otacksamt att vara
pedagog nuförtiden.
Nu är det kanske dags att fråga sig om det verkligen är så att
den lärandes förlust av sin status som subjekt alltid behöver betraktas
som ett problem. Uppfattningen att äldre generationer har kunskaper
som är intressanta för yngre generationer att tillägna sig, torde det
vara få som motsätter sig. Eftersom inte den yngre generationen vet
vad den äldre generationen vet, kan den inte själv gripa tag i kunskapen. Den äldre generationen tar därför ett ansvar för att förmedla
kunskaper som den yngre generationen kan ha nytta av. Genom detta
ansvarstagande uppkommer idén om att iscensätta en pedagogisk
påverkansprocess, vilket medför att den yngre generationens
individer upphävs som subjekt. Men är det inte just möjligheten till
effektiv påverkan och yttre styrning av individens lärprocess som
utgör förutsättningen för tillägnandet av dessa kunskaper? Är det inte
så att t.ex. en elevcentrerad pedagogik som följer ett renodlat
konstruktivistiskt perspektiv, med synen att det endast är den lärande
själv som kan konstruera sin kunskap och att allt lärande sker via
hennes eget experimenterande, faktiskt inducerar ett tvång hos den
498
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lärande att försöka uppfinna hjulet på nytt, fast hon kan se att det
redan existerar färdigt utanför henne själv.
Lika problematiska, som försöken att upprätta eleven som
subjekt inom ramen en pedagogisk process är utsiktslösa, framstår de
pedagogiska praktiker som dock lyckas få studenten att tro att hon
befinner sig i en kommunikativ situation mellan fritt handlande
subjekt, med infriade villkor av ideal talsituation, eftersom dessa
praktiker etablerar ett falskt medvetande hos den lärande. Pedagogiska påverkansprocesser som är öppet strategiska ger istället den
lärande en chans att upptäcka grundvillkoren i de dubbelbindande
situationer hon befinner sig i. Ett exempel på en sådan pedagogik är
variationsteorin499. Utgångspunkten i variationsteorin är att det finns
kvalitativt skilda sätt att erfara fenomen på, och att dessa sätt faktiskt
är olika bra. De kvalitativt bättre sätten att erfara fenomen på återfinner vi inom olika vetenskapliga fält, närmare bestämt hos de
personer som är verksamma där. Genom historien har ämnesrelaterade kunskaper visat sig tillhandahålla effektiva redskap för att
lösa praktiska problem.500 För att hålla ned stoffet i skolans undervisning bör centrala fenomen, och goda sätt att erfara dessa på,
urskiljas inom respektive undervisningsämne. Att urskilja de goda
sätten att erfara på är emellertid inte tillräckligt för att skapa effektiva
pedagogiska påverkansprocesser. För att kunna organisera dessa behöver man veta hur eleverna erfar de utpekade fenomenen. Eftersom
det är ett alltför omfattande företag för respektive lärare att själv ta
reda på detta inom ramen för sin egen undervisning, har omfattande
forskning, med så kallad fenomenografisk ansats501, genomförts för att
kartlägga vilka vanliga kvalitativt skilda sätt som elever erfar olika
fenomen på. Variationsteorins påverkansidé är att försätta eleven i
situationer där kvalitativt skilda erfaranden av ett och samma
fenomen ställs mot varandra. Med andra ord innebär strategin att låta
de lärande exponeras för variation i sättet att erfara de utpekade
fenomenen.502 Men kan verkligen undervisningen ta slut med denna
aktivitet? Vad detta handlar om är, krasst sett, en insättningsakt, där
pedagogen städar ut gamla dåliga insättningar och stoppar in nya
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bättre. Frågan är hur djupt den lärandes nya kunskaper sitter efter en
sådan insättningsakt. Är det inte så att dessa kunskaper strängt taget
är förgivettagna eftersom de förmedlats/tillägnats i en dubbelbindandesituation helt frikopplad från den situation där kunskaperna
uppkommit respektive tänks användas? Så länge det pedagogiska
uppdraget uteslutande går ut på att med rationella medel ge den
lärande en handlingsberedskap, en beredskap för att kunna handla
kompetent senare i livet, tycks pedagogiken och den pedagogiska
praktiken ofrånkomligen sitta fast i formellt lärande som en
”insättningsakt”. Ytterst torde det vara frikopplingen av ”den lärande
människan” från ”den handlande människan” som blockerar möjligheten att återupprätta individen som subjekt, inte vilket teoretiskt
perspektiv på lärande som anläggs. Det mest tragiska med denna
frikoppling är kanske inte att kunskap som inte används dör503, utan
att den lärande lagras undan504 och att hennes kreativa förmåga
slocknar, när hon enbart lär för framtida handling. Att nutidsmänniskan befinner sig så länge i skolan innan hon kommer ut i
arbetslivet, och att hon sannolikt tvingas återvända dit för längre
perioder senare i livet, förvärrar situationen. Det är för att upphäva
dessa brister, som tycks mig omöjliga att åtgärda inom ramen för en
pedagogisk påverkansprocess, som idén om en komplettring av skolverkligheten med hjälp av deliberativ projektsamverkan fötts.
Strategin är att låta aktörer delta i sociala system vars situationers
grundvillkor aktörerna själva kan påverka. När aktörerna agerar i
dessa system förväntas de erfara hur förgivettagna element (inklusive
förgivettagna kunskaper) hamnar inom situationshorisonten. Genom
deliberation kan de åstadkomma kollektiva förståelseprocesser med
kritisk prövning av dessa element, för att därigenom frambringa
giltiga kunskaper, normer och världen. I deliberationen kompletteras
deras förståelseprocess av en kollektiv viljebildning, vilka tillsammans
syftar till att upprätta en handlingsplan som innebär att giltigheten
formuleras som strategi för omsättning som fakticitet i aktörernas
eget system. Genom växelverkan mellan giltighet och fakticitet
realiseras ”den lärande” som handlande subjekt i ett socialt sammanhang. Därmed möjliggörs ett utvecklingsinriktat lärande som tillåter
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att aktörerna bryter upp dubbelbindande situationer och realiserar en
mer önskvärd framtid.

Förutsättningar för deliberativt lärande i skuggan av
förgivettagna kunskapsintressen
Hur kan då ett deliberativt lärande tänkas se ut? Som exempel på det
ska vi betrakta en situation som utspelar sig i ett av de första drivhusprojekten som genomförs i Arena innovativ teknik och företagandes
regi. Året är 2002 och projektet har en inriktning mot skidsport. Den
konkreta målsättningen med projektet är att identifiera affärsmässigt
intressanta tekniker att reducera friktionen mellan skidor och snö.
Tanken är att utvecklingen av tekniker ska gå hand i hand med
utvecklingen av affärsidéer. Eftersom det är första gången som drivhusprojekt genomförs är intresset för verksamheten mycket stort.
Flera av deltagarna och de som observerar projektet är spända på att
få veta vilka processer och resultat som drivhusprojekt kan generera.
Eftersom verksamheten befinner sig i en utvecklingsfas har
organisationen ställt omfattande resurser till projektets förfogande.
Som resurser i projektet finns, förutom avancerad teknisk utrustning,
flera intresserade forskare/lärare som bredvilligt ställer sina
kunskaper om glidytor, smörjmedel, materialteknik, kemisk design,
affärsutveckling etc. till projektets förfogande. Dessutom kan
projektet beställa utförande och analys av olika experiment via
studenters arbeten i andra pågående högre kurser. Den situation som
jag intresserar mig för utspelas inom ramen för en av projektets
deliberationer505, närmare bestämt när det står klart för
deliberationens deltagare att de två studenterna som innehar
projektets två forskarroller anser sig ha kört fast. De två studenterna
har ägnat de senaste veckorna åt att läsa in sig på vad som gjorts och
framkommit i samband med tidigare forskning med relevans för
projektet. Forskarstudenterna hävdar nu att ”allt redan är gjort”. De
kan helt enkelt inte se att det finns några intressanta experiment kvar
att utföra. De tekniska handledarna som närvarar vid deliberationen
svarar på studenternas frustration genom att föreslå att de kan utföra
mätningar eller beställa mätningar av ytstruktur på olika skidbelag, att
505

Vid den här tidpunkten användes inte begreppet deliberation, men eftersom mötet
genomfördes i en jämlik anda och var inriktat mot utvärdering och utveckling av
projektprocessen anser jag att begreppet ändå är relevant i sammanhanget.
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de kan förstora och fotografera skidbelagens ytor i elektronmikroskåp
etc. Studentforskarna ifrågasätter emellertid ändamålsenligheten med
dessa undersökningar och ber forskarna förklara hur dessa undersökningar ska kunna föra dem närmare projektmålet. När de inte
lyckas få några svar som övertygar dem, framhåller de att; visst skulle
de föreslagna undersökningarna kunna leda till en vidgad förståelse
för hur ytorna ”ser ut”, men att därifrån ta steget till att konstruera
nya mer effektiva ytstrukturer, att ta fram nya smörjmedel osv. tycks
oöverstigligt. Handledarna fortsätter efter sin inslagna argumentationslinje genom att föreslå att studenterna skulle kunna bygga en
testanordning att montera skidor på som de kunde dra efter sig i olika
skidspår för att mäta friktionens storlek. Vidare kunde de variera vikt,
skidvalla, material, ytstruktur etc. för att se hur det inverkade på
friktionens storlek. Inte heller nu verkar studentforskarna övertygade.
Som en resonansbotten i samtalet ligger projektdeltagarnas och handledarnas vetskap om att det finns flera aktörer i skidbranschen som
ägnar sig åt att slipa skidbelag i olika mönster för att därigenom
reducera friktionen. Det tycks emellertid inte finnas några vetenskapliga förklaringar till varför vissa mönstertyper fungerade bättre än
andra. Ännu mindre tycks man veta varför olika mönster fungerar
olika bra vid olika temperatur och snöförhållanden.
När meningsutbytet mellan de tekniska handledarna och
studentforskarna avstannat, plockar handledaren för affärsutveckling
upp samtalstråden. Han förklarar att man inom hans forskningstradition sällan ägnar sig åt experiment, utan att man snarare forskar
genom att undersöka hur människor agerar i olika situationer samt att
man försöker ta reda på hur de tänker om sitt agerande och de
situationer som igår i. Han fortsätter med: - om det nu är så att det finns
professionella skidslipare, varför inte tala med dem, för att ta del av deras
erfarenheter och kunskaper. Efter detta uttalande tar projektet en ny
vändning.
Om vi blickar tillbaka på situationen så tycks klargörandet av
situationen grundvillkor, dvs. identifieringen av den dubbelbindning
som föreligger i form av ett förgivettagande av det naturvetenskapliga
experimentet, utlösas av studenternas utdragna ifrågasättande av
nyttan med föreslagna experiment. Studenternas ihärdiga ifrågasättande medförde sannolikt att allt fler av deliberationens deltagare
kom att uppfatta situationen som kritisk, vilket torde kunna förklara
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den omedelbara anslutning som ovanstående uttalande vann.
Resultatet blev att överskridandet omedelbart antog en kollektiv
form. Frågan är nu vilken maktinstans som var bärare av den överskridna situationens dubbelbindning. Inte kan det väl ha varit de
tekniska handledarna som tydligt uttryckt sin önskan om att
studenterna ska lyckas med sitt företag? Förklaringen till såväl
dubbelbindningen som dess överskridande tycks mig stå i de
kunskapsintressen506 som kommer till uttryck i situationen.
Enligt Habermas existerar det tre former av kunskapsintressen.
Genom människans beroende av att kunna behärska naturen för att
täcka livsnödvändiga behov har ett tekniskt kunskapsintresse utvecklats.
I det senmoderna samhället tillfredställs detta intresse i stor utsträckning av våra orsaksförklarande vetenskaper och orsakskontrollerande teknologier. Människan är dessutom beroende av att
kunna agera kollektivt via ömsesidig förståelse, vilket har medfört att
ett praktiskt kunskapsintresse utvecklats. Detta intresse är styrande för
olika tolkande vetenskaper. Vidare har människan ett behov av att
frigöra sig från förgivettagna föreställningar, vilket resulterat i att ett
frigörande kunskapsintresse utvecklats. Detta intresse är styrande för
olika kritiska vetenskaper. Medan naturvetenskapen svarar mot det
tekniska kunskapsintressets inriktning mot orsaksförklaringar och den
tillämpade teknikvetenskapen mot det tekniska intressets orsakskontroller, så svarar humanvetenskapen mot det praktiska kunskapsintresset och samhällsvetenskapen mot det tekniska, det praktiska
och/eller det frigörande kunskapsintresset. I relation till naturen ger
människan endast uttryck för sitt tekniska intresse, medan hon i förhållande till olika samhällsföreteelser alltså kan välja att bejaka samtliga kunskapsintressen.507
Om vi nu går tillbaka till den dubbelbindande situationen i det
diskuterade drivhusprojektet så tycks situationens grundvillkor döljas
för teknikhandledarna och studentforskarna genom att de är bärare
av en och samma diskurs508, vilket fungerar begränsande för deras
perspektiv på situationen. Eftersom de är bärare av naturvetenskaplig/teknisk diskurs försöker de överskrida situationen genom att
tillfredställa det tekniska kunskapsintresset. Överskridandet sker
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emellertid först i samband med att handledaren inom affärsutveckling
kliver in i samtalet och breddar perspektivet genom att, med sitt
tolkningsorienterade praktiska kunskapsintresse, peka på att man kan
lära av dem som redan kan något, dvs. skidsliparna.
När jag betraktar hela spektrumet av drivhusprojekt som
genomförts i arena itf:s regi framstår den resurstilldelning, som ovanstående projektet kommit i åtnjutande av, som helt exceptionell.
Intresset för ideellt arbete i anslutning till projekten, tycks ha minskat
i takt med att insikten om att drivhusprojekt inte per automatik gör
framsteg bara man samlar vissa grupper av aktörer i ett och samma
rum har ökat. Av både ekonomiska och organisatoriska skäl har det
fortsättningsvis varit svårt för arenaledningen att samla någon bredare
kompetens bland handledarna för drivhusprojekt. I vissa projekt har
det endast funnits handledare från ett smalt tekniskt segment. Att
handledarnas kompetens har haft ett betydande inflytande över vilka
frågor drivhusstudenterna arbetat med i sina projekt är tydligt. T.ex.
har projekt som initierats och handletts av forskare/lärare med ett
kunskapsintresse orienterat mot naturvetenskaplig grundforskning
kommit att handla om att uppställa kausala förklaringsmodeller angående sakernas tillstånd, medan projekt som initierats av forskare/lärare med ett kunskapsintresse orienterat mot tillämpad teknisk
forskning kommit att handla om medeloptimering med avseende på
lösning av givna tekniska problem. I projekt med handledning från
både teknisk och affärsmässig sida har liknande överskridanden av
det slag jag refererat ovan förekommit. Emellertid har även dessa
projekt lämnat litet utrymme för deltagarna att ge sig in i etisk och
moralisk diskurs, vilket torde vara en förutsättning för att deltagarna
ska kunna lösa konflikter och identifiera gemensamma mål, vilket i
sin tur är en förutsättning för att aktörerna tillsammans ska kunna
bygga upp ett företagande. Istället för breda förståelseprocesser med
inslag av kollektiv kunskapsbildning har den kunskapsbildning som
kommit till stånd i projekten i stort sett svarat mot handledarnas
redan på förhand etablerade kunskapsintressen. De projekt som avviker från detta mönster är framförallt de som initierats av studenter
själva. I dessa fall tycks studenternas egna intressen varit så starka att
de vägt upp situationens förgivettagna kunskapsintressen.
Det humanvetenskapliga och samhällsvetenskapliga kunskapsintresset kan hjälpa aktörer att urskilja varats mål, men inte börats
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mål. Urskiljning av det senare framstår varken som ett legitimt
kunskapsintresse för humanvetenskapen, samhällsvetenskapen eller
naturvetenskapen. Således är drivhusstudenterna hänvisade till sin
egen kunskaps- och viljebildning på denna punkt. Eftersom handledarnas kunskapsintresse har en så styrande inverkan, behöver handledarna bli medvetna om vilken (begränsad) del av teoretisk och
praktisk diskurs som deras kunskapsintresse svarar emot, om en mer
fullständig rationalitet ska kunna frigöras. Under nuvarande förhållande stimuleras endast de partiella inslag av teoretisk och praktisk
diskurs som premieras, examineras och efterfrågas i rapporter och
dylikt. Detta förhållande leder till en låsning vid ett anpassningsinriktat lärande, och ytterst till ett kvarhållande av studenterna i de
dubbelbindande situationer de förväntas ta sig ur.

Frigörande av rationalitet med hjälp av Habermas
handlings- och diskursteori
Utvecklingen av kunskap sker genom reflektion och kommunikativ
tematisering av förgivettagna element i livsvärlden som befunnit,
befinner eller förväntas komma att befinna sig inom situationshorisonten för en problematisk situation. Vid tvärfunktionell samverkan är det sannolikt att den kunskapsbildning som uppstår som
resultat av kritisk reflektion i stor utsträckning riktas mot analys av
aspekter av situationen som leder till tillfredställelse av aktörernas
förgivettagna kunskapsintressen. Vidare är det sannolikt att de med
mest makt och legitimitet i samverkansprocessen i störst utsträckning
får sina kunskapsintressen tillgodosedda. Att vissa kunskapsintressen
tas förgiva innebär att andra kunskapsintressen på ett lika omedvetet
sätt trängs undan och hindras från att påverka analysen. Detta förhållande minskar möjligheterna till kreativa överskridanden. En
möjlighet att motverka den insnävade rationaliteten torde vara att
aktivt använda kommunikativ handlingsteori, diskursteori och
deliberativ teori för att frigöra en mer fullständig rationalitet. De
deliberativa här-och-nu-diskurser som upprättas med utgångspunkt i
dessa teorier torde kunna fungera som integrerande metadiskurser för
de vetenskapliga diskurser, professionsinriktade diskurser eller andra
diskurser som respektive aktörer företräder genom sin koppling till
ett visst kunskaps-, norm och värdesystem, yrkesidentitet, socialt
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system eller särintresse.509 Den deliberativa diskursens första uppgift
torde vara att göra aktörerna medvetna om de kunskapsintressen som
tas för givna i samband med inblandade vetenskapliga diskurser,
professionsinriktade diskurser och andra diskurser samt avgöra hur
dessa diskurser och intressen kopplar till den aktuella problematiska
situationen. Den deliberativa diskursens andra uppgift torde vara att
sätta ljus på de fält av livsvärlden (och de förgivettagna livsvärldselement) som ligger utanför aktörernas förgivettagna kunskapsintressen. Sammanfattningsvis kan man säga att den kommunikativa
handlingsteorin och diskursetiken enligt detta perspektiv, dels skulle
användas för att möjliggöra ett fastställande av ingående vetenskapliga, professionsinriktade och andra diskursers tillämplighet vid
aktuell problemlösning, dels skulle de användas som ett slags
rationalitetskartor för att upptäcka de blinda fläckar som behöver
täckas in för att frigöra en mer fullständig rationalitet i problemlösningen, och därigenom underlätta ett kreativt överskridande av
den aktuella dubbelbindande situationen. För att en deliberativ
diskurs ska vara möjlig att upprätta måste de procedurella villkor
infrias som Habermas skisserar i sin formalpragmatik och diskursetik.
Dessa villkor strider mot de villkor som gäller för en pedagogisk
påverkansprocess. Alltså kan inte en och samma situation vara både
pedagogisk och deliberativ.

Dialektik mellan pedagogisk påverkan och deliberativ
samverkan
Reflektion för analys av aktörernas samverkan samt reflektion för
utveckling av DOS
En skolverklighet som enbart byggs upp kring lärprocesser som
relaterar till deliberativ samverkan riskerar att hamna i den
konstruktivistiska fällan, som innebär att den yngre generationen inte
lyckas gripa tag i de kunskaper, normer, värden och intressen som de
behöver ha för att leva ett gott liv i det senmoderna samhället. Deltagarna i en sådan utbildningsansats skulle ha få förgivettagna
kunskaper att transformera till prövade kunskaper när de stöter på
problematiska situationer. Troligen skulle de t.o.m. ha svårt att
identifiera vissa situationer som problematiska, eftersom de skulle ha
509
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mycket begränsade teoretiska perspektiv att se med. En skolverklighet som å andra sidan enbart byggs upp kring den pedagogiska påverkansprocessen sätter å andra sidan den handlande människan på
undantag och berövar henne på hennes status som autonomt subjekt.
Vidare genererar den pedagogiska påverkansprocessen i princip
endast förgivettagna kunskaper. Omvandlingen av förgivettagna
kunskaper till kritiska kunskaper förutsätter kritisk reflektion i samband med aktivt deltagande i problematiska situationer som aktören
kan påverka. Genom separeringen av den lärande människan från
den handlande människan frikopplar den pedagogiska påverkansprocessen individens och kollektivets kunskapsutveckling från värde-,
norm- och intresseutveckling, vilket innebär en begränsad lärprocess.
Min pragmatiska reflektion angående ovanstående situation är
att varken den deliberativa ansatsen eller den pedagogiska påverkansansatsen ensamt kan ge individen en bra start i livet. Istället torde mer
effektiva utbildningsprocesser kunna åstadkommas genom att
integrera dessa ansatser inom ramen för en och samma skolverklighet. Integrationen kan dock inte ske genom att dessa ansatser
sammansmälts till en enda ansats. När den pedagogiska påverkansprocessen försöker efterlikna den deliberativa ansatsen, för att slippa
kritik om att vara odemokratisk, uppstår en manipulativ situation som
motverkar individens frigörelse genom att upprätta ett falskt medvetande. När den deliberativa ansatsen försöker efterlikna den
pedagogiska påverkansprocessen, för att slippa kritik om att vara ineffektiv, uppstår en manipulativ situation som innebär att pedagogen
låter förespegla att: - Det är du/ni som har ansvaret, när i själva verket
inget ansvar lämnas vidare. I detta fall sker påverkan via indirekt
belöning av prioriterade kunskapsintressen respektive blockering av
nedprioriterade kunskapsintressen.
Det som tycks behövas är en ansats till skolverklighet som på
samma gång erkänner nyttan av en pedagogisk påverkansprocess och
en deliberativ samverkansprocess, och låter dessa former existera
parallellt, utifrån sina egna specifika villkor. En sådan ansats torde
kunna ge deltagaren både nödvändiga kunskaper och en upprättelse
och aktivering av henne som autonomt subjekt.
Möjligheten att realisera en sådan skolverklighet hämmas på
grund av att de styrsystem som tillämpas för att reglera våra utbildningssystem endast är utvecklade för att optimera effektiviteten av
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den pedagogiska påverkansprocessen. Styrsystemets reglering och
fixering vid fördefinierade kunskapsmål, pedagogiska lärprocesser
och examinationskrav begränsar kraftigt möjligheten av att realisera
en utvecklingslogik, ett utvecklingsinriktat lärande och en deliberativ
process med elever som handlande och lärande subjekt och låser utbildningssystemet till en anpassningslogik, ett anpassningsinriktat
lärande och en pedagogisk påverkansprocess med elever som lärande
objekt. För individen blir konsekvensen att hennes frigörelse motverkas. För samhället i stort blir konsekvensen en konservering,
eftersom innovationssystemen inte får tillgång till aktörer som
tränar/tränat sin förmåga att utveckla och förnya.

Avslutning av kapitel 15 Pedagogisk påverkan och
deliberativ samverkan
I samband med redogörelser och reflektioner i detta kapitel har jag
använt begrepp som erfarande, lärande, erfarenhet, kunskap, formellt
lärande, formell lärsituation, pedagogik, pedagogisk påverkan,
kunskapsmål, lärstrategi, examination, förmedlingspedagogik, den
lärande, den handlande, anpassningsinriktat lärande, utvecklingsinriktat lärande, produktionslogik, utvecklingslogik, kunskap/makt,
självdisciplinering, dubbelbindande situation, deliberativ pedagogik,
deliberativ samverkan, deliberativt lärande, tekniskt kunskapsintresse,
praktiskt kunskapsintresse samt frigörande kunskapsintresse. Med
hjälp av dessa begrepp har jag undersökt hur idén om deliberativ
samverkan kan relateras till teorier och förgivettagna föreställningar
om formellt och informellt lärande. I samband med det har jag
undersökt hur formellt lärande är knutet till situationer där den lärande
utsätts för pedagogiska påverkansprocesser som kontrolleras av
pedagoger. Eftersom pedagogen förväntas ta ansvar för hanteringen
av den pedagogiska processens mål, medel och resultat, tvingas hon
agera målrationellt i förhållande till sitt handlingsobjekt (den lärande).
Detta förhållande leder till att pedagogen är förhindrad att erbjuda
den lärande status som subjekt. Den pedagogiska påverkansprocessen
är dock ofrånkomlig såvida vi inte är beredda att ge upp ambitionen
att åstadkomma en organiserad kunskapsöverföring mellan äldre och
yngre generationer. Om vi emellertid betraktar lärande som den
reflektionsprocess vid vilken erfarenheter (förgivettagna element av
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livsvärlden) transformeras till kunskap, normer, värden och intressen,
inser vi samtidigt att den pedagogiska påverkansprocessen representerar en begränsad form av lärande. För att förgivettagna element i
livsvärlden ska förlora sin förgivettagna ställning måste de hamna
inom situationshorisonten och bli betraktade som problematiska.
Först därefter kan en kommunikativ tematisering följa som omvandlar dessa element till kunskaper, normer, värden och intressen.
Att tematiseringen behöver vara kommunikativ beror på att vårt
förnuft fungerar intersubjektivt. Eftersom kommunikativ handling
förutsätter handlande subjekt behöver den pedagogiska påverkansprocessen, som ger deltagarna en objektstatus, kompletteras av en
deliberativ samverkansprocess, som ger deltagarna subjektstatus.
Medan den pedagogiska påverkansprocessen syftar till anpassningsinriktat lärande syftar den deliberativa samverkansprocessen till
utvecklingsinriktat lärande. Vid utvecklingsinriktat lärande handlar
det om att identifiera och överskrida dubbelbindande situationer, dvs.
situationer där samtliga tillfredställande lösningar inom situationens
grundvillkor är blockerade av maktinstanser som aktören är beroende
av. Att makt och kunskap är två sidor av samma mynt, att maktutövning sker via kunskapsöverföring samt att aktören ser på tillvaron med hjälp av sin kunskap, medför att aktören har svårt att upptäcka de dubbelbindningar hon är utsatt för. Istället svarar hon oftast
på de dubbelbindande situationerna med en självdisciplinering. I samband med drift respektive utveckling av en verksamhet, kan man tala
om verksamhetens produktionslogik respektive dess utvecklingslogik.
Produktionslogiken kan betraktas som att den består av strukturerade
dubbelbindningar. Utvecklingslogiken som är orienterad mot positiv
förändring av produktionslogiken går därmed ut på att bryta upp icke
önskvärda dubbelbindningar och att ersätta dem med sådana som är
mer önskvärda.
I samband med drivhusprojekt har jag identifierat att aktörernas
kunskapsbildning snarare tillfredställer aktörernas egna förgivettagna
kunskapsintressen än de kunskapsbehov som kan härledas ur deras
gemensamma problematiska situationer. Vidare tycks de aktörer med
mest makt ha störst möjlighet att får sina kunskapsintressen tillgodosedda. Att vissa kunskapsintressen tas förgiva innebär att andra
kunskapsintressen trängs undan och hindras från att påverka analys
och hantering av de problematiska situationerna. Detta förhållande
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minskar aktörernas möjlighet att identifiera dubbelbindningar och
åstadkomma kreativa överskridanden. En möjlighet att motverka den
insnävade rationalitet som följer av detta, torde vara att aktivt
använda kommunikativ handlingsteori, diskursteori och deliberativ
teori för att frigöra en mer fullständig rationalitet. De deliberativa
diskurser som upprättas med utgångspunkt i dessa teorier skulle
kunna fungera som integrerande metadiskurser för de vetenskapliga
diskurser, professionsinriktade diskurser eller andra diskurser som
respektive aktörer företräder genom sin koppling till ett visst
kunskaps-, norm och värdesystem, yrkesidentitet, socialt system eller
särintresse.510 Till den deliberativa diskursens uppgifter torde höra att
göra aktörerna medvetna om de kunskapsintressen som tas för givna
samt att sätta ljus på de fält av livsvärlden som ligger utanför
aktörernas förgivettagna kunskapsintressen. För att en deliberativ
diskurs ska vara möjlig att upprätta måste de procedurella villkor
infrias som Habermas skisserar i sin formalpragmatik och diskursetik.
Dessa villkor strider mot de villkor som gäller för pedagogiska
påverkansprocesser. Eftersom inte en och samma situation kan vara
både pedagogisk och deliberativ tycks det behövas en ansats till
formellt lärande och korresponderande skolverklighet som på samma
gång erkänner nyttan av den pedagogiska påverkansprocessen och
den deliberativa samverkansprocessen, samt låter dessa former
existera parallellt utifrån sina egna specifika villkor. En sådan ansats
torde kunna ge deltagaren både nödvändiga kunskaper och upprättelse som autonomt subjekt.
I avhandlingens inledning reste jag frågan: Hur kan akademi, på
ett integrerat vis, organisera för anpassning, påverkan, utveckling och jämlik
tillväxtinriktad samverkan? I samband med det påpekade jag att
anpassning, påverkan, utveckling och jämlik samverkan tycks vara
oförenliga i en och samma ekvation. Med utgångspunkt i ovanstående
resonemang torde aspekterna vara oförenliga i en och samma
situation. Däremot finns det goda skäl att t.ex. låta samtliga av dessa
aspekter ingå som separata moment i utbildningar med socialt fokus,
där både anpassnings- och utvecklingsinriktat lärande eftersträvas.
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16 Summering av avhandlingens tidigare kapitel
Kapitel 1 Inledning. I detta kapitel ges en bakgrund till
identifieringen av avhandlingens övergripande syfte, som går ut på att
undersöka problem och möjligheter som svarar mot frågan: Hur kan
akademi organisera samverkan för tillväxt? eller mer specificerat, mot
frågan: Hur kan akademi, på ett integrerat vis, organisera för anpassning,
påverkan, utveckling och jämlik tillväxtinriktad samverkan? Kapitlet avslutas
med en redogörelse för avhandlingens disposition och innehåll.
Kapitel 2 En forsknings- och utbildningspolitik för tillväxt
genom samverkan. Detta kapitel innehåller en redogörelse för hur
samhällsekonomisk forskning som pekar ut lärosäten som potentiella
innovations- och tillväxtmotorer omvandlats till en forsknings- och
utbildningspolitik som syftar till stimulans av tillväxtorienterad
samverkan mellan akademi och andra samhällsaktörer. I kapitlets
avslutning för en diskussion om att den nya politiken skapat ett
behov av att utveckla och implementera styrningsmodeller som
förmår hantera denna typ av samverkansprocesser.
Kapitel 3 Ett tillväxtorienterat kompetenscentra där utbildning, forskning och samverkan integreras. Detta kapitel
innehåller en redogörelse för verksamhet som bedrivs i regi av två
kompetenscentra (Polhemslaboratoriet och Faste laboratoriet) vid
Luleå tekniska. Här ingår stat, lärosäte och näringsliv i en gemensam
samverkansprocess med syfte att utveckla innovationssystem, kluster
och marknader. Realiseringen av denna samverkan kan ses som ett
direkt svar på den nya forsknings- och utbildningspolitiken. För att
underlätta aktörernas samverkan har universitetet genomfört en viss
integration av sitt utbildnings-, forsknings- och samverkansuppdrag.
Utbildning kan emellertid inte utan vidare integreras med forskning
och samverkan. Vanligtvis är utbildning organiserad för att uppnå
anpassningsinriktat lärande. Integration av utbildning med forskning
och samverkan förutsätter inslag av utvecklingsinriktat lärande. I
Siriuskursen, som utgör ett välintegrerat inslag i den operativa verksamhet vid nämnda kompetenscentra, kombineras anpassningsinriktat lärande, som uppnås via teoretiska moment, med utvecklingsinriktat lärande, som uppnås via deltagande i utvecklingsprojekt.
Projekten är relativt homogent sammansatta med merparten av deltagarna hämtade från årskurs fyra vid maskintekniskt civilingenjörs339

program. Projektbesättningen kompletteras vid behov av studenter
från andra program.
Vid kompetenscentrats FoU-projekt är tiden lång från identifiering av behov till leverans av resultat. Även om resultaten visar sig
positiva, kan affärsmässiga skäl hindra att resultaten implementeras
praktiskt. Emellertid leder FoU-projekten vanligtvis till utveckling av
delresultat och andra mer eller mindre förutsedda kunskaper, som
kan vara både akademiskt och kommersiellt intressanta. Den
kommersiella potentialen av dessa resultat kan vara svåra att frigöra
inom ramen för FoU-projektens långsiktiga tidshorisonter och kostnadskrävande organisation. Det är här Siriusprojekten kommer in i
bilden. Med hjälp av dessa utvecklingsinriktade projekt, med korta
tidshorisonter och låga driftskostnader, kan kunskaperna snabbt implementeras och testas kommersiellt i något av samverkansföretagen.
Siriusprojekten har dessutom fördelen av att inte vara låsta till verksamheter med intressanta forskningsimplikationer vilket gör att de
kan svara mot företagens mer vardagsnära utvecklingsbehov. Eftersom Siriusprojekten utgör ett etablerat inslag i kompetenscentrats
verksamhet har studenterna i det närmaste fri tillgång till forskarnas
och utvecklarnas kunskaper. Visar sig resultaten av Siriusprojekten
särskilt intressanta fördjupas projekten i examensarbeten och nya
FoU-projekt. Flexibiliteten mellan FoU- och Siriusprojekt tycks förutsätta en långsiktig, förtroendefull och nära samverkan mellan
akademi och företag, som i detta fall upprättas via deltagandet i det
gemensamma kompetenscentrat. Inom de delar av universitetet som
ingår i kompetenscentrat, beskriver deltagande i Siriusprojekt,
examensarbete i anslutning till akademi eller samverkande företag
samt deltagande i kompetenscentrats FoU-projekt, en vanlig karriärväg från grundutbildningsstudent, forskarstuderande till färdig forskare. För företagen utgör projektens deltagare en rekryteringsbas av
nyutexaminerade ingenjörer och doktorer. Dessutom tryggar företaget sin rekrytering av utvecklare och utvecklingschefer genom att
knyta industridoktorander till FoU-projekten. Att Siriusprojekten
ingår som en viktig plattform i kompetenscentrat bekräftas genom att
företagen är beredda att betala för projekten. Delar av dessa resurser
kan läggas på utökad tid för facilitering av projektet samt handledning
av projektstudenter. Samtidigt ställer företagens medeltilldelning krav
på Siriusprojekten att leverera resultat som är tillräckligt kommersiellt
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intressanta för företagen, att de motiverar till fortsatt bidragsgivning.
Därmed exponeras Siriusstudenterna och deras handledare på samma
gång för kunskapsmål som relaterar till kursen och strategiska mål
som relaterar till företagens kommersiella verksamhet.
Kapitel 4 Ett tillväxt- och samverkansorienterat universitet.
Detta kapitel visar hur Luleå tekniska universitet, som helhet, svarat
på den nya forsknings- och utbildningspolitiken, genom att integrera
tillväxt- och samverkansorienterade idéer i sina övergripande
strategier. I samband med denna nyorientering tycks erfarenheter av
att bedriva kompetenscentra ha fungerat som en betydande
inspirationskälla. I programförklaringen för den förnyade strategin
slår man fast att:
Grundutbildning, forskning och forskarutbildning och samverkan med det övriga samhället ska inom Luleå tekniska
universitet organiseras i gränsöverskridande kunskapsområden,
där ny kunskap skapas via ett integrerat kunskapsbyggande.
Grundutbildningen ska präglas av breda ingångar, där studenternas olika bakgrund är en tillgång i det gemensamma kunskapsbyggandet. Ett kunskapsområde har sitt ursprung i ett mångfacetterat problemkomplex, ofta gränsöverskridande, som
kräver kunskaper från flera områden.511

Som en delprocess i operationaliseringen av den nya strategin startar
LTU, år 2002, en tvärvetenskaplig grundutbildning med namnet
Arena innovativ teknik och företagande, Arena itf. Arenans
kunskapsområde avser de innovationsprocesser som är kopplade till
affärsmotiverad teknikutveckling. Arena itf:s utbildningsmodell tillkom
delvis genom en korsbefruktning av kursplanen för Siriuskurs/projekt och intentionerna som uttrycks i programförklaringen för
universitetets förnyade strategi. Grovt sett är arenastudentens studieplan indelad i teorikurser, motsvarande ¾ av total studietid, och
drivhuskurser/projekt, motsvarande ¼ av total studietid. Som
drivhuskurs/projekt räknas ett handlett deltagande i arenans drivhusprojekt. Den strategiska idén med drivhusprojekt är att de ska fungera
som mötesplatser för integrerat kunskapsbyggande och tvärfunktionell samverkan och därigenom bidra till synergier mellan
universitetets utbildnings-, forsknings- och samverkansuppgift. Driv511

Luleå tekniska universitet (2004, s.10)
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husprojekten är orienterade mot affärsmässiga och tekniska utvecklingsprocesser och syftar till stimulans av entreprenörskap och
nyföretagande. Projekten är årskursintegrerade tvärfunktionella samverkansprojekt med formella projektroller. För närvarande tillämpas
rollerna som projektledare, teknikutvecklare, och affärsutvecklare.
Samtliga roller kan besättas av studenter med olika utbildningsbakgrund. Diskussioner har förts om att integrera drivhusprojekten i
kompetenscentra och använda dem som verktyg i en process där
akademi och storföretag agerar aktiva föräldrar för nyföretagande i en
samägd inkubations- och avknoppningsprocess.
Kapitel 5 Lär- och viljebildningsprocesserna bakom avhandlingen. I detta kapitel har jag försökt redogöra för de personliga
lär- och viljebildningsprocesser som resulterat i den kunskap och det
kunskapsintresse som uttrycks med avhandlingen. I kapitlets början
redogör jag för den livshistoria som motiverade mig att, som lärare
och programutvecklare vid gymnasiet, försöka realisera ett utbildningssystem med anpassnings- och utvecklingsinriktade lärprocesser
som synergiskt kopplade subprocesser. Elevens anpassningsinriktade
lärande försökte jag stimulera genom att utsätta henne för en pedagogisk påverkansprocess, vilket innebar att jag intog ett
objektiverande och styrande förhållningssätt till eleven (objekt).
Elevens utvecklingsinriktade lärandet försökte jag stimulera genom
att facilitera hennes frigörelse, vilket innebar att jag intog ett intersubjektivt och deltagande förhållningssätt till eleven (subjekt).
När jag försökte initiera utvecklingsinriktade lärprocesser upptäckte jag att dessa motverkades av skolverklighetens strukturella
innehåll. Den förgivettagna interaktionen mellan lärare och elev som
utgår från en traditionell lärarroll (som föreskriver ansvar, aktivitet
och kreativitet) och en traditionell elevroll (som föreskriver ansvarslöshet, reaktivitet och icke-kreativitet) visade sig endast vara funktionell i anslutning till anpassningsinriktade lärprocesser. För att bryta
detta rollmönster försökte jag få eleverna intresserade av att skapa
artefakter som speglade deras självidentitet och som de kunde vinna
ett socialt erkännande med. Vidare försökte jag förmå dem att ta ett
utökat ansvar för det egna handlandet och den egna lärprocessen.
Eftersom utvecklingsprocesserna/projekten var kollektiva kom det
utökade ansvarstagandet att i stor utsträckning handla om att ta ett
gemensamt ansvar. Dessa förändringar innebar att lärsituationerna
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som var präglade av pedagogisk påverkan kompletterades av lärsituationer präglade av deliberativ samverkan. När eleverna tog det
utökade ansvaret började de också agera mer aktivt och kreativt. I
samband med ovanstående förändringar hade embryon till både
drivhusmodell och DOS uppstått.
När jag lämnade anställningen som gymnasielärare och inledde
mina forskarstudier var jag fortfarande uppfylld av ambitionen att
försöka bidra till att realisera ett utbildningssystem med anpassningsoch utvecklingsinriktat lärande som synergiskt kopplade subprocesser. Min ambition visade sig sammanfalla med de intentioner
som kom till uttryckt i Luleå tekniska universitets förnyade inriktning
mot tillväxtorienterad samverkan. I samband med starten av Arena
innovativ teknik och företagande fick jag gehör för mina idéer. Med
en demokratisk participativ forskningsansats gav jag mig nu i kast
med att försöka utveckla arena och drivhusmodell. Efter
presentationen av min licentiatuppsats kändes inte en demokratisk
participativ forskningsansats aktuell längre. I samband med förnyade
litteraturstudier började jag genomföra olika undersökningar med
hjälp av en kritisk fiktionalistisk narrativ ansats. Så småningom
inriktade jag avhandlingsarbetet mot utvecklingen av DOS.
Kapitel 6 Scenario del 1: Dreamer. Detta kapitel innehåller ett
aktörsorienterat fiktionalistiskt narrativ om samverkan i drivhusprojekt.
Kapitel 7 Uppföljning av Dreamer. I detta kapitel följs
scenariot upp genom identifiering av problem som tycks relatera till
aktörernas samverkan. Identifieringen redovisas genom att två av
scenariots aktörer reser kritiska frågor till sina huvudmän. Frågorna
tematiseras och kondenseras för att möjliggöra bearbetning i
avhandlingens analytiska och pragmatiska reflektioner. För att inleda
bearbetningen valde jag att närma mig fenomenen handling och
livsvärld
Kapitel 9 Handling. Detta kapitel innehåller redogörelser för:
skillnader mellan handling från beteende, hur handling relaterar till
avsikt och medvetenhet, hur nära sammanflätade fantasi, reflektion
och utförande är, hur rutiniserings/struktureringsprocesser medför
att medveten handling övergår i omedveten vanehandling och hur
rutiniseringen/struktureringen medför att utrymme skapas för
utveckling. I samband med det senare visas att det just är rutinen/343

strukturen som måste brytas om utveckling ska kunna realiseras. Med
hjälp av Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori upprättas
distinktioner mellan livsvärld och system, interaktion och arbete samt
mellan följande rationalitetsformer och giltighetsanspråk:
• målrationalitet; med anspråk om att ha en sann uppfattning om
aktuell situation och att den faktiska handlingen utförs på ett
effektivt sätt,
• normativ rationalitet; med anspråk om att ha valt rätt handlingsavsikt i förhållande till aktuell situation och att den faktiska handlingen utförs på ett riktigt sätt,
• expressiv rationalitet; med anspråk om ha en god handlingsavsikt
och att den faktiska handlingen utförs på ett uppriktigt sätt,
• kommunikativ rationalitet; med anspråk om att uttrycka sig begripligt, att förstå vad den andre menar, samt att som resultat av
det kommunikativa handlandet, ha uppnått samförstånd eller
intersubjektiv förståelse angående tolkning och hantering av en
gemensam situation.
Vidare har jag diskuterat hur aktörer som deltar i organiserad samverkan kan utvärdera och utveckla sin samverkan genom att
överlägga om giltighetsanspråk som utställts eller tänks utställas under
systemisk fas. Vid aktörernas utvärderingsfas är den systemiska fasen
avbruten och samverkansvillkoren öppna för legitim förändring.
Genom att yttra sig om vad som är sant, riktigt och uppriktigt och
ömsom förespråka, kritisera och försvara ståndpunkter deltar
aktörerna i en gemensam strävan efter att finna det bättre argumentet
angående hur olika systemiska situationer bör uppfattas och hanteras.
Argumenten prövas mot bakgrund av vad som giltigförklarats vid
tidigare utvärderingsfaser, genomförts som fakticitet i systemisk fas
och/eller kan förväntas ske/genomföras i framtida situationer.
Jag har även diskuterat en situation som utspelar sig under
systemisk fas. Här är samverkansvillkoren låsta vid den giltighet som
aktörerna producerat när de befunnit sig i utvärderingsfas. Den på
förhand producerade giltigheten fungerar som styrmedium för
aktörernas interaktioner och begränsar deras behov av att nyttja
kommunikativ handling för att samordna sitt handlande. Att
samverkansvillkoren är låsta, och att aktörerna inte öppet ifrågasätter
varandra, innebär emellertid inte att aktörerna upphör att utställa
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egna giltighetsanspråk, utan att de, när de klivit in i den systemiska
fasen, gått med på att sätta parantes kring prövningen av handlingar
och giltighetsanspråk som inte uppenbart bryter mot redan
producerad giltighet. En systemisk situation, som en eller flera av
aktörerna uppfattar som problematisk, kan utlösa framtida
prövningar av de handlingar som utförs och de giltighetsanspråk som
utställs.
I detta kapitel har jag även tagit upp och förhållit mig till en del
av den kritik som riktats mot den kommunikativa handlingsteorin,
samt framfört en del egen kritik.
Kapitel 9 Livsvärld. Detta kapitel innehåller redogörelser och
reflektioner i anslutning till livsvärldsbegreppet. I kapitlets inledning
genomförs en diskussion om ontologiska och epistemologiska grundantaganden som syftat till att placera livsvärldsbegreppet i sitt
teoretiska och praktiska sammanhang. Därefter följer en redogörelse
för Habermas livsvärldsperspektiv samt det närbesläktade perspektivet Social konstruktionism.
I anslutning till Habermas livsvärldsperspektiv har jag
skisserat en styrningsmodell som föreskriver: att aktörernas samverkan sker genom upprepade dialektiska rörelser mellan utvärderingsfas (styrningsprocessen), som syftar till att producera giltiga handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska relationer, och
systemisk fas (den operativa verksamheten), som syftar till att
omvandla vunnen giltighet och legitimitet i systemisk handling och
resulterande fakticitet, samt att utvärderingsfasen svarar mot en
utvärderings- och utvecklingslogik med öppna övergripande
rationalitetsvillkor och att den systemiska fasen svarar mot en
produktionslogik med låsta övergripande rationalitetsvillkor, samt att
utvärderingsfasen är överordnad den systemiska. Vidare har jag visat
att aktörernas förmåga att på ett gemensamt sätt utvärdera, utveckla
och styra sin verksamhet, förutsätter att de har förmågan att agera
kommunikativt samt att de kan ta stöd i en gemensam livsvärld som
fungerar som en reservoar av förgivettagen kunskap. Vidare har jag
visat att triviala livsvärldselement förlorar sin förgivettagna ställning
när de hamnar inom situationshorisonten, att elementen därmed är
tillgängliga för transformation till kunskap via kommunikativ tematisering, att livsvärldens strukturella delar utgörs av kulturen, samhället
och personligheten samt att självet består av ett jag och ett mig.
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Utöver det redogjorde jag för begreppen personlighetsutveckling,
socialisation, individuering, signifikanta gester, insignifikanta gester,
rollövertagande, rollek, spel, självreflexivitet, biografi, livsplan samt
moralteori; med individens moralutveckling indelad i följande stadier:
• Prekonventionell nivå; lydnad/befallning respektive symmetrisk
kompensation,
• Konventionell nivå; roll- respektive normkonformitet,
• postkonventionell nivå; rättviseprinciper respektive procedur för
normunderbyggnad.
Med hjälp av ovanstående begrepp har jag identifierat förmågor
som aktörerna är i behov för att kunna delta aktivt i utvärderingsfasen, och angivit villkor som behöver uppfyllas om samtalen där ska
kunna fungera som katalysator för deras självförståelse och
personlighetsutveckling. Vidare har jag redogjort för skälen till att den
föreslagna styrningsmodellen föreskriver en tydlig separering i
utvärderingsfas och systemisk fas samt försökt förklara hur det kan
komma sig att systemiskt agerande aktörer kan vara beredda att agera
tvärsemot egna situationsdefinitioner och handlingsavsikter.
I anslutning till Social konstruktionism har jag diskuterat begreppen externalisering, objektivering, internalisering, primär socialisation, sekundär socialisation, subjektiv konstruktion av verklighet,
objektiv konstruktion av verklighet, habitus samt strukturell dualitet.
Utöver det har jag redogjort för språkets funktion vid konstruktion
av verklighet. Med hjälp av dessa begrepp och företeelser har jag försökt visa hur det kan komma sig att personer, som scenariots Anna
och Leonardo, tenderar att agera så olika när de deltar i drivhusprojekt, samt försökt visa hur en riktad stimulering av aktörers språkanvändning torde kunna bidra till att framhäva deras samverkansverklighet som dominerande verklighet.
I anslutning till Social konstruktionism har jag diskuterat begrepp som externalisering, objektivering, internalisering, primär
socialisation, sekundär socialisation, subjektiv konstruktion av
verklighet, objektiv konstruktion av verklighet, habitus, strukturell
dualitet etc. Utöver det har jag redogjort för språkets funktion vid
konstruktionen av verklighet. Med hjälp av dessa begrepp och
företeelser har jag försökt visa hur det kan komma sig att personer
som Anna och Leonardo tenderar att agera så diametralt olika när de
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deltar i drivhusprojekt, samt försökt visa hur en riktad stimulering av
aktörers språkanvändning torde kunna bidra till att framhäva samverkansverkligheten som dominerande verklighet.
Kapitel 10 Avgränsning av syfte och ambition samt
precisering av analysenhet och pragmatisk idé. I detta kapitel har
jag visat hur både den förnyade utbildnings- och forskningspolitiken
och aktörernas samverkan i drivhusprojekt pekar på behovet av att
utveckla och implementera styrningsmodeller som är anpassade för
organiserad samverkan. Avhandlingens avgränsade syfte angav jag till
att besvara följande fråga:
Hur kan en styrningsmodell för organiserad samverkan som tillåter:
att aktörer;
• tillhör olika kunskaps-, norm- och värdesystem,
• uppbär olika yrkesidentitet,
• tillhör olika sociala system och
• tillgodoser olika intressen,
att den operativa verksamheten är;
• faciliterad eller självstyrd
• temporär eller permanent,
• embryonal eller mogen,
• ideellt, offentligt eller kommersiellt inriktad,
• utbildnings- och/eller forskningsbaserad, samt
• vertikalt eller horisontellt organiserad,
se ut?512
I försöket att utveckla en styrningsmodell som förmår uppfylla
dessa samverkansvillkor utgick jag från den redan introducerade idén
till styrningsmodell. Jag lät emellertid kombinera idén med begreppet
deliberation, som jag hämtat från deliberativ teoribildning. Att deliberera
kan förenklat beskrivas som att utifrån teoretiska, pragmatiska,
moraliska och/eller etiska perspektiv tillsammans överväga, rådslå
och överlägga angående förståelse och hantering av gemensamma
situationer, där handlingsalternativen inte på ett entydigt sätt kan
sorteras in i kategorier av rätt eller fel.513 Syftet med deliberationen är
512

De uppställda villkoren är hämtade från kapitel 2 En forsknings- och utbildningspolitik för
tillväxt genom samverkan.
513
Begreppet är närmare beskrivet i kapitlet Deliberation, i avhandlingens fortsättning.
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att låta det bättre argumentet växa fram och göra sig gällande. Den
grundläggande idén med styrningsmodellen kunde därmed
formuleras som att aktörernas samverkan sker genom upprepade
dialektiska rörelser mellan deliberativ fas (styrningsprocessen), som
syftar till att producera giltiga handlingsalternativ och legitima
interpersonella och systemiska relationer, och systemisk fas (den
operativa verksamheten), som syftar till att omvandla vunnen giltighet
och legitimitet i systemisk handling och resulterande fakticitet. Medan
den deliberativa fasen svarar mot en utvärderings- och utvecklingslogik med öppna övergripande rationalitetsvillkor, svarar den
systemiska fasen mot en produktionslogik med låsta övergripande
rationalitetsvillkor. Jag namngav modellen till (styrningsmodellen för)
Deliberativ organiserad samverkan, förkortat DOS. Genom att placera
Deliberativ före organiserad markerade jag att den deliberativa fasen är
överordnad den systemiska, dvs. att aktörernas organiserade samverkan förväntas vara styrd via deras deliberationer. DOS uttalar sig
om rationalitetsvillkoren för deliberativ fas samt dess koppling till
systemisk fas, men ställer den systemiska fasens villkor öppna. I
samband med övergången till denna formulering av styrningsmodellen benämns utvärderingsmöte som deliberation, och utvärderingsfas
som deliberativ fas.
Genom avgränsningen av syfte och precisering av pragmatisk
ide kan avhandlingens analysenhet beskrivas som styrning av organiserad
samverkan. Den empiriska basen i avhandlingen utgörs dock huvudsakligen av integrerade utbildnings-, forsknings- och samverkansprojekt i universitetsmiljö, med utbildning som dominerande inslag,
varför detta sammanhang utgör styrningsmodellens närmast tilltänkta
tillämpningskontext.
De reflektioner som gjordes i kapitel 8 och 9 i anslutning till
underrubriken ”Reflektion för utveckling av aktörernas samverkan”
fördes nu till DOS-modellen som rekommenderade samverkansstrategier.
Kapitel 11 Scenario del 2: SafeChild. I detta kapitel fortsätter
det fiktionalistiska narrativet om drivhusprojektet Dreamer. Med
hjälp av scenariot undersökte jag hur en uppdelning i deliberativ fas
och systemisk fas skulle kunna te sig ur aktörsperspektiv. Eftersom
jag ville tydliggöra kollisionen mellan förnyade verksamhetsmål och
etablerad vardagsverklighet lät jag scenariots aktörer delta i verksam348

heten med en naturlig inställning. Med naturlig inställning avses att de
inte nyttjar de tolkningsperspektiv och strategier som t.ex. lyfts fram i
avhandlingens tidigare kapitel. Den idé om deliberation som jag lät
scenariots aktörer omfatta var att deliberation handlar om att tillsammans överväga, rådslå och överlägga angående förståelse och
hantering av gemensamma situationer där handlingsalternativen inte
på ett entydigt sätt kan sorteras in i kategorier av rätt eller fel. Vidare
var aktörerna medvetna om att deliberation inte kan genomföras
samtidigt med systemisk aktivet samt att deliberativ fas förväntas
styra systemisk fas.
Kapitel 12 System. Detta kapitel innehåller redogörelser och
reflektioner i anslutning till systemteori. I kapitlets inledning genomför jag en diskussion om mjukt och hårt systemperspektiv, samt
identifierar Habermas systemperspektiv som ett utslag av hårt
systemperspektiv. Därefter angav jag vilka skäl jag ser till att anlita
både mjukt och hårt systemperspektiv för mina analytiska och
pragmatiska reflektioner. När det gäller mjukt systemperspektiv har
jag anlitat teorier som relaterar till Tavistockskolan och objektrelationsteorin, och för hårt systemperspektiv har jag anlitat teorier
som relaterar till Göran Ahrnes systemperspektiv. Att jag valt att inte
använda mig av Niclas Luhmanns systemperspektiv, som Habermas
anlitar, beror på att jag bedömer att det är för strukturellt orienterat
för att jag med hjälp av det ska kunna få ut något av mina analytiska
och pragmatiska reflektioner som främst behandlar företeelser på
aktörs- och gruppnivå.
I anslutning till mjukt systemperspektiv har jag redogjort för begreppen hierarkisk organisation, matrisorganisation, teamorganisation, målstyrd organisation, gruppdynamik, regression, splitting,
projektion, introjektion, arbetsgrupp, grundantagandegrupp, beroendegrupp, kampgrupp, flyktgrupp, parbildningsgrupp, valens,
propens, groupthink, socialt nätverk, nätverksrelationens innehåll,
strukturella tomrum, symboliskt kapital, socialt kapital och ekonomiskt kapital. I anslutning till dessa begrepp har jag via analytiska
reflektioner redogjort för vilka organisationsformer som aktualiserats
i anslutning till genomförda drivhusprojekt och hur regressiva beteenden av individuell och kollektiv natur kan inverka på deliberativ fas
och systemisk fas. Vidare har jag visat att deliberation snarare är ett
uttryck för organisation än socialt nätverk, att nätverkande kan ses
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som en organisering som utgår från den enskilde aktören samt att
symboliskt, socialt och ekonomiskt kapital kan transformeras i
nätverksrelationer. Med utgångspunkt i dessa analytiska reflektioner
har jag genom pragmatiska reflektioner kommit fram till att låta DOS
föreskriva att aktörerna väljer och utvärderar systemfasens
organisationsform vid deliberation, att deliberationen i möjligaste
mån hålls fri från regressiva beteenden, att deliberationen omfattar
identifiering och prövning av regressiva beteenden, samt att nätverksrelationer som sträcker sig utanför systemgränsen stimuleras och
behandlas vid deliberation.
I anslutning till hårt systemperspektiv har jag redogjort för
begreppen tillhörighet, utbytbarhet, kontroll, kollektiva resurser,
organisatorisk handling, maskinbyråkrati, professionell byråkrati,
ofullkomlig organisation, begränsad rationalitet, flexibel organisation,
position, socialt landskap och flexibilitet som social kompetens. I
anslutning till dessa begrepp har jag via analytiska reflektioner redogjort för: vilka utvecklingsfaser som systemfasen tenderar att genomgå, hur den enskilde aktörens utbytbarhet kan se ut, hur aktörens tillhörighet till systemet kan se ut, hur den enskilde aktörens tillgång till
kollektiva resurser påverkar hennes arbetsinsats, hur systemets
aktörer tenderar att kontrollera varandras arbetsinsatser, hur aktörer
genomför organisatoriska handlingar i systemfas och kommunikativa
handlingar vid deliberation, hur aktörer hanterar problemet med att
deras organiserade samverkan hotas av centrifugala krafter, hur DOS
torde fungera i anslutning till en systemfas som är organiserad som en
byråkrati, hur DOS torde fungera i anslutning till en systemfas som är
organiserad som en ofullkomlig organisation, hur DOS torde fungera
i anslutning till en systemfas som är organiserad som en flexibel
organisation, att DOS torde kunna fungera som en förbindelse
mellan individen och samhällets sociala processer samt att deltagande
i utbildningsverksamhet som är organiserad enligt DOS torde förbereda aktören inför arbetslivets högt ställda krav på individens
flexibilitet. Dessutom har jag genom pragmatiska reflektioner kommit
fram till att, i de fall behov av detta existerar, låta DOS omfatta
deliberativ förhandling angående fördelning av ägandet av de
kollektiva resurser som växer fram genom aktörernas organiserade
samverkan.
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Kapitel 13 Roll. Detta kapitel innehåller redogörelser och
reflektioner i anslutning till rollteori. I kapitlets inledning diskuterade
jag fördelar och nackdelar med etablerade makro- och mikroteoretiska rollperspektiv samt argumenterade för behovet av ett rollperspektiv med komplementära rollbegrepp byggt på handlingsteori
och psykologisk teori. I samband med konstruktionen av ett sådant
perspektiv har jag redogjort för begreppen rollinteraktion,
generaliserad handlingskontext, generaliserad handlingssituation,
korresponderande roller, strategisk roll, instrumentell roll, normativ
roll, expressiv roll, kommunikativ roll, psykologisk roll, regressiv roll,
yrkesroll samt individualiserad roll. Med hjälp av dessa begrepp har
jag visat hur typen av rollinteraktion påverkas av systemets
organisationsform. Dessutom har jag med hjälp av analytiska
reflektioner redogjort för hur rollinteraktionen i scenariot inleds via
diffus expressiv och kommunikativ rollinteraktion följt av en diffus
strategisk och normativ rollinteraktion baserad på det normsystem
som aktörerna upprättar på deliberativ väg. Eftersom deliberationerna saknar reell legitimitet och handlingskoordinerande kraft
kollapsar aktörernas normsystem så fort det utsätts för konflikt. Vid
den omstart av systemet som följer, beslutar sig aktörerna för att låta
systemfasen underordnas den deliberativa fasen samtidigt som de
inför normativa roller med tydliga gränser. Efter en tid kollapsar
systemet igen. I detta fall sker sammanbrottet på grund av att den
kommunikativa rationaliteten inte upprätthålls under den deliberativa
fasen. I anslutning till dessa sammanbrott kan man föra följande
argumentation: eftersom aktörerna förväntas äga sin samverkansprocess på ett gemensamt sätt kan projektets normsystem, roller och
strategier endast legitimeras på kommunikativ väg av deltagarna
själva. Eftersom kommunikativ interaktion förutsätter jämlik förbehållslös interaktion mellan handlande subjekt kan den inte ske
under systemiska villkor med asymmetrisk maktfördelning och
begränsad rationalitet. Om aktörernas samverkan ska omfatta en
systemisk interaktion måste alltså den systemiska interaktionen
underställas en kommunikativ interaktion. Denna argumentation talar
far att DOS bör föreskriva en indelning av aktörernas samverkan i
systemfas och deliberation, att systemfasen bör underställas deliberationen samt att deliberationen realiseras som en kommunikativ
handlings- och rollinteraktion som behandlar systemfasens villkor,
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inklusive de villkor som ska gälla för ägande av arbetsprocess
respektive samverkansresultat.
Kapitel 14 Deliberation. Detta kapitel innehåller redogörelser
och reflektioner i anslutning till deliberativ teori. I samband med det
har jag redogjort för begrepp som deliberation, övervägande, rådslående, överläggande, diskursetik, praktisk diskurs, pragmatisk
diskurs, moralisk diskurs, etisk diskurs, teoretisk diskurs, deliberativa
rättigheter, deliberativa skyldigheter, deliberativa roller, samtalsstörningar etc. Dessutom har jag redogjort för företeelser som
deliberation i arbetslivet, deliberativ legitimering av systemrationalitet,
deliberativ giltighet och systemisk fakticitet samt facilitering av
deliberation.
Vid deliberation försöker aktörer som berörs av gemensamma
handlingssituationer och ingår i praktisk diskurs fastställa hur dessa
situationer bör förstås och hanteras. De identifierar, diskuterar och
försöker lösa problem genom att under kollektiva, reflexiva och medvetna former, undersöka, pröva och utveckla berörda individers talhandlingar och giltighetsanspråk i relation till handlingskontext och
handlingssituation. Den diskursiva behandlingen genomförs utanför
handlingssituation och utan överhängande handlingspress och kan
genomföras med följande inriktningar: - pragmatisk diskurs med
fokus på sanning, vilket innebär en argumentativ prövning och
formulering av mål och medel efter positivistiskt mönster, - moralisk
diskurs med fokus på riktighet, vilket innebär en argumentativ prövning och utformning av moraliska principer, - etisk diskurs med
fokus på uppriktighet, vilket innebär en argumentativ prövning och
formulering av individers förståelse av sig själva och det kollektiv de
ingår i. När förhållanden i den objektiva världen behöver klargöras
för att nå en godtagbar lösning av aktuell problematisk situation kan
pragmatisk, moralisk och etisk diskurs behöva ta stöd i teoretisk
diskurs. Teoretisk diskurs genomförs med fokus på sanning och innebär en konversation som syftar till att blottlägga fakta om sakernas
tillstånd, inklusive orsaken till att tillståndet uppträder. Det övergripande syftet med deliberationen och den diskursiva prövningen är
att låta det goda argumentet växa fram och göra sig gällande.
Vid deliberation gäller att alla har lika stor rätt att introducera
ämnen, påstå, förespråka, ifrågasätta och bli lyssnade på, samt att alla
har en skyldighet att lyssna när andra pratar och göra det med före352

satsen att förstå det som sägs, ta till sig de påståenden som andra
kommer med, vara uppriktiga och ärliga med sina åsikter och önskemål samt ta ett ansvar för att samtalet fortskrider. Vid deliberationen
deltar aktörerna i egenskap av lyssnare, tilltalad och talare och växlar
på ett flexibelt sätt mellan att förespråka, kritisera och försvara olika
ståndpunkter och tolkningar. Deliberationen kan motverkas av samtalsstörningar som osynliggörande, tolkningsföreträde, ämnesundvikande, pacificering, förlöjligande och avbrytande, samt av
regressiva beteenden som att utse syndabockar, upprätta kampgrupper etc.
Utifrån analytiska och pragmatiska reflektioner drar jag slutsatsen att aktörers deliberationer torde kunna stimuleras genom att en
facilitator agerar katalysator för att triviala livsvärldselement transformeras till kunskap via kommunikativ tematisering, blockerar eller
lyfter in samtalsstörningar till öppen diskussion, blockerar eller lyfter
in regressiva beteenden till öppen diskussion, lyfter in självmotsägelser till diskussion, ställer utsagor mot utsagor, prövar viljan att gå
från ord till handling, ställer giltighet mot fakticitet samt stimulerar
andra att agera deliberativ facilitator.
Kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan. Detta kapitel innehåller redogörelser och reflektioner i
anslutning till begrepp som erfarande, lärande, erfarenhet, kunskap,
formellt lärande, formell lärsituation, pedagogik, pedagogisk påverkan, kunskapsmål, lärstrategi, examination, förmedlingspedagogik,
den lärande, den handlande, anpassningsinriktat lärande, utvecklingsinriktat lärande, produktionslogik, utvecklingslogik, kunskap/makt,
självdisciplinering, dubbelbindande situation, deliberativ pedagogik,
deliberativ samverkan, deliberativt lärande, tekniskt kunskapsintresse,
praktiskt kunskapsintresse, frigörande kunskapsintresse etc. Med
hjälp av dessa och andra begrepp har jag undersökt hur idén om
deliberativ samverkan kan relateras till teorier och förgivettagna föreställningar om formellt och informellt lärande. I samband med det
har jag undersökt hur formellt lärande är knutet till situationer där den
lärande utsätts för pedagogiska påverkansprocesser som kontrolleras
av pedagoger. Eftersom pedagogen förväntas ta ansvar för
hanteringen av den pedagogiska processens mål, medel och resultat,
tvingas hon agera målrationellt i förhållande till sitt handlingsobjekt
(den lärande). Detta förhållande leder till att pedagogen är förhindrad
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att erbjuda den lärande status som subjekt. Den pedagogiska
påverkansprocessen är dock ofrånkomlig såvida vi inte är beredda att
ge upp ambitionen att åstadkomma en organiserad kunskapsöverföring mellan äldre och yngre generationer. Om vi emellertid
betraktar lärande som den reflektionsprocess vid vilken erfarenheter
(förgivettagna element av livsvärlden) transformeras till kunskap,
normer, värden och intressen, inser vi samtidigt att den pedagogiska
påverkansprocessen dessutom representerar en begränsad form av
lärande. För att förgivettagna element i livsvärlden ska förlora sin förgivettagna ställning måste de hamna inom situationshorisonten och
bli betraktade som problematiska. Först därefter kan en kommunikativ tematisering följa, som omvandlar dessa element till kunskaper, normer, värden och intressen. Att tematiseringen behöver
vara kommunikativ beror på att vårt förnuft fungerar intersubjektivt.
Eftersom kommunikativ handling förutsätter handlande subjekt behöver den pedagogiska påverkansprocessen, som ger deltagarna en
status som objekt, kompletteras av en deliberativ samverkansprocess,
som ger deltagarna en status som subjekt.
Medan den pedagogiska påverkansprocessen syftar till anpassningsinriktat lärande syftar den deliberativa samverkansprocessen
till utvecklingsinriktat lärande. Vid utvecklingsinriktat lärande handlar
det om att identifiera och överskrida dubbelbindande situationer, dvs.
situationer där samtliga tillfredställande lösningar inom situationens
grundvillkor är blockerade av maktinstanser som aktören är beroende
av. Att makt och kunskap är två sidor av samma mynt, att maktutövning sker via kunskapsöverföring samt att aktören ser på tillvaron med hjälp av sin kunskap, medför att aktören har svårt att upptäcka de dubbelbindningar hon är utsatt för. Istället svarar hon oftast
på de dubbelbindande situationerna med en självdisciplinering. I samband med drift respektive utveckling av en verksamhet, kan man tala
om verksamhetens produktionslogik respektive dess utvecklingslogik.
Produktionslogiken kan betraktas som att den består av strukturerade
dubbelbindningar. Utvecklingslogiken, som är orienterad mot positiv
förändring av produktionslogiken, går därmed ut på att bryta upp
icke önskvärda dubbelbindningar och att ersätta dem med mer önskvärda dubbelbindningar.
I samband med drivhusprojekt har jag identifierat att aktörernas
kunskapsbildning snarare tillfredställer aktörernas egna förgivettagna
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kunskapsintressen än de kunskapsbehov som kan härledas ur deras
gemensamma problematiska situationer. Vidare tycks de aktörer med
mest makt ha störst möjlighet att får sina kunskapsintressen tillgodosedda. Att vissa kunskapsintressen tas förgiva innebär att andra
kunskapsintressen trängs undan och hindras från att påverka analys
och hantering av problematiska situationer. Detta förhållande minskar aktörernas möjlighet att identifiera dubbelbindningar samt att
åstadkomma kreativa överskridanden. En möjlighet att motverka den
insnävade rationalitet som följer av detta, torde vara att aktivt använda kommunikativ handlingsteori, diskursteori och deliberativ teori
för att frigöra en mer fullständig rationalitet. De deliberativa diskurser
som upprättas med utgångspunkt i dessa teorier skulle kunna fungera
som integrerande metadiskurser för de vetenskapliga diskurser,
professionsinriktade diskurser eller andra diskurser som respektive
aktörer företräder genom sin koppling till ett visst kunskaps-, norm
och värdesystem, yrkesidentitet, socialt system eller särintresse.514 Till
den deliberativa diskursens uppgifter torde höra att göra aktörerna
medvetna om de kunskapsintressen som tas för givna samt att sätta
ljus på de fält av livsvärlden som ligger utanför aktörernas förgivettagna kunskapsintressen. För att en deliberativ diskurs ska vara möjlig
att upprätta måste de procedurella villkor infrias som Habermas
skisserar i sin formalpragmatik och diskursetik. Dessa villkor strider
mot de villkor som gäller för pedagogiska påverkansprocesser.
Eftersom inte en och samma situation kan vara både pedagogisk och
deliberativ tycks det behövas ansatser till formellt lärande och
korresponderande skolverkligheter som på samma gång erkänner
nyttan av den pedagogiska påverkansprocessen och den deliberativa
samverkansprocessen, och låter dessa former existera utifrån sina
egna specifika villkor. En sådan ansats torde kunna ge deltagaren
både nödvändiga kunskaper och upprättelse som autonomt subjekt.

514

Se t.ex. Allvesson (2002, s99) för en likartad tankegång.
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17 Vidareutveckling av DOS
I detta kapitel vidareutvecklar jag DOS-modellens pragmatiska utgångspunkt, dvs. att aktörernas samverkan sker genom dialektiska
rörelser mellan deliberativ fas, syftande till produktion av giltiga
handlingsalternativ och legitima interpersonella och systemiska
relationer, och systemisk fas, syftande till omvandling av vunnen giltighet och legitimitet i systemisk handling och resulterande fakticitet,
där deliberativ fas omfattar en utvärderings- och utvecklingslogik
med öppna övergripande rationalitetsvillkor, och systemisk fas en
produktionslogik med låsta övergripande rationalitetsvillkor. Det
första steget i denna utveckling tar jag med hjälp av Lev Semyonovich
Vygotskijs teori om förmedlad handling, som postulerar:
1. att det handlande subjektet riktar sin handling mot ett objekt,
2. att subjektet förväntar sig att objektet, som en effekt av handlingens genomförande, omvandlas till ett resultat som svarar mot
subjektets mål, samt
3. att relationen mellan subjekt och objekt förmedlas via medierande
artefakter.515
Grafiskt brukar modellen gestaltas på följande sätt:
Medierande artefakt

Förmedlad
handling
Subjekt

Objekt

Resultat

Figur 17.1 Vygotskijs modell för förmedlad handling.516
Att det är en målrationell handlingsmodell som Vygotskij skisserar
framgår tydligt. Punkt 1 och 2 innehåller inga direkta nyheter i förhållande till tidigare resonemang i avhandlingen. Den aspekt av
Vygotskijs handlingsmodell som jag intresserar mig för är punkt 3, att
515

Se t.ex. Engeström (1987, 1996, 1999) och Knutagård (2003). Angående omvandling av
objekt till resultat i samband med förmedlad handling, se Engeström (1987, 1996, s.133f,
1999, s30f).
516
Ibid.
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relationen mellan subjekt och objekt förmedlas via medierande artefakter. Denna idé tar avstamp i föreställningarna att det som väsentligen skiljer människan från djuren är hennes bruk av redskap
(medierande artefakter)517. Genom medieringsprocesser har artefakternas utvecklare nedlagt kunskaper, normer, värden och intressen i
artefakterna, som dess användare drar nytta av utan att själva behöva
tillägna sig. T.ex. behöver inte den som utför beräkningar med hjälp
av miniräknare, tillägna sig de kunskaper i datorteknik som behövdes
för att utveckla miniräknaren. Genom medieringen omvandlas
explicita livsvärldselement till förgivettagna, men nyttiga, livsvärldselement.
När den medierande artefakten används påverkas objektets omvandling till resultat, subjektets utveckling av sin personlighet, samt
artefaktens tillämpning och beskaffenhet. Arbetsgruppen (subjekt)
som gör nya erfaranden i samband med att de omvandlar sina dåliga
möten (objektet) till bra möten (resultat) med hjälp av en ny
samtalsteknik (medierande artefakt), är ett exempel på detta. Genom
nya erfaranden förändras subjektens livsvärldselement och därmed
deras personligheter. Vid användandet av den medierande artefakten
förändras även artefakten i sig. Arbetsgruppen kanske genomför en
utvärdering där de bestämmer sig för att vidareutveckla samtalstekniken. Vid utvecklingen av artefakten medieras vissa av de livsvärldselement som aktörerna utvecklat i samband med sin användning av samtalstekniken in i den vidareutvecklade tekniken.518
Om jag använder teorin om förmedlad handling som lins vid
reflektion över DOS, framträder den deliberativa fasens produktion
av legitima interpersonella och systemiska relationer (giltiga systemvillkor) och giltiga handlingsalternativ (giltiga systemoperationer) som
produktionen av en medierande artefakt, avsedd att användas i den
systemiska fasen. Det funktionella syftet med aktörernas produktion
av giltiga systemvillkor/operationer är att förmå styra och facilitera
517

Vygotskij pekar ut språket som den viktigaste medierande artefakten. Se t.ex. Vygotskij
(1934). Denna idé kan jämföras med Habermas sätta att knyta rationalitetsformerna till vad
som är möjligt att uttrycka språkligt med hjälp av talhandlingar.
518
På grund av den arbetsdelning som råder i det nutida samhället har aktörerna vanligtvis
en specialiserad och avgränsad koppling till artefakterna. De kan vara brukare, innovatörer,
producenter, pedagoger etc. Därmed kan medieringen vara distribuerad över ett flertal
sociala processer, som behovsanalys, produktutveckling, produktion, handhavande, utvärdering av handhavande, omkonstruktion, utveckling av handhavande etc.
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subjektens omvandling av systemiskt givna objekt till systemiska resultat via
specifikation av aktörernas förväntade medel- och målanvändning.
För att illustrera hur jag tänker mig att detta kan fungera
praktiskt, återanknyter jag till den situation i scenariot där Lena, som
agerar projektledare, yttrar:
- Du får lägga åt sidan det du håller på med. Jag vill att du
jobbar med den här grejen istället. Den måste vara färdig på
fredag. Därefter kan du fortsätta med det andra.

och Leonardo som agerar teknikutvecklare svarar:
- Okej, jag fixar den där grejen, men nästa vecka måste du och
de andra sätta er in vad jag upptäckt. Det kan förändra hela
projektet.

Trots att Leonardo gör en annan bedömning än Lena, angående
vilket handlande som är mest effektivt, väljer han att följa Lenas
ordergivning. Vid interaktionen förmedlas Leonardos handlande av
de giltiga systemvillkor/operationer som ger Lena mandat att beordra.
Samma systemvillkor/operationer ger emellertid Leonardo rätten att
föra upp sin situationsdefinition till kommunikativ behandling vid
kommande deliberation och Lena skyldigheten att verkställa att så
sker. Den konflikt mellan subjektiv, social och objektiv värld, som
Leonardo upplever, hoppas han lösa vid nästa deliberation, där de
övergripande operativa rationalitetsvillkoren är öppna.
När aktörer agerar i systemisk fas gör de erfaranden av att omvandla systemiska givna objekt till systemiska resultat med hjälp av
medierande artefakter. De erfarenheter som de utvecklar härigenom
kan de vid reflektion transformera till nya kunskaper, normer, värden
och intressen. Eftersom aktörens erfarande och reflektion inte är begränsad till de rationaliteter som uttrycks i giltigförklarade systemvillkor/operationer kan de utveckla erfarenheter, kunskaper, normer,
värden och intressen som omfattar en mer fullständig rationalitet än
systemvillkoren/operationerna gör. När aktörerna agerar i systemfasen kommer de livsvärldselement, som de utvecklat genom sina
tidigare erfaranden av systemiskt agerande, att fungera som
medierande artefakter, och därmed berika systemets operativa
rationalitet. Eftersom aktörer som deltar i en organiserad samverkan
tar med sig sin levda historia in i systemen, och deras historier kan
omfatta komponenter som genomgången utbildning, tidigare aktivitet
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i andra verksamheter etc., har de redan tillgång till en mängd livsvärldselement som de kommer att använda som medierande artefakter. I många fall, torde aktörernas egna livsvärldselement och de
giltigförklarade systemvillkoren/operationerna fungera tillsammans
på ett oproblematiskt och kompletterande vis. Syftet med
professionsinriktade utbildningar är att tillse att just detta blir fallet. I
vissa fall torde emellertid avvikelsen mellan livsvärldselement och
giltiga systemvillkor/operationer vara så stor att livsvärldselementen
torde kunna betraktas som uttryck för konkurrerande systemvillkor/operationer. Djupare konflikter av detta slag torde motivera systemets
aktörer att deliberera för att utvärdera och utveckla de befintliga
livsvärldselement och systemvillkor/operationer som upplevs som
problematiska. Konflikt mellan giltiga och konkurrerande systemvillkor/operationer kan därmed betraktas som en drivkraft till
utveckling. Den andra möjligheten är att betrakta konflikten som ett
hot och en indikering på systemets tendens till upplösning via
immanenta centrifugalkrafter. I figur 17.2 har jag givet en grafisk
representation av förmedlad systemisk handling.
Giltiga systemvillkor/operationer
Erfarenheter, kunskaper, normer värden och intressen
Konkurrerande systemvillkor/operationer

Systemisk fas
Systemiskt
givna objekt

Subjekt

Systemiskt
givna resultat

Figur 17.2 Förmedlad systemisk handling.

Komplettering av DOS med en tredje fas
På samma sätt som giltiga systemvillkor/operationer kan ses som
medierande artefakter för aktörernas agerande i den systemiska fasen,
kan giltiga deliberationsvillkor ses som medierande artefakter för aktörernas agerande i den deliberativa fasen. Frågan är emellertid varifrån aktörerna kan hämta giltiga deliberationsvillkor/operationer. Från
deliberativ teori kan i princip endast ideala deliberationsvillkor/operationer
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hämtas. Problemet är att de ideala villkoren inte tillåter den insnävade
rationalitet som aktörerna kan vara hänvisade till i organisatoriska
sammanhang. Här är ofta deliberationsutrymmet insnävat av faktiska
begränsningar, som att organisationen/gruppen har en viss given uppgift att utföra, att någon av aktörerna är utsedd till chef över de andra,
att verksamheten är reglerad via lagar etc. Dessutom kan de faktiska
begränsningarna komma att förändras över tid vilket medför att de
giltiga deliberationsvillkoren behöver vara dynamiska. Mot bakgrund
av dessa förhållanden väljer jag att komplettera DOS med en tredje
fas som syftar till utvärdering och utveckling av befintliga deliberationsvillkor/operationer till giltiga deliberationsvillkor/operationer. DOS föreskriver därmed följande fasindelning:
• Deliberation om deliberationsvillkor; för utvärdering och utveckling av
befintliga deliberationsvillkor till giltiga deliberationsvillkor med hjälp av
bl.a. ideala deliberationsvillkor och faktiska begränsningar som
medierande artefakter.
• Deliberation om systemvillkor/operationer; för utvärdering och utveckling av befintliga systemvillkor/operationer till giltiga systemvillkor/operationer med hjälp av bl.a. giltiga deliberationsvillkor som
medierande artefakter.
• Systemfas; för omvandling av systemiskt givna objekt till systemiska
resultat, med hjälp av bl.a. giltiga systemvillkor/operationer som
medierande artefakter.
Som medierande artefakter vid respektive fas torde aktörerna
dessutom använda sig av:
• kognitiva medierande artefakter som aktörerna utvecklat genom erfaranden och reflexiva processer knutna till tidigare omvandling av
systemiskt givna objekt till systemiska resultat och/eller genom
sin levda historia, som kan omfatta moment som genomgången
utbildning, tidigare aktivitet i liknande verksamhet etc. Vid
agerande inom respektive fas aktiveras huvudsakligen de
kognitiva medierande artefakter som hamnar inom
situationshorisontens relevansstruktur. De kognitiva medierande
artefakterna kan ha formen av reflekterade livsvärldselement
(kunskaper, normer, värden och intressen) eller förgivettagna
livsvärldselement (erfarenheter).
• fysiska medierande artefakter; lokaler, datorer, telefoner, böcker etc.
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I analogi med resonemangen om konkurrerande systemvillkor/operationer
kan aktörerna förvänta sig att konfronteras med konkurrerande deliberationsvillkor/operationer i de deliberativa faserna. I figur 17.3, på nästa
sida, är DOS gestaltad grafiskt med tre faser.
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Figur 17.3 Deliberativ Organiserad Samverkan, DOS - med tre faser.
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Komplettering av DOS med en reflexiv sida
När aktörer transformerar erfarenheter av deliberativt eller systemiskt
agerande till kunskaper, normer, värden och intressen, kan deras
reflektion vara individuell eller kollektiv samt ske före, under, eller
efter handlingens utförande.519 För att synliggöra aktörernas
kontinuerliga utvärdering och utveckling av livsvärldselement,
deliberativt agerande, systemiskt agerande, samt utvärdering av
deliberationsvillkor/operationer och systemvillkor/operationer520,
väljer jag att komplettera DOS-modellens organisatoriska sida (de två
deliberationsfaserna och systemfasen) med en reflexiv sida, med följande fasindelning:
• Reflektion över erfarenhet som relaterar till deliberation om deliberationsvillkor; vilket innebär reflektion över erfarenhet av deliberativ omvandling av befintliga deliberationsvillkor (Bdv) till giltiga deliberationsvillkor (Gdv) för utveckling av kunskap, normer, värden och
intressen. I funktionsform; R(E(Bdv,Gdv,Idv,Fb,fma))=K(Bdv,
Gdv,Idv,Fb,fma). R står för reflektion, E för erfarenhet, Idv för
ideala deliberationsvillkor, Fb för faktiska begränsningar, fma för
fysiska medierande artefakter och K för kunskap, normer, värden
och intressen.
• Reflektion över erfarenhet som relaterar till deliberation om systemvillkor/operationer; vilket innebär reflektion över erfarenhet av
deliberativ omvandling av befintliga systemvillkor/operationer (Bsvo)
till giltiga systemvillkor/operationer (Gsvo) för utveckling av kunskap,
normer,
värden
och
intressen.
I
funktionsform:
R(E(Bsvo,Gsvo,Gdv,fma))=K(Bsvo,Gsvo,Gdv,fma). Gdv står
för giltiga deliberationsvillkor.
• Reflektion över erfarenheter som relaterar till agerande i systemfas; vilket
innebär reflektion över erfarenhet av systemisk omvandling av
systemiskt givna objekt (sgO) till systemiska resultat (sR) för utveckling
519

En kund och en leverantör som har en nära nätverksrelation kan troligtvis inte reflektera
helt öppet tillsammans. Båda kan vara tvingade av sina respektive system att dölja vissa
kunskaper för att skydda det egna systemet.
520
Utvecklingen av deliberationsvillkor/operationer bör, för att inte den deliberativa fasen
för utvärdering och utveckling av systemvillkor/operationer ska programmera sig själv, ske
vid deliberation om deliberationsvillkor/operationer. Utvecklingen av systemvillkor/operationer bör, för att inte systemfasen ska programmera sig själva, ske vid deliberation
om systemvillkor/operationer.
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av kunskap, normer, värden och intressen. I funktionsform:
R(E(sgO,sR,Gsvo,fma))=K(sgO,sR,Gsvo,fma).
Som en motsvarighet till konkurrerande systemvillkor/operationer
och konkurrerande deliberationsvillkor/operationer urskiljer jag att
reflektionen kan förmedlas av icke-kritiska styrda reflektionsvillkor. Vid
kollektiv reflektion kan reflektion vara manipulerad/styrd av att
aktörerna utsätter varandra för dold strategisk handling, dvs. att de
ger sken av att agera kommunikativt när de i själva verket agerar
strategiskt för att tillgodose egna intressen. Även den individuella
reflektionen kan vara manipulerad, t.ex. via maktens kunskapsöverföring och andra dubbelbindningar. Med det icke-kritiska
villkoret avser jag att reflektionen är ytlig och inte ifrågasätter de förgivettaganden som ingår i den reflekterade situationen. Mot de ickekritiska styrda reflektionsvillkoren ställer jag kritiska icke-styrda
reflektionsvillkor, som innebär att reflektionen är inriktad mot ifrågasättande av förgivettagna livsvärldselement och situationsvillkor, samt
att reflektionen är fri från yttre styrning. Reflektionsvillkoren samt de
kognitiva och fysiska medierande artefakter som nyttjas vid
reflektionen fungerar tillsammans som reflektionens samlade medierande artefakter.
I figur 17.4, på nästa sida, är DOS-modellen gestaltad grafiskt
med nuvarande tre organisatoriska och reflexiva faser.
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Figur 17.4 Deliberativ Organiserad Samverkan, DOS – med tre faser samt
organisatorisk och reflexiv sida.
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DOS i relation till fakticitet och giltighet
I kapitel 14 Deliberation har jag diskuterat Habermas teori om rättens
funktion i en demokratisk rättsstat, dvs. att rätten fungerar som ett
kommunikationsmedel mellan den sociala och objektiva världen
genom att bidra till att den normativa giltighet som etableras via
deliberativ kommunikativ handling övergår i en observerbar fakticitet.
I DOS-modellens systemiska fas utgörs kommunikationsmedlet
mellan den sociala och objektiva världen av aktörernas giltiga systemvillkor/operationer (Gsvo), i den undre deliberativa fasen av
aktörernas giltiga deliberationsvillkor (Gdv) och i den övre
deliberativa fasen av de ideala deliberationsvillkoren (Idv) samt de
faktiska begränsningarna (Fb). En förutsättning för att villkoren och
begränsningarna ska kunna fylla denna funktion i praktiken torde
vara att aktörerna är beredda att sanktionera normbrott521. Mellan
aktörernas subjektiva och sociala värld existerar inga kommunikationsmedel. Övergången mellan dessa världar faciliteras genom att
aktörerna ser till att deliberationsvillkoren och den kommunikativa
rationaliteten upprätthålls under de deliberativa faserna. Som
fakticitet i den systemiska fasen återfinner vi aktörernas systemiska
resultat (sR), som fakticitet i den undre deliberativa fasen, deras giltiga
systemvillkor/operationer (Gsvo) samt i den övre deliberativa fasen,
deras giltiga deliberationsvillkor (Gdv). Ovanstående resonemang
indikerar att aktörernas giltiga systemvillkor/operationer (Gsvo) och
giltiga deliberationsvillkor (Gdv) kan betraktas som både fakticiteter,
kommunikationsmedel och medierande artefakter.

DOS i jämförelse med andra systemiska modeller
Om vi exkluderar de två deliberativa faserna i DOS-modellen har vi
en systemmodell med invarianta systemvillkor/operationer som kan
jämföras med Max Webers byråkratimodell (betraktad som järnburen)522. Om vi dessutom exkluderar modellens reflexiva sida får vi
en systemmodell som uppvisar vissa likheter med Chris Argyris
modell för enkel-loop-lärande, med regelföljande aktörer523.

521

Som te.x. handlande i egen sak, fripassagerarbeteende, maktmissbruk etc.
Se kapitel 12 System.
523
Argyris (1990,s92,1993,s50)
522
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Om vi exkluderar den övre deliberativa fasen i DOS-modellen,
har vi en systemmodell med flexibla systemvillkor/operationer men
låsta deliberationsvillkor. Denna systemmodell uppvisar likheter med
Argyris modell för dubbel-loop-lärande, med regelföljande aktörer
som kan ändra sina regler när de gör nya insikter524. Mål/resultatstyrda verksamheter med självstyrande team525, där teamen hanterar
sin utvärderings- och utvecklingsvecklingsprocess enligt givna och/eller förgivettagna interaktionsvillkor, är ett praktiskt exempel som
korresponderar mot denna systemmodell.
Den fullt utbyggda DOS-modellen är en systemmodell som beskriver ett deltagarstyrt system med aktörer som opererar på en postkonventionell nivå, där fasernas summerade rationalitet endast
begränsas av eventuella faktiska begränsningar (Fb) som etableras och
legitimeras i systemets omvärld. Swieringa och Wierdsmas modell för
trippel-loop-lärande526, med regelföljande aktörer som kan förändra
sina insikter och regler genom att inta principiella förhållningssätt,
uppvisar vissa likheter med denna systemmodell. Självstyrande
team527, där aktörerna tar ett gemensamt ansvar för att vid återkommande tillfällen kritiskt granska och utveckla sin utvärderingsoch utvecklingsprocess, är ett praktiskt exempel som korresponderar
mot denna systemmodell. Se figur 17.5, på nästa sida, för en grafisk
gestaltning av enkel-, dubbel- och trippel-loop-lärande.

524

Argyris (1990,s94,1993,s50)
Se kapitel 12 System.
526
Swieringa och Wierdsma (1992)
527
Se kapitel 12 System.
525
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Principer
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Beteenden

Resultat

Enkel-loop-lärande
Dubbel-loop-lärande
Trippel-loop-lärande

Figur 17.5 Argyris enkel- och dubbel-loop-lärande i tolkning av Swieringa och
Wierdsma, kompletterad med Swieringa och Wierdsma egna modell för trippelloop-lärande.528

528

Swieringa och Wierdsma (1992).
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18 Avslutande reflektioner
Uppföljning av problem som formulerats som
aktörsfrågor
Detta kapitel inleds med uppföljning och kompletterande reflektioner
angående scenariots aktörsfrågar, följt av reflektioner angående
avhandlingsarbetets resultat i förhållande till dess syfte, ambition och
forskningsfråga, samt reflektioner angående tillämpad forskningsansats och fortsatt forskning.
Uppföljningen av aktörsfrågorna inleds med aktörsfrågan som
sorterats under rubriken Organiserad samverkan.

1 Organiserad samverkan;
1. Hur kan fenomen som handling, roll, situation, rationalitet, livsvärld, sociala system, mekaniska system, organiska system,
organisation, hierarki, matrisorganisation, projektorganisation,
team, sociala nätverk, arbetsgrupp och grundantagandegrupp,
entreprenörskap och fripassagerarbeteende, förstås och relateras till
organiserad samverkan? Vilka andra sociala fenomen kan behöva
förstås och relateras till organiserad samverkan för att verksamheten ska kunna hanteras på ett bra sätt?
De fenomen som specificeras ovan har jag redogjort för genom
begreppsliga utredningar i avhandlingens teoretiska kapitel. I samband
med dessa utredningar har jag valt att även lyfta fram angränsande
fenomen, begrepp och perspektiv. Begreppen och perspektiven har
jag sedan nyttjat som linser i avhandlingens analytiska och
pragmatiska reflektioner.

2-5 Styrningsprocess för organiserad samverkan;
2. Hur kan styrningsprocessen för aktörernas organiserade samverkan
organiseras och faciliteras?
3. Hur kan aktörer inom ramen för styrningsprocessens dialogsituationer ta reda på innebörden av en aktörs yttrande, pröva om
yttrandet är sant, pröva om det är socialt korrekt, pröva om
aktören uppriktigt menar vad hon säger samt pröva hennes vilja att
gå från ord till handling?
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4. Hur kan styrningsprocessen organiseras så att; samtliga aktörers
behov av att kunna påverka organiseringsvillkor tillgodoses, ingen
behöver känna sig utnyttjad i sin projektroll och samtligas
entreprenörskap kan förverkligas?
5. Hur kan drivhusaktörernas beteendeförväntningar, inklusive rollförväntningar, stabiliseras, utan att tillgripa yttre auktoritet (som
kan leda till blockering av aktörernas styrningsprocess)?
Frågorna 2 till 5 använde jag för att identifiera avhandlingens syfte,
ambition529, samt analytiska och pragmatiska fokus. Dessutom har
frågorna behandlats på ett återkommande vis i avhandlingens olika
delar. I Kapitel 17 Avslutande reflektioner för utveckling av DOS, har jag
sammanfattat mitt förslag till styrningsmodell för organiserad samverkan.

6-8 Organiserad samverkan och pedagogisk process
6. Hur förhåller sig utvecklingsinriktad organiserad samverkan till
anpassningsinriktad pedagogisk process?
7. Hur förhåller sig frågorna; vad lära, hur lära och hur examinera, till
anpassningsinriktad pedagogisk process respektive utvecklingsinriktad organiserad samverkan?
8. På vilket sätt skiljer sig förutsättningarna för handledning och
examination åt mellan utvecklingsinriktad organiserad samverkan
respektive anpassningsinriktad pedagogisk process?
Frågorna 6 till 8 har jag använt för att fokusera spänningen mellan
drivhuskurs/projekt och universitetets vardagsverklighet. Frågorna
har framförallt behandlats i kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ
samverkan.

9-12 Facilitering, handledning och examination vid
organiserad samverkan
9. Hur kan organiserad samverkan faciliteras?
10. Hur kan en facilitatorroll för organiserad samverkan se ut?
11. Hur kan handledning och examination genomföras i anslutning
till organiserad samverkan?
12. Hur inverkar det på förutsättningarna för examination och
handledning att aktörernas handlande är organisatoriskt?
529

Att utveckla och beskriva en deliberativ styrningsmodell för organiserad samverkan.
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Frågorna 9 och 10 är nära knutna till fråga 2. De har fungerat som
specificerade frågor i anslutning till avhandlingens forskningsfråga
och framförallt behandlats i kapitel 14 Deliberation.
I relation till frågorna 11 och 12 gör jag följande reflektioner:
genom kapitel 15 Pedagogisk påverkan och deliberativ samverkan, har jag
visat hur formellt lärande på ett förgivettaget sätt knyts till en
pedagogisk påverkansprocess, där pedagogen/läromedelsförfattaren/läroplansförfattaren tar ansvaret för val av kunskapsmål, lärstrategi
och examination med syftet att ge den lärande en handlingsberedskap
för framtida handlande, vilket resulterar i anpassningsinriktade lärprocesser. Mot detta svarar en objektifierad och passiviserad studentroll med begränsade möjligheter till utvecklingsinriktat lärande. För
att realisera en utbildning med inslag av deliberativ organiserad
samverkan som är öppen för ett utvecklingsinriktat lärande, behöver
den pedagogiska påverkansprocessens förgivettagna ställning ifrågasättas och motverkas.
Aktörsfråga 11 (Hur kan handledning och examination genomföras i anslutning till organiserad samverkan?) är problematisk. Eftersom den genom sin formulering endast accepterar svar som innehåller en anpassning till krav som utgår från pedagogiska påverkansprocesser530, är den ledande Eftersom utförandet av handledning och
examination innebär att behandla individer som objekt, medan
samverkan förutsätter interaktion mellan handlande subjekt, är frågan
dessutom motsägelsefull. Istället för att diskutera innehållet i en
handledarroll har jag i avhandlingen valt att lyfta fram och diskutera
vad som skulle kunna känneteckna en önskvärd facilitatorroll i samband med deliberativ organiserad samverkan.531 Vid en renodlad
deliberativ organiserad samverkan (som följer DOS-modellen) tar
aktörerna ett gemensamt symmetriskt ansvar för att utvärdera och
utveckla det systemiska agerandet och som en del av detta ansvarstagande binder de upp varandras handlande genom produktionen av
giltiga medierande faktorer, kommunikationsmedel och fakticiteter.
Eftersom utvärderingen därmed är en intern kollektiv process kan
530

Handledning innebär att leda en aktör som inte klarar att genomföra vägval och färd på
egen hand. Examination innebär att bedöma hur väl aktören lyckats uppnå mål som
fastslagits av andra än henne själv.
531
På grund av gängse språkbruk har jag dock haft svårt att frigöra mig från handledarroll
som beteckning, vilket medfört att både facilitatorroll och handledarroll förekommer i
avhandlingstexten.
373

aktörerna inte examineras individuellt av oberoende aktörer
(pedagoger). Nutidens fokusering vid mål/resultatstyrda processer
medför emellertid till att det är svårt att avfärda examinationskravet
som irrelevant. I samband med att jag besvarar fråga 15 redogör jag i
korthet för den kompromiss som tillämpas i anslutning till drivhuskurs/projekt.

13-19 Handledning och examination vid drivhuskurs
13. Hur kan drivhusprojekt faciliteras?
14. Hur kan drivhushandledarrollen beskrivas?
15. Hur kan handledning och examination genomföras i anslutning
till drivhuskurs/projekt?
16. Bör handledning och examination genomföras i anslutning till
drivhusprojektens operativa verksamhet, styrningsprocess eller vid
separata handlednings- och examinationstillfällen?
17. Hur kan betygskriterier realiseras?
18. Hur kan entreprenöriellt agerande stimuleras?
19. Hur kan mer tid för handledning realiseras?
Frågorna 13 och 14 anknyter till frågorna 2, 9 respektive 10, och har
behandlats i anslutning till avhandlingens forskningsfråga, som jag
försökt besvara med hjälp av avhandlingens pragmatiska reflektioner
för utveckling av DOS. Framförallt behandlas dessa frågor i kapitel 14
Deliberation. I relation till fråga 15, 16 och 17 gör jag följande
reflektioner: eftersom traditionella lärar- och studentroller utgör ett hot
mot deliberativ organiserad samverkan torde det vara viktigt att
handledaren verkligen intar en facilitatorroll. Eftersom ett syfte med
drivhusprojekt är att de ska utvecklas till livskraftiga självständiga
system bör facilitatorn/facilitatorerna verka för att efterhand blir
överflödiga så att aktörerna, när kursen är slut, klarar sig på egen hand.
I de strukturella rollprofiler532 som tillämpas i samband med
drivhusprojekt anges aktörens ansvar och befogenheter gentemot
övriga aktörer, grunder för examination samt nivå för godkänt
agerande. Angående betygsnivå fastslås följande i rollprofilerna:
Inom drivhuskurs ges endast betygsstegen godkänd respektive
underkänd. För att uppnå godkänt krävs att nivån på de förmågor som speglas i utövandet av vald eller på annat sätt
532

Andersson (2003,4a,b,d)
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accepterad roll, under merparten av projekttiden ska stå i paritet
med den utbildningsnivå som studenten befinner sig på i övrigt.
Förmågorna ska med andra ord befinna sig i balans med den
studerandes övriga kunskaper. Befinner sig studenten i slutet av
sin utbildning bör denne alltså utöva sin roll på ett sätt som
ligger nära nivån för en nyutexaminerad på arbetsmarknaden.533

I samband med drivhuskurs relativiseras alltså betygsnivån i förhållande till de teorikurser som studenten läst samt i förhållande till
den kompetens som uppvisas av jämförbara yrkesverksamma aktörer.
För att specificera yrkeskompetensen innehåller varje rollprofil en
matris över förmågor som svarar mot rollen. Matrisen är utvecklad
med stöd av en undersökning av efterfrågad kompetens hos
ingenjörer534. I profilerna anges följande villkor för examinationen:
För att handledare ska kunna bedöma rollutövarens arbetsinsats
krävs det att han eller hon för loggbok över sina aktiviteter.
Handledare kan endast göra bedömning utifrån uppvisat
beteende. Det är därför studentens ansvar att själv hålla kontakt
med sina handledare och informera dem om vad han/hon gör
samt att låta detta framgå i olika presentationer.535

I samband med drivhuskurs är loggboksskrivande formaliserat. Uppföljningen av loggboken är knuten till aktörernas utvärderings- och
utvecklingsmöten. Dessa möten, som aktörerna börjat benämna som
deliberationer, inleds med att respektive deltagare muntligen redogör
för de tillägg de gjort i loggboken sedan föregående deliberation.
Loggböckerna hanteras via en projektportal och är ständigt öppna för
aktörernas handledare. Eftersom loggböckerna synliggör aktörernas
arbetsinsatser reducerar de problemen med eventuella fripassagerarbeteenden.536
Entreprenörskapet (fråga 18) tycks huvudsakligen handla om att
utan initial tillgång till effektiva styrmedier realisera önskvärda sociala
skeenden. Entreprenörens viktigaste redskap torde därmed vara
hennes förmåga till kommunikativ handling. Eftersom kapitalformer
kan transformeras via nätverkrelationer är entreprenören duktig på att
bygga nätverk och via kommunikativ handling nyttja sitt nätverk för
533

Andersson (2003,4a,s1)
Se Andersson (2003) bilaga 10, s53f, Crawley (2002) och Malmqvist (2002)
535
Andersson (2003,4a,s1)
536
Luleå tekniska universitet (2006)
534
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att etablera de styrmedier hon saknar. Ur detta perspektiv svarar
entreprenörskapet mot ett utvecklingsinriktat kommunikativt handlande. Kunskapsmässigt tycks det svara mot ett frigörande kunskapsintresse. Entreprenöriellt agerande och entreprenöriellt lärande torde
alltså kunna stimuleras genom att facilitera individens frigörelse och
hennes nätverkande och kommunikativa samordning med andra
aktörer.
Fråga 19 har jag behandlat i kapitel 4 Ett tillväxt- och samverkansorienterat universitet.

Reflektion angående resultat i förhållande till syfte,
ambition och forskningsfråga
Avhandlingens avgränsade syfte angavs till att besvara frågan:
Hur kan en styrningsmodell för organiserad samverkan som tillåter:
att aktörer;
• tillhör olika kunskaps-, norm- och värdesystem,
• uppbär olika yrkesidentitet,
• tillhör olika sociala system och
• tillgodoser olika intressen,
att den operativa verksamheten är;
• faciliterad eller självstyrd
• temporär eller permanent,
• embryonal eller mogen,
• ideellt, offentligt eller kommersiellt inriktad,
• utbildnings- och/eller forskningsbaserad, samt
• vertikalt eller horisontellt organiserad,
se ut?
Att det är önskvärt att styrningsmodellen fungerar i anslutning
till operativ samverkan mellan aktörer som tillhör olika kunskaps-,
norm- och värdesystem, uppbär olika yrkesidentitet, tillhör olika
sociala system samt tillgodoser olika intressen med sin samverkan, svarar i den aktuella kontexten mot att tillåta den heterogena aktörssammansättning som förekommit i genomförda drivhus-, Sirius- och
FoU-projekt. Genom agerande i den deliberativa fasen förväntas
aktörerna styra sitt system med utgångspunkt i symmetriskt
organiserade kritiska utvärderings- och utvecklingsinriktade
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förståelse- och viljebildningsprocesser. Vid deliberationerna förväntas
en överbryggning av diskursiva motsättningar och balansering av
förgivettagna kunskapsintressen ske med hjälp av Habermas
diskursteori. Som modell betraktad torde DOS motsvara det
uppställda kravet.
Att det är önskvärt att styrningsmodellen fungerar i anslutning
till operativ verksamhet som är faciliterad eller självstyrd, temporär
eller permanent, embryonal eller mogen, ideell, offentlig eller
kommersiell, - svarar i den aktuella kontexten mot behovet av att
aktörernas styrningsprocess klarar en fasövergång från stödbehövande offentligt finansierat nystartat projekt till självständigt
kommersiellt livskraftigt företagande. Enligt modellen förväntas
facilitatorn arbeta för att reducera behovet av sin närvaro vid
deliberationerna. Eftersom aktörerna själva genomför val av systemfasens utformning torde modellen lika väl kunna stödja verksamhet
som är offentlig eller kommersiell, temporär eller permanent samt
embryonal eller mogen. I samband med start av drivhusprojekt
tillämpar Arena innovativ teknik och företagande rollprofiler för att
ge ingångsvärden till systemet i form av befintliga systemvillkor/operationer (Bsvo). Ett annat sätt att ge ingångsvärden kunde vara att
tillämpa på förhand upprättade projektplaner under en inledningsfas.
Det jag vill lyfta fram med detta resonemang är att DOS öppnar för
en möjlighet att ge ingångsvärden på positionen för befintliga
systemvillkor/operationer, samtidigt som modellen i sig motverkar
att dessa ingångsvärden permanentas och låser systemet vid den
preliminära definitionen.
Att det är önskvärt att styrningsmodellen fungerar i anslutning
till utbildnings- och/eller forskningsbaserad verksamhet, - handlar i
den aktuella kontexten om att tillåta den flexibilitet som observerats i
samband med Polhemslaboratoriets Sirius- och FoU-projekt. Att
DOS-modellen ger aktörerna möjlighet att ställa om systemet vid sina
återkommande deliberationer torde underlätta för nyanlända aktörers
uppdragstagande samt för de aktörer som redan är aktiva i systemet
att dela med sig av sina uppdrag, sitt ansvar och sina befogenheter.
Den kontinuerliga omförhandlingen av systemvillkor/operationer ger
alltså aktörer en möjlighet att kunna kliva i och ur systemet på ett
flexibelt sätt. Det torde möjliggöra att systemet kan klarar övergångar
mellan utbildnings- och forskningsbas.
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Att det är önskvärt att styrningsmodellen fungerar i anslutning
till vertikalt eller horisontellt organiserad samverkan, - svarar i den
aktuella kontexten mot idén att låta aktörernas deliberationer avgöra
systemfasens rationalitetsvillkor. Om systemfasen är fullständigt
horisontellt organiserad på ett ostrukturerat sätt sker all förhandling
om systemvillkor/operationer på ett informellt sätt i den systemiska
fasen. Därmed finns det inget att deliberera om. Följden är att DOS
saknar relevans i detta sammanhang. Frågan är dock om ens
organisationsbegreppet är relevant i detta sammanhang eftersom
inget är organiserat.

Reflektion angående tillämpad forskningsansats
Tillämpad ansats ansluter till kritisk teori537 och relaterar därmed till
ett frigörande kunskapsintresse. Med ansatsen följer ett perspektiv på
upplysningsprojektet som ett ofullgånget projekt. I det senmoderna
samhället dominerar den instrumentella systemrationaliteten, med
förgivettagna mål, på bekostnad av normativ, expressiv och
kommunikativ rationalitet. Förhållandet medför en rationalitetsförlust
som på ett onödigt sätt begränsar människors förmåga att skapa en
bättre framtid. Det som motiverar den snäva systemrationaliteten är
upprätthållandet av systemens produktionslogik och täckandet av
våra materiella behov. System som endast opererar enligt en
produktionslogik torde emellertid förr eller senare haverera eftersom
de saknar förmågan att anpassa sig till, eller dynamiskt styra, sin
omvärld. Systemens fortlevnad förutsätter alltså även en utvecklingslogik. För att bryta upp dubbelbindningar inom systemen är inte en
instrumentell rationalitet med förgivettagna mål tillräcklig. I samband
med utvecklingsprocesser behöver en mer fullständig rationalitet frigöras.
I systemens mest embryonala fas, där styrmedier och andra
ackumulerade kollektiva resurser saknas, torde situationen präglas av
livsvärld, kommunikativ rationalitet och deliberativa processer. Det är
också i detta läge som entreprenörskapet gör sig gällande. Därmed är
även entreprenörskapet beroende av att en mer fullständig rationalitet
frigörs538.
Närmare bestämt den gren av kritiska teorin som Habermas representerar.537
538
Hade entreprenören redan haft tillgång makt, pengar eller andra styrmedier hade hon
förmodligen agerat som kapitalist, fabrikör, organisatör etc.
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Min vilja med detta forskningsprojekt har varit att försöka
generera insikter om hur en mer fullständig rationalitet kan frigöras i
samband drivhusprojekt, Siriusprojekten och andra liknande kontexter. Att peka på något som saknas i en praktik är emellertid svårare
än att peka på något existerande. Det går inte att lyfta fram enskilda
citat för att verifiera kritiska påståenden. Det är heller inte att möjligt
att registrera allt en person eller en grupp yttrar och gör, för att
konstatera vad som saknas. Vid reflektionen över den empiri som jag
insamlat via deltagande och etnografisk observation har jag försökt
läsa mellan raderna för det som aktörer sagt, skrivit och gjort. För att
identifiera intressanta situationer att reflektera över har jag bedrivit
riktade litteraturstudier. Situationer som jag inte tidigare betecknat
som problematiska har aktualiserats som problematiska i samband
med att jag tillägnat mig nya teorier och nya perspektiv. När jag
reflekterat över situationerna har jag försökt identifiera vilka förgivettaganden och undanträngda rationaliteter som de präglats av. Vidare
har jag försökt att komma underfund med varför rationaliteterna
trängts undan samt försökt tänka ut strategier för ett frigörande av en
mer fullständig rationalitet.
Vissa motsvarigheter till utvecklingen och användningen av
scenarier har jag funnit i postmodernistisk empirisk forskning som
bejakar användningen av narrativ och fiktion. Inom denna diskurs
menar man att det inte finns några rådata som är otolkade. Eftersom
det redan föreligger en tolkning i samband med valet av objekt att
undersöka, i sättet att välja ut vad som är relevant i observationen, i
valet mellan att endast återge en aktörs tal eller att försöka återge en
situation i sin helhet etc. väljer man att fullfölja tolkningen fullt ut.
Till läsaren ger man en sammanhängande historia som så fullständigt
som möjligt återger den egna tolkningen av de observerade och upplevda situationerna. I feministisk teori inriktad mot minnesarbete har jag
funnit en motsvarighet till mitt sätt att bearbeta erfarenheter och
minnen. Mina multipla tolkningar, utifrån heterogena teoretiska perspektiv, känner jag igen i den form av kritisk samhällsvetenskaplig
metod som Mats Alvesson förespråkar.
Genom att utföra analytiska reflektioner har jag försökt urskilja
tendenser till rationaliteter och företeelser i praktiken som är positiva
eller problematiska ur verksamhetens mål, aktörernas mål och/eller
andra värdeimpregnerade perspektiv. Genom att utföra pragmatiska
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reflektioner har jag pekat på positiva tendenser, och föreslagit att de
utifrån den eller den grunden bör förstärkas, samt pekat på negativa
tendenser, och föreslagit att de utifrån den eller den grunden bör begränsas. Med hjälp olika teorier har jag dessutom försökt urskilja
strategier för förstärkning respektive begränsning av tendenserna.
För att ge ett exempel på hur jag arbetat med min empiri lyfter
jag återigen fram interaktionen mellan projektledaren och teknikutvecklaren, där projektledaren gör följande yttrande:
- Du får lägga åt sidan det du håller på med. Jag vill att du
jobbar med den här grejen istället. Den måste vara färdig på
fredag. Därefter kan du fortsätta med det andra.

och projektledaren responderar med;
- Okej, jag fixar den där grejen, men nästa vecka måste du och
de andra sätta er in vad jag upptäckt. Det kan förändra hela
projektet.

Att jag valt att fokusera en stor del av mitt avhandlingsarbete mot att
analysera denna interaktion handlar alltså inte om att detta är en
vanlig interaktion i samband med drivhusprojekt. Ibland har jag
kunnat se tendenser till den, men oftast har de observerade
situationerna haft en helt annan karaktär. Vanligtvis tycks projektledarna ha stora problem att uppbåda legitimitet för sin rollutövning,
vilket medför att deras kommunikativa handlande belastas hårt. I en
del fall har jag haft svårt att se att projektaktörerna skulle ha lyckats
etablera något system över huvud taget. Interaktionen och handlingssamordningen tycks i dessa fall ha hängt på de överenskommelser
aktörerna gjort i stunden utifrån den aktuella situationen. Bristen på
legitim systemrationalitet har vid några tillfällen resulterat i att
projektledare i desperation vänt sig till sina handledare för att få hjälp
med att stävja fripassagerarbeteenden i projektgruppen. När handledarna klivit in i situationen och sanktionerat fripassagerarbeteendena genom att hota med underkänt betyg har oftast fripassagerarbeteendet reducerats något. Priset har emellertid varit högt.
Genom sanktioneringen har projektledarens medaktörer kunnat
konstatera att det är handledarna som är de verkliga ledarna, vilket
har medfört att projektledarens legitimitet för sin rollutövning urholkats ytterligare. Genom att handledarna klivit in i processen på
detta sätt, har traditionella lärar- och studentroller återkallats, och låst
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projektaktörerna vid reaktiva icke-kreativa ageranden som blockerat
projektlogiken. Med hjälp av den relaterade interaktionen har jag
skapat en motbild till denna problematiska situation. Med hjälp av
analytiska och pragmatiska reflektioner har jag sedan undersökt hur
den positiva motbilden skulle kunna realiseras.
Scenariots del 1 och del 2 skiljer sig åt ur empirisk bemärkelse.
Scenariots del 1 är ett narrativ där jag använt den fiktionalistiska
dimensionen för att relatera olika observerade och upplevda situationer i ett och samma narrativ. Scenariots del 2 är ett narrativ där jag
använt scenario del 1 och DOS-modellens pragmatiska utgångspunkt,
som ingångsvärden. Här har jag använt den fiktionalistiska dimensionen för att överskrida mina observationer och upplevelser genom
att extrapolera scenariot i tidrummet. Genom att fantisera om
problematiska situationer som skulle kunna inträffa om aktörer valde
att nyttja den pragmatiska grundidén, och reflektera över dessa
situationer på ett analytiskt och pragmatiskt vis, har jag vidareutvecklat den pragmatiska grundidén till den utbyggda DOS-modell
som jag beskrivit i avhandlingens avslutning. Scenariots del 2 har
alltså fungerat som ett tankeexperiment som jag använt mig av för att
genomföra avslutande konstruktionsarbete för utveckling av DOS.
Vid det här laget kanske man bör fråga sig om DOS är en
empirisk eller teoretisk modell. Genom att den utvecklats via
analytiska och pragmatiska reflektioner kan den anses som både
empiriskt och teoretiskt grundad. Dock är den inte empirisk i
bemärkelsen att den kan observeras i sin helhet i någon befintlig
praktik. När det gäller drivhusprojekt har emellertid arenaledning,
drivhushandledare och drivhusstudenter redan implementerat delar
av modellen. Dessutom förs diskussioner om att använda modellen i
Siriusprojekt, i något av Fastelaboratoriets FoU-projekt samt inom
universitetets kursverksamhet i entreprenöriellt lärande. Med andra
ord håller DOS på att bli empiriskt observerbar.
Hur har det då varit att arbeta med en kritisk fiktionalistiskt
narrativ ansats med inslag av multipla tolkningar och utsagda
handlingsrekommendationer? Att skriva scenarier respektive
teoretiska kapitlen genererar skilda upplevelser. När jag skrivit
scenarierna har jag låtit min observatörsposition följa med berättelsen
och aktörerna i tidrummet, på ett sätt som gjort det möjligt för mig
att uppleva och undersöka relaterade situationer på ett livsvärlds381

orienterat, nära, holistiskt men också mångfacetterat539 sätt. För att
försöka tillfredställa utvecklingsambitionen med projektet och undersöka en möjlig framtid, har jag alltså extrapolerat färden i tidrummet
förbi aktuella förhållanden för sakernas tillstånd. I samband med
detta har jag haft stor nytta av min förmåga att fantisera och leva mig
in i tänkbara sätt att relatera till nya situationer. När jag redogjort för
teoretiska perspektiv och utfört analytiska och pragmatiska
reflektioner, har jag känt mig som en helt annan författare. Här har
de observatörspositioner jag intagit varit låsta till de teoretiska
perspektiv jag relaterat. Till de betraktade situationerna har jag intagit
distanserade och objektifierande förhållningssätt. I dessa sammanhang har jag använt mig av min förmåga att analysera och se till olika
aspekter av gestaltade företeelser. För mig har det känts fruktbart att
växla mellan dessa två sätt att skriva. Det har tillåtit mig att
tillfredställa flera kunskapsintressen i ett och samma forskningsprojekt och att pröva situationer genom att inträda i såväl teoretisk,
pragmatisk, moralisk som etisk diskurs. Genom att växla mellan att
fantisera och analysera känner jag att jag kunnat vara kreativ. Jag
använder gärna denna ansats igen, och rekommenderar även andra att
pröva den.

Reflektion angående fortsatt forskning
Hur skulle arbetet med att utveckla DOS kunna gå vidare? Eftersom
jag är nyfiken på att se om och hur DOS kan hjälpa aktörer som
deltar i organiserad samverkan att förstå respektive att hantera sin
verksamhet är jag intresserad av DOS både som analysverktyg och
strategi. Jag tror att undersökningen av dessa aspekter skulle underlättas om DOS implementerades i olika former av organiserad
samverkan. Verksamheter som jag ser framför mig där modellen
skulle kunna vara aktuell är: tillväxtorienterade FoU-projekt,
utvecklingsinriktade utbildningsprojekt på högskole- och gymnasienivå, självstyrande team inom t.ex. skola, utvecklingsprojekt mellan
myndigheter, företag och föreningar, entreprenöriellt företagande etc.
Val av forskningsansats vid fortsatt undersökning och utveckling av
DOS bör genomföras med hänsyn till rådande situationsvillkor.

539

Mångfacetterat eftersom jag skrivit scenariot utifrån flera aktörsperspektiv.
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Under de tre månader som förflutit sedan jag lämnade ifrån mig
en preliminär version av avhandlingen, har jag klivit in som ansvarig
för organisering och utveckling av Arena itf och drivhusprojekt. Det
var med stor vånda jag tog på mig detta uppdrag. Mitt initiala
motstånd handlade om att försöka undvika att gå i en normativ fälla.
Jag ville inte bidra till att skapa en ordning som skulle infria mina
sanningsanpråk angående vad som är en möjlig framtid. Väl i verksamheten, upplever jag att den är allt för spännande och lärorik för
att jag ska vara beredd att släppa den av det skälet. Att arbeta med
DOS praktiskt, ger mig insikter och erfarenheter som jag inte torde
kunna erhålla uteslutande via observation och reflexion. Eftersom jag
befinner mig i situation och är under ständig handlingspress, är jag
förhindrad från att reflektera kring verksamheten på ett distanserat
och fördjupat sätt. Genom deltagandet har jag emellertid samlat på
mig material till ett nytt scenario. Kanske kan jag ta timeout om något
år och skriva en ny bok.
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